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Kapitel 1 
Inledning 

 
Ungdomar med asocial och kriminell problematik anses vara en 
mycket svårbehandlad grupp med låg behandlingsframgång (Kaz-
din 1990). Enligt Andreassen (2003) har forskningen hittills inte 
kunnat peka på metoder som helt kan ”bota” ungdomarna, möjli-
gen kan man genom vissa metoder reducera ungdomarnas pro-
blembeteende. Studier har dessutom visat att, trots att vissa ung-
domar visar ett positivt beteende i form av förändring och anpass-
ning på behandlingshemmet, det är relativt få av dessa ungdomar 
som upprätthåller detta beteende efter utskrivningen från ung-
domshemmet (Andreassen, 2003). Man vet att en mängd faktorer 
påverkar ungdomarna efter behandlingstiden, t ex deras sociala 
nätverk och sociala miljö i allmänhet, boendesituation och arbets-
löshet (Sarnecki, 2003; Socialstyrelsen, BRÅ & SiS, 2002). Lik-
som man ibland anklagar den psykiska hälsovården för att snarare 
fokusera på faktorer som gör människor sjuka än på de som håller 
dem friska, kan man hävda att det s k salutogena perspektivet (An-
tonovsky, 1993; Sommerschild, 1999) är lika väsentligt i social-
vården och kriminalvården. Det är m a o minst lika viktigt att un-
dersöka vilka faktorer som trots allt kan åstadkomma den positiva 
beteendeförändringen på institutionen, att vi kan få en ökad förstå-
else för de framgångsrika fallen, hur få de än kan vara.  

Den motstridiga signalen att döma någon till behandling,  
d v s den närmast definitionsmässiga motsättningen mellan be-
handling och tvångsvård, bidrar till de svårigheter dessa institutio-
ner har att brottas med. Kan man tvinga en tonåring att på ett me-
ningsfullt sätt underkasta sig en behandling, en tonåring som ofta 
har en lång och tragisk historia av omhändertaganden och kontak-
ter med sociala myndigheter? Det är inte ovanligt att ungdomarna 
erhållit vård inom socialtjänsten ett flertal gånger. De flesta har 
även upplevt en barndom fylld av trasiga familjerelationer, krimi-
nalitet, missbruk och misshandel. Flera av ungdomarna har en in-
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vandrar- eller flyktingbakgrund med svåra krigstrauman som plå-
gar dem. Institutionerna har en viktig och oerhört krävande uppgift 
att trots dessa svåra förutsättningar genomföra en behandling som 
skapar möjligheter för ett djupare och mer varaktigt förändringsar-
bete med dessa ungdomar.  

Flera bedömare menar att bristen på tydliga resultat för 
många behandlingsprogram inom socialtjänsten beror på deras 
oförmåga att ta sig an just de mångfacetterade orsakerna till dessa 
ungdomars beteenden (Andrews et al., 1990; Mulvey, Arthur & 
Repucci, 1993). Trots att många program visat goda resultat för 
avgränsade beteenden har de ofta svårt att uppfylla förväntningarna 
att långsiktigt minska risken för återfall och kriminalitet (Andreas-
sen, 2003; Blackburn, 1993).  

I psykoterapiforskningen har man sedan länge konstaterat att 
en god samarbetsrelation mellan terapeut och behandlare predice-
rar, kanske t o m påverkar, behandlingsresultatet i positiv riktning. 
Psykosociala interventioner, t ex inom ramen för sluten vård och 
behandlingshem för asociala ungdomar, är överhuvudtaget mindre 
utforskade, och i den forskning om behandling av asociala ungdo-
mar som ändå finns har s k processvariabler en undanskymd roll i 
jämförelse med utvärderingar eller s k effektforskning (Kazdin, 
1987, 1993; Kazdin & Weisz, 1998). Systematisk forskning om 
behandlingsprocesser kan skapa en grund för utveckling av socialt 
arbete som i dag faktiskt verkar saknas. 

Man har i en mängd studier av såväl psykologisk som soma-
tisk behandling visat att behandlingssamarbete etableras genom en 
uttalad eller outtalad överenskommelse om behandlingens mål 
samt hur man skall nå dessa mål (Ottosson, 1999). Samarbetet är 
dessutom beroende av att parterna har en positiv känslomässig 
kontakt. För klientens del baseras behandlingssamarbetet på upple-
velsen att behandlaren är engagerad, respektfull och har kapacitet 
eller kompetens att hjälpa – och att klienten själv har en genuin 
önskan att förändras och en genuin avsikt att ta sitt ansvar och ac-
ceptera sin roll i behandlingsarbetet. För behandlarens del handlar 
det om att han eller hon har ett genuint intresse för klientens pro-
blem, visar värme och sympati och direkt eller indirekt visar att en 
förändring är möjlig – och upplever att klienten också är motive-
rad. Om dessa förutsättningar finns, så vet man att behandlingen 
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har god prognos, att klienten tenderar att stanna kvar så länge som 
behövs, har lägre grad av frånvaro samt är mer benägen att anförtro 
sina problem åt behandlaren.  

Eftersom kunskaperna om relationernas betydelse till över-
vägande del genererats i psykoterapeutiska situationer, där patien-
ten frivilligt deltar i en, oftast individuell, behandling med tämli-
gen fasta ramar och under tämligen konstanta betingelser, så är det 
inte givet i vilken utsträckning dessa resultat kan generaliseras till 
institutionsbehandling. När det gäller institutionsbaserade behand-
lingar med ungdomar med asocialitet, kriminalitet och andra pro-
blembeteenden är det flera faktorer som skapar helt annorlunda 
förutsättningar. Till exempel sker behandlingen under tvång och 
huvudsakligen i relation till ett arbetslag av flera personer med 
olika professioner. Dessutom pågår behandlingen i princip från 
morgon till kväll under mer eller mindre variabla förhållanden vad 
rum och ”övriga medverkande” beträffar. Ändå utgör de systema-
tiska eller specifika behandlingsinslagen, i timmar räknat, en 
mycket liten del av denna tid. 

Jag vill med några citat belysa hur relationens betydelse kan 
visa sig i den institutionella tvångsvården. 

 
Vi är på en låst avdelning på ett särskilt ungdomshem för 
kriminella pojkar som är dömda till tvångsvård, i januari 
1999. En kvinnlig personal berättar om ett nyligen gjort 
rymningsförsök. Hon beskriver att några pojkar hade plane-
rat att rymma, däribland en av hennes kontaktelever. Pojkar-
na har gjort upp noggranna planer. Den kvinnliga personalen 
är tillfälligt ensam med några elever i dagrummet, då de 
plötsligt under hot försöker ta sig ut därifrån. Pojkarna har 
varsin överenskommen uppgift för att genomföra rymningen; 
hennes kontaktelevs uppgift är att ta ifrån henne nycklarna. 
Men han förmår inte utföra sin uppgift utan blir helt hand-
lingsförlamad, vilket resulterar i att alla planer på att rymma 
går om intet. I efterhand beskriver eleven att anledningen till 
att han inte kunde utföra ”nyckelhandlingen” var att han upp-
levde att han hade en så bra relation med den kvinnliga per-
sonalen att han inte ville svika henne eller vara våldsam mot 
henne. 
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Under en uppföljningsintervju hemma hos en annan, tidigare 

elev, utskriven sedan en månad, berättar denne: 
 
Så lämnade han mig där på badet. Så satte han sig därute och 
jag fick gå där inne och bada och sola ... han bara kom dit 
sen. Han hade förtroende för mig. Och jag gillar sånt. När 
någon har förtroende för mig då kommer jag inte att svika 
det. För ville jag rymma då rymde jag när jag hade den där 
äckligaste personalen. ... för att visa att jag verkligen var för-
bannad ...jag rymmer inte från den som är snäll ... jag rym-
mer från den jag hatar mest. … Sånt där tyckte jag var bra, 
att de hade förtroende. Förstår du, man blir glad att andra li-
tade på mig. Och då skulle jag vara bra tillbaks, jag skulle 
inte vara skit mot dom.  
 

Forskningsfrågornas framväxt och fokus 
Idéerna till denna avhandling dök först upp i samband med att jag 
deltog i ett projekt som avsåg att utvärdera en behandlingsmodell 
på ett särskilt ungdomshem. En del av projektet bestod i att studera 
relationerna mellan behandlare och klient kontinuerligt under be-
handling. Uppgiften var bl a att samla in enkäter med frågor om 
behandlingssamarbete med en av de mest vanliga och etablerade 
av de många självskattningsskalor som finns (Helping Alliance 
Questionnaire, HAQ; Luborsky, 1976, 2000). Parallellt intervjuade 
jag klienter om, bl a, deras upplevelse av relationen mellan dem 
själva och personalen, främst då kontaktpersonen. Det uppstod 
redan tidigt svårigheter i datainsamlingen. 

För det första visade det sig svårt att följa utvecklingen av re-
lationen, eftersom det många gånger saknades en kontinuitet i kon-
takten mellan elev och behandlare. Det visade sig att den fasta per-
sonalen var kraftigt uppblandade med vikarier, som dessutom ofta 
förflyttades mellan avdelningarna. Det innebar till att börja med att 
det var svårt att veta vem som egentligen hade den närmaste kon-
takten med eleven, d v s var den mest signifikanta behandlaren i 
relation till eleven, men det innebar också ofta att egentligen inte 
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någon kände klienten tillräckligt väl. I princip alla som arbetade på 
institutionen hade någon form av relation till varje pojke men det 
verkade som om ingen hade någon nära relation till någon. Många 
gånger blev eleverna dessutom förflyttade inom institutionen, vil-
ket för dem innebar byte av personal och kontaktperson. Det visa-
de sig alltså sällan finnas någon enskild personal som hade en 
längre regelbunden och nära kontakt med pojken under hela be-
handlingstiden, t ex i form av samtal eller gemensamma aktiviteter.  

För det andra upplevde vi en oförutsägbarhet i behandlings-
planeringen. Eftersom planerna för eleverna många gånger föränd-
rades, uppstod problem i datainsamlingen, t ex svårigheter att pla-
nera och genomföra intervjuer. Ibland förändrades de dagliga pla-
neringarna, som det verkade nyckfullt, andra gånger avbröts be-
handlingen abrupt, då pojkarna av olika orsaker blev förflyttade 
eller utskrivna från institutionen med kort varsel. Jag blev varse att 
det flera gånger handlade om beslut som fattats av myndigheter 
utanför institutionen, ibland utan institutionens samtycke. Då det 
gällde behandlingsplaneringen, beskrev flera elever och behandlare 
både en bristande kunskap om, och bristande intresse för, denna 
planering.  

För det tredje hade pojkarna påfallande svårt att beskriva en 
tillitsfull relation. De berättade istället om hur en relation inte skall 
vara. Pojkarna beskrev ofta svåra erfarenheter av tidiga relationer, 
som präglats av missbruk, misshandel och många separationer. Av 
deras berättelser förstod jag att dessa pojkar hade det särskilt svårt 
att etablera varaktiga relationer överhuvudtaget och att de i syn-
nerhet till behandlingspersonalen snarare strävade efter att inte 
etablera några sådana relationer. De betonade istället de olika stra-
tegierna som de använde för att undvika att engagera sig i behand-
lingen och i relationer till personalen.  

Sammantaget kunde jag som ”utvärderare” känna mig vilsen 
över att så ofta träffa ny personal som jag måste informera om pro-
jektet, frustrerad över att inte förväg kunna planera intervjuer, ef-
tersom det så många gånger inträffade plötsliga förändringar i pla-
neringen för eleverna, och misstänksam om personal eller elever 
skulle följa vår uppgjorda överenskommelse i datainsamlingen,  
d v s att fylla i frågeformulären. Dessutom kände jag en gradvis 
allt starkare uppgivenhet över möjligheterna att det överhuvudtaget 
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skulle kunna etableras en behandlingsrelation mellan elev och per-
sonal i en sådan behandlingsmiljö. Jag började så småningom för-
stå att mina känslor avspeglade såväl personalens som elevernas 
upplevelser av behandlingen och institutionen. Dessa förhållanden 
kom jag att uppfatta som bidragande orsaker till att båda parternas 
(behandlarnas och eleverna) primära uppgift periodvis verkade 
bestå i att se till sin egen överlevnad på institutionen. 

Jag förstod att dessa svårigheter låg både i själva behand-
lingssituationen och utanför den, i själva organisationen men även 
utanför institutionen. Jag kunde också se att de parter som bidrar 
till skapandet av behandlingsalliansen inom denna typ av vård be-
står av klient, behandlare och organisation. Uttryckt på ett annat 
sätt kan man säga att det blev tydligt att institutionens primära ar-
betsuppgift (d v s själva behandlingsarbetet) samt den sekundära 
uppgiften (d v s själva organiserandet av behandlingen) tillsam-
mans utgör förutsättningen för att en behandlingsallians skall kun-
na utvecklas. 

Dessa och många fler faktorer fick mig att fundera över om 
det finns tillräckliga förutsättningar inom institutioner av det här 
slaget att överhuvudtaget kunna etablera en behandlingsallians. Det 
väckte i sin tur en mängd nya frågor, såsom: Är det överhuvudtaget 
möjligt att skapa behandlingsallians inom tvångsvården? Hur kan 
man definiera begreppet behandlingsallians inom denna typ av 
vård? Tillåter den rådande institutionskulturen detta, d v s tycker 
institutionens medarbetare att det är viktigt? Vilka faktorer utanför 
och inom institutionen möjliggör respektive hindrar skapandet av 
en behandlingsallians? Många diskussioner med institutionsperso-
nal och kolleger bland behandlare och forskare om dessa frågor 
ledde efterhand fram till denna studie. Dess syfte är att undersöka 
fenomenet behandlingsallians och förutsättningarna för etableran-
det av sådan allians mellan personal och elever på särskilda ung-
domshem.  

Val av metod 
Mina erfarenheter av det tidigare utvärderingsprojektet blev även 
vägledande för valet av undersökningsmetod. Det var inte bara 
datainsamlingen i utvärderingsprojektet som hade inneburit svårig-
heter, utan jag bedömde även kvaliteten i de alliansdata som vi 
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trots allt fick in som relativt dålig. Bland annat i ljuset av mina 
intervjuer uppfattade jag skattningarna som delvis otillförlitliga, 
missvisande och ytliga.  

Många behandlare och elever glömde, eller brydde sig inte 
om, koder eller andra sekretessförfaranden. Formulären låg ofta 
tillgängliga så att i princip all personal kunde läsa dem; dessutom 
fyllde man ofta i enkäten under gemensamma möten eller tillsam-
mans med kontaktpersonen. Detta fick mig att fundera över hur 
uppriktigt och seriöst man svarade. Ett sätt att försöka lösa detta 
blev att jag själv var närvarande när formulären fylldes i, och dessa 
övningar blev mer och mer intervjulika, särskilt tillsammans med 
de elever som hade svårt att förstå svenska språket eller överhu-
vudtaget inte kunde läsa. Vid dessa tillfällen bad jag även personen 
som fyllde i formuläret att ge exempel på vad han eller hon mena-
de med sina svar på de tio frågorna (eller snarare påståendena) i 
HAQ (som skattades på en skala från 1 till 10). Det gällde t ex på-
ståenden som ”Jag tror att min kontaktperson förstår sig på mig” 
och ”Jag kan känna att jag respekterar min elev som människa”. 
Här uppfattade jag ofta att skattningarna låg förvånansvärt långt 
ifrån hur samma personer uttryckte sig i intervjuerna. Dessutom 
gav såväl personal som elever ofta tveksamma beskrivningar och 
exempel i anslutning till frågorna, vilket kunde betyda att man inte 
riktigt hade uppfattat frågan som den var tänkt eller att man av 
olika skäl hade svårt att motivera en skattning. Som ett exempel 
besvarades frågan om ”respekt” ofta högt i jämförelse med de and-
ra frågorna. Då jag bad pojkarna förklara vad de menade med att 
bli respekterad svarade de flesta relativt onyanserat, t ex med att 
betona att ”det är viktigt att bli respekterad”. Jag förstod att erkän-
na att man inte hade respekt med sig var detsamma som att erkänna 
att man kände sig underlägsen och värdelös, det vill säga svag och 
sårbar. Därför upprätthöll man en fasad i formulären. Under inter-
vjusamtalen fick jag alltså personalens och elevernas egna defini-
tioner och beskrivningar av en behandlingsrelation. Jag kom med 
tiden allt närmare uppfattningen att jag genom frågeformulär och 
självskattningsskalor inte kunde få den nyanserade, många gånger 
ambivalenta, bilden av relationerna som både personal och elever 
mer eller mindre uttrycksfullt faktiskt kunde förmedla under inter-
vjuerna. Snarare gav skattningarna en önskvärd eller ”jargongmäs-
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sig” bild (positiv från personalen och negativ från eleverna) av 
dem. Eftersom min ambition var att fånga en nyanserad och för-
djupad bild av hur man, så ”innerst inne” som möjligt, upplever 
och tänker om utvecklingen av en behandlingsrelation, blev per-
sonliga, öppna intervjuer, av det slag som ibland kallas ”djupinter-
vjuer” (Kvale, 1997), den datainsamlingsmetod som framstod som 
den mest framkomliga.  

Av planeringsskäl fick jag många gånger vänta lång tid för 
att genomföra mina intervjuer, och därför tillbringade jag mycket 
tid på institutionerna, t ex i kafferum, personalrum och ute på av-
delningarna. Vid dessa tillfällen blev jag allt tydligare varse skill-
naden mellan hur man beskrev att man gjorde i intervjuerna och 
vad man faktiskt gjorde i verkligheten. Dessutom fick jag både se 
och höra sådant som kan vara svårt för de berörda att uppfatta och 
beskriva i en intervju, t ex samspelet mellan elever och personal. 
Framförallt fick jag genom dessa iakttagelser själv ett bredare per-
spektiv och en mer nyanserad hållning. Detta fick mig att bestäm-
ma mig för att, tillsammans med intervjuerna, använda mig av del-
tagande observationer.  

Slutligen vill jag säga något om hur jag kom att göra valet att 
använda mig av fallstudiemetod. I det första projektet, det jag kal-
lat utvärderingen, varierade antalet intervjuer per elev av olika 
skäl. Snart insåg jag att min relation till de elever som jag upprät-
tade en återkommande kontakt med påverkade kvaliteten i det ma-
terial jag erhöll. Jag uppfattade att jag fick en djupare och mer ny-
anserad bild av institutionen, personalen och relationerna av de 
eleverna som jag träffade flera gånger och under en längre tid i 
jämförelse med dem som jag bara träffade någon enstaka gång. 
Utifrån denna erfarenhet gjorde jag således valet att i denna studie 
följa några elever igenom deras behandlingstid istället för att träffa 
många vid enstaka tillfällen. Härigenom menade jag att jag bäst 
skulle kunna undersöka fenomenet och förutsättningarna för ut-
vecklingen av behandlingsallians.   

Studiens syfte  
Avhandlingens syfte är att a) undersöka fenomenet behandlingsal-
lians på särskilda ungdomshem och b) undersöka förutsättningarna 
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(hinder och möjligheter) för utveckling av en god behandlingsalli-
ans mellan behandlare och elever på särskilda ungdomshem.  

Genom fältstudier avser jag att följa några elever, samla in 
data om dem, under deras behandlingsvistelse på ett par institutio-
ner för att därigenom få en fördjupad och nyanserad bild av möj-
ligheterna och hindren i utvecklingen av behandlingsallians. 

Det är viktigt att understryka att denna studie inte syftar till 
att utvärdera institutionerna eller deras behandlingar eller att un-
dersöka skillnader mellan institutionerna, mellan behandlingsmo-
deller eller -metoder.  

Presentation av avhandlingens delar 
Avhandlingen består av sexton kapitel.  

Kapitel 2 och 3 beskriver det teoretiska ursprunget och ut-
vecklingen av fenomenet behandlingsallians. Här behandlas även 
tidigare forskning om terapeutisk allians. Därefter beskrivs och 
jämförs förutsättningarna för den terapeutiska alliansen utveckling 
inom behandlingen på särskilda ungdomshem.  

I kapitel 4 beskriver jag studiens metod. Innebörden av och 
motiveringen för detta metodval diskuteras därefter i kapitel 5.  

I kapitel 6, inbjuds läsaren att ta del av en dag på en SiS-
institution. Därefter, i kapitel 7, beskrivs hur personalen ser på 
behandlingen, och i kapitel 8 beskrivs elevernas syn. I kapitel 9 
sammanfattas och integreras personalens och elevernas upplevelser 
av behandlingen. I detta kapitel presenteras även avhandlingens 
mest centrala begrepp i en processorienterad teoretisk modell. I 
kapitel 10 beskrivs institutionella faktorer som påverkar förutsätt-
ningarna för en utveckling av behandlingsallians. I kapitel 11 dis-
kuteras några olika möjligheter att påverka förutsättningarna. En 
sammanfattning av resultatet åskådliggörs i tabellform i kapitel 12.  

I kapitel 13 beskrivs två fall som exempel på skenalliansut-
veckling. Begreppet skenallians diskuteras sedan i relation till and-
ra forskares teorier och begrepp i kapitel 14.  

I kapitel 15 diskuteras innebörden av studiens metod och teo-
retiska referensram.  
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I kapitel 16, slutligen, ges en engelskspråkig sammanfattning 
av avhandlingen. 
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Kapitel 2 

Definition och avgränsning av  
området behandlingsallians 

 
Det ökade intresset bland psykoterapiforskare att studera den tera-
peutiska relationen kan tillskrivas sökandet av faktorer som leder 
till förändring oavsett terapiform. De flesta psykoterapiforskare är 
idag nämligen överens om att olika behandlingsformer leder till 
likartade resultat (Lambert, 2004). Det finns flera hypoteser om 
hur denna s k ekvivalensparadox skall förklaras. ”Ekvivalensen” 
kan förstås bero på att de verkliga skillnader som eventuellt finns 
inte fångas upp av de använda metoderna. För små undersöknings-
grupper, inadekvata undersökningsdesigner och okänsliga mätin-
strument kan självklart få sådana effekter. Men det kan ju faktiskt i 
stället vara så att olika metoder faktiskt är lika bra, alltså når likar-
tade mål lika effektivt men på olika sätt. Det kan emellertid också 
förhålla sig så att ideologiskt och teoretiskt mycket olika behand-
lingar ändå rymmer mycket av gemensamma, ospecifika eller ge-
nerella, faktorer som är de terapeutiskt avgörande. Det finns många 
exempel på sådana gemensamma faktorer: uppmärksamhet, be-
kräftelse, reflektion, uppbyggande av självkänsla, känsloutlevelse 
(Lambert & Bergin, 1994). De mest uppmärksammade gemen-
samma faktorerna är emellertid de som har med relationen mellan 
patient och terapeut att göra. Det kan t ex vara patientens aktiva 
deltagande, terapeutens äkta intresse och närvaro, patientens för-
troende för terapeuten, den ömsesidiga respekten och sympatin 
mellan parterna. Alla dessa aspekter är mer eller mindre uttryck för 
relationens kvalitet (Horvath & Bedi, 2002) 

Behandlingsrelation kan sägas vara en övergripande term för 
den relation som uppstår mellan en klient och en professionell be-
handlare i ett behandlingssammanhang. Denna relation rymmer 
många komponenter, t ex överenskommelser om mål och metod 
och roller, känslomässiga aspekter och praktiska förutsättningar. 
Ett gott förhållande, präglat av ömsesidig sympati och gemensamt 
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engagemang, mellan behandlare och behandlad har visats vara en 
förutsättning för ett gott resultat av de flesta interventioner inom 
det medicinska behandlings- och vårdområdet (Ottosson, 1999; 
Sandell, Camner & Sarhed, 1992). För att en förändringsprocess 
skall äga rum måste klienten medverka aktivt och förtroendefullt 
under hela behandlingen. Klientens motivation och samarbete med 
behandlaren utgör förutsättningen och grunden för att behandling-
en skall kunna genomföras och ha någon effekt. 

I praktiskt socialt arbete har man länge ansett att relationen 
mellan socialarbetare och klient har en central betydelse, vare sig 
det rör sig om utredning, planering eller behandling (Hollis, 1970; 
Perlman, 1979; Richmond, 1970; Segraeus, 1994). Rogers teori 
(Rogers, 1957; Truax & Carkhuff, 1967) om de tre nödvändiga och 
tillräckliga förutsättningarna för att en terapeutisk relation skall 
uppstå har haft stor betydelse: empati, autenticitet, och ovillkorlig 
respekt och uppskattning [unconditional regard]. Perlman (1979) 
beskrev t ex fem egenskaper hos behandlaren som han menade 
bidrar till en god behandlingsrelation i socialt arbete. Dessa fem 
egenskaper är värme, empati, accepterande, omsorg och äkthet.  

Trots den stora betydelse man ger behandlingsrelationen i 
den tillämpade verksamheten, har forskningen om den i socialt 
arbete varit mycket begränsad (Tengvald, 2003). Flera faktorer kan 
ha bidragit till detta. En orsak kan vara att man har tagit relationens 
betydelse så för given att den inte har väckt nämndvärd undran 
eller nyfikenhet. Proctor (1982) noterade att litteraturen om socialt 
arbete alltid har gett den hjälpande relationen en central betydelse, 
men att den mer precisa karaktären av denna relation och det sätt 
på vilket den verkar i behandlingen inte har formulerats.  

En annan orsak kan vara att forskningen på socialtjänstens 
område har ägnat mer tid åt att beskriva eller demonstrera olika 
typer av interventioner men mindre åt att undersöka deras effekter 
(Holmqvist, 2002; Russel, 1990; Tengvald, 2003). Ytterligare en 
orsak kan vara att det har saknats instrument som varit lämpade att 
undersöka de mer specifika och subtila aspekterna av denna typ av 
behandlingsrelationer (Tengvald, 2003). De instrument som hittills 
konstruerats för att ”mäta” allians, är främst utvecklade för, och 
anpassade till, en psykoterapeutisk situation, som styrs av helt and-
ra villkor än t ex tvångsvård.  
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I den psykoterapeutiska litteraturen förekommer olika defini-
tioner av vad som skall menas med en behandlingsrelation; likaså 
betonas olika dimensioner i behandlingsrelationen olika beroende 
på författarens terapeutiska inriktning. Detta bidrar givetvis till 
begreppslig otydlighet och förvirring. Det medför ibland att samma 
formulering används för att definiera olika begrepp eller olika for-
muleringar används för att definiera samma begrepp, att samma 
begrepp används för att beskriva olika fenomen eller att samma 
fenomen beskrivs med olika begrepp. Denna förvirring bidrar 
dessutom till en klyfta mellan teori och praktik och en spricka mel-
lan teoretiker/forskare och praktiker. 

Gelso och Hayes (1998) följer Greenson (1967) när de defi-
nierar den psykoterapeutiska relationen som bestående av tre kom-
ponenter, överföringsrelationen, den verkliga relationen, och den 
terapeutiska alliansen. Varje terapeutisk interaktion har inslag av 
alla dessa tre komponenter, om än i varierande proportioner. Ut-
över dessa pekar Clarkson (1995) på två ytterligare komponenter, 
den reparativa eller kompensatoriska relationen och den transper-
sonella relationen. Jag kommer att fokusera på de tre förstnämnda 
komponenterna eftersom jag bedömer att de är de mer grundläg-
gande aspekterna i den terapeutiska relationen. 

 Överföringsrelationen är de ömsesidiga reaktionerna på var-
andra som grundas på vardera partens omedvetna förföreställning-
ar och fantasier om den andre, oftast grundade på tidigt grundlag-
da, närmast arkaiska, modeller av ”den andre”. Sådana förföre-
ställningar går under namn som schema, internal working model, 
imago, goda resp onda objekt o s v. Karakteristiskt för överförings-
relationen och överföringsreaktioner, menar Greenson, är att de är 
orealistiska, intensiva, ambivalenta, nyckfulla, ”envisa” och inade-
kvata i den aktuella situationen. Därför känner parterna faktiskt 
inte igen sig om de får dessa den andres förföreställningar klara för 
sig. 

Den verkliga relationen är de aspekter eller komponenter av 
relationen där parternas upplevelse av varandra och av omvärlden 
stämmer ”tillräckligt” överens för att de skall känna igen sina egna 
upplevelser i den andres version. Konsensuell validering, eller in-
tersubjektivitet, d v s att flera personer upplever en situation på 
samma sätt, är i själva verket ett av de få sätt som står oss till buds 
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för att avgöra vad som är verkligt och sant. I varje behandling in-
träffar situationer då parternas realitetstestning, av varandra och av 
något gemensamt upplevt, sätts på sådana prov. Till den verkliga 
relationen i en behandling hör t ex uppgörelser om tider och andra 
s k praktiska detaljer men också alla möjliga händelser, lyckliga 
och olyckliga, som händer parterna utanför behandlingsrummet. 
Därmed inte sagt att sådana tilldragelser inte också kan komma att 
dras in i, och tolkas utifrån, överföringsrelationen. Greenson (1967, 
s 219) skriver: ”There is no transference reaction, no matter how 
fantastic, without a germ of truth, and there is no realistic relation-
ship without some trace of transference fantasy.” 

Den tredje komponenten i behandlingsrelationen är alliansen. 
Som relation betraktad är alliansen, liksom den verkliga relationen, 
realistisk och genuin eller autentisk, och adekvat i situationen. Den 
avgörande skillnaden, som Greenson (1967) påpekar, är att allian-
sen är en artefakt av behandlingssituationen, d v s själva det förhål-
landet att den, för att finnas, förutsätter att det pågår en behandling. 
Begreppet saknar alltså mening utanför en behandling. Alliansen 
beskrivs som den grundläggande samarbetskomponenten i relatio-
nen mellan terapeut och klient, där bidrag från bägge parter till-
sammans formar en allians.  

Även om det är viktigt att hålla i minnet att en behandlings-
relation är något mer än behandlingsalliansen, beskriver flera fors-
kare alliansen som den kanske viktigaste komponenten i en tera-
peutisk relation (Horvath & Bedi, 2002). Gelso och Hayes (1998) 
menar att alla terapeutiska processer vilar på formandet av en ar-
betsallians. Utan en ”good-enough alliance” kan inte en terapi fort-
skrida. 

De senaste decennierna har det bedrivits mycket forskning 
om den psykoterapeutiska alliansen. Trots att teorin om alliansens 
betydelse för ett framgångsrikt behandlingsutfall numera är väl 
empiriskt underbyggd, råder oklarhet och oenighet om hur den 
förhåller sig till den tekniska interventionen, d v s ”behandlingen”, 
och den känslomässiga relationen mellan behandlare och behand-
lad (Horvath & Bedi, 2002). Olika terapeutiska inriktningar ser 
olika på definitionen av allians och alliansens roll i behandlingsar-
betet. Det finns de som hävdar att alliansen är en nödvändig grund 
för att den tekniska interventionen skall kunna påverka eller för att 
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få klienten att följa behandlarens instruktioner och de som menar 
att en god allians i sig är läkande (Clarksson, 1995; Gelso & Hayes 
1998, 1994; Raue & Goldfried, 1994; Schaap, Bennun, Schindler 
& Hoogduin 1993). Hur man betraktar alliansen är förstås avgö-
rande för hur man betonar den i behandling, i psykoterapeututbild-
ning och i psykoterapihandledning. När det gäller institutionsbe-
handling påverkas utvecklingen av alliansen dessutom av de fak-
tiska omständigheter under vilka behandlingen sker. De organisa-
toriska, rumsliga och ekonomiska förhållandena utgör, tillsammans 
med den s k behandlingsmetoden, ett slags yttre ram och förutsätt-
ning för etablerandet av behandlingsalliansen. 

Terapeutisk relation - terapeutisk allians 
Inom den psykoanalytiskt orienterade teoribildningen har diskus-
sionen om den terapeutiska relationen alltid varit i fokus, främst 
vad överföringen beträffar. Tankarna om den terapeutiska alliansen 
väcktes från början av Freud, i hans tidiga teoretiska resonemang 
om överföringen (S. Freud, 1912). Överföringen har både negativa 
och positiva komponenter, och genom att analysera den ges patien-
ten möjlighet att förstå sin historia, sina intrapsykiska konflikter 
och dess påverkan i nuet. Freud talade om den positiva komponen-
ten av överföringen som ”unobjectional positive transference”. 
Han menade att den aspekten av överföringen inte skulle analyse-
ras, eftersom den gav patienten en positiv motivation och välvillig 
inställning som var nödvändig för att samarbeta effektivt med ana-
lytikern. Sigmund Freud (1937) hävdade vidare att analytikern och 
patienten tillsammans måste forma en ”analytisk pakt” baserad på 
patientens bidrag av fria associationer och analytikerns kliniska 
och empatiska förståelse.  

Utifrån dessa tankegångar utvecklades den psykoanalytiska 
teorin om den terapeutiska relationen. Ett perspektiv som kom att 
bli den engelska objektrelationsteorin (eller -teorierna) utvecklades 
(Balint, 1968; Ferenczi, 1932; Klein, 1975; Winnicott, 1960). Man 
uppmärksammade den terapeutiska relationens inneboende möjlig-
heter till bearbetning av tidiga bristfälliga och konfliktfyllda rela-
tioner. Vidare betonades terapeutens bidrag i överföringen, den s k 
motöverföringen. Motöverföring har definierats på många olika 
sätt, men dess mest begränsande definition är att den är terapeutens 
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omedvetna känslomässiga reaktioner på patientens överföringar. 
På så sätt kom den terapeutiska interaktionen att uppmärksammas, 
samspelet mellan terapeut och patient, att båda parter bidrar med 
”input” till processen. Ett annat perspektiv utvecklades från den 
jagpsykologiska traditionen (A. Freud, 1936; Hartmann, 1958). 
Här lade man fokus på mer reella eller realistiska aspekter i den 
terapeutiska relationen och utvecklade tankegångar som senare 
skulle formuleras under begreppet arbetsallians (Greenson, 1967, 
1971). Man ville framhäva den realistiska interaktionen mellan 
terapeuten och den realitetsorienterade och medvetna delen av pa-
tientens jag som genererar ett samarbete med terapeuten (Sterba, 
1934, 1940). Fenichel (1942) kallade detta ”rationell överföring”. 
Ytterligare ett signifikant bidrag från psykoanalysen som bidrog 
till förståelsen av begreppet allians formulerades av Zetzel (1956, 
1966). Hon betonade den terapeutiska alliansen som en nödvändig 
grund för alla terapeutiska interventioner. Men en allians beror 
ytterst på patientens (och terapeutens) fundamentala kapacitet att 
forma en stabil och tillitsfull relation. Denna fundamentala kapaci-
tet skapas av patientens tidiga erfarenheter av relationer. Om pati-
enten saknar den kapaciteten är det väsentligt att terapeuten erbju-
der en stödjande relation som så småningom möjliggör en utveck-
ling av en sådan kapacitet, och därmed av en allians. Zetzel mena-
de att detta påminde om en moder som måste erbjuda ett gott om-
händertagande för att möjliggöra utvecklingen av en grundläggan-
de tillit hos barnet. 

Greenson (1967, 1971) vidareutvecklade den jagpsykologis-
ka skolans syn på alliansen genom att beskriva den terapeutiska 
relationen som bestående av, förutom alliansen, en överföringsrela-
tion och en verklig relation. Det väsentliga med alliansen för Gre-
enson var som en förutsättning för patienten och terapeuten att 
arbeta meningsfullt tillsammans i behandlingen på ett sätt som de 
kommit överens om.  

Inom de moderna psykoanalytiska riktningarna förefaller 
man idag vara överens om att den terapeutiska alliansen är en nöd-
vändig komponent i den psykoanalytiska behandlingen, att den är 
av både omedveten och medveten karaktär, samt att den är ömsesi-
dig. Gelso och Hayes (1998) menar dock i sin genomgång att olika 
teoribildningar inom psykoanalysen skiljer sig åt med avseende på 
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vilken dimension de betonar för att definiera den terapeutiska alli-
ansen, t ex de känslomässiga banden eller det mer realistiska sam-
arbetet. 

Terapeutisk relation och terapeutisk allians  
i olika terapeutiska skolor 
Olika terapeutiska inriktningar eller skolor betonar olika dimensio-
ner av den terapeutiska relationen och den terapeutiska alliansen 
(Gelso & Hayes, 1998; Raue, Goldfried & Barkham, 1997). En del 
hävdar att relationen i sig utgör det avgörande kurativa inslaget, 
medan andra menar att relationen är en förutsättning för terapeu-
tiska interventioner. Inom den mer humanistiskt orienterade terapin 
(i en Rogeriansk tradition) har den terapeutiska relationen alltid 
haft en central roll, genom att man har betonat betydelsen av tera-
peutens äkta förståelse, värme, sympati o s v som de viktigaste 
kurativa faktorerna. När det gäller den kognitiva beteendeterapeu-
tiska (eller den rent beteendeterapeutiska) inriktningen har man 
tidigare inte lagt någon särskild teoretisk – men möjligen en bety-
dande praktisk – vikt vid relationen mellan terapeut och patient,  
d v s tillmätt den någon avgörande betydelse för utfallet av be-
handlingen. Man har ofta kallat dessa relationsprocesser för ”ospe-
cifika faktorer i förändringsprocessen” och då särskilt haft de tera-
peutiska banden i åtanke. Dessa processer utgör en viktig om inte 
avgörande förutsättning för att få patienten samarbetsvillig (Raue 
& Goldfried, 1994). Andra mer avgörande aspekter i ett kognitivt 
beteendeterapeutisk perspektiv utgörs av hur man med specifika 
tekniker kan påverka samarbetet så att patienten motiveras till be-
handlingen och hur man kan styra patienten ”rätt” utan att frånta 
henne eller honom ansvar och självbestämmande (Schaap, Bennun, 
Schindler & Hoogduin 1993). När det gäller den terapeutiska alli-
ansen föreslår Raue och Goldfried (1994) att alliansen är lika vik-
tig som bedövningen under en operation. Utan inledande bedöv-
ning (eller allians) kan man inte utföra en operation (eller psykote-
rapi). Raue och Goldfried anser att man utan en god terapeutisk 
allians inte kan få patienten följsam, inte förhindra motstånd eller 
arbeta mot det terapeutiska målet, och de efterlyser därför mer 
forskning om olika aspekter av terapeutisk allians i kognitiva bete-
endeterapeutiska sammanhang.  
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Begreppet allians har alltså sitt ursprung i den psykoanalytis-
ka traditionen men har under de senare decennierna breddats att 
täcka mer generella terapeutiska alliansprocesser oavsett teoretisk 
inriktning. Intresset för fenomenet allians har ökat även inom andra 
former av terapi än individualterapi, t ex familjeterapi och gruppte-
rapi (Safran & Muran, 2000). 

Olika begrepp har använts för att ringa in olika aspekter av 
fenomenet (Horvath & Luborsky, 1993). Termerna arbetsallians, 
hjälpande allians, terapeutisk allians står för samma eller liknande 
fenomen, men samtidigt betonas olika aspekter i fenomenet. Det är 
framför allt Bordin (1979, 1994) som genom sin ”panteoretiska” 
modell har bidragit till att skapa förutsättningar att studera allians 
över gränserna mellan olika terapeutiska inriktningar. Bordin ansåg 
att en god allians är en aspekt av samarbete och därmed en förut-
sättning för förändring i alla former av psykoterapier. Han definie-
rade begreppet arbetsallians som bestående av tre av varandra obe-
roende komponenter: uppgift [task], mål [aim] och de känslomäs-
siga banden [bond].  

Uppgiften i terapin är de specifika aktiviteter eller tekniker 
som utgör själva metoden, t ex det fria associerandet i psykoanalys 
eller exponering i beteendeterapi. Målet i terapin utgör det som 
patienten generellt vill uppnå, t ex ökad självkännedom. De käns-
lomässiga banden består av de affektiva kvaliteterna i relationen 
mellan terapeut och patient, t ex hur pass omtyckt, respekterad och 
förstådd patienten känner sig. De tre dimensionerna uppgift, mål 
och band påverkar ständigt varandra, även om de begreppsligt och 
fenomenologiskt är varandra oberoende. Man kan beskriva det så 
att kvaliteten i den känslomässiga relationen påverkar huruvida 
man kan komma överens om såväl uppgiften som målet i terapin. 
Omvänt kan man beskriva det så att graden av enighet om uppgif-
ten och målen i terapin påverkar de känslomässiga banden mellan 
terapeut och patient.  

Enligt Bordin betonas de olika komponenterna olika mycket 
beroende på terapeutisk inriktning men också beroende på vilken 
fas i terapin patienten befinner sig i. Till skillnad från tidigare alli-
ansdefinitioner, som uppmärksammat antingen patientens eller 
terapeutens bidrag och det omedvetna samspelet dem emellan, 
betonar Bordins definition ömsesidigheten och det aktiva samarbe-
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tet mellan parterna, på både en medveten och en omedveten nivå. 
Genom sin definition kan man säga att han lyckats fånga den kom-
plexa, dynamiska och multidimensionella naturen i alliansen. Den-
na definition av begreppet allians kan appliceras på olika terapeu-
tiska inriktningar, dels genom att man kan fånga den specifika 
psykoterapins metod och teknik i komponenterna uppgift och mål, 
dels genom att den tar hänsyn till den mer generella aspekt som 
utgörs av de känslomässiga banden. 

De flesta teoretiker på området är idag överens om att dessa 
tre komponenter är viktiga grundläggande aspekter i alliansen. 
Däremot är man inte överens om vad som egentligen tillhör be-
greppet allians ”i sig” och vad som påverkar utvecklingen av alli-
ans. Gelso och Hayes (1998) menar till exempel att utvecklingen 
av alliansen påverkas av terapeutens och klientens överenskom-
melse om komponenterna mål och uppgift, men att dessa inte utgör 
själva alliansen. Vidare är man oense om huruvida alliansen endast 
bör betraktas utifrån verkliga/realistiska eller medvetna kvaliteter 
eller om man även bör inkludera de överföringsbaserade, omed-
vetna kvaliteterna. Bordin (1994) menar att de känslomässiga rela-
tionen innehåller både överföringsbaserade och ”verklighetsbase-
rade” inslag. Han menar dock att formandet av de känslomässiga 
banden i en terapeutisk allians (bonding) skapas ur parternas upp-
levelse av gemensam delaktighet i terapin. Kvalitén i banden ut-
trycks ofta som gillande, tillit, respekt för varandra samt ett ge-
mensamt engagemang och delad förståelse i terapin. Om de käns-
lomässiga banden är påverkade av överföringsbaserade känslor så 
kan detta försvaga terapins inflytande.  

Min utgångspunkt är att med begreppet allians avse det sam-
arbete som skapas mellan patient och terapeut för att påverka ut-
veckling, förändring eller hjälp i behandlingen. Detta samarbete 
bygger på överenskommelser om målet för behandlingen samt om 
metoderna för att nå dit. Vidare inrymmer begreppet de känslo-
mässiga band som upprättas mellan behandlare och klient. Dessa 
band har både realistiska och medvetna och mer fantasibetonade 
eller överföringsbaserade, och därför mestadels omedvetna, kvali-
teter. Dock studerar jag i det här fallet de känslomässiga banden i 
relation till parternas gemensamma upplevelse av att arbeta till-
sammans i behandlingen. De känslomässiga medvetna och omed-

 
- 19 - 

 
 
 
 
 
 



vetna dimensionerna påverkar och påverkas av de mer ”kognitiva” 
eller ”rationella” aspekterna i överenskommelser om behandling-
ens mål och metoder. Tillsammans bestämmer dessa komponenter 
kvaliteten i behandlingsalliansen. Valet av denna definition baseras 
på, för det första, att den är ämnad att täcka in den komplexa hel-
heten i alliansen och inte bara t ex den ömsesidiga sympatin, för 
det andra, att den är oberoende av terapeutisk inriktning eller be-
handlingsteori samt, för det tredje, att den är tänkt att kunna appli-
ceras också på andra former av psykologisk behandling än psyko-
terapi och psykoanalys. I denna studie kommer jag att använda 
termen behandlingsallians med det vill jag betona att alliansen i 
grunden är ett samarbete mellan behandlare och klient i behand-
lingsarbetet.  

Den teoretiska referensram som jag kommer att använda i 
min studie tar sin utgångspunkt i psykoanalytisk teori, och det av 
främst tre skäl. För det första är själva begreppet allians ett psyko-
analytiskt grundat begrepp, d v s ett begrepp som från början fak-
tiskt utvecklats i de psykoanalytiska teorierna. För det andra finns 
det fortfarande knappast någon forskning om allians inom andra 
terapeutiska riktningar än den psykoanalytiskt orienterade eller 
allmänt psykodynamiska (och möjligen integrativa riktningar). Det 
verkar fortfarande vara huvudsakligen inom dessa riktningar som 
alliansen – eller den terapeutiska relationen över huvud taget – 
uppfattas som forskningsvärda fenomen. För det tredje har jag min 
professionella bakgrund och kliniska grund i det psykoanalytiska 
tänkandet. Jag vill inte desto mindre hävda att den ändå bara ”mått-
ligt psykoanalytiska” referensram som jag använder går att tilläm-
pa även på behandlingar som inte är strikt psykoterapeutiska eller 
ens psykoanalytiska. Ett psykoanalytiskt perspektiv på institu-
tionsvård av barn och ungdomar har f ö gamla rötter (Aichhorn, 
1925; Bettelheim, 1950; Winnicott, 1947, 1949).  
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Kapitel 3 

Tidigare forskning på  
terapeutisk allians 

 
I dag råder ingen tvekan om att kvaliteten i den terapeutiska allian-
sen är en viktig förutsättning för ett lyckat terapiutfall oavsett tera-
peutisk inriktning. Begrepp som terapeutisk allians, arbetsallians, 
hjälpande allians och behandlingsallians används för att hänvisa till 
i stort sett samma fenomen, och om dessa har olika teorier och 
mätmetoder utvecklats. Man kan urskilja två huvudsakliga dimen-
sioner när man jämför olika alliansbegrepp. Den ena dimensionen 
har att göra med om man lägger tonvikten på mer ensidiga eller 
mer ömsesidiga alliansfenomen. Det ensidiga alliansbegreppet 
fokuserar på antingen patientens eller terapeutens förmåga att sam-
arbeta och bidra till det terapeutiska arbetet, medan det ömsesidiga 
begreppet lägger tonvikten på interaktionen eller samspelet mellan 
patient och terapeut. Den andra dimensionen som skiljer olika alli-
ansbegrepp åt har att göra med huruvida man definierar alliansbe-
greppet endimensionellt eller flerdimensionellt. Det endimensio-
nella begreppet betonar en enda aspekt av fenomenet, i allmänhet 
den från början Rogerianska sympatiaspekten (ovillkorlig respekt 
[unconditional regard]) eller Bordins bandaspekt. Flerdimensionel-
la alliansbegrepp uppmärksammar flera dimensioner i fenomenet, 
som t ex, utöver sympatin, det gemensamma ansvaret och arbetet.  

Trots att konsensus inte verkar ha uppnåtts om definitionen 
av den terapeutiska relationen och dess fundamentala komponen-
ter, råder det en allmän samstämmighet om att arbetsalliansen, 
uppfattad som samarbetet mellan klienten och terapeuten i terapi-
arbetet, är en av dess centrala ingredienser. Även om vissa tycks 
osäkra om huruvida alliansen är en tillräcklig, d v s kausal, beting-
else för terapeutisk förändring, synes man vara helt överens att en 
god behandlingsallians är den nödvändiga betingelse som gör pati-
enten samarbetsvillig och motiverad och som skapar förutsättning-
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ar för terapeutens mer specifika behandlingsinsatser (Horvath & 
Bedi 2002). 

Vad man däremot inte är ense om är huruvida behandlingsal-
lians skall definieras som enbart en realistisk, verklig relation, eller 
om även överföringsrelationen skall inkluderas i begreppet eller ej. 
Olika perspektiv betonar dessutom olika komponenter, t ex den 
affektiva relationen mellan deltagarna (värme, stöd), specifika ak-
tiviteter hos klienten och terapeuten (såsom självobservation och 
självreflektion), negativa bidrag (exempelvis fientlighet), och käns-
lan av samarbete. Det blir tydligt hur komplext och multidimensio-
nellt begreppet terapeutisk allians betraktas idag (Horvath, 1995). 
Diskussionen olika forskare och olika perspektiv emellan kompli-
ceras ytterligare av att terapeutisk allians har operationaliserats,  
d v s ”mätts” med ett flertal olika metoder.  

Inom alliansforskningen har man utvecklat en rad olika 
skattningsskalor. De dominerande skalorna som har använts inom 
forskningen är Working Alliance Inventory (WAI; Horvath & Gre-
enberg, 1987), Therapeutic Alliance Rating Scale (TARS; Marzia-
li, 1984), Penn Helping Alliance Scales (t ex HAQ; Luborsky, 
1984), California Therapeutic Alliance Rating Scale (CALPAS, 
CALTARS m fl; Gaston & Marmar, 1994). Dessa instrument har 
utvecklats utifrån delvis olika teoretiska perspektiv, mäter alliansen 
i vissa fall ur terapeutens, i andra ur patientens, perspektiv, samt 
fokuserar på olika tidsrymder. Trots det finns det tydliga likheter 
mellan skalorna, d v s man mäter i hög grad liknande aspekter, 
framför allt terapeutiskt samarbete, uppgift och mål (Alexander & 
Luborsky, 1987; Horvath, 1995; Horvath & Bedi, 2002, Luborsky 
et al., 1983; Marziali, 1984; Sexton & Whiston, 1994; Tichenor & 
Hill, 1989).  

Forskningsresultaten visar att det har stor betydelse ur vilket 
perspektiv alliansen skattas, det vill säga ur terapeutens, patientens 
eller den oberoende bedömarens perspektiv (Horvath, 1995; Or-
linsky, Grawe & Parks, 1994). Man har tidigt sett att patientens 
perspektiv bäst predicerar behandlingsutfallet (Horvath & Sy-
monds, 1991). Men senare forskning, där man särskiljt olika faser i 
terapin, har funnit att klientens och terapeutens skattningar tende-
rar att överensstämma i takt med att terapin framskrider. Graden av 
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samstämmighet i mitten och slutet av terapin har dessutom visats 
vara positivt relaterat till utfallet (Horvath & Bedi, 2002). 

Självklart finns det ett samband mellan terapeutens agerande 
och behandlingsresultatet. Storleken på detta samband beror dock 
på vem som bedömt terapeutens kvaliteter. I de fall då terapeuten 
själv uppger graden av t ex sitt engagemang och intresse och sin 
empati tycks sambandet vara svagare än då patienten skattar sam-
ma faktorer hos terapeuten. Patientens uppfattning om terapeuten 
är m a o en starkare prediktor av behandlingsutfallet än terapeutens 
självuppfattning. 

 Jämfört med antalet studier som undersöker sambandet mel-
lan kvaliteten i alliansen och terapins utfall är det mycket färre 
studier som undersökt faktorer som underlättar eller försvårar eta-
blerandet av allians (Horvath & Bedi, 2002). 

Terapeutens bidrag 
Behandlarens bidrag till alliansen har fokuserats i en rad forsk-
ningsprojekt (Henry & Strupp, 1994; Orlinsky et al., 1994; Safran 
& Muran, 1996; Beutler, Machado, & Allstetter Neufeldt, 1994). 
Viktiga terapeutkarakteristika är hans eller hennes interpersonella 
erfarenhet, som bl a visar sig i terapeutens känslighet för patientens 
behov och sårbarhet. Vidare är förmågan att visa empati, att för-
medla hopp och att identifiera och reparera s k alliansbrott viktiga 
(Dunkle & Friedlander, 1996; Horvath & Bedi, 2002). Faktorer 
med negativt inflytande på utvecklingen av allians är inte bara 
motsatserna till dem som har positivt inflytande utan också teknis-
ka aspekter, som t ex för tidiga tolkningar (Henry, Strupp, Schacht 
& Gaston, 1994). 

Då det gäller mer komplicerade, mentala egenskaper hos te-
rapeuten har forskningen inte mycket att säga. De få studier som är 
publicerade tycks visa att terapeutens självbild påverkar på vilket 
sätt han/hon interagerar med patienten. Det gäller särskilt om tera-
peuten har en negativ bild av sig själv. Interaktionen kan då bli 
destruktiv, och terapeuten kan komma att använda klandrande och 
kritiska interventioner, som i sin tur kan ha en negativ påverkan på 
alliansens utveckling och terapins resultat (Henry & Strupp, 1994). 
Forskning som fokuserar på störningar eller brott i alliansen har 
visat att terapeutens förmåga att visa sig medveten om, och ta an-
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svar för, egna svagheter kan vara viktigt för terapins förlopp. Att 
terapeuten direkt tar upp begångna misstag kan således återge pati-
enten förtroende och respekt för terapeutens kapacitet (Safran & 
Muran, 1996, 2000; Safran, Muran & Samstag 1994).   

Patientens bidrag 
Forskning om patienternas bidrag till alliansen synes visa att de 
patienter som har allmänt svårt att etablera och upprätthålla goda 
och ömsesidiga sociala kontakter eller som har erfarenheter av 
dåliga och destruktiva familjerelationer har svårare att etablera en 
god behandlingsallians (Horvath & Bedi, 2002). Man har även 
visat att alliansen i den tidiga fasen av terapin, enligt patienternas 
skattningar, är påverkad av kvaliteten i patienternas anknytningsstil 
(Eames & Roth, 2000; Rubino et al., 2000). Likaså tenderar patien-
ter med negativa erfarenheter av terapi, dålig tilltro till andra och 
en defensiv, dominant eller fientlig interpersonell inställning att 
utveckla en svag allians i psykoterapi (Muran, Segal, Samstag & 
Crawford, 1994). Patienter med svårigheter att utveckla nära rela-
tioner etablerar dock en starkare allians med mer erfarna behandla-
re än med mindre erfarna. Mindre känslomässigt handikappade 
patienter reagerar inte lika starkt på behandlarens professionella 
erfarenheter (Kivlinghan, Patton & Foote, 1998). 

Behandlingsallians med ungdomar 
Forskningen om allians i psykologiska behandlingar har mestadels 
fokuserat på vuxna patienter i psykoterapeutiska situationer. Det 
kan i det här sammanhanget synas märkligt med hänsyn till att 
arbetsalliansen sannolikt är mer kritisk och prekär i arbete med 
ungdomar. Ungdomar söker oftast inte självmant hjälp, utan be-
handlingen kommer i de flesta fall till stånd utan – eller t o m mot 
– deras vilja. Detta bidrar till att de sällan är motiverade att enga-
gera sig och förändra sig i den terapeutiska processen (Kazdin, 
1990; Kendall, 1991; O´Malley, 1990; Sommers-Flanagan & 
Sommers-Flanagan, 1995).  

Därför anser många kliniker att det viktigaste, och samtidigt 
det svåraste, i arbetet med ungdomar är att etablera en behand-
lingsallians (Colson et al., 1991; Diamond, Houge, Liddle & Day-
kof, 1999; Digiuseppe, Linscott & Jilton, 1996; Hanna & Hunt, 
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1999; Meeks & Bernet, 1990; Shirk & Russel, 1996; Slomowitz, 
1991). Det finns dock fortfarande föga forskning på interventioner 
som kan påverka etablerandet av allians i behandling med barn och 
ungdomar (Kazdin, 1994). 

 Trots den teoretiska och empiriska kunskap som finns om 
alliansens betydelse, i allmänhet men kanske särskilt i behandling 
med ungdomar, har man alltså i relativt liten utsträckning ägnat sig 
åt forskning på behandling av ungdomar med kriminella och socia-
la problem.  

Richard och Sullivans (1996) studie av psykoterapi med 
unga kriminella visade bl a att de som hade etablerat en god allians 
hade bättre behandlingsresultat, både vad kognitiva och beteende-
mässiga förändringar beträffar. Särskilt intressant är att klienter 
med god allians påstås ha utvecklat en starkare inre kontroll eller 
självkontroll.  

En annan undersökning av kriminella ungdomar på institu-
tion (Florsheim, Shotorbani, Guest-Warnick, Barratt & Hwang, 
2000) visar att en god behandlingsallians mellan ungdom och per-
sonal efter tre månader i behandling har ett signifikant samband 
med positiva psykologiska förändringar och mindre risk för åter-
fall. Vad man också, överraskande, fann var att en positiv allians i 
början av behandlingen predicerade ett negativt utfall. Författarna 
spekulerar om detta, att det kan bero på att vissa av ungdomarna 
kan anpassa sig initialt men inte lyckas upprätthålla goda relationer 
med behandlingspersonalen. Kanske beror det på att personalen 
efterhand ställer högre krav på ungdomens engagemang och ansvar 
i behandlingsprocessen. Intressant nog fann man en annan under-
grupp av ungdomar som från början tycktes vara oemottagliga för 
behandling men som efterhand utvecklade en bestående god be-
handlingsallians i takt med positiva beteendeförändringar. Detta 
kan tolkas som ett stöd för hypotesen om ett orsaksförhållande 
mellan allians och utfall. Det kan också tolkas så att alliansen 
stärks när den unge upplever att hans beteende förändras och han 
därmed kan börja hoppas på att behandlingen ska ge resultat. Flor-
sheim och hans medarbetares resultat tyder emellertid på att en god 
allians relativt tidigt i behandlingen (i det här fallet efter tre veck-
or) inte har något positivt samband med utfallet av behandlingen. 
Däremot fanns det ett positivt samband mellan alliansens kvalitet 
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efter tre månader och behandlingsresultatet. Studien visade f ö inga 
signifikanta skillnader mellan olika typer av behandlingsprogram.  

Inte heller Gibbs och Sinclair (1999) fann något positivt 
samband mellan ett gott behandlingsutfall och goda relationer mel-
lan personal, socialarbetare och ungdomar tidigt i behandlingen. 
Snarare predicerade en tidig positiv allians en negativ utveckling.  

Överhuvudtaget har man inte i någon större utsträckning stu-
derat/bekräftat sambandet mellan allians och behandlingsresultat i 
institutionsvård med ungdomar. Den sammantagna bilden av de 
studier som ändå finns är också motsägelsefull. Det finns sålunda 
studier som tyder på att en god tidig behandlingsallians snarast 
predicerar ett negativt behandlingsresultat. Utvecklingen av allian-
sen inom institutionsbehandling med kriminella ungdomar tycks 
alltså härvidlag skilja sig från psykoterapi, där en tidig stark allians 
i de allra flesta fall påvisats predicera ett gott behandlingsutfall. 
Det finns emellertid också studier som visar på betydelsen för ett 
gott slutligt behandlingsresultat av en god behandlingsallians sena-
re under institutionsvistelsen. Man har i vilket fall inte i någon 
nämnvärd omfattning ännu undersökt hur och när en god allians 
utvecklas eller vilka förutsättningar/förhållanden på institutionen 
som gagnar eller hämmar en god utveckling av behandlingsallian-
sen.  

Förutsättningar för behandlingsallians i  
institutionsbehandling av kriminella och  
asociala ungdomar 
Det är därför inte utan vidare klart i vilken utsträckning resultaten 
av forskning på behandlingsallians i psykoterapi kan generaliseras 
till andra behandlingssituationer. O´Malley (1990) menar att tonår-
ingar på institution vanligtvis inte etablerar en behandlingsallians 
av det slag som definieras av det psykoterapeutiska alliansbegrep-
pet. Han betonar istället att samarbetet kan utvecklas genom olika 
stadier som kan identifieras och uppmärksammas av behandlings-
teamet. Därmed kan samarbetet successivt komma att utvecklas till 
en behandlingsallians. En förutsättning för detta är att samarbetet 
initieras av ungdomarna själva, vilket oftast uttrycks med relativt 
primitiva, rudimentära och kamouflerade signaler. O´Malley be-
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nämner dessa signaler föregångare [precursors] till genuint samar-
bete och menar att dessa föregångare kan stödjas eller hämmas av 
handlingar och attityder från behandlingsteamets sida.  

Som O’Malley framhåller, är det, när det gäller institutions-
baserade behandlingar med kriminella och asociala tonåringar flera 
faktorer som skapar helt annorlunda förutsättningar för att upprätta 
en allians än i den psykoterapeutiska situationen. Jag uppfattar att 
O’Malley beskriver åtminstone tre områden som skapar annorlun-
da förutsättningar, för det första, tvånget, för det andra, ungdomar-
nas egna relationssvårigheter, för det tredje, det professionella 
teamet. 

Tvångsvården 
De flesta ungdomar som institutionsplaceras är tvångsomhänder-
tagna och omotiverade för behandling. Studier har visat att mellan 
50 och 75% av de ungdomar som blir remitterade till behandling 
aldrig påbörjar den eller hoppar av den i förtid (Kazdin 1994; 
Shorts 1986). Många ungdomar saknar insikt om sina emotionella 
svårigheter och beteendeproblem. Detta leder till att de förnekar 
problemen och saknar motivation, d v s inte ser någon anledning 
att underkasta sig någon behandling. Det är flera författare som 
understryker vikten av att i första hand motivera ungdomarna för 
en behandling. Detta kan man göra t ex genom att undersöka ung-
domarnas egna uppfattningar om deras bekymmer och vad de vill 
ha hjälp med (Fransson & Armelius, 1996). Ett annat sätt är att 
vara noga med att informera den unge om behandlingen och insti-
tutionen så att han/hon kan förbereda sig inför den kommande pla-
ceringen. Samtidigt bör man också ta reda på den unges egna 
önskningar kring behandlingen för att på så sätt möjliggöra ett gott 
behandlingssamarbete. Behandlingen bör därefter kunna utformas 
specifikt utifrån dessa önskemål (Ranieri, 1984). Forskningen har 
visat att inställningen till tvång och inställningen till behandling 
bland personalen på ungdomsinstitutioner är av central betydelse 
för förändring av ungdomarnas beteende (Andreassen, 2003).  

En viktig aspekt i detta sammanhang är skillnaderna i avsikt 
mellan frivillig psykoterapeutisk behandling och tvångsvård. Idén 
med behandling som alternativ till straff har kritiserats från olika 
perspektiv (se t ex Focault, 1974; Goffman, 1973; Levin, 1998; 
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Polsky, 1962; Sarnecki, 1993). Man menar bl a att tvångsbehand-
ling skapar och stärker strukturer av makt och underkastelse, föder 
motstånd och upprorsstrategier, förstärker de intagnas problem, 
försvårar anpassning till normalt liv o s v. Levin (1998) förmedlar i 
sin avhandling en grundläggande kritik mot tvångsvården. Han 
menar bl a att behandlingsintentionen i tvångsomhändertagandet 
döljer ett strafftänkande. Enligt kritikerna påverkar alltså denna 
dolda intention såväl de intagna som de som arbetar vid institutio-
nerna på ett negativt sätt. Straffet i tvånget finns där oavsett hur 
man officiellt beskriver avsikten med omhändertagandet, d v s som 
behandling, motivationsarbete e d.  

Ett tvångsomhändertagande blir för många unga en bekräf-
telse av deras inre känsla av maktlöshet och beroende av vuxen-
världen. Att avveckla detta beroende är emellertid samtidigt den 
kritiska utvecklingsuppgiften under adolescensen. Tvånget ökar 
istället den unges upplevelse av sig själv som passiv och beroende 
(O’Malley, 1990). Flera forskare menar att tvångsvårdens förut-
sättningar, med frihetsberövandet, brist på autonomi och självbe-
stämmande, utövar en negativ påverkan på elevernas utveckling. 
Sykes (1958) identifierade ungdomarnas känsla av brist på auto-
nomi som en av de viktigaste förlusterna under en institutionsvis-
telse och drog slutsatsen att den motkultur som ungdomarna skapar 
på institutionen utvecklas som en reaktion på tvångsmiljön. Sincla-
ir och Gibbs (1998) fann bl a att det utvecklades negativa ung-
domskulturer framför allt på institutioner där ungdomarna tyckte 
sig ha små möjligheter att påverka vardagslivet. 

Levin (1996) lyfter i sin undersökning av Råbyanstalten fram 
några faktorer som på olika sätt bidrar till en negativ utveckling för 
de unga. Dessa faktorer är bl a den obestämda och godtyckliga 
placeringstiden, det oklara syftet med behandlingen, samt bristen 
på faktisk eller aktiv behandling på institutionen. Levin menar att 
dessa faktorer leder till motstånd till behandling och att det oftast 
resulterar i protesthandlingar som rymning, utstraffning eller ut-
veckling av skenbara anpassningsstrategier.  

Men flera studier, såväl metanalyser (Antonowicz & Ross, 
1994) som enskilda studier (Lipsey, 1999; Vinnerljung, Sallnäs & 
Kyhle Westermark, 2001), visar inte att tvångsplacering i sig är 
övertygande dålig. Snarare tycks det väsentliga vara hur institutio-
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nen, d v s personalen, förhåller sig till, och kan hantera, behandling 
under tvång. Mørk, Snoek & Syse (1998) menar att en gemensam 
uppfattning hos den unge och behandlaren är avgörande för om en 
gränssättande intervention skall ses som otillbörligt tvång eller 
inte. Självklart, menar de, är det då viktigt att tänka på att ungdo-
marnas behov av kontroll varierar mellan individer och över tid.  

Ett annat problem som är förknippat med tvångsvård rör per-
sonalens etiska konflikter. När det gäller tvångsvårdens etiska pro-
blem, handlar de ofta om hur behandlarna kan hantera risken för 
maktmissbruk genom disciplinerande uppgifter där man tar kon-
troll över eleverna, t ex inlåsning och visitation. Andra etiska pro-
blem handlar om behandlare som upplever svårigheter att lojalt 
tillämpa regler som man själv inte anser som viktiga (Colnerud, 
1997, 1999). Colnerud (1997, s 22) sammanfattar behandlarnas 
etiska problemområde som ”antingen en balansakt mellan att ta 
hänsyn till eleven i nuet och uppdraget att fostra och ge behandling 
med tanke på framtiden, eller som en konflikt mellan att tillgodose 
elevens behov och att uppfylla systemets och kollegernas normer”. 
I Colneruds rapport (1999) konstateras att de anställda på de sär-
skilda ungdomshemmen har mycket att vinna på att diskutera verk-
samheten i yrkesetiska termer för att därigenom få en form av väg-
ledning i ett svårt uppdrag.  

Ungdomarnas relationsproblem 
Forskning har visat att sociala förmågor, såsom kapacitet att eta-
blera och underhålla relationer, är bland de faktorer som säkrast 
predicerar utveckling av terapeutisk allians hos vuxna patienter 
(Horvath & Luborsky, 1993) och hos barn (Shirk & Saiz, 1992). 
Eltz, Shirk och Sarlin (1995) visar att ungdomar som har varit ut-
satta för vanvård under uppväxten har svårare att etablera en initial 
allians i psykoterapi än de som har mer måttliga interpersonella 
problem. Dessutom prediceras i deras studie, liksom i tidigare stu-
dier, ett positivt utfall främst av graden av positiv behandlingsalli-
ans. Eltz, Shirk och Sarlin rekommenderar behandlare som arbetar 
med remitterade ungdomar med svåra uppväxtförhållanden att ar-
beta på att etablera en allians, genom att skapa trygghet i relatio-
nen, samt att uppmärksamma och arbeta med den unges motstånd 
däremot.  
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Det är väl belagt att asociala och kriminella tonåringar har 
många tidiga negativa upplevelser av vuxna och att de kommer 
från instabila familjeförhållanden. Man har funnit att dessa ung-
domars familjer kännetecknas av lägre grad av värme och stöd 
(Borduin & Henggeler, 1987; Borduin, Henggeler, Hanson &  
Pruitt, 1985) och högre grad av äktenskapliga konflikter (Borduin, 
Pruitt & Henggeler, 1986) samt lägre grad av familjesammanhåll-
ning och kärlek från, och mellan, föräldrarna (Gorman-Smith,  
Tolan, Zelli & Huesmann, 1996; Haapasalo & Trembley, 1994; 
McCord, 1996). Föräldrarna har ofta olika typer av problem, t ex 
psykiska problem, missbruk eller sociala problem (se t ex Sar-
necki, 1996). Dessutom har dessa ungdomar i högre grad blivit 
utsatta för våld eller blivit vittnen till våld inom familjen (Widom, 
1989). Forskning visar att atmosfären i hemmet och uppfostrings-
faktorer under uppväxten utgör starka prediktorer av ungdomskri-
minalitet (McCord, 1979, 1991; Blackburn, 1993). I den kliniska 
litteraturen betonar man dessa ungdomars svårigheter att etablera 
tillitsfulla relationer till vuxna. De känner lätt, närmast kroniskt, 
misstänksamhet, speciellt de som har blivit illa behandlade av sina 
föräldrar, t ex med fysisk eller psykisk misshandel (se t ex  
Brassard, German & Hart, 1987).  

En mängd studier visar att en trygg känslomässig anknytning 
är avgörande för utvecklingen av en god självkänsla och förmåga 
att etablera varaktiga intima relationer till andra, och att detta ger 
en grund för att bemästra olika svåra situationer i livet (Bowlby, 
1969, 1973; Fonagy, Steele, Steele, Higgit & Target, 1994; Gro-
holt, 1999, Winnicott, 1956, 1971). Enligt de flesta utvecklings-
psykologiska teorier färgas anknytningsmönster alltid av de tidi-
gaste sociala erfarenheterna. När dessa internaliseras utvecklas de 
inre arbetsmodeller som styr förväntningarna i kontakter med and-
ra och leder till att nya erfarenheter ofta förstärker tidigare – och 
ibland iscensätts av individen själv för att bekräfta förväntningar-
na. Till exempel har man sett att avsaknad av känslomässig närhet 
till föräldrarna genererar lågt självförtroende och även påverkar 
valet av kamrater: ungdomar med sådana erfarenheter umgås t ex i 
högre grad med kriminella vänner (Bredgren, Vitaro & Bukowski, 
1998; Kaplan, Martin & Robins, 1984).  
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Ett vanligt mönster hos de kriminella pojkarna tycks vara att 
relationen till fadern är gravt störd eller att fadern varit helt frånva-
rande, medan förhållandet till modern präglas av en stark, i all-
mänhet mycket ambivalent, bindning (Humble & Settergren Carls-
son, 1974). Detta relationsmönster bidrar troligtvis till att denna 
grupp vanligtvis uppfattar auktoriteter, inklusive föräldrar och lära-
re, som störande och orättvist straffande, vilket ofta leder till kon-
flikter (Kernberg & Chazan, 1991). Kriminella och tvångsomhän-
dertagna ungdomar har alltså inte någon stark tillit till vuxenvärl-
den (Adamson, 1999). Men dessa processer är inte statiska eller 
helt oföränderliga. Nya relationserfarenheter kan påverka dessa 
inre arbetsmodeller (Groholt, 1999). Detta resulterar många gånger 
i försök att pröva eller ”testa” vuxna i jämförelser med de tidigare 
erfarenheter som den unge har haft, d v s med hans eller hennes 
inre objekt eller arbetsmodeller. Dessa ungdomar söker dock sällan 
självmant någon form av behandling utan agerar antisocialt på oli-
ka sätt tills de tas om hand.  

Barn som växer upp under svåra omständigheter och med då-
liga relationer till sina föräldrar löper alltså större risk att utveckla 
antisocialt beteende och därmed bli föremål för tvångsvård. Dess-
utom har de svårt att tillgodogöra sig behandling för dessa pro-
blem, eftersom förmågan att utveckla en behandlingsfrämjande 
allians är begränsad (Eltz, Shirk & Sarlin, 1995).  

Behandlingsrelationernas komplexitet 
I psykoterapi kan man tala om en behandlingsallians, men i institu-
tionsvård måste man tänka i termer av allianser, i pluralis. Behand-
ling på institution innebär i huvudsak ett varierat program, bestå-
ende av t ex studier, fysiska aktiviteter och annan praktisk verk-
samhet. Därigenom knyts eleven till ett behandlingsteam där per-
soner med olika professioner och olika ansvar och roller ingår, t ex 
psykologer, lärare och behandlingsassistenter. Detta innebär ound-
vikligen att behandlingsrelationen kompliceras: relationerna blir 
helt enkelt flera och får därmed i regel varierande karaktär, konti-
nuitet och djup.  

Ett väl känt fenomen från institutionsbehandling är processer 
av det slag som brukar kallas klyvning [splitting], dels de som lig-
ger inbäddade i organisationen eller det sociala systemet, dels de 
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som uppstår i relationerna mellan behandlare och intagna (Holm-
qvist, 1995). Bägge typerna påverkar behandlingsalliansen. Den 
förstnämnda klyvningen handlar om att personalen i stället för att 
samarbeta som en ”hel” organisation delar upp sig i subgrupper, 
vilket oftast ökar de interna konflikterna. Denna klyvningstendens 
beror på många olika faktorer, t ex organisationens hierarkiska 
system, omedvetna fantasier och olika ideologier i personalgrup-
pen (Bion, 1961; Hinshelwood & Skogstad, 2000; Menzies Lyth, 
1988; Obholzer & Zagier Roberts, 1994; Palmgren, 2000; Pesta-
lozzi, Frisch, Hinshelwood & Houzel, 1998). I den andra typen av 
klyvning projicerar ungdomarna sina inre konfliktfyllda känslotill-
stånd på personalen, vilket kan resultera i att en behandlare blir 
idealiserad och en annan nedvärderad eller att ungdomens upple-
velse av samma behandlare växlar mellan idealisering och hat. På 
så sätt blir de vuxna förutsägbara och i en viss mening kontroller-
bara för – och kontrollerade av – den unge. Alternativt kan detta 
utmynna i en konflikt bland personalen, vilket avleder uppmärk-
samheten från den unges behandlingsbehov (Hinshelwood & 
Skogstad, 2000; Johansson & Eklund, 2004; Obholzer & Zagier 
Roberts, 1994; Menzies Lyth, 1988; Pestalozzi et al., 1998). På 
dessa vis kan behandlingsrelationernas komplexitet motverka ut-
vecklingen av en god allians mellan den unge och ”behandlingen”. 
Det komplexa relationsmönstret med möjligheter till klyvning och 
projektioner gäller ju dessutom inte bara elevens och personalens 
relationer inom institutionen utan också relationerna till andra som 
är engagerade i, och ansvariga för, elevens rehabilitering, t ex i 
hemkommunen.  

Institutionens storlek och antal anställda tycks inte spela nå-
gon avgörande roll när det gäller behandlingens effektivitet. Rela-
tionerna mellan personal och ungdomar, relationerna i personal-
gruppen och personalens t ex arbetsmoral och förhållningssätt 
tycks spela större roll för behandlingsutfallet (Gibbs & Sinclair 
1998; Gold & Osgood, 1992; Johansson & Eklund, 2003, 2004; 
Sinclair & Gibbs, 1998). Forskning på sjukhusinstitutioner har 
visat att personalens upplevelse av behandlingssvårigheter avspeg-
lar interaktionen med patienterna (Colson & Allen, 1986; Colson 
& Coyne 1978; Colson et al., 1985, Colson, Allen, Coyne, Deering 
et al., 1986) reaktionen hos personalen (Colson, Allen, Coyne, 
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Dexter et al., 1986) och den behandlingsstruktur som man ingår i 
(Allen et al., 1986). Forskningen visar också att personalens upple-
velse av de svårbehandlade patienterna ger upphov till intensiva 
motöverföringsreaktioner och riskerar att påverka behandlingen 
negativt (Colson et al., 1991; Holmqvist, 1994; Werbart, 1997). 

En annan komplicerande faktor är inomgruppsprocesserna 
bland de intagna ungdomarna. Man vet att tvångsomhändertagna 
ungdomar påverkar varandra, och främst riskeras negativ påverkan 
(Andreassen, 2003; Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Gold & 
Osgood, 1992; Polsky 1962; Svensson, 2003). Bondeson (1974) 
fann att ungdomar på institutioner förstärkte varandras antisociala 
attityder. Även Levin (1998) visade att ungdomarna utvecklade ett 
slags subkultur som syftade till att stärka behandlingsmotståndet. I 
den undersökning som var utgångspunkten för denna studie 
(Holmqvist, Hill & Lang, 2005) beskrev många ungdomar att det 
inte alltid sågs som positivt av de andra ungdomarna att man eta-
blerade goda relationer med personalen; ibland ledde det t o m till 
någon form av bestraffning. Detta fenomen tycktes dock variera 
beroende på sammansättningen av ungdomsgruppen.  

Det komplexa mönstret av relationer på en institution är tro-
ligen ett av skälen till att det är relativt få studier som mer systema-
tiskt har undersökt alliansbegreppet inom institutionsvård med 
multidisciplinära behandlingsteam (Allen, Deering, Buskirk & 
Coyne, 1988). Studier har dock påvisat vikten av den terapeutiska 
alliansens kvalitet (Allen et al., 1988; Allen, Tarnoff & Coyne, 
1985; Colson et al., 1991; Colson & Coyne, 1978; Johansson & 
Eklund, 2003; 2004). Florsheim et al. (2000) påpekar att de mång-
facetterade rollerna i en institutionsbehandling kan leda till att ton-
åringen så småningom utvecklar olika relationer med olika behand-
lare och en ”global” relation till institutionen som helhet.  

Larsen (1997) menar att institutionens överordnade uppgift 
är att erbjuda en social struktur som upplevs som stabil och trovär-
dig av de omhändertagna ungdomarna. Han beskriver tre funda-
mentala professionella förhållningssätt inom den miljöterapeutiska 
behandlingen som krävs för att hjälpa de unga att utveckla goda 
relationer. För det första måste relationerna vara kontinuerliga, 
eftersom de flesta tvångsomhändertagna ungdomar har upplevt 
många och dramatiska avbrott i sina relationer, vilket bidragit till 
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deras låga tillit till vuxna. För det andra är det viktigt att persona-
len klarar av att, utan att kränka eller stöta ut de unga, ta emot de-
ras besvikelse och ilska som riktas mot vuxenvärlden. Detta fordrar 
den vuxnes närvaro och tillgänglighet, såväl fysiskt som psykiskt, 
i konfliktsituationer. För det tredje krävs att den unge själv får vara 
aktiv i sin egen problemlösning. Detta motverkar passivitet och 
institutionalisering och ger den unge nya och mer positiva upple-
velser av att utveckla och bemästra nya och mer konstruktiva soci-
ala och praktiska färdigheter. När de unga förstår att det går att lita 
på de vuxna och att institutionens sociala struktur är pålitlig knyter 
de an till de vuxna. De vuxna blir då viktiga rollmodeller för dem. 
Om inte institutionen lyckas kompensera tvånget med att erbjuda 
den unge en behandling som leder till utveckling och förbättring 
blir, menar Larsen, kvarhållandet ett övergrepp.  

 Ett liknande resonemang förs av Mogren (2002), för vilken 
den psykosociala hållningen innebär att se och förstå patien-
ten/klienten/eleven både som en social och individuell person och 
därigenom underlätta ett lärande genom erfarenhet. Detta perspek-
tiv innebär att personalens uppgift främst består i att vara delaktig i 
skapandet av olika ”områden” som möjliggör utveckling av olika 
typer av relateranden. Ett sådant område är det nära relaterandet, 
vilket möjliggör patientens erfarenhet och utveckling av en tillits-
full relation. Ett annat område möjliggör erfarenheten av det socia-
la utbytet av vardagliga tankar och funderingar. Ett tredje område 
bidrar till utvecklingen av det praktisk ”know-how”. Genom erfa-
renheterna av dessa olika områden får eleven möjlighet att efter-
hand internalisera dessa slag av relaterande som en ”symbolisk 
institution”. Detta kan bidra till en förmåga till ett eget härbärge-
rande, och därmed etableras en potential för utveckling och ade-
kvat funktion även efter vistelsen.  
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Kapitel 4 

Studiens metod 
 

Resultatredovisningen i denna studie bygger på två undersökning-
ar, varav den ena snarast kan ses som ett slags förstudie. 

Förstudien 
Förstudien bygger på intervjuer med 13 elever, placerade på två 
olika behandlingshem under Statens Institutionsstyrelse (SiS), samt 
åtta av elevernas kontaktpersoner. Sju av eleverna kom från en av 
de institutioner som är med i huvudstudien (A). De sex övriga ele-
verna var placerade på en annan institution. Deltagarna var place-
rade enligt LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga) eller enligt LSU (Lagen om verkställighet av sluten ung-
domsvård). Samtliga är pojkar. 

Förstudien gjordes inom ramen för en större utvärdering 
(Holmqvist, Hill & Lang, 2005). I den intervjuades vid upprepade 
tillfällen ca 30 pojkar som var placerade på de två institutionerna. 
De sammanlagt 13 pojkar som är med i förstudien var de första 
som deltog i utvärderingen. Syftet med förstudien var att undersö-
ka hur dessa pojkar resonerade om sina relationer. Vidare ställdes 
en del frågor om behandlingen och behandlingsinnehållet. Härige-
nom ville jag få en första uppfattning om elevernas förutsättningar 
att etablera en allians.  

Eleverna intervjuades var och en minst tre gånger, omkring 
tre veckor efter placeringen, efter ytterligare ett par månader och i 
slutet av vistelsen på institutionen. Två av eleverna intervjuades 
fler än tre gånger, eftersom de återplacerades på institutionen. Tre 
av eleverna intervjuades inte i samband med utskrivningen, efter-
som de förflyttades till en annan institution.  

Intervjuerna var halvstrukturerade, med givna frågor och 
öppna svar, d v s de följde en relativt detaljerad guide. Frågorna 
handlade om pojkens relationer till sitt sociala nätverk, hans rela-
tioner till institutionens personal samt till andra elever på ung-
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domshemmet. Dessutom ställdes frågor om hur han upplevde be-
handlingen och behandlingsinnehållet. Intervjuerna spelades in på 
band. Under den första intervjun med varje pojke gjordes en nät-
verkskarta, som avsåg att fungera som stöd i samtalet om pojkens 
relationer. En nätverkskarta är ett ark med en tom cirkel, uppdelad 
i sex sektorer, där varje sådan sektor är en del av nätverket: familj, 
släkt, vänner, skola/arbete, formella kontakter, fritid. Ju närmare 
mitten av cirkeln eleven placerar en person, desto viktigare relation 
har man till vederbörande (se t ex Svedhem, 1991).  

Fem av kontaktpersonerna intervjuades en gång, och tre kon-
taktpersoner intervjuades två gånger. Samtliga intervjuer spelades 
in på band. Utöver intervjuerna antecknade jag under mina besök 
på institutionerna sporadiskt vad jag uppfattade som signifikanta 
iakttagelser och upplevelser av behandlingen och livet på institu-
tionen.  

Elevintervjuerna transkriberades och lästes igenom upprepa-
de gånger. Hela materialet analyserades genom s k meningskon-
centrering och resulterade i en grov kategorisering (Kvale, 1997). 
Dessa teman gavs en beskrivande etikett i avsikt att grovt reflekte-
ra innehållet och tjäna som minneshjälp. Som exempel frågade jag 
hur ungdomarna upplevde personalen på behandlingshemmet. 
Samtliga svar på denna fråga koncentrerades i innehåll genom pa-
rafrasering, sorterades och jämfördes med avseende på sitt inne-
håll. Sedan lyssnades kontaktpersonsmaterialet igenom och note-
rades signifikanta avsnitt i relation till elevernas intervjuinnehåll.  

Eftersom detta var en förstudie redovisas inte resultatet av  
intervjuerna specifikt. Materialet har dock använts på flera sätt.  

För det första låg dessa intervjuer till grund för utformningen 
av huvudstudien. En viktig produkt av förstudien därvidlag var att 
elevernas relationssvårigheter och -behov tydliggjordes, liksom 
den närmast totala frånvaron av något slags behandlingssamarbete, 
vilket medförde att huvudstudien kom att fokuseras på institutio-
nens och behandlingspersonalens förutsättningar att etablera en 
behandlingsallians.  

För det andra har jag använt materialet i form av intervjuer 
och iakttagelser från förstudien för att pröva resultaten av huvud-
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studien mot. Jag har uppfattat detta som ett slags korsvalidering, 
om än primitiv.  

För det tredje har förstudien självklart påverkat den förförs-
tåelse med vilken jag planerade och genomförde huvudstudien. 

Huvudstudien 
Denna studie bygger på åtta fall/ärenden/pojkar som har följts 
noggrant från behandlingens början till dess slut eller, egentligen, 
från före behandlingen till efter. Avsikten med detta har varit att 
förankra fenomenet ”behandlingsallians” i det konkreta behand-
lingsarbetet på den institution där respektive pojke varit intagen. 
Syftet har emellertid inte varit att fokusera på ärendena/pojkarna i 
sig, som åtta individuella ”fall”. Deras funktion har i stället varit 
att vara det medium genom vilket jag har iakttagit hur institutionen 
faktiskt organiserar sitt arbete, till fördel eller nackdel för utveck-
lingen av en produktiv behandlingsallians. Därmed är det snarast 
den institution där pojken behandlats som är i undersökningens 
fokus som ”ett fall”. Vidare kan man hävda att de två institutioner 
där pojkarna varit intagna i sin tur har varit det medium genom 
vilket jag har iakttagit hur utvecklingen av en god behandlingsalli-
ans betingas av de speciella omständigheter och ändamål som ka-
rakteriserar de särskilda ungdomshem som sorterar under SiS, 
nämligen, grovt uttryckt, ”psykologisk behandling under tvång”. 
Man kan därmed uppfatta undersökningen som en studie av ett 
enda fall, nämligen SiS, genom att studera två fall, nämligen två 
särskilda ungdomshem, via åtta fall, nämligen åtta elever. Jag kal-
lar detta en ”fall-inom-fall-design”. 

Det mer specifika skälet för att välja en design som baseras 
på fallstudier var min bedömning att undersökningens själva före-
mål, nämligen behandlingsallians, kräver en djupare kontakt, både 
på institutionsnivå och på individnivå, än vad man rimligen kan nå 
med surveymetodik. Ett grundläggande antagande som jag gjort är 
att behandlingsallians i grunden är ett mycket mer komplext och 
föränderligt relationsmönster än vad de många självskattningsska-
lor som finns för att mäta fenomenet ger sken av eller förmår visa, 
och att detta alldeles särskilt gäller för institutionsbehandling. Be-
handlingen på institutioner under SiS innebär nämligen att de in-
tagna pojkarna deltar i ett varierat program bestående av t ex 
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gruppsamtal, studier, idrott och annan praktisk verksamhet. Där-
igenom knyts varje elev till ett behandlingsteam där olika profes-
sioner med olika roller och ansvar ingår, t ex psykologer, lärare 
och behandlingsassistenter. Relationerna är många och av varie-
rande karaktär, kontinuitet, varaktighet och djup. Genom att nog-
grant följa ett fåtal fall/ärenden kan man, har jag antagit, mer nyan-
serat fånga dynamiken i den behandlingsallians som utvecklas i 
dessa fall/ärenden. 

En särskild anledning att följa behandlingar/ärenden under en 
längre tid är att det ger en större möjlighet att förstå hur alliansen 
förändras över tid, eller mellan faser i behandlingen, och vilka fak-
torer som bidrar till sådana förändringar. En behandling av denna 
karaktär innebär ju bl a att eleverna genomgår en behandlingsked-
ja, där de går från ett slutet system till ett öppnare. Man kan anta 
att detta påverkar relaterandet. Ett annat argument för att följa del-
tagarna över tid är att studera behandlingsrelationen i olika situa-
tioner, t ex genom att se hur olika incidenter på institutionen på-
verkar relaterandet.  

Ett egentligen avgörande skäl för en longitudinell fallstudie-
design är att det krävs att en tillitsfull relation kan upprättas mellan 
forskaren och personal och elever på institutionen, ett slags forsk-
ningsallians, för att forskaren skall tillåtas ta del av nyanserad, per-
sonlig, ”intim” information om upplevelser och känslor i relatio-
nerna. Liksom behandlingsalliansen tar forskningsalliansen tid att 
bygga upp och vidmakthålla. 

I princip kan en fall-inom-fall-studie förstås omfatta lika 
många fall som en s k intervjuundersökning kan omfatta intervju-
personer. Av resursskäl är det emellertid inte möjligt, och det är 
inte heller alldeles säkert att det ens behövs. Alldeles bortsett från 
de olika målsättningarna uppnår en intensiv studie av fall i regel 
tämligen snart en nivå med ”diminishing returns”, alltså ett till-
stånd av ”mättnad”, där ytterligare fall inte synes kunna tillföra 
tillräckligt mycket ny information för att motivera insatserna. 

Urval av institutioner och ärenden 
Beslutet vilka särskilda elevhem som skulle bidra med fall i under-
sökningen har till att börja med baserats på min önskan att feno-
menet behandlingsallians skall ges goda möjligheter att framträda i 

 
- 38 - 

 
 
 
 
 
 



all sin komplexitet. Valet av institutioner var inte slumpmässigt 
och syftade inte till att åstadkomma något slags representativitet 
för någon viss population. Däremot var avsikten att testa mina ob-
servationers generaliserbarhet genom att välja institutioner som var 
tydligt olika i ett antal kritiska avseenden som jag antog skulle 
kunna påverka utvecklingen av, och arbetet i, behandlingsallian-
sen. Självklart påverkade det också urvalet av institutioner att det 
fanns gynnsamma förhållanden att där genomföra den planerade 
studien, både vad de praktiska förutsättningarna beträffade och vad 
gäller den allmänna inställningen på institutionen till projektet.  

Utifrån dessa ställningstaganden baserades valet av denna 
studies undersökningsenheter på följande överväganden.  

De deltagande institutionerna skulle ha ett uttalat behand-
lingsprogram, baserat på en explicit inriktning eller teoretisk mo-
dell. 

Dessa behandlingsprogram skulle skilja sig åt i sin teoretiska 
grund, särskilt vad avser hur man betonar behandlingsrelationens 
betydelse för behandlingen. Eftersom detta inte är en utvärdering 
av vare sig institutioner eller en studie av effekter av behandling 
enligt olika modeller var de specifika behandlingsinriktningar som 
institutionerna bekänner sig till emellertid inte av väsentligt intres-
se för urvalet. 

De deltagande institutionerna skulle skilja sig åt i organisa-
tionens komplexitet och storlek. 

Institutionerna skulle ha olika traditioner eller historier som 
behandlingsenheter inom SiS. Konkret kom detta att betyda att jag 
sökte mig till nyligen etablerade institutioner och till sådana som 
varit etablerade sedan en längre tid. 

Utifrån dessa överväganden valdes institutionerna A och B. 
Institution A är relativt stor, med 36 behandlingsplatser, var-

av 10 låsbara och 15 slutna. De omhändertagna pojkarna är i åld-
rarna 15-20 år. Av de 36 platserna är 26 till för pojkar som är om-
händertagna enligt LVU; övriga platser är vikta för pojkar omhän-
dertagna enligt LSU. De allra flesta ungdomar som kommer till A 
har ett utvecklat antisocialt beteendemönster och har som regel 
blivit föremål för ett flertal åtgärder i socialtjänsten före inskriv-
ningen vid institutionen. Många av dem har dessutom begått grova 
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brott. Mer än hälften av de omhändertagna är första eller andra 
generationens invandrare. Institutionens behandling sker enligt 
principer för kognitiv beteendeterapi (KBT; se t ex Lardén, 2002). 
Samtliga pojkar i projektet är placerade på A för att genomgå insti-
tutionens behandlingskedja som består av fyra steg, på fyra olika 
avdelningar, samt en ”utslussning” utanför institutionen.  

Sammanlagt deltog tre pojkar från A. En var placerad enligt 
LVU, och placeringstiden varade i ungefär fem månader. De andra 
två var placerade enligt LSU, med en placeringstid om ca ett till ett 
och ett halvt år respektive tre år. 

Femton av personalen intervjuades, varav en på institutionen 
verksam psykolog, institutionschefen och tre avdelningschefer.  

Institution B är en förhållandevis liten institution, med 16 
låsbara platser. 

De omhändertagna pojkarna är i åldern 16-20 år. Alla poj-
karna är omhändertagna enligt LVU. De ungdomar som placeras 
vid institution B är omhändertagna för missbruksproblematik och 
är oftast kriminellt belastade. Institutionen bedriver behandling 
utifrån en transaktionsanalytisk modell (TA; se t ex Ohlsson, 
2001). Behandlingen har även inslag av KBT, t ex ART (Aggres-
sion Replacement Training) och tillämpar också ett teckenekono-
misystem. 

Sammanlagt deltog fem pojkar från B i studien. Placeringsti-
den varade från ett par månader till ett år. Tre genomgick institu-
tionens behandling vid akut- och avgiftningsavdelningen innan de 
gick in i själva behandlingskedjan vid institutionen. De övriga två 
pojkarna skrevs in direkt i behandlingen utan att passera akut- och 
avgiftningsavdelningen. 

Tolv medarbetare ur personalen intervjuades, varav en insti-
tutionschef och en avdelningsföreståndare. Tre av medarbetarna 
intervjuades två gånger, resten intervjuades en gång. Anledningen 
till de upprepade intervjuerna var att det inträffade incidenter i någ-
ra av de ärenden som ingick i undersökningens urval som var vik-
tiga att få belysta i materialet. 
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Urval av ärenden 
Eftersom denna studie inte var fokuserad på ärendena/pojkarna i 
sig, styrdes urvalet inte av några speciella diagnostiska eller andra 
kriterier. Urvalet av pojkarna baserades i stället på intagningstill-
fället, d v s den pojke som, när datainsamlingen påbörjades, stod 
närmast i tur att börja i behandlingskedjan informerades och till-
frågades om deltagande av institutionspsykologen eller avdelnings-
föreståndaren. Vidare var kravet för deltagande i projektet att ele-
ven hade en formellt planerad behandlingstid om minst ett halvt år 
(genom LSU- eller LVU-placering). Elevens deltagande var frivil-
ligt. Samtliga tillfrågade pojkar var villiga att delta. Som en, när-
mast symbolisk, ersättning för sitt deltagande i studien erhöll de 
100 kronor.  

Beskrivning av ärendena/eleverna 
Sammanlagt deltog alltså åtta pojkar i åldrar mellan 17 och 20 år 
(vid initialintervjun). Två av pojkarna hade utländsk bakgrund, den 
ene har varit i Sverige sedan fyra års ålder, den andre sedan tre år 
tillbaka.  

Två av pojkarna var omhändertagna enligt LSU, den ene 
dömd till tre år och den andra till ett och ett halvt år. De andra sex 
pojkarna var omhändertagna enligt LVU. De var inskrivna på sina 
institutioner från tre månader till ett år. Fyra av dem avbröt sin 
behandling genom att bli utskrivna i samband med avvikning.   

Alla pojkarna har missbrukat alkohol och narkotiska preparat 
i varierande grad. Ett par pojkar har även missbrukat anabola stero-
ider under perioder.  

Samtliga pojkar har kriminell bakgrund, med t ex grov miss-
handel, grova våldsbrott, väpnade rån, stöld och handel med narko-
tika.  

Alla utom en pojke har tidigare varit tvångsomhändertagna. 
En av pojkarna har suttit i fängelse i sju månader. Samtliga har haft 
kontakt med socialtjänsten sedan de tidiga tonåren.  

Urval av personal 
De medarbetare ur personalen som deltog i intervjuerna var an-
ställda som behandlingsassistenter och var kontaktpersoner till de 
utvalda pojkarna. På institution A hade eleverna flera kontaktper-
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soner på den avdelning de för tillfället vistades på. Dessutom bytte 
de kontaktpersoner i samband med byte av avdelning. Eleverna på 
institution B hade däremot endast en kontaktperson genom hela 
behandlingstiden. Att det är fler deltagande elever från institution 
B och fler kontaktpersoner från institution A beror på att behand-
lingstiderna var längre och antalet kontaktpersoner större på A än 
på B. Utöver de redan nämnda intervjuades institutionspsykologen 
på A samt institutionscheferna och avdelningsföreståndarna på 
båda institutionerna. Förutom dessa formellt utvalda deltagare var i 
princip samtliga i personalen föremål för s k deltagande observa-
tioner. Därvid bidrog i stort sett alla i personalgruppen i samtal 
med sina tankar, åsikter och funderingar om bl a behandling och 
behandlingsrelationer.  

Datainsamlingsmetoder 
En grundläggande tanke i studiens uppläggning och datainsamling 
har varit att åstadkomma betingelser där arbetet med och i behand-
lingsalliansen tar sig uttryck ”i praktiken”, snarare än att förlita sig 
på allmänna och principiella uttalanden om behandlingsarbetet, 
dess mål och genomförande. Datainsamlingen har skett med hjälp 
av tre olika metoder, (a) deltagande observationer på behandlings-
institutionen, (b) intervjuer med elever, institutionspersonal, social-
tjänstpersonal och elevers föräldrar, samt (c) studier av dokument i 
ärendena. Med varje metod har flera olika datakällor använts, d v s 
samma fenomen har undersökts utifrån olika perspektiv och på 
olika organisatoriska nivåer i varje ärende. Tanken med en sådan  
s k triangulering är att såväl metoder som datakällor skall komplet-
tera varandra och därmed ge en mer heltäckande men också mer 
balanserat korrekt bild av fenomenet. På detta sätt kan man även 
tydligare belysa det man säger att man gör och vad man faktiskt 
gör. Förfarandet har dessutom att inslag av korsvis validering. 
Sammanfattningsvis kan man beskriva datainsamlingen som en 
hela tiden pågående sammanställning och jämförelse av informa-
tion som insamlats med de olika metoderna. Därmed har varje ob-
servation delvis utgjort underlag för den fortsatta datainsamlingen.   
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Deltagande observationer  
Deltagande observation innebär att forskaren deltar i den verksam-
het som skall studeras. Det kan röra sig om alltifrån på-plats-
studier av specifika situationer till att mera förutsättningslöst delta 
”i livet” i en miljö för att upptäcka annars inte tydliga perspektiv 
(Agar, 1980; Atkinson & Hammersly, 1994; Becker & Geer, 1972; 
Gertz, 1973; Wolcott, 1999).  

Det finns många anledningar till att man väljer deltagande 
observation som ett sätt att samla in data, och mitt val baserades 
främst på sex grundläggande, delvis överlappande, skäl (Becker & 
Geer, 1972; Patton, 1987; Silverman, 2001; Wolcott, 1999). För 
det första vill forskaren skapa sig en förståelse av helheten, d v s 
kontexten. För det andra kan forskaren själv direkt studera och 
uppleva fenomenet. För de tredje möjliggörs upptäckten av skeen-
den och processer som är relaterade till det studerade fenomenet 
men som deltagarna själva inte är medvetna om och därmed inte 
heller kan berätta om. För det fjärde kan forskaren se eller uppleva 
saker som de deltagande visserligen är medvetna om men inte vill 
eller vågar berätta om. Forskaren blir därmed inte lika beroende av 
informanternas berättelser eller tolkningar, vilket kan ses som ett 
särskilt, femte skäl. Ett sjätte skäl att bedriva deltagande observa-
tion är att observatören kan tillgodogöra sig icke-verbal eller icke-
formulerad information och kunskap.  

Valet att samla in data via deltagande observationer grunda-
des i en pragmatisk utgångspunkt. Min erfarenhet av förstudien var 
att iakttagelser av skeenden och processer ibland förvirrade mig, 
andra gånger vidgade förståelsen och många gånger gav upphov 
till nya frågor. Utifrån detta bedömde jag att deltagande observa-
tioner var en viktig metod i undersökandet av hur fenomenet be-
handlingsallians kan ta sig konkreta uttryck i institutionsmiljön. 
Endast genom att befinna mig i den studerade miljön antog jag att 
jag skulle kunna få en genuin förståelse för hur man kan definiera 
behandlingsallians och för de faktorer som gagnar eller hindrar 
denna utveckling. Dessutom tänkte jag mig att genom detta tillvä-
gagångssätt kunna upptäcka även det som inte sker, d v s saker 
som man undviker att göra eller säga. Det som förnekas, uteläm-
nas, inte inträffar, i en miljö där det ändå skulle kunna förväntas 
kan vara lika viktigt som det som redovisas och framhålls. 
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Avsikten med de deltagande observationerna var att se hur 
verksamheten fungerar ”i praktiken”, t ex hur behandlingen fak-
tiskt går till och hur personalen och eleverna relaterar till varandra. 
Men framför allt är de deltagande observationernas funktion i detta 
sammanhang att se hur man ”verkligen gör”, till skillnad från vad 
man säger att man gör. En del av de iakttagelser som gjordes under 
mina besök i verksamheten användes i senare intervjuer som un-
derlag för vidare undersökning, klarifikation eller i jämförande 
syfte. Likaså relaterade jag informationen från intervjuerna till det 
faktiska agerandet i verksamheten.  

Vad innebar deltagande observationer i denna  
studie?  
Graden av ”deltagande” beror på vad man skall studera. I litteratu-
ren beskrivs två motsatta förhållningssätt, ett mer aktivt deltagande 
eller ett mer passivt. Det aktiva deltagandet innebär att man t ex 
arbetar eller engagerar sig i samma utsträckning som personalen i 
verksamheten. Det mer passiva förhållningssättet innebär att man 
är närvarande i verksamheten snarast i rollen som observatör, utan 
att ta aktiv del i den reguljära verksamheten.  

Mitt förhållningssätt kom att ligga någonstans mittemellan 
dessa poler, d v s jag var i princip med i all verksamhet men tog 
ingen aktiv del i själva behandlingen. Till exempel deltog jag i 
behandlingskonferenser utan att medverka aktivt. Ibland hände det 
emellertid att jag deltog mer aktivt i fritidsverksamheten, t ex ge-
nom att spela kort eller se film tillsammans med ungdomarna. Vid 
andra tillfällen deltog jag i samtalet bland personalen, t ex i kaffe-
rummet. Jag bedömde att mitt mer aktiva deltagande i samman-
hang som låg utanför den egentliga behandlingssituationen bidrog 
positivt till alliansen mellan mig och deltagarna i projektet. Jag 
blev, som en elev uttryckte det, ”en mänsklig forskare”. Genom 
detta deltagande uppfattade jag att stämningen omkring mig blev 
mindre laddad.  

Genomförandet av de deltagande observationerna  
Deltagande observation innebar framför allt ett delvis deltagande i 
behandlingsverksamheten på de avdelningar där de elever vistades 
som var aktuella i denna studie. Framförallt följde jag de elever 
som var med i projektet. De deltagande observationerna gjordes i 
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anslutning till varje besök för att göra mina intervjuer på institutio-
nerna. Ofta innebar dessa besök att jag stannade flera dygn på in-
stitutionen. Besöksperioderna varierade så att hela veckan täcktes 
in under de deltagande observationerna. När jag efter en period 
uppfattade att mina iakttagelser hade uppnått en viss grad av mätt-
nad, gjorde jag en paus i mina besök på institutionen, för att analy-
sera mitt material. Upplevelsen av mättnadsgraden gestaltade sig 
till exempel så att jag inte längre upplevde den nödvändiga distan-
sen, uppmärksamheten och nyfikenheten och att jag började upp-
fatta händelser, rutiner och relationer som självklara (se t ex Sacks, 
1984). Sammanlagt var jag på institution A ca en månad under 
ungefär ett år och sex månader, mellan augusti 2001 och mars 
2003. På institution B var jag sammanlagt ca tre veckor under un-
gefär ett år och tre månader, från december 2001 till februari 2003. 
Eftersom jag har varit engagerad i andra projekt än detta på bägge 
institutionerna, har jag dock besökt vardera institutionen vid betyd-
ligt fler tillfällen. Institution A har jag regelbundet besökt från vå-
ren 1999 till och med mars 2003, institution B har jag besökt från 
juni 2001 tills vidare. Med andra ord har jag besökt vardera institu-
tionen under drygt fyra år.  

Den ena institutionen är visserligen dubbelt så stor som, och 
består av flera avdelningar än, den andra. Tack vare min medver-
kan i ett annat projekt på institutionen (Holmqvist, Hill & Lang, 
2005) hade jag emellertid redan från början en viss kännedom om 
den. Jag uppfattar därför att min kännedom om de två institutio-
nerna är ungefär lika god vid projektets avslutning.  

Under mina första besök på respektive institution förde jag 
anteckningar fortlöpande under vistelsen, genom att periodvis dra 
mig tillbaka till personalrummet eller något avskilt rum och skriva 
ned mina observationer. Vid vissa möten som jag var närvarande 
vid förde jag anteckningar under hela mötet. Under mina senare 
besök antecknade jag direkt särskilda incidenter men gjorde i öv-
rigt bara sammanfattande anteckningar vid dagens slut.  

En annan viktig del i de deltagande observationerna utgörs 
av de många informella samtal som jag hade med personalen och 
med eleverna, under samvaro i dagrum, personalrum, under trans-
porter o s v. I dessa samtal berättades ofta spontant om upplevelser 
av behandlingsarbetet. Samtalen, som så långt det varit möjligt 
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tecknats ner, har utgjort en viktig källa till min ökade förståelse av 
situationen på institutionen.  

Fokus för de deltagande observationerna 
 Till en början präglades mitt arbete av ett mer förutsättningslöst 
iakttagande av verksamheten och hur behandlarna förhöll sig till 
varandra och till eleverna. Allteftersom tiden förflöt och allt fler 
personer intervjuades riktades mitt fokus på mer specifika typer av 
relaterande. Dock försökte jag fortfarande vidmakthålla en öppen 
och undersökande attityd till behandlingssituationen för att fortsät-
ta att kunna upptäcka nya förhållanden. Att jag kunde behålla detta 
öppna perspektiv berodde till stor del på att behandlingskontexten 
blev mer förutsägbar, d v s jag lärde känna personal, rutiner och 
eleverna, vilket medförde ett friare iakttagande i förhållande till 
fenomenet. 

Information om min närvaro 
I samband med projektstarten och förfrågan om samtycke till min 
närvaro, informerades ledande personal på respektive institution. 
Jag beskrev att jag önskade periodvis vistas i miljön för att skapa 
mig en större förståelse av verksamheten. Detta var mitt explicita 
skäl inför såväl elever som personal. Jag gick dock aldrig närmare 
in på mina specifika frågeställningar eller perspektiv, eftersom jag 
ville undvika att på något som helst sätt påverka eller styra hur 
personal och elever agerande. Av samma skäl gav jag heller aldrig 
någon feedback från mina iakttagelser. Jag berättade inte heller om 
vilka personer från andra avdelningar eller institutioner som var 
med i projektet.  

Samtliga deltagare i projektet fick initialt information om 
mitt deltagande i verksamheten. Eftersom jag själv ansåg att det 
kunde finnas fördelar med att personalen och elev inte skulle bli så 
observanta på min närvaro, men att det också fanns en risk att detta 
skulle uppfattas som ett slags spionverksamhet, överlät jag åt insti-
tutionscheferna att informera ytterligare om projektet om de upp-
fattade detta som angeläget. Personer som direkt frågade mig om 
projektet informerade jag så mycket som jag uppfattade att de öns-
kade. 
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Min påverkan på det studerade fenomenet 
Trots mina försök att inte onödigtvis påverka elevers eller perso-
nals agerande, är min upplevelse att min påverkan på deltagarna 
var blandad. Behandlingspersonalens reaktioner på min närvaro 
var dock till en början tydliga. En del av personalen uttryckte räds-
la och oro inför mitt uppdrag. Flera uttryckte undran över om jag 
skulle rapportera till dem själva eller till huvudmannen om jag såg 
något otillbörligt. Andra uttryckte mer oro inför min position som 
forskare och högutbildad. Denna oro tycktes bland vissa, särskilt 
manliga, anställda hanteras genom en sexualiserande attityd, me-
dan andra istället drog sig undan för att ”slippa svara på svåra frå-
gor”. Trots detta visade många i personalgruppen en nyfikenhet 
och ett intresse för min roll och min undersökning. Efter ett antal 
besök på institutionen avklingade oron och istället utvecklades en 
mer respektfull och kollegial ton från personalens sida gentemot 
mig. Den varade mer eller mindre projekttiden ut.  

Trots dessa reaktioner på min person uppfattar jag inte att 
min närvaro eller mitt arbete på institutionerna i någon större ut-
sträckning påverkade själva det studerade fenomenet, alltså be-
handlingsalliansen. Varken intervjudata eller observationsdata vitt-
nar, såvitt jag kunnat finna, om någon tydlig påverkan. Dessutom 
kunde jag inte iaktta något som tydde på att ”mina” ungdomar blev 
särbehandlade av personalen. Eleverna beskrev inte heller någon 
skillnad i behandlingen av dem i jämförelse med andra elever som 
kunde härledas till mitt arbete eller min närvaro.  

Möjligen kan man ändå anta att min närvaro hade en viss 
dämpande effekt på elever och personal, eftersom jag aldrig blev 
vittne till något allvarligare bråk med repressiva inslag. Jag vet att 
sådana incidenter ändå faktiskt inträffade då och då mellan mina 
besök. En del elever berättade för mig att de uppfattade att mer 
aggressiv eller ”sadistiskt lagd” personal brukade bli mildare vid 
mina besök. Samtidigt beskrevs detta vara något som i regel inträf-
fade med dessa personer i närvaro av medarbetare med högre posi-
tion på institutionen. Det var alltså knappast min särskilda närvaro 
som förorsakade dessa ”anpassningar”. 

Reaktionerna på min närvaro i elevgruppen var också tydligt 
märkbar. Reaktionerna var olika under olika perioder, eftersom 
elevgruppens sammansättning ständigt växlade. Eleverna var fnis-
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siga, spända eller avvaktande. Överlag blev jag positivt och trevligt 
bemött. De flesta eleverna uttryckte nyfikenhet och en vilja att 
knyta kontakt med mig. Många berättade spontant historier för 
mig, om allt från familjerelationer, flickvänner och musik till åsik-
ter om behandlingen och personalen. Flera elever uttryckte önskan 
om att få delta i projektet för att få berätta om sin situation och sitt 
liv. Antagligen fick jag den tacksamma rollen som en lyssnande, 
neutral person, utan behandlingsansvar eller myndighetsposition.  

Intervjuerna  
Skälet att göra intervjuer var främst att de, tillsammans med de 
andra metoderna, skulle ge en så rik bild av fenomenet som möj-
ligt. Valet av intervjuer som metod var också ett sätt att i avskild-
het etablera en förtrolig kontakt som möjliggjorde samtal om per-
sonliga upplevelser som många gånger kom att handla om mycket 
känsligt material. Enskildheten i ett samtal, på denna typ av institu-
tion, är en viktig betingelse, eftersom grupptrycket och uppmärk-
samheten från omgivningen ofta starkt påverkar beteendet hos så-
väl elever som personal.  

Intervjumaterialet avsåg att bidra med information om, bl a, 
hur man uppfattar eller önskar att man gör för att etablera relatio-
ner, vad man menar är god behandling, hur en behandlare bör vara. 
Likaså erbjöd de en möjlighet att ”checka av” information som jag 
samlat in under mina deltagande observationer. Genom att växelvis 
studera det faktiska agerandet och vad man säger att man gör hade 
jag en möjlighet att undvika eller genomskåda verklighetsförvans-
kande, allmänt hållna ”policyuttalanden” från personalen om hur 
man i princip arbetar. Likaså kunde jag validera elevernas berättel-
ser mot mina egna iakttagelser av livet på institutionen. Det skedde 
således ett kontinuerligt utbyte av information mellan intervjuerna 
och de deltagande observationerna.  

Intervjuerna var öppna, med fokus på upplevelsen av be-
handlingen och behandlingsrelationerna. Hela tiden försökte jag 
relatera samtalet i intervjun, mina frågor och intervjupersonens 
svar, till det aktuella ärendet av de åtta i mitt urval. Syftet var att 
främst undersöka deltagarnas egna uppfattningar och upplevelser 
genom deras beskrivningar av olika upplevelser i relation till andra 
aktörer (elever, personal, socialtjänstpersonal m fl) på institutionen 
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och i omvärlden (t ex myndigheter, föräldrar). En väsentlig del i 
intervjuarbetet gick ut på att få till stånd ett tillåtande och avspänt 
klimat för att underlätta eller inbjuda öppna och ärliga beskriv-
ningar.  

Elevintervjuerna 
Den initiala intervjun ägde rum i början av elevens placering på 
institutionen. Därefter skedde intervjuer med ungefär två till tre 
månaders mellanrum. De avslutande intervjuerna utfördes i sam-
band med, eller strax efter, utskrivningen. Tre av eleverna intervju-
ades av olika skäl inte i samband med utskrivning. Två rymde och 
”gick under jorden” tills de skrevs ut från institutionen. Den tredje 
placerades på ett behandlingshem utomlands. Eftersom placerings-
tiderna för pojkarna skiljde sig kraftigt åt, resulterade det i att anta-
let intervjuer per elev varierar mellan en gång och 10 gånger. En-
dast en elev intervjuades en gång, alla andra intervjuades minst två 
gånger och ca var tredje månad under hela institutionsvistelsen. 
Sammanlagt gjordes 37 elevintervjuer. 

Avsikten med elevintervjuerna var att få eleverna att berätta 
hur de upplevde placeringen på institutionen, behandlingen och 
relationerna till personal och andra elever. Utmaningen under in-
tervjun låg i att få till stånd en kontakt där eleverna vågade delge 
mig både sina goda och dåliga upplevelser och önskningar. 

Den initiala intervjun gjordes ca tre veckor efter inskrivning-
en. Denna intervju fokuserade på elevens historia, familje- och 
vänskapsrelationer samt orsaker till, och upplevelser av, omhän-
dertagandet. Intervjun avsåg att skapa en förståelse hos mig för den 
unges livshistoria och aktuella situation, relationer och sätt att re-
sonera om allt detta. Den första intervjun handlade inte minst om 
att etablera ett slags forskningsallians mellan mig och eleven.  

De påföljande intervjuerna fokuserades på elevens aktuella 
situation på institutionen. Jag försökte få eleverna att berätta fritt 
om olika upplevelser, relationer eller incidenter på behandlings-
hemmet. De beskrev emellanåt även aktuella händelser utanför 
institutionen, som t ex permissioner eller kontakter med föräldrar 
och myndigheter. Den sista intervjun präglades av frågor om hur 
man upplevt placeringen, om man blivit hjälpt i något avseende 
och hur man vid tillfället såg på sin framtid.  
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Min intervjustil präglades av följsamhet till elevernas sätt att 
berätta och till vad man berättade, förenat med tydlighet i min roll 
som forskare och intervjuare. Följsamheten medförde att intervju-
erna ibland också kom att handla om sådant som eleven just då 
hade lust att tala om, t ex olika typer av brott som de begått, musik 
de lyssnar på o s v. Med tiden kom eleverna själva att mer och mer 
fokusera på det som rörde behandlingen samt på kvalitet och kvan-
titet i relationerna på institutionen och utanför. De återkommande 
intervjuerna gjorde det även möjligt att fånga upp elevernas berät-
telser om aktuella ”incidenter” som var belysande för hur samspe-
let mellan personal och elever utvecklades samt om hur de uppfat-
tade att man organiserade behandlingen och agerade på institutio-
nen.  

Personalintervjuerna 
Sammanlagt intervjuades 24 personer vardera en gång, och tre per-
soner vardera två gånger. De upprepade intervjuerna gjordes med 
en kontaktperson och en avdelningsföreståndare på institution B 
som ”hade” en elev under en ovanligt lång placering på institutio-
nen. På institution A var min princip att intervjua kontaktpersonen 
och avdelningsföreståndaren ett par veckor efter det att eleven pla-
cerats på avdelningen. På detta hem finns det fyra avdelningar i 
behandlingskedjan. Då eleverna ibland backade i kedjan p g a ”in-
cidenter”, kom planeringen att rubbas ibland, vilket innebar att 
kontaktpersonen intervjuades när ett lämpligt tillfälle erbjöd sig, 
ibland ett par veckor, ibland en månad, efter placeringen på avdel-
ningen. 

På det andra hemmet gjordes intervjuerna med kontaktperso-
nerna i regel ett par tre veckor efter det att pojken placerats på in-
stitutionen.  

Avsikten med personalintervjuerna var att intervjupersonerna 
så fritt som möjligt skulle beskriva sina upplevelser av behand-
lingsinnehållet, målet med behandlingen, behandlarrollen och rela-
tionerna, främst till kontakteleven men även till andra elever om 
intervjupersonen kom att tänka på sådana. Avdelningsföreståndar-
na och institutionscheferna intervjuades om sin roll och hur de såg 
på behandlingsinnehållet, målet med behandlingen, behandlarrol-
len och behandlingsrelationerna. Liksom elevintervjuerna utveck-
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lade sig personalintervjuerna relativt fritt och flexibelt med hänsyn 
till den aktuella intervjupersonens ”stil”. En viktig del av intervjun 
var att försöka skapa ett förtroendefullt klimat där behandlaren 
vågade beskriva vad han/hon egentligen tyckte och tänkte om be-
handlarrollen, relationen etc.  

Intervjuer med socialsekreterare och föräldrar 
Planerna att intervjua elevernas socialsekreterare och föräldrar blev 
i flera fall svåra att realisera. Endast tre föräldraintervjuer kunde 
genomföras. Orsakerna till detta bortfall var främst föräldrarnas 
ovilja att medverka, i vissa fall också elevens ovilja att föräldrarna 
skulle låta sig intervjuas, samt svårigheten att helt enkelt komma i 
kontakt, och komma överens om ett sammanträffande, med föräld-
rarna. När det gäller socialsekreterarna utfördes endast två bandin-
spelade intervjuer och tre telefonintervjuer. Detta berodde främst 
på att LSU-ungdomarna inte hade fast kontakt med någon social-
sekreterare vid tiden för behandlingshemsvistelsen, på byte av so-
cialsekreterare, samt på att jag saknade tillstånd till en sådan kon-
takt från de elever som avvek och skrevs ut.     

Avsikten med dessa intervjuer var att belysa behandlingen, 
personalen och institutionen som helhet ur ytterligare ett par per-
spektiv samt, genom intervjuerna med socialtjänsten, undersöka 
avsikter med, och beslut om, placering och utskrivning. De inter-
vjuer som trots allt kunde genomföras byggde framförallt på delta-
garnas vilja och öppenhet i förmedlingen av känslor och tankar om 
dessa förhållanden. 

Min inverkan på intervjupersonerna 
Samtliga intervjuer spelades in på band. Detta innebar att vissa av 
intervjupersonerna till en början var en aning stressade. När det 
gällde personalen uttryckte vissa en oro för om de kunde lita på 
sekretessen. Detta faktum kan starkt ha påverkat den intervjuade 
personalens sätt att tala om vissa förhållanden. Då det gäller band-
spelarens inverkan på elevernas sätt att svara tror jag att den möjli-
gen inte innebar så stor skillnad från ett samtal utan bandspelare. 
För mig som intervjuare betydde inspelningen att graden av närva-
ro och känslomässig lyhördhet för intervjupersonens berättelse 
blev så hög som möjligt. Troligtvis bidrog detta till att skapa ett 
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gott klimat i intervjusituationen, vilket får mig att anta att bandin-
spelningens fördelar övervägde dess nackdelar. 

Studier av dokument  
Dokumentstudierna syftade till att ge kompletterande information 
om institutionerna och ärendena. En del av dokumentinsamlingen 
hade till avsikt att förse mig med uppgifter om institutionen, dess 
organisation och verksamhet. Andra dokument syftade till att ge 
relevant bakgrundsinformation om de deltagande eleverna, t ex vad 
tidigare omhändertaganden beträffar.  

Informationen insamlades via olika formella dokument, t ex 
beskrivningar av institutionen (verksamhetsplaner, beskrivningar 
av behandlingen), behandlingsplaner, behandlingsjournaler, KIA-
journaler (Klient och Institutions Administrativa systemet). Infor-
mation om den enskilde elevens behandling insamlades även via 
veckoscheman, bedömningsinstrument, t ex beteendeskattningar 
och poängsystem, d v s antalet förvärvade poäng för ”gott upp-
förande”. Dokumentinsamlingen gjordes löpande. 

Ytterligare andra dokument bidrog med kunskap om hur man 
i teorin, d v s ”på papperet”, hanterar frågor och beslut som kan 
tänkas påverka etablerandet av en behandlingsallians mellan per-
sonal och elever. Precis som med de andra datainsamlingsmeto-
derna jämfördes, fördjupades och klarifierades dokumentinforma-
tionen med intervjumaterialet och de deltagande observationerna, 
och vice versa.  

Genomförande och omfattning av  
datainsamlingen 
Den första intervjun på institution A gjordes i augusti 2001 och 
den sista i april 2003. Den första intervjun på institution B gjordes 
i november 2001 och den sista i februari 2004. Under denna period 
genomfördes även deltagande observationer samt intervjuer med 
föräldrar och socialsekreterare. 

Bearbetning av det insamlade materialet 
Data från de olika insamlingsmetoderna har bearbetats på olika 
sätt.  

 
- 52 - 

 
 
 
 
 
 



De deltagande observationerna 
Anteckningarna från de deltagande observationerna har renskrivits 
och lagrats i dator. Materialet har under olika faser kodats för 
hand. Skapande av koder och kategorier har skett kontinuerligt i 
jämförelser mellan intervjumaterialet och observationsmaterialet. 
Slutligen har valda delar av materialet använts för att illustrera 
resultatet i form av vinjetter. Dessa har redigerats för att skydda 
intervjupersonerna utan att förändra innehåll och innebörd. 

Intervjumaterialet 
Intervjumaterialet transkriberades av två professionella sekreterare. 
Vartefter dessa bandade intervjuer skrevs ut lades materialet in i ett 
dataprogram för kvalitativ analys, Atlas/ti, v. 4.1 (Muhr, 1997). I 
detta program sorterades och kodades data. Under bearbetningen 
användes även olika grafiska representationer, t ex i form av nät-
verk. Så småningom valdes belysande citat ut från intervjuerna för 
att illustrera resultatet. Ett fåtal gånger har samma citat använts 
flera gånger i resultatredovisningen. Avsikten har då varit att bely-
sa olika fenomen. I dessa fall har citatet bedömts vara så pass rikt, 
illustrativt sett. Citaten har ibland genomgått smärre korrigeringar 
med avseende på grammatik och ordval som har bedömts vara till 
nackdel för intervjupersonen, t ex väldigt grova uttryck. Andra 
förändringar har syftat till att skydda intervjupersonens anonymi-
tet. Inga citat som valts ut har redigerats på sätt som påverkat deras 
innebörd. 

Dokumenten 
Dokumenten har använts i sin ursprungliga form. Vissa delar, som 
beskriver t ex behandlingspolicy och -principer, regler och beslut 
har utnyttjats. I vissa fall har de använts i bakgrundsbeskrivningar, 
i andra fall som i jämförelser med information från de andra data-
källorna. Det har t ex gällt när jag jämfört med vad man säger att 
man gör eller med vad jag kunnat iaktta vad man gör eller inte gör. 
Ytterligare ett sätt att använda dokumenten har varit att studera 
olika beslut i ett ärende över tid. I fallbeskrivningarna har en del av 
dokumentmaterialet citerats, dock med vissa förvrängningar för att 
skydda personers anonymitet. Själva innebörden i materialet har 
emellertid inte påverkats. 
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Analys av materialet 
Materialet från de olika institutionerna analyserades både var för 
sig och tillsammans. Syftet med uppdelningen var att upptäcka om 
de förekom återkommande eller systematiska olikheter som even-
tuellt kunde förklaras av skillnader mellan institutionerna i  
t ex storlek eller behandlingsmodell. Syftet med analysen var att 
beskriva relations- eller alliansfenomen som upplevdes på likartat 
sätt, d v s oavsett behandlingshem, och samtidigt tillvarata kon-
textspecifika yttringar av fenomenen. Min bedömning var att det 
framförallt fanns gemensamma definitioner och upplevelser av 
fenomenet och dess förutsättningar. Vilka särskilda problem och 
förutsättningar som dominerade tycktes dock variera mellan insti-
tutionerna. Eftersom detta inte är en jämförande studie av två insti-
tutioner utan ett försök att representera de speciella förutsättningar 
som gäller för SiS-institutioner generellt, presenteras resultaten av 
studien utan avseende på vilka institutioner som bidragit med vilka 
observationer. I framställningen har således citat och vinjetter från 
olika institutioner blandats och sorterats med utgångspunkt från 
vilken specifik aspekt av alliansfenomenet som skall illustreras. På 
samma sätt och av samma skäl har jag inte särskiljt iakttagelser 
eller citat med avseende på olika professionella kategorier, t ex 
avdelningsföreståndare eller behandlingsassistenter.  

Analysen av ärendena har skett i flera steg. Dels har varje 
ärende analyserats som en särskild enhet, d v s allt material om 
samma elev har samlats och utgjort en analysenhet. Dels har hela 
undersökningsmaterialet delats upp efter datakällan i intervjumate-
rialet, d v s med personal för sig, elever för sig o s v. Det sist-
nämnda förfaringssättet blev det som sedan kom att utgöra basen 
för, och strukturen i, resultatredovisningen.  

Analysen av data har pendlat mellan att strukturera data till 
kategorier och begrepp och att pröva dessa kategorier och begrepp 
mot empiri, för att skapa nya eller mer nyanserade kategorier och 
begrepp. Många gånger har idéer om processer och begrepp dykt 
upp på ett tidigt stadium i databearbetningen men har sedan i den 
empiriska ”återprövningen” inte visat sig tydligt nog och därför 
lagts åt sidan. En del av dessa begrepp har ännu senare i processen 
visat sig igen i data och därför återtagits och inkluderats i resulta-
ten. Andra tidiga begrepp har inte senare stått att finna i data, vilket 
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för det mesta har lett till att de förkastats. Men i vissa fall har de 
ändå visat sig bli användbara i ett senare skede, som ”stöd” för 
tolkningen av data på högre abstraktionsnivåer, d v s i teoretise-
randet om den bild data givit.  

Intervjumaterialet 
Databearbetningen har skett med utgångspunkt i deltagarnas egna, 
på olika sätt förmedlade, upplevelser. Utifrån detta har det varit 
nödvändigt att särskilja data som handlar om hur man skulle vilja 
göra och hur man faktiskt gör. Denna distinktion har dock inte all-
tid varit enkel.  
Intervjuerna med behandlarna kom ofta att präglas av pendlingar i 
beskrivningarna, mellan hur man skulle vilja vara och agera som 
behandlare, vad man uppfattar och tror att man gör, hur man fak-
tiskt är och hur man borde vara, t ex med hänsyn till institutionens 
behandlingsideologi. Det var inte alltid tydligt för vare sig inter-
vjuaren eller intervjupersonen vad intervjupersonen egentligen 
förmedlade. Var en beskrivning ett uttryck för ett önsketänkande 
eller var det faktiskt så man gjorde? Eller var det så man trodde att 
man gjorde? Oftast tydliggjordes detta i intervjupersonens egna 
exempel på hur man faktiskt agerat i en viss situation. Beskriv-
ningarna präglades i olika grad av intervjupersonernas öppenhet, 
medvetenhet och kunskap. 

Med öppenhet menar jag huruvida behandlaren vågade tala 
öppet om sina tillkortakommanden och känslor i relationerna till 
eleverna. Medvetenhet handlar om hur medveten man är om hur 
man faktiskt gör i behandlingen. Kunskapen reflekteras i hur väl 
integrerad, hos den enskilde behandlaren, behandlingsmodellen är i 
det praktiska utförandet.  

De olika beskrivningarna verkade präglas av en vilja att både 
förmedla en god bild av sig själv som behandlare och förmedla 
svårigheterna att faktiskt vara denna goda behandlare. Många be-
handlare, upplevde jag, var rädda att berätta för mig om sina svå-
righeter och känslor i arbetet. Det har jag tolkat som delvis beroen-
de på att deras erfarenheter att tala om känslomässiga svårigheter i 
arbetet tycktes vara begränsade. En annan svårighet som avspeglar 
sig i materialet är att många behandlare inte tycks ha reflekterat 
särskilt mycket över vad de faktiskt gör i behandlingen. Många 
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beskriver i intervjun till en början en officiell behandlingsbeskriv-
ning, men när de skall exemplifiera detta praktiskt blir det många 
gånger svårt för dem. Detta påverkar naturligtvis den osäkerhet och 
otydlighet som ibland fanns i beskrivningarna. 

I analysen av personalens intervjuer har jag delat upp materi-
alet i hur man säger att man gör i behandlingsarbetet, oavsett var-
för man säger det, och vad man beskriver som svårigheter i det, 
som många gånger leder till att man gör på ett annat sätt, även om 
man inte erkänner eller ens märker avvikelsen.  

Elevintervjuerna redovisas i resultatavsnittet oberoende av 
vilken intervju i ordningen med samma elev som det är. Generellt 
kan man säga att elevernas beskrivningar har präglats av mer öp-
penhet och nyansering från elevens sida vid senare intervjuer. Iakt-
tagelser som har använts i resultatredovisningen har varit ofta fö-
rekommande tendenser i beskrivningar och upplevelser av de flesta 
eleverna, d v s jag har inte använt enstaka udda beskrivningar. 
Tämligen ofta har bearbetningen komplicerats av den tveksamma 
trovärdigheten i elevernas berättelser. Eleverna beskrev och ut-
tryckte ibland mycket motsägelsefulla upplevelser och åsikter utan 
att bli konfronterade med detta under intervjun. Så småningom, i 
ljuset av andra iakttagelser, blev det tydligt att just denna motsä-
gelsefullhet var en central dimension i elevernas relaterande till 
personalen. Denna kunskap blev därmed viktigare, och ”sann” på 
en högre nivå, än vad som var ”sant” i den ursprungliga berättel-
sen.  

Intervjuerna med socialsekreterare och föräldrar, om än få till 
antalet, har bidragit med nya perspektiv under hela arbetet i studi-
en. Men framför allt har dessa intervjuer analyserats, senare i bear-
betningsprocessen, i ett starkt fokuserat perspektiv, nämligen med 
fokus på sådana processer som verkar vara av signifikant betydelse 
för behandlingsalliansen.  

Etisk prövning 
Som en förutsättning inför genomförandet av projektet gjordes en 
ansökan om etisk prövning av CUS (Centrum för utvärdering av 
socialt arbete) vid Socialstyrelsen, där projektet godkändes.  
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Elevernas deltagande var frivilligt, och de informerades om 
projektet både av personal och av mig, det senare i samband med 
det första mötet. Vid detta möte upprättades ett forskningskontrakt 
som skrevs på av bägge parter. Detta kontrakt innehöll bland annat 
forskargruppens tillåtelse att använda allt material, att följa sedvan-
liga krav på konfidentialitet och respekt. Pojken informerades även 
om möjligheten att när som helst avbryta sitt fortsatta deltagande.  

Personalen informerades om projektet genom avdelningsfö-
reståndare, psykolog eller institutionschef. Dessa hade jag informe-
rat om projektet muntligt och skriftligt. Vid mina besök på institu-
tionen när projektet startat fick jag ofta frågor om projektet från 
personal och fick då ytterligare tillfällen att i vanliga samtal infor-
mera vidare. De behandlare som intervjuades informerades innan 
intervjuns början om sedvanlig konfidentialitet.  

Institutionerna kommer att delges resultaten av studien efter 
publiceringen av avhandlingen. 
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Kapitel 5 

Diskussion av den valda metoden 
 
Denna studie syftar dels till att avtäcka och analysera fenomenet 
behandlingsallians, dels till att undersöka förutsättningarna och 
hindren för att utveckla en behandlingsallians i denna miljö. Efter-
som min ansats är att identifiera och analysera kvalitativa aspekter 
och nyanser av fenomenet behandlingsallians snarare än att ”mäta” 
behandlingsallians i något visst sammanhang, har jag bedömt som 
det mest lämpligt att använda en kvalitativ forskningsansats i en 
naturalstudie. Detta innebär att jag sökt förstå fenomenet genom att 
undersöka hur deltagarna i projektet själva uppfattar eller beskri-
ver, men också ”agerar ut”, behandlingssamarbete i den specifika 
kontext som ett ungdomshem under SiS är. Jag tar min utgångs-
punkt i att särskilda ungdomshem under SiS har i uppdrag att be-
driva vård och behandling av de placerade ungdomarna.  

Vad innebär denna forskningsansats? 
Eftersom begreppet behandlingsallians tämligen uteslutande defi-
nierats på det psykoterapeutiska fältet, var min öppenhet inför be-
greppet delvis begränsad. Min initiala nyfikenhet styrdes främst av 
frågan om, och hur, det överhuvudtaget är möjligt att inom denna 
typ av behandling etablera en behandlingsallians som åtminstone 
någorlunda reflekterar det psykoterapeutiska begreppet. 

Utgångspunkten var att så öppet och förutsättningslöst som 
ändå var möjligt undersöka fenomenet behandlingsallians i denna 
miljö. Genom att i första hand utgå från deltagarnas egna resone-
mang om behandlingsrelationer tänkte jag försöka finna ett mer 
tillämpat, utökat begrepp än det psykoterapeutiska alliansbegrep-
pet. Dessutom var min avsikt att utifrån detta begrepp undersöka 
förutsättningarna för att utveckla en sådan behandlingsallians. Ett 
möjligt sätt att öka öppenheten i relation till fenomenet var att an-
vända mig av flera insamlingsmetoder, s k triangulering. Ett annat 
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sätt var att ständigt pröva mina tankar mot empirin, för att göra 
mig friare från begränsande förförståelse och önsketänkande. 

Min ansats har präglats av ett tänkande som på flera sätt ut-
går ifrån det Alvesson och Sköldberg (1994) benämner ”reflekte-
rande empirisk forskning”. Författarna beskriver att en sådan 
forskningsansats väsentligen vilar på två grundläggande funda-
ment: tolkning och reflektion. Med tolkning vill författarna under-
stryka att relationen mellan verklighet, d v s empiriska s k fakta, 
och forskningsresultat alltid är föremål för tolkning. Detta synsätt 
kräver därför en noggrann medvetenhet om bakgrunden till tolk-
ningen, framför allt de teoretiska antagandena och förförståelsen. 
Det är viktigt att forskaren uppmärksammar sin egen person och 
det forskarsamhälle hon kommer ifrån, med dess intellektuella och 
kulturella traditioner. Kvaliteten i tolkningsarbetet bygger på att 
alltid upprätthålla denna systematiskt reflekterande attityd. Alves-
son och Sköldberg beskriver reflektion som en tolkning av tolk-
ningen och ett igångsättande av kritisk prövning av egna tolkningar 
av empiriskt material. Vidare förespråkar de ett reflekterande per-
spektiv på kvalitativ forskning, en betoning av olika metoders olika 
användbarhet i forskningsprocessen istället för att oreflekterat och 
exklusivt förlita sig på en specifik skolbildning. Utan att jag kan 
göra anspråk på att helt ha förstått och följt Alvesson och Sköld-
bergs resonemang, har min ambition i insamling och analys av mitt 
material präglats av en reflexivt tolkande attityd.  

Det systematiska och tekniska tillvägagångssättet i insamling 
och bearbetning av materialet vilar främst på Grounded Theory 
(GT; Glaser & Strauss, 1967). GT bygger på den symboliska inter-
aktionismens teori om att tillvaron konstrueras och förändras ge-
nom interaktion mellan människor. Forskningen utgår med andra 
ord från ett aktörsperspektiv. Utifrån detta grundläggande perspek-
tiv fokuseras forskarens intresse på interaktiva skeenden och deras 
innebörder. Det innebär dessutom att man utgår från att mänskligt 
beteende bäst förstås i sin helhet, d v s i naturliga, inte artefaktiska, 
t ex experimentella, situationer. 

Den som utgår från GT undersöker sociala händelser och 
ställer frågor utifrån ett aktörsperspektiv. Man ställer sig frågor av 
typen ”Vad är det som sker?” och ”Vad har detta för innebörd för 
de inblandade?” Därför är GT särskilt lämplig när man vill under-

 
- 59 - 

 
 
 
 
 
 



söka mellanmänskliga interaktioner och dess innebörder (Guvå & 
Hylander, 2003). 

Teorigenererande ansats 
Den induktiva forskningsansatsen, att gå från empiri till teori, be-
skrivs av många författare som en av grundförutsättningarna i GT 
(Silverman, 2001; Charmaz, 1990). Dock menar flera att teorin inte 
tillhör en rent induktiv tradition. En del anser att processen i viss 
mån snarare kan beskrivas som deduktiv, eftersom de tolkningar 
som görs senare prövas mot ny empiri (Alvesson & Sköldberg 
1994; Huberman & Miles, 1994; Denzin & Lincoln, 1994). Syftet 
är dock inte att verifiera förutbestämda hypoteser i klassiskt deduk-
tiv mening utan att förstå och förklara en social process genom en 
ständig växelverkan mellan en framväxande teori och nytillkom-
men empiri (Charmaz, 1990). Därför kan man uppfatta att GT kan 
vara både induktiv och deduktiv, eller vad som ibland kallas en 
abduktiv slutledningsform (Guvå & Hylander, 2003). Det är en 
abduktiv process när en upptäckt på fältet genererar en hypotes 
eller preliminär teori som sedan prövas på fältet.   

Enligt Glaser och Strauss (1967) bör man vara så förutsätt-
ningslös som möjligt när man ger sig ut på fältet för att samla in 
data. Man bör därför inte sätta sig in i aktuella relevanta teorier om 
det fenomen man vill utforska innan man har utvecklat sina egna 
kategorier. Syftet med denna ”okunskap” är att minska risken för 
tolkning av data i ljuset av förutfattade meningar.  

Åsikterna om betydelsen av denna forskarens teoretiska ”na-
ivitet” för att kunna bedriva ”god GT” tycks variera (Charmaz, 
1990; Salminen-Karlsson, 2002; Starrin, Larsson, Dahlgren & 
Styrborn, 1991; Strauss & Corbin, 1994; Svensson & Starrin, 
2000). Men man verkar ändå vara överens om att det finns risker 
med att vara utan förkunskaper om det studerade fenomenet – eller 
tro sig vara det. En viktig risk är att strävandena mot förutsätt-
ningslöshet i stället medför att förföreställningarna ”smyger sig in 
genom bakdörren”, t ex i form av Strauss och Corbins tolkningspa-
radigm (Alvesson & Sköldberg, 1994; Denzin & Lincoln, 1994; 
Salminen-Karlsson, 2002; Strauss & Corbin, 1990).  

Att skapa tolkningar som höjer sig över vardagligt resone-
mang kanske dessutom kräver en explicit baskunskap på ämnes-
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området. Kanske är det just detta som GT oftast har kritiserats för, 
nämligen att man ”upptäcker” triviala teorier och (orsaks)samband. 
Det har framförts kritik mot risken för en alltför ensidig datafoku-
sering, en för strikt kodning och mot att man bortser från datas 
teoriberoende (Alvesson & Sköldberg, 1994; Charmaz, 1990; Hy-
lander, 2000; Rennie, 2001; Svensson & Starrin, 2000). Vidare 
menar en del kritiker att GT ofta bara resulterar i en substantiell 
teori och inte lyfts till en mer formell teori. Med substantiell teori 
menar man då en teori som skapats för ett avgränsat tillämpnings-
område, t ex särskilda ungdomshem inom SiS. Grunden för den 
substantiella teorin vilar på aktörernas upplevelser och deras be-
greppsvärld, t ex ungdomarnas tankar om relationer i den här stu-
dien. Med formell teori menas i stället en teori med en utvecklad 
begreppsapparat som är applicerbar i vidare sammanhang. Skillna-
derna mellan dessa teorier har främst att göra med generaliserings-
nivåer, där avsikten med en GT är just att man skall kunna genera-
lisera till en begreppslig teoretisk nivå. Därigenom menar man att 
man prövar teorins validitet. Ett annat sätt att validera en GT är att 
vidareutveckla den genom att tillämpa den i olika nya samman-
hang (Silverman 2001; Strauss & Corbin, 1994).  

Jag har använt mig av GT eftersom jag har uppfattat att den-
na forskningsansats har kunnat inrymma och utveckla mitt delvis 
intuitiva tänkande om empiri, databearbetning och teorigenerering. 
Dessutom har det tekniska och systematiska tillvägagångssätt som 
rekommenderas i GT hjälpt mig att sortera en stor mängd data. Jag 
är medveten om att det finns kritiska skillnader mellan olika före-
trädare för GT (se t ex Salminen-Karlsson, 2002). Grundläggande 
är de meningsskiljaktigheter som med tiden uppstod mellan upp-
hovsmännen Glaser och Strauss. Rent praktiskt har jag tagit till 
vara bådas perspektiv, i olika hög grad i olika faser av mitt arbete. 
Jag har till exempel utgått från Strauss och Corbins gemensamma 
grundantagande gällande det tolkande perspektivet; dock har jag 
trots det velat applicera Glasers mer empirinära och mer neutrala 
förfarandet som ett slags motvikt. I analysen av data har jag använt 
mig av Strauss och Corbins tolkande perspektiv, d v s genom att 
periodvis använda en del av de olika tekniker som de förespråkar 
för att upptäcka mönster och innebörder av data. Men jag har i 
ännu högre utsträckning utgått ifrån Glasers mer objektiva förhåll-
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ningssätt genom att periodvis sträva efter att strikt koda och kate-
gorisera data. När jag fortsättningsvis beskriver forskningsförfa-
randet utgår jag alltså från både det som är gemensamt och det som 
är specifikt för de olika riktningarna inom GT.  

På vissa punkter har jag ändå frångått det tillvägagångssätt 
som GT föreskriver när jag uppfattat att det har tjänat min under-
sökning bättre. Till exempel följde jag inte det gängse tillväga-
gångssättet att göra ett successivt, teoretiskt och strategiskt urval 
på grundval av en fortgående dataanalys. Dock analyserade jag 
datamaterialet allteftersom, och när jag tyckte mig ha upptäckt en 
central process testade jag den vid nästa datainsamlingstillfälle. 
Likaså återgick jag vid dessa ”upptäckter” till tidigare analyserat 
material för att se om det just upptäckta mönstret gick att finna 
även där. Jag uppfattar att mitt tänkande om urvalet, i jämförelse 
med förfarandet i GT, präglades av likartade idéer fastän det prak-
tiska utförandet skilde sig åt.  

Den andra punkten där jag klart frångått GT rör min initiala 
kännedom om etablerade teorier på området. Jag hade vid studiens 
start relativt stor kunskap om behandlingsallians i psykoterapi; 
däremot saknade jag kunskap om allians i den aktuella kontexten. 
Jag har inte uppfattat att dessa mina kunskaper varit till hinder i 
forskningsprocessen. Snarare har de varit till nytta, då en ständig 
”komparation” på olika nivåer har bidragit till en kritisk gransk-
ning av alliansbegreppet. De olika förutsättningarna i den psykote-
rapeutiska situationen och på behandlingshemmet har bidragit till 
denna möjlighet att kritiskt granska och reflektera över såväl data-
insamling, bearbetning och analys.  

Sammanfattning av arbetsprocessen 
Urval av data har gått från ett öppet, mer förutsättningslöst förhåll-
ningssätt till data till ett mer fokuserat insamlande. Som exempel 
formulerade jag i början av datainsamlingen den kritiska frågan 
som en om samspel i största allmänhet: ”Hur relaterar personal och 
elever till varandra?” Alla typer av interaktion var lika intressanta 
för mig. Så småningom blev min fråga mer fokuserad, i o m att 
deltagarna själva fokuserade på vissa typer av interaktioner eller att 
jag själv kom att uppfatta vissa samspelsformer som mer intressant 
än andra. Självklart påverkades mina observationer och intervjuer 
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av tidigare intervjuer och observationer. Till exempel talade många 
elever om vikten av ett förutsättningslöst bemötande från persona-
lens sida, och när jag fokuserade på detta förhållningssätt i mina 
deltagande observationer, visade personalen stora olikheter. Samti-
digt som insamlingen blev mer fokuserad på vissa aspekter, öpp-
nades utrymmet för ett friare förhållningssätt i datainsamlingen. 
Med det menar jag att fick gradvis lättare att acceptera fenomenets 
komplexitet i takt med att fenomenet började ta form. Ett exempel 
på en fråga till datamaterialet blev, ”Kan en av de former av allians 
som man upprättar innehålla ett inslag av icke-allians? Och är det i 
så fall en allians?” 

Kodningen kom från början att handla mycket om olika kva-
liteter i relaterandet mellan personal och elever. Så småningom såg 
jag dessa kvaliteter som olika dimensioner, t ex avstånd och närhet 
i kontakten. Snart lyftes dessa kvaliteter till att gestalta processer, t 
ex hur en behandlare vidmakthöll en distanserad kontakt oavsett 
elevens behov. När jag tänkte i processtermer gick det efterhand att 
skönja olika slags relaterandemönster, t ex hur i konflikter med 
eleverna personalens mer ensidiga förhållningssätt stärks. En del 
av dessa processer noterade jag parallellt med kodningen, i form av 
mer beskrivande s k memos. Dessa visade sig så småningom utgö-
ra värdefull kunskap i den senare delen av dataanalysen, då de 
kunde användas för att länka samman de olika processer som kom 
att utgöra den slutliga modellen. Exempelvis nedtecknade jag tidigt 
beskrivningar av ett slags anpassningsprocess. Eftersom jag då inte 
riktigt kunde se hur den hängde ihop med de andra processerna i 
relaterandet mellan elever och personal lät jag dem t v vara i form 
av memos men kunde sedan använda dessa memos för att utveckla 
den slutliga alliansmodellen. 

Genom jämförelser (”komparation” i GT) och ett fokuserat 
urvalsförfarande utvecklades i min förståelse dessa olika relateran-
demönster till olika typer av relaterandeprocesser som skilde sig åt 
i olika avseenden, t ex olika anpassningsstrategier. Genom det som 
i GT brukar kallas ”konceptualiseringsprocessen” kunde jag ut-
veckla mina idéer om dessa olika anpassningsstrategier till ett 
kärnbegrepp för ett fenomen som jag kallar skenallians.  

När jag identifierat skenalliansen kunde jag ånyo analysera 
interaktionerna mellan elev och behandlare, nu i ljuset av det nya 
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begreppet. Dessutom analyserade jag igen sådana faktorer som 
behandlarna och eleverna nämnt i intervjuer och samtal och som 
kunde sättas i relation till detta begrepp. Ett exempel är de delta-
gande individernas beskrivningar av de negativa känslor som ele-
ver respektive personal kan väcka hos varandra. Analysen av hur 
man hanterar dessa känslor gav en ytterligare dimension till förstå-
elsen av fenomenet skenallians och en utveckling av begreppet.  

Därefter prövade jag, och jämförde, processerna som synes 
leda fram till en genuin behandlingsallians och de som leder fram 
till en skenallians. Därmed kunde jag uppfånga, och särskilja, ett 
teoretiskt, ”rent” ideal, där dessa processer är klart åtskilda, och en 
empirisk verklighet där dessa processer ibland överlappar varand-
ra.  

Slutligen prövade jag resultatet mot det material som jag 
samlat in i förstudien och i andra, mer psykoterapeutiska, behand-
lingssituationer samt mot befintliga teorier om behandlingsallians 
och andra fenomen i behandlingsrelationen.  

Om observationsmetoden  
Mitt förhållningssätt i de deltagande observationerna påminde 
närmast om det psykoanalytiska/psykoterapeutiska förhållningssät-
tet, t ex att kontinuerligt registrera, och reflektera över, mina käns-
lomässiga reaktioner på mina iakttagelser, utan att låta dessa käns-
lor ta kontrollen över mitt förhållningssätt. Härigenom kan jag 
jämföra med hur ”de andra” i den situation jag observerar reagerar 
på samma fenomen som jag reagerar på. Mitt förhållningssätt i de 
deltagande observationerna präglas av en s k ”fritt flytande upp-
märksamhet”, där jag har eftersträvat ett slags uppmärksamhet utan 
fokus, för att försöka upptäcka det oväntade och okända. Med tiden 
har min uppmärksamhet dock fokuserats på mer specifika feno-
men. Flera forskare som använder sig av deltagande observationer 
för att studera psykologiska processer betonar vikten av den delta-
gande observatörens självkännedom. Man menar att man därmed 
ökar möjligheten att använda sig själv som ett verktyg i forsk-
ningsprocessen. Det kan, med viss förenkling, ses som en rörelse 
mellan ett subjektivt inkännande och ett mer distanserat betraktan-
de (Agar, 1996; Heald, Deluze & Jacopin, 1994; Hinshelwood & 
Skogstad, 2000). Mina medvetna och omedvetna känslor och tan-

 
- 64 - 

 
 
 
 
 
 



kar påverkar naturligtvis vad jag observerar, hur jag tolkar det jag 
observerar, och hur jag därigenom påverkar det observerade. Min 
ambition har varit att hålla en balans mellan närhet och distans till 
mitt material.  

Om nedtecknandet 
Wolcott (1994) skiljer mellan tre nivåer av transformering av data 
från deltagande observationer: deskription, analys och tolkning. 
Jag har transformerat på alla dessa nivåer. När jag har nedtecknat 
mina observationer har jag betonat beskrivningen, d v s jag har 
velat att läsaren, och jag själv, skall uppfatta vad jag uppfattade i 
stunden. Därför skrev jag mina direkta iakttagelser utifrån ett 
”tredje-persons-perspektiv”, ett observerande perspektiv (Emerson, 
Fretz & Shaw, 1995; Wolcott, 1994). Redan själva nedtecknandet 
är naturligtvis ett slags tolkningsprocess, från intryck till text, och 
det kräver en pendling mellan en upplevande och tolkande attityd 
(Emerson et al., 1995). I efterhand nedtecknade jag, för sig, även 
de känslor som situationen framkallade hos mig, t ex vrede, sorg 
och uppgivenhet.  

När de antecknade iakttagelserna placerades in i resultatde-
len, i form av vinjetter och citat, var min ambition att läsaren skall 
uppleva vad jag upplevt. Detta är mer eller mindre deskription. I 
och med att jag använder ett fragment av en iakttagelse för att illu-
strera en process eller ett begrepp, har jag placerat detta fragment i 
ett sammanhang som ger betydelse för helheten i resultatet. De-
skriptionen har nu inslag av analys. I diskussionen av resultaten, 
slutligen, har jag betonat tolkningen, eftersom jag vill att läsaren 
skall förstå vad jag själv tror att jag har förstått.  
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Kapitel 6 

En dag på Sishem 
 

Avsikten med det här kapitlet är att ge en bild av hur livet på en 
institution av det aktuella slaget kan förlöpa under ett dygn.  

Det material jag redovisar är de anteckningar som jag gjorde 
så snart som jag hade möjlighet, d v s så fort jag efter de redovisa-
de händelserna kunde dra mig tillbaka och göra anteckningarna. 
För autenticitetens skull redovisar jag dem här i stort sett sådana de 
fästes på papperet i anslutning till, eller omedelbart efter, händel-
sen ifråga, ofta i stor hast och utan tanke på formuleringar eller 
korrekt grammatik eller interpunktion. Jag har emellertid bytt ut 
alla namn på personal med X, ibland med indexsiffra för att skilja 
olika individer i personalen åt i samma vinjett, och alla namn på 
elever med Y, med indexsiffror enligt motsvarande system. Avdel-
ningar på institutionen kallas A och åtskiljs i samma vinjett med 
index. Den enda mer ingripande manipulation av materialet som 
jag har tillåtit mig är att sammanföra ett antal vinjetter som i verk-
ligheten inte hände vare sig samma dag eller på samma avdelning 
på samma institution eller ens på samma institution. Anledningen 
till detta är att detta är en studie av konsekvenserna, från allians-
synpunkt, av de betingelser som råder på de institutioner som hör 
till SiS, inte en jämförelse mellan olika SiS-institutioner i något 
som helst avseende. För att understryka detta kommer jag här och i 
fortsättningen tala om institutionen, i singularis, och emellanåt 
kalla den vid namn, nämligen ”Sishem”.  

Den här studien är inte heller en jämförelse mellan olika be-
handlare eller mellan olika elevfall. Det är snarare ett försök att 
beskriva behandlaren och eleven och deras relation, allt i singula-
ris, antagandes att betingelserna för behandlingen på Sishem ska-
par invarianser inom ramen för den variation som otvivelaktigt 
gäller allt mänskligt handlande. Av det skälet, att mitt syfte är att 
beskriva just dessa invarianser, kommer jag i redogörelsen för 
mina intervjuer och observationer med citat eller vinjetter inte att 
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särskilja eller identifiera olika personer eller ”fall”, därmed anty-
dande att vad som redogörs för kan vara, i princip, ”envar”. Jag 
kommer att följa dessa principer i min fortsatta redovisning av det 
empiriska materialet i studien. 

Man kan invända att den bild man får är en kompression och 
att den därför är överdriven, närmast karikatyrisk. Det kan ligga 
något i detta, och jag ser det dessutom t o m som en fördel, därför 
att det tydliggör. På grundval av mina iakttagelser vill jag ändå 
hävda att det är så här livet i det typiska fallet förlöper under ett 
dygn på Sishem. 

Frukost  
Dispyt mellan en elev och personal eleven klagar på frukosten. ”fan 
vilken jävla frukost, bara torra mackor inga grönsaker eller fil”. Per-
sonalen lyssnar passivt och säger ”ja du har väl rätt.” Men killen fort-
sätter och höjer rösten ”Fan på Sirius så fanns det minsann allt det där 
till frukost .... etc etc Killen höjer rösten ännu mer och är nu mycket 
ilsken. Personalen säger ja jo du har väl rätt ... Eleven: ”Men varför 
sitter du bara och säger ja jo hela tiden, varför gör du inget åt det?” 
Personalen svarar ”jo ja har förstått piken.” Eleven ”Ja men jag måste 
ha ordentlig frukost jag orkar inte annars.” Personal: ”Ja, jo du har rätt 
jag har förstått.” (personalen håller en lite underlägsen skamsen ton). 

En annan elev: ”Varför måste vi sitta i fem minuter vid fru-
kostbordet?” Personal: ”Det är en regel som inte jag har hittat på. 
Därför kan jag inte ge dig något svar”. Här efter blir det ett gräl 
mellan en elev och en personal.  

Efter lunch 
Det börjar en våldsam diskussion kring em planering [av eftermidda-
gens aktiviteter]. Det är rörigt och ingen vet riktigt. Problemet tycks 
vara att de två personal (en manlig och en kvinnlig) inte vet eller är 
överens huruvida man får åka på utfärd till stan/simhall, huruvida man 
har poäng så det räcker för att få gå ut och arbeta etc. Ungarna skriker 
svordomar och det är ett jäkla liv. Den kvinnliga personalen försöker 
vara bestämd och säger i förbifarten till mig att det är detta som är så 
jobbigt att det inte finns en tillräckligt bra struktur på planeringen här. 
Hon försöker diskutera med den manliga personalen men han är rätt 
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slapp tycks inte riktigt anse att det finns ngr regler som bör följas utan 
resonerar snarare utifrån vad som är enklast att göra just nu. Ingen vet, 
chefen var inte där på morgonen därför har de inte gjort ngn riktig 
planering för dagen Men dessförinnan skall de göra veckoplanering. 
Den kvinnliga är nu mera desperat och den manliga är cool. Nu skall 
de utröna om ngn har gjort veckoplaneringen överhuvudtaget. De 
bläddrar i pärmen. Han börjar inne på kontoret bläddra i veckosche-
man för veckan innan. Han stryker över datumet och sätter in veckans 
datum och stryker lite här och där och säger när den kvinnliga förvå-
nat undrar vad han gör. ”ja, ja det är ju ändå ingen skillnad på veckor-
na för dem. Den kvinnliga säger lite lamt (som om hon också gärna 
skulle önska att göra som honom) med en blick på mig ” du borde väl 
ändå göra planeringen tillsammans med eleven”. 

Till slut bestämmer de sig för att göra upp em planeringen 
för killarna börjar bli outhärdliga där ute. Så klockan 13 går i alla 
fall flera elever iväg, troligen trots att de inte har ”förtjänat” det,  
d v s alla dubbla budskap leder till att killarna (utnyttjar osäkerhe-
ten) ”segrar”. Till exempel Y som skriker och gormar och är rast-
lös får gå ut trots att han enl reglerna inte skulle ha fått det för att 
han inte gick upp förrän till lunch. När den kvinnliga ass. undrar 
över detta så svarar den manliga att ”vi måste bli av med dem”. En 
annan kille blir tillfrågad om han vill arbeta. Nej tack svarar han. 
Därefter säger den manliga ass. att det är bra för dig att göra det. 
Nej tack säger han igen. Efter en stund säger den manliga ass du 
måste nog göra det för det är enl blocket och reglerna (d v s dessa 
regler passade att följa vid detta tillfälle). 

Senare på eftermiddagen  
Kommer upp igen de sitter fortfarande kvar på samma ställe och små-
snackar. En del elever halvligger i soffan andra sitter med fötterna på 
soffbordet. Ibland pratar de lite med varandra. Oftast handlar det om 
droger eller brott som de har begått. Efter en stund fikar vi. Sedan 
säger eleverna ”va fan skall vi göra nu då?” Stämningen trappas upp 
och eleverna tycks bli mer och mer frustrerade och ilskna. De börjar 
skrika om olika saker, som t ex att de vill se på TV. Eleverna skriker 
fitta, idiot och dumhuvud o s v till personalen. Personalen bara sitter 
där och säger inte något. Jo en personal vänder sig till mig och säger 
”nu ser du vilket jävla ställe detta är. Detta är det värsta jobb jag nå-
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gonsin har haft.” Jag frågar hur länge han har jobbat där? Han svarar; 
”Alldeles för länge, fyra månader”. Efter ett tag så börjar killarna vrå-
la: ”Vi har suttit här och spelat kort i princip hela dagen. Får vi åtmin-
stone se en behandlingsfilm?” ”Ja” säger personalen om du väntar en 
stund. Eleverna skriker och personalen sitter i närheten och säger inte 
ett knyst. Tillslut skall en personal gå och hämta en film. Då kommer 
en annan personal in och säger, ”nej, ni skall inte se en behandlings-
film.” Killarna blir jätteupprörda. Denna personal svarar ”ingen film 
om det inte bestämts på samlingen i morse”. Stämningen är nu mycket 
spänd. Nu blir det ett gräl och en del saker slängs i väg t ex en stol 
åker i golvet.  

Prat i personal rummet på eftermiddagen: En behandlingsas-
sistent säger att han tycker att det är bäst att jobba på de två avdel-
ningarna A och B, det vill säga låsta avd, för att han kan reglerna 
där. Han behöver inte fundera så mycket på vad som gäller. Säger 
”jag kan inte några teorier om psyket eller så jag tror på sunt bond-
förnuft.” Han förklarar att han har varit skogshuggare och att han 
absolut inget kan om psykologi. Men säger också att ”det ju kan 
vara bra med sådana som kan mer teorier och så. Det är bra med en 
blandning annars skulle alla ju gå omkring och fundera och analy-
sera hela dagarna”.  

Personalmöte 
Sju personal (varav en kvinna) plus en mötesansvarig. När jag kom-
mer har de redan tagit upp Y1. Men de fortsätter tala om Y2. Som den 
mötesansvarige säger är ”fullständigt korkad men rolig”. 

Pratar om Y3. ”här har vi vår pärla” säger Y3’s kontaktper-
son. De talar om Y3’s dåliga beteende och hur han försöker bryta 
mot reglerna. När de inte tittar går han in i köket etc. ”Han tvättar 
aldrig sina kläder. Han luktar svett och fast man säger det åt ho-
nom så gör han inget åt det.” De tycker att han är slö. Han studerar 
inte. En personal säger att han har sagt att han bara kan studera 
under press. Han ligger ner på sängen och pluggar trots att han vet 
att man inte får göra det. Kontaktperson X berättar att hon hade en 
konflikt med honom. ”Han gick iväg i korridoren där han vet att 
han inte får vara. Jag sa det till honom och han svarade att han inte 
visste det. Sedan blev det diskussion och han sa åt mig att hålla 
käften. Då fick han ”rummet” (från 18.30 - läggdags). Han har 
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ingen respekt för mig för att jag är kvinna det har med hans kultur 
att göra. Därför vill jag visa honom att kvinnor faktiskt kan säga 
ifrån. Så om det är ngn diskussion så skicka honom gärna till mig.” 
Tonen de använder när de talar om honom är inte vänlig – det 
känns som den är fylld av avsmak och förakt. Jag känner själv hur 
jag direkt kan få avsmak för honom. Dessutom misstänker jag att 
de hejdar sig eftersom de vet att det är ”min” kille. Den mötesan-
svarige säger att hans tester visar att han är intelligentare är ge-
nomsnittet. Y3’s kontaktperson (X) säger flera gånger att hon verk-
ligen inte tycker om honom. Poängterar att hon tycker riktigt illa 
om honom som om hon verkligen vill diskutera detta. Hon får ing-
en respons av de andra. Ingen säger något om detta (även om jag 
har känslan att alla tycker likadant som henne). Ämnet faller och X 
säger lite ut i luften: (som ett svar på sin egen fundering kring att 
hon ogillar Y3 så starkt) ”han tycker väl illa om mig också, det är 
väl ömsesidigt”. Men ingen reagerar på detta uttalande.  

För övrigt fokuseras konferensen kring beteenden, d v s om 
de gör som de skall eller om de bryter mot reglerna. Den mötesan-
svarige poängterar hur viktigt det är att man är stenhård med reg-
lerna d v s ger blockavdrag. Alla tycks vara överens om att B verk-
ligen är den avd som förstör hela kedjan. Jag frågar varför? De 
svarar att de är för slött där. De bryr sig inte om reglerna/blocken. 
”de tror att de är snälla genom att inte bry sig så mycket om de 
bryter mot reglerna”. Mötesansvarig säger att institutionen håller 
på att rasa samman eftersom de fortsätter som de gör. Ja det kom-
mer att bryta samman i alla fall år 2003. Konsekvenserna måste 
komma direkt och inga undantag. Vidare pratar han om att avd A 
måste hålla ihop och tillsammans med avd C göra ett bra behand-
lingsarbete. ”Allt arbete förstörs sedan när de kommer till B. Per-
sonalen nickar och säger att det nästan vore bättre att gå från A 
direkt till C. ”De följer inte reglerna och eleverna får göra som de 
vill där nere”. De verkar bedriva ngn slags miljöterapi därnere sä-
ger en av personalen. De diskuterar hur svårt det är med den tf fö-
reståndaren (X). ”han är för vag och mesig” säger en personal. Ja 
säger den mötesansvarige alla vill vi vara snälla, vi känner att det 
gör ont att ge konsekvenser. Men det är viktigt för pojkens skull i 
längden och i resten av livet.” Man diskuterar med en representant 
för B om att hans avdelning ser mellan fingrarna gällande vissa 
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saker och att detta inte är bra. Bland annat tar man upp att de borde 
vara stenhårda med besöksförbud vid försovning. Personalen från 
avdelning B blir kommenterad som en flummig mjukis av den mö-
tesansvarige. 

En lektion 
Jag går till Y som har teori ”lektion”. En annan elev sitter i ett rum 
med en personal. Musiken är på absolut högsta volym och personalen 
som inte märker att jag kommer in sitter och läser en veckotidning. 

Y sitter i ett angränsande rum (det finns ingen dörr mellan så 
musiken dånar även där inne). Y säger att han har haft en halvtim-
mes matematik och resten av tiden får han göra vad han vill, d v s 
spela dataspel. 

Y spelar ett dataspel där han dödar poliser. Han säger att han 
dödar dessa poliser istället för att döda personalen. Han är arg för 
att han är orättvis behandlad. Han pratar mkt om detta. Han ger 
flera skäl till att han tycker att denna obeslutsamhet är löjlig. Han 
tycker att Sishem är det värsta ställe (d v s han har inte varit på ngt 
annat men han har hört andra säga detta). Han klagar på avd chefen 
som bara sitter på sitt kontor och aldrig kommer ut. Han klagar på 
sina kontaktpersoner som är inkompetenta som inte kan agera och 
göra något eller ta reda på något för att hjälpa honom. “De inte 
elaka men dumma” säger han. 

Under tiden så börjar den andra eleven rita lite nonsensgrejer 
på tavlan och personalen tittar på lite lojt. Musiken dånar så jag 
och Y får nästan skrika till varandra. 

På kvällen 
Möte i samlingsrummet. Alla sitter i en ring (på stolar). Direkt börjar 
en diskussion huruvida man får bowla eller ej på kvällen. Ett par ele-
ver skriker och lever och ”jävla idiot” är absolut det mildaste som de 
skriker. En personal försöker förklara (jag skulle tro att han är den 
enda som inte tycks vara rädd för eleverna). En elev blir heltokig skri-
ker tar en stol och slänger iväg (alla eleverna ryggar tillbaka – man 
hukar för vad som kan hända). Ingen gör ngt. Men killen vänder i dör-
ren och går tillbaka – blocket mumlar han. Men fortsätter att skrika. 
Han är arg för att de har blivit lovade att spela bowling på dagen men 
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när de kom dit var hallen stängd. Och nu får de inte gå för att det inte 
är planerat. En annan elev ”diskuterar” att man måste vara flexibel 
och säger att han tycker att det är ok om de andra två killarna får åka.  

Personalen svarar svävande en säger det är ok för mig, men 
strax därefter så säger en annan att det inte är ok. Nu kritiserar den 
högljudda eleven institutionen för att vara oprofessionell och att 
detta är det sämsta p-12-hem och att personalen inte kan ngn ting. 
Personalen ser lite besvärade ut men säger ingenting. Skrik och 
skrän. Mötet avslutas plötsligt genom att en elev reser sig och sä-
ger: avslutat. Alla elever följer med. 

Bråket fortsätter. Det svärs, dunkas i väggar och sparkas i 
dörrar och saker flyger genom rummet. Personalen gör i stort sett 
ingenting…, som om det inte händer.  

En av den mer lugna personalen (en som aldrig tidigare har 
arbetat med behandling) säger till mig att det är väldigt bra att de 
kan sitta kvar på ett möte. Att man kan diskutera och att Eleven 
som skrek kom tillbaka det ser vi som ett framsteg. Andra kom-
mentarer som jag får är att det inte är vanligt med sådana utbrott 
som vid detta möte. (jag får en känsla att de är lite generade över 
detta???). 

Senare på kvällen  
Kommer tillbaka det är lugnt på avd. jag får ngr pannkakor eftersom 
de andra redan har ätit. 

När jag sitter där med en elev (en rätt så nervös och rastlös 
pojke) och två personal. Då börjar en ordväxling dem emellan. 
Eleven frågar om han kan få eld på sin cigg. Personalen svarar lite 
svävande jaa. Efter en stund frågar han igen ”kan jag få eld.” ”Ja 
du ska få det” (men ingen rör sig). Eleven började ”ola” mellan 
dem ”ole dole doff”, lite skämtsamt. Men nu blir personalen plöts-
ligt mycket irriterad och säger att ”använder du den tonen så får du 
ingen eld alls”. Eleven säger ”jag bara skämtade ju”. Men persona-
len hör inte utan hotar med att det blir ”rummet”. Eleven blir 
arg/frustrerad men sänker behärskat tonen och ber om eld. ”Så 
skall det låta” säger personalen och reser sig så småningom lång-
samt efter en tändare.  
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Personalen vill titta på ishockey. I ena rummet sitter personal 
och kollar hockey och i det andra sitter jag med eleverna och tittar 
på en film om ”Salem mordet” som handlar om ett mord mellan 
två ungdomar, den mördade hade nazistsympatier. (denna film 
skulle naturligtvis alla se tillsammans en ”behandlingsfilm” tänker 
jag). Men det är ingen personal med, de sitter i rummet intill enga-
gerade i ishockeyn sedan minst en timme tillbaka. 

Eleverna är mycket tagna av filmen. Den beskriver den mör-
dade pojken liv och åsikter utifrån mammans och andra signifikan-
ta personers upplevelse av killen. Han var nynazist med en svår 
bakgrund, arbetslös mamma ingen pappa etc. Med andra ord precis 
som många av dessa killar. I filmen diskuterar man varför detta 
kan ha inträffat etc. Eleverna skruvar på sig, förmodligen plågsamt. 
Flera av eleverna har straffats just på grund av grov misshandel 
eller mord. Efteråt pratar de lite om filmen med mig. Personalen 
slutar så småningom att titta på TV och när de kommer in de är 
helt ovetande vad pojkarna har sett. När jag berättar vad vi sett på 
TV så är det ingen behandlare som lyssnar eller vill höra vad den 
handlade om. 
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Kapitel 7 

Hur personalen ser på behandlingen 
 

I det här kapitlet redovisar jag en modell som baseras både på for-
mella intervjuer med personal under mina vistelser på Sishem om 
hur man ser på behandlingen och sin roll i den samt på mina delta-
gande observationer, inklusive de ”vanliga samtal” jag då haft med 
personal. Beskrivningen handlar alltså om vad personalen berättar 
att man tänker, önskar och gör och vad man visar att man faktiskt 
gör i behandlingsrelationen. Med ”berättar” vill jag understryka att 
det handlar om behandlarnas subjektiva, ibland motsägelsefulla 
versioner av sina tankar och värderingar och sitt agerande, d v s att 
de ibland framställer sig som väldigt kompetenta behandlare som 
inte har några som helst svårigheter i arbetet men vid ett annat till-
fälle kan berätta saker och ting så att det framgår att behandlarrol-
len medför en hel del komplikationer och osäkerhet. 

Personalen har i intervjuerna ombetts att beskriva sin egen 
roll/uppgift som behandlare. Under analysen av intervjumaterialet 
har det framkommit att personalen ibland beskrev hur de uppfatta-
de att de borde eller önskade vara som behandlare och ibland gav 
exempel på hur de faktiskt gjorde. Beskrivningarna visar att det 
ibland råder ett svagt samband eller till och med motstridiga sam-
band mellan hur man vill eller bör göra och hur man faktiskt gör. 
Jag har därför avgränsat i ett särskilt avsnitt (eller en särskild, grov, 
kategori) den del av materialet som handlar om personalens före-
ställningar kring hur man vill eller bör vara som behandlare, vilket 
kan överensstämma mer eller mindre med institutionens officiella 
behandlingsteorier. Denna kategori benämns idealbehandlare och 
består av personalens beskrivningar av hur de uppfattar sin ideala 
roll och uppgift som behandlare, oavsett om de stämmer överens 
med hur man faktiskt gör.  

Gemensamt för personalen är att de beskriver sin roll som 
någon form av lärare i förhållande till de intagna ungdomarna, 
vilka också, i konsekvens med denna lärarroll, kallas för elever. 
Personalen tänker sig att deras främsta uppgift är att lära eleverna 
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något. Däremot skiljer sig personalen åt i fråga om vad man skall 
lära eleverna och hur detta skall gå till. I materialet har jag funnit 
två huvudsakliga kategorier av lärare och lärande. Behandlingsmo-
dellernas officiella beskrivning betonar föreställningarna i dessa 
kategorier olika mycket. Inofficiellt, d v s i intervjuerna och i de 
deltagande observationerna, förekommer såväl beskrivningar som 
ageranden som vittnar om att bägge kategorierna existerar på båda 
institutionerna. I materialet har jag med andra ord funnit två hu-
vudsakliga föreställningar av lärare och lärande, dessa kategorier 
förekommer på bägge institutionerna. Jag har benämnt kategorier-
na överjagsidealet respektive goda-objektidealet. Jag är medveten 
om att båda dessa begrepp är teoretiskt anknutna till de psykoana-
lytiska teorierna men har valt dem därför att de sammanfattar per-
sonalens föreställningar om sin roll bättre än några andra begrepp 
jag har kunnat komma på, och detta oavsett vilken behandlingsmo-
dell man än säger sig tillämpa.  

Överjaget refererar ursprungligen till ett intrapsykiskt system 
med ungefär samma roll som en domare eller en censor (Laplanche 
& Pontalis, 1973, s 435), men begreppet inkluderar också en mer 
positiv funktion, nämligen personens ideal och värderingar. Det är 
i sammanhanget viktigt att poängtera att dessa funktioner, den mer 
eller mindre negativa straffunktionen och den mer positiva värde-
ringsfunktionen från början har övertagits från verkliga personer 
genom identifikation. Det är i rollen som sådana personer som be-
handlarna med detta ideal vill se sig. 

På motsvarande sätt tänker sig personer med goda-
objektidealet att deras närvaro i elevernas liv efterhand skall ersätta 
en brist i elevernas inre. Det goda objektet är ett begrepp från den 
Kleinianska psykoanalysen (se t ex Hinshelwood, 1998, s. 312). 
Det syftar på en upplevelse eller föreställning eller fantasi om ett 
behov tillfredsställt och om tillfredsställelsen personifierad, d v s 
om den som tillfredsställer behovet. Mera allmänt står begreppet 
för en välvillig och omhändertagande ”någon”, fortfarande i en 
föreställning eller fantasi. Det skiljer sig därvid från ett motsvaran-
de begrepp, det onda objektet, som refererar till föreställningen 
eller fantasin om en ondsint, förföljande någon. 

I behandlarnas idéer om sin ideala roll och funktion refererar 
begreppen alltså till deras föreställningar och fantasier om vad de, 
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behandlarna, med tiden kommer att representera eller bör represen-
tera i elevernas föreställningsvärld. Framför allt ser de denna sin 
roll i förhållande till eleverna som en ersättning och korrigering av 
en brist i elevens föreställningar eller fantasier. 

Kategorierna implicerar en beskrivning av ett idealt sätt att 
förhålla sig till, relatera till eleverna. Utifrån överjagsidealet beto-
nar man att relationen etableras genom och präglas av lärarens 
uppfostrande roll, vad jag kallar en uppfostringsrelation. Utifrån 
goda-objektidealet betonar man att relationen etableras genom och 
präglas av ett känslomässigt möte, vad jag kallar mötesrelation. 
Begreppen uppfostring och möte har jag tagit ordagrant från inter-
vjuer och samtal med personal. 

Personalen som jag hänfört till endera av de två idealföre-
ställningarna tycker och tänker inte alla exakt lika kring behandlar-
rollen, men de betonar likartade uppfattningar kring behandlings-
idealet och i relaterandet till eleverna. Självklart framförs dessa 
uppfattningar i varierande form och tydlighet; en del behandlare är 
ganska explicita i detta tänkande, andra snuddar vid det i vissa 
sammanhang och ytterligare andra berör det aldrig uttryckligen 
men har ändå förefallit mig ”ge uttryck” för det i sitt agerande. 
Likaså är skillnaderna mellan de två kategorierna med olika ideal 
inte alltid helt tydlig; inom varje kategori finns det variationer där 
en del personal betonar ett mer renodlat ideal och andra tenderar 
att närma sig det andra idealet. Den sistnämnda gruppen närmar sig 
därmed ett behandlarideal som jag kallar ett integrerat ideal. Detta 
ideal är dock inte lika avgränsat som de andra, mer renodlade idea-
len, utan snarare framstår, som det skall visa sig, det integrerade 
synsättet som en förutsättning för att kunna utveckla en produktiv 
behandlingsallians. Graden av integration och balans ökar potentia-
len för denna utveckling.  

En intressant fråga som inställer sig när man lyssnar på in-
tervjuerna med personalen på Sishem är hur personalen överhu-
vudtaget ser på verksamheten. De talar nämligen i princip aldrig 
om sitt arbete i termer av ”behandling”. De verkar allmänt se sig 
mer som lärare än som behandlare, och institutionen blir mer som 
en slags skola än ett behandlingshem. 
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Överjagsidealet  
I intervjuer och samtal där jag tyckt mig upptäcka överjagsidealet 
beskriver behandlaren att uppgiften är att lära eleverna hur de skall 
uppträda, tänka och handla i olika situationer. Man lägger tonvikt 
vid att ändra elevernas beteende på Sishem, vilket man tänker även 
skall fungera i en förlängning utanför institutionen, efter vistelsen 
där.  

Behandlingsidealet är att personalen själv visar en korrekt in-
ställning, föredömligt beteende, hög moral och självbehärskning på 
arbetsplatsen, oavsett hur man tänker, tycker och agerar i privatli-
vet. Behandlaren ser sig som ett instrument vars uppgift är att upp-
träda som en god modell för att på så sätt lära eleven hur han skall 
bete sig. Detta lärs ut t ex genom att personalen själv visar ett gott 
bordsskick eller förmedlar korrekta åsikter i diskussioner och all-
mänt uppför sig korrekt och väl. Tillämpningen av institutionens 
regler, d v s belönings- och straffsystem, anses som ett viktigt sätt 
att påverka, d v s förstärka eller försvaga, elevernas goda respekti-
ve dåliga beteende.  

 
Men sen är det ju modelleringen, det är ju alltså hur vi är och 
hur vi beter oss här, den biten är ju rätt stor. Och sedan vår 
moral när vi är här. Vad jag tycker privat när jag kliver in-
nanför dörrarna här, det är ju inte relevant för grabbarna här, 
utan vad som är relevant här det är att jag har en korrekt in-
ställning – vad jag tycker på jobbet. Så ser jag det. 
 
Målet är att han ska må hyfsat bra. Men det här ... hans hu-
mör ... Han kan vara våldsam. Han är en potentiell våldsver-
kare helt klart. Så det måste vi lära honom av med, så att han 
lär sig av med det helt och hållet. 
 

Uppfostringsrelationen 
Uppfostrarens roll är det sätt att relatera från personalens sida som 
beskrivs följa av överjagsidealet. När man beskriver en god rela-
tion mellan elev och behandlare, så tänker man sig att eleven ser 
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upp till behandlaren. Behandlaren utgör en förebild, och genom att 
uppträda bra mot eleven så kommer eleven att tycka om behandla-
ren och därmed ta efter dennes beteende. I relationen ingår också 
att personalen skall styra över elevernas beteende. Styrmedlet ut-
görs främst av regelsystemet, vilket innebär att även relationen 
regleras utifrån de behandlingsregler som finns på institutionen. 
Till exempel beskriver man att ett gott bemötande från elevens sida 
regleras genom belöningssystemet. En central aspekt i uppfost-
ringsrelationen innebär en betoning av ett generellt perspektiv på 
såväl behandling som relation. Detta betyder att i princip alla ele-
ver bör lyda under samma regler och att man skall behandla alla 
lika oavsett brott, problematik eller personlighet. Den ideala pro-
fessionella relationen innebär därför att man inte bör involvera sig 
känslomässigt i enskilda elever. Utifrån detta synsätt uppfattar man 
inte heller den enskilda behandlaren som särskilt viktig i relationen 
till eleven, utan snarare betonas personalens allmänna goda bete-
ende gentemot eleverna. Detta beskrivs som ett av skälen att man 
inte arbetar med att få till stånd en djupare känslomässig relation 
till den enskilda eleven. Det är t o m flera personal som uttryckli-
gen hävdar att det överhuvudtaget inte finns några relationer till 
eleverna och att mitt intresse för behandlingsrelationen är egen-
domligt och irrelevant. Men den relation som faktiskt finns blir i de 
här fallen präglad av personalens reglerande av elevens beteende.  

Ett annat skäl till att inte etablera djupare känslomässiga rela-
tioner till pojkarna är, menar man, att man inte bör uppmuntra ele-
ven till ett känslomässigt beroende av personalen, eftersom detta 
skulle kunna leda till svåra separationskänslor vid byte av avdel-
ning eller vid utskrivningen. Dessutom menar man att ett sådant 
beroende hindrar utvecklingen av ett mer moget fungerande. Man 
beskriver att kontakten snarare skall främja det känslomässiga obe-
roendet gentemot personalen.  

 
Självklart har relationen en betydelse. (På vilket sätt då?) Vi 
är ju modeller, vi är förebilder. Och är det så att en elev tyck-
er bra om nån personal – så ... dom man tycker bra om tar 
man ju gärna efter. Jag menar, vi vet ju hur man skall föra sig 
här i världen, vi vet hur man följer regler, lagar och allting. 
Det är vi som skall lära eleverna någonting, det är inte tvärt-
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om. Dom skall inte lära oss någonting. Det är inte därför dom 
är här, för och komma hit och lära oss en massa saker – 
tvärtom. Och har man en bra relation och en elev kanske ser 
upp till en personal då kan vi föra över något bra. Det är jät-
teviktigt. 
 
Självklart finns det relationer men jag vill inte påstå att det är 
några djupare relationer ... för då har du det här att de ändå 
flyttar igen. Och hur blir det då? För du kan ju inte följa med 
ut i livet heller sen. Och det är ju en stor smärta i alla skils-
mässor, oavsett vilken typ av relation det är så är det en 
smärta för den enskilde.  
 
(Och det är den relationen som ni ser som viktig?) Nej det är 
inte nån relation, det är ett professionellt arbete. De ska stiga 
upp på morgonen och bädda sängen, borsta tänderna, sköta 
hygienen. Delta vid måltider, delta i schemalagda aktiviteter 
 
Vi som kontaktmän är kanske lite mer specialister (i fråga 
om praktiska göromål), fast vi kör samma race med alla 
grabbarna. Behandlar dem lika. 
 
Om det är så att de är dömda till att vara här och vi jobbar 
här måste vi behandla dem lika. Nu är det djävligt svårt men 
ambitionen måste vara den. 
 

Goda-objektidealet  
Behandlarna som utgår från detta behandlingsideal beskriver som 
sin främsta målsättning att de skall lära eleven förstå de känslor 
som styr handlandet i olika situationer. Därigenom tänker sig be-
handlaren att eleven bättre skall förstå sitt handlande och välja ett 
mindre destruktivt liv utanför institutionen. Behandlarna beskriver 
att den främsta uppgiften är att lyssna, fråga, konfrontera. Idealet 
är att vara närvarande, förstående och tolerant. Genom detta bemö-
tande så tänker man att eleverna kommer att börja lyssna till per-
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sonalen. På så sätt skall eleven lära sig att lita på vuxna och där-
igenom våga delge sina problem och önskningar och be om hjälp. 
Man anser att grunden för behandlingen är att bemöta eleven med 
respekt för att få respekt tillbaka. Dessa behandlare betonar fram-
förallt det känslomässiga innehållet i behandlingen, d v s inte så 
mycket reglerna/ramarna. 

 
Vi är det viktigaste redskapet, tycker jag ... att våga – ja, att 
våga vara nära, våga se, kunna se, och möta killarna i olika 
situationer. 
 
Där tror jag att han känner att jag är den som tycker om och 
gillar honom och jag ställer upp för honom oavsett om han 
skulle knarka eller. Jag skulle inte ge mig på honom om han 
skulle göra bort sig. (Du skulle inte det?) Nej, jag kan ju pra-
ta och säga min mening. Jag är ju inte den som skulle säga 
att jag är inte din kompis förrän du är drogfri om åtta måna-
der. Man står ändå vi hans sida i alla fall. Det tror jag. (Så 
även om han flyttade till [ ]stad så skulle du ...) Jajamen, så 
han kan säkert komma till mig i alla fall. Utan att han ska va-
ra rädd. Att han skulle ha dåligt samvete och att han gjort 
bort sig, det tror jag. 
 
Relationen är det viktigaste det går före allt annat. Vi är här 
för pojkarnas skull för att ge dem något de kanske aldrig har 
haft förut.  

 

Mötesrelationen 
Det ideala relaterande som beskrivs i samband med goda-
objektidealet kallar jag mötesrelationen, eller möte, som jag citerar 
direkt från ett antal intervjuer och samtal med personal med detta 
ideal. Här betonar man vikten att från början skapa en god känslo-
mässig relation till eleven. Man vill skapa en ömsesidig relation, 
där personalen, genom att lyssna på elevens tankar och önskemål, 
tänker sig att eleven kommer att lyssna på personalen. Behandlaren 
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utgår i hög grad från ett individuellt perspektiv på såväl relationen 
som behandlingen. Man tänker att man genom att bemöta varje 
elev efter dennes behov skapar förutsättningar för en djupare och 
mer personlig kontakt. Dessa förutsättningar skapas främst genom 
etablerandet av en nära relation, ”ett möte”. Utifrån detta ideala 
relaterande beskriver behandlarna vikten av att kontaktpersonen 
försöker etablera denna nära relation till sin kontaktelev genom, 
främst, enskilda samtal och gemensamma aktiviteter.   

Man betonar också vikten av att närma sig eleven på dennes 
villkor och därigenom få till stånd ett gott möte som kan innebära 
att eleven erfar en positiv relation till en vuxen – kanske generali-
serad till ”vuxna”.  

Institutionens behandlingsregler får inte lika stor vikt som 
den känslomässiga relationen. Detta innebär att man i högre grad 
tycker att man skall anpassa reglerna till individens behov än tvärt-
om. Kontaktpersonen beskrivs ha stor betydelse i såväl praktiska 
som känslomässiga aspekter av behandlingen.  

 
Men att bli sedd att man hör är den viktigaste uppgiften för 
personal – det är att sätta sig in i varje elevs situation och 
försöka förstå dem. Se den utifrån hans synvinkel. Det är den 
enda chansen att kunna hjälpa honom ... Och det är ju killar-
na som skall komma fram till sakerna ... men ändå, har vi 
lyssnat och lärt oss hur eleven ser på sin situation, då har vi 
ju också möjlighet. Ofta hittar ju killarna själva då, om vi 
lyssnar. Om vi lyssnar på dom och följer med och inte säger, 
inte konfronterar det dom säger ... utan gör en sammanfatt-
ning ... 
 
Framförallt är det relationerna till killarna. För vi har ju verk-
ligen satsat på det, men att det är ju klart att det finns ju saker 
som vi ... vi tittar på den fysiska miljön och tittar på hur vi 
agerar i olika saker, så att vi gör likadant där att vi vet att det 
är riktigt att göra ... att det är viktigt att hålla fast vid regler i 
lugna tider. Men framförallt är det ju relationen till killarna 
som är viktig. 
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Jo, jag tycker att kontaktpersonen är en viktigt roll. (På vilket 
sätt, vad tänker du?) Nej men det är viktigt för ungdomen att 
ha en person som dom kan vända sig till, fråga någon som 
håller i saker och ting som kan hjälpa dom. Sen så för mig är 
ju det här med kontaktperson, det är ju också det här med 
samtal … Som jag tycker är väldigt viktigt, att ha regelbund-
na samtal där man har en röd tråd som man följer. Där man 
kan hjälpa dem att bearbeta olika saker och ting … Det är 
viktigt att ha såna samtal. Det skall vi, det måste vi bara ha. 
 
Det är ju faktiskt dom där mötena man har utanför rummet 
också med mig som kontaktman, sa jag, dom mötena har du 
dagligen. 

Sammanfattning 
Personalen beskriver sina föreställningar kring behandlarrollen. 
Den ideala behandlarrollen beskrivs som en lärarroll där behand-
larnas uppgift är att lära eleverna olika saker. En del av personalen 
betonar uppfostran som en central uppgift, d v s man främst skall 
lära eleverna hur man beter sig. Andra betonar det känslomässiga 
mötet som det centrala i behandlingen, vilket betyder att man 
främst skall lära eleverna att förstå och uttrycka sina känslor. Jag 
har försökt sammanfatta mina hittillsvarande resonemang i Figur 1. 
Man skulle alltså kunna beskriva det så att jag har funnit dessa två 
huvudsakliga attityder, eller kluster av attityder, uttryckta såväl i 
uttalanden som ”in action”, till behandlingen på Sishem. Man skul-
le möjligen förvänta sig ett starkt samband mellan personalens 
inställning och den behandlingsmodell som råder på den institution 
där de arbetar, t ex att överjagsidealet skulle dominera på institu-
tion A och det goda-objekt-idealet skulle återfinnas företrädesvis 
bland personalen på institution B. Enligt mina iakttagelser är det 
emellertid inte så. Det finns ett visst samband men inte ett starkt. I 
själva verket kan man finna överjagsidealet också på institution B 
och det goda-objektidealet också på institution A. Jag kommer 
därför att fortsättningsvis behandla de två idealen som typiska, om 
än alternativa, attityder för personalen på Sishem generellt. 
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Figur 1. Personalens föreställningar om ideala roller och relationer 
 

Professionella dilemman 
I den fortsatta analysen av intervjumaterialet utkristalliserades så 
småningom beskrivningar som berör centrala svårigheter i tillämp-
ningen av idealföreställningarna om behandlingen och behand-
lingsrelationen. Detta bekräftades av mina iakttagelser vid besöken 
på hemmen. Dessa svårigheter har jag benämnt professionella di-
lemman. Jag har analyserat och kategoriserat dem med utgångs-
punkt i personalens beskrivningar och mina iakttagelser av deras 
handlingar. Gemensamt i deras beskrivningar är att de ofta uttryck-
er en stor osäkerhet i hanterandet av dessa dilemman och att man 
sällan eller aldrig explicit diskuterar detta i handlednings- eller 
arbetsgruppen. Personalen uttrycker ofta att avvikelser från det 
egna behandlaridealet beror på svårigheter att hantera och lösa 
dilemmana.  
 

En behandlare beskriver ett ideal att främst betona det käns-
lomässiga mötet i relationen till eleven. Under en period upp-
träder en elev provokativt mot behandlaren, som då tar till 
bestraffning istället för samtal om det som skett. 

 
Personalen uttrycker ofta åsikten att sådana handlingar är 

oprofessionella, men ”man är ju inte mer än människa”. Det vill 
säga, ett avsteg från det egna idealet upplevs som oprofessionellt 
men samtidigt mänskligt och förståeligt och förlåtligt. 
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De professionella dilemmana har jag, utifrån personalens be-
skrivningar, delat in i två huvudkategorier. I den ena kategorin 
beskriver man svårigheter i hanterandet av sin behandlarauktoritet. 
Den kallar jag kontrollbalansering. I den andra kategorin beskriver 
man svårigheter i kontaktskapandet till eleverna, vilket jag kallar 
kontaktbalansering. I var och en av dessa kategorier finns ett kon-
tinuum för graden av kontroll respektive graden av kontakt. Kon-
trollkontinuum går från rigiditet till gränslöshet. Graden av kontakt 
går från en distanserad till en privat kontakt. Behandlarna beskriver 
och uppvisar svårigheter att finna en professionell balans mellan 
polerna på dessa kontinua. 

Dessa dilemman berörs i samtliga intervjuer, oavsett behand-
larideal. Däremot finns ett visst samband mellan det beskrivna be-
handlaridealet och hur man uppfattar och hanterar respektive pro-
fessionella dilemma.  

Kontrolldilemmat 
I denna kategori beskriver personalen svårigheter förknippade med 
auktoriteten i behandlarrollen. Dilemmat beskrivs som svårigheten 
att kunna sätta gränser utan att bli för straffande eller allmänt auk-
toritär. Många behandlare upplever både en farhåga och en lättnad 
kopplad till behandlarauktoriteten. Å ena sidan beskrivs det som en 
risk att personal utnyttjar sin kontroll i straffande syfte, och å andra 
sidan inger kontrollen samtidigt en känsla av trygghet att kunna 
skydda sig. Till exempel kan en behandlare isolera en elev i ett 
straffande syfte eller säkerhetssyfte. Syftet med handlingen är dock 
inte alltid tydligt för vare sig elever eller andra behandlare. Perso-
nalen både beskriver och gestaltar, genom sitt beteende, att det 
finns en risk att kontrollen utövas utifrån ett maktperspektiv och 
inte som ett gränssättande verktyg. De flesta behandlare uttrycker 
svårigheter att veta när och hur man sätter gränser utan att samti-
digt vara rigid och fyrkantig.  

Andra beskrivningar handlar om det dubbla i att vara på sin 
vakt inför den ständiga risken att bli manipulerad av pojkarna, 
samtidigt som man skall försöka skapa ett förtroende för att ge 
dem möjligheter att förändras. Vidare talar man om svårigheten att 
balansera mellan att försöka motivera ungdomarna att frivilligt 
delta i behandlingsaktiviteter eller att vara auktoritär och ta till 
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tvångsåtgärder. Den individuella hanteringen av reglerna påverkas 
dessutom ofta av arbetslagets sätt att förhålla sig till reglerna. Detta 
beskrivs av en del som positivt, eftersom man då har en gemensam 
inställning inom gruppen, vilket gör det lättare att samarbeta med 
varandra. Andra behandlare betonar istället att det finns en nackdel 
med att utveckla en sådan lokal samsyn inom varje grupp. Efter-
som olika grupper då utvecklar olika förhållningssätt gentemot 
eleverna riskeras ett inkonsekvent tillämpande av reglerna. Det 
menar man bidrar till olika uppträdande från elevernas sida bero-
ende på arbetslagets inställning, t ex den ”snälla” arbetsgruppen 
eller den ”elaka” gruppen.   

Överjagsidealet 
 De behandlare som betonar ett s k överjagsideal beskriver sin roll 
som någon som bestämmer över pojkarna. Man understryker att 
det är ett ojämlikt system och att uppgiften är att styra pojkarna till 
ett bättre beteende. Detta sker främst genom en tillämpning av reg-
ler så att det tydliggörs vem som har kontrollen. Man betonar hur 
viktigt det är att använda reglerna som hjälp och inte bara som 
straff, och det är då främst belöningssystemet som man syftar på. 

Oavsett om man använder reglerna med betoning på belön-
ing eller bestraffning, beskriver man svårigheter med en flexibel 
tillämpning i relation till eleverna. Dilemmat är att hitta balansen 
mellan att tillämpa reglerna och samtidigt inte bli för auktoritär och 
straffande. Betoningen av behandlarauktoriteten och reglerna gör 
arbetet enklare, eftersom man inte behöver fundera så mycket över 
varje enskild elevs behov. Samtidigt innebär denna hållning en risk 
att betona straffet som ett kontrollmedel istället för att betona be-
handlingssyftet. Flera av behandlarna uttrycker känslor av obehag 
över att vara, eller riskera att bli betraktad som, en ”plit” eller 
”fångvaktare” då de använder sig av strikta regler. Man riskerar då 
att bli impopulär bland eleverna, vilket kan leda till upptrappning 
av bråkigt beteende, vilket i sin tur ofta leder till ett än mer auktori-
tärt förhållningssätt och ännu striktare tillämpning av reglerna.  

 
Man blir i praktiken rigid och man fokuserar alltså för myck-
et på reglerna, så att ... ja man kommer inte ur dem ... Det är 
en risk i sig. 
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Det är ju det som är det svåra. För det är ju jättesvårt och hit-
ta ett nytt tankesätt i det här. I förhållande till det här. Och 
sen är det ju det, öppnar du upp för mycket här, ja då gnälls 
det på nästa avdelning som ska ta den här… Så jag tycker att 
det även här har kommit in ett strafftänkande. Att straffet för 
det man gjort styr mer än vad kanske killarna är värda. (Du 
tycker det är för strängt?) Ja ... 
 
Det är ju problemet det tar ju mycket längre tid att bygga re-
lationer på en sån här liten avdelning. Dels är dom dömda, 
dom ser oss ju inte som ... vi är plitar i deras ögon… 
 
(Vad har du för roll gentemot honom tycker du?) Jaa ... ifrån 
början så, självklart så är jag ju personal. Jag menar, grab-
barna ser ju oss i skilda läger – det är ju vi och dom. Det är ju 
inte en jämn balans att vi är lika mycket värda så ... Utifrån 
Ys sida så är det ganska klart att ... jamen du är personal. 
 
(Tycker du att det är viktigt att ni har en bra relation eller 
...?) Ja, det är klart att det är. En sån god relation som man nu 
kan ha, för jag menar dels, vi har ju det här – jag är personal 
och han är alltså elev, intagen här. Jag har ju alltså en makt-
position över honom, bestämmer över honom i vissa lägen. 
Och han har inget alternativ än och rätta sig i leden. Han är 
också beroende av mig för att han skall ha tillgång till köket, 
han skall få mat på bordet, han skall få gå ut i rastgården o s 
v o s v, så att det är en svår situation. Det är det! 
 

Goda-objektidealet 
De behandlare som betonar goda-objektidealet beskriver vikten av 
att överbrygga skillnaderna mellan positionerna som behandlare 
och elev genom att söka möta elevernas behov. Man tonar här ner 
regel- och bestraffningssystemet för att mer se till individuella be-
hov. Man söker en mer jämlik relation, en som bygger på överens-
kommelser mellan behandlare och elev.  
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Dilemmat som beskrivs utifrån detta behandlarideal handlar 
främst om svårigheten att använda sig av reglerna som gränssätt-
ning för eleverna samtidigt som man strävar efter att etablera ett 
möte. Som en behandlare uttrycker det, ”det är svårt att först vara 
kompis och bada bastu med dom för att sedan tvinga dom att stä-
da”.  

Ytterligare en svårighet som har med reglerna att göra är 
osäkerheten om hur man skall eller kan hantera reglerna i relation 
till den enskilda eleven. Utifrån detta behandlarideal tycks hanter-
ingen av gränssättningen och regler i högre grad vara beroende av 
den enskilda personalens inställning till respektive elev. Det di-
lemma som ofta uppstår är då denna typ av mer individuellt gräns-
sättande resulterar i att eleverna betraktar vissa behandlare som 
snälla och andra, som sätter mer gränser, som elaka. Detta leder 
ofta till att pojkarna försöker manipulera gränserna, speciellt i rela-
tion till de behandlare som inte sätter så fasta gränser.  
 

Och sen att jobba med behandling med inlåsta ungdomar, i 
den här miljön. Det är ju det svåraste man kan göra, och det 
är viktigt i de här personalgrupperna att inplantera att det är 
behandling, vi skall arbeta med här och inte ... det är inte att 
vakta utan det är att vara någon sorts förebild ... och ... ja det 
är svårt. 
 
Han kollar när man ska jobba nästa gång. Men det är inte en-
bart för att lura mig som kontaktman. För de vill få fördelar, 
som det lätt blir i den här branschen, att frågar man just den 
behandlaren så fixar han en permission då. Att man inte går 
på det där ... 
 
Ja, det finns regler att inte prata om knark och inte prata om 
det här med kriminalitet ... men det är ju ofta det enda sättet 
att man vet hur de här personerna funkar, hur de tänker. Att 
komma dom nära, att prata om allt som de brukar prata om. 
Vi pratar om allt sånt vad dom sysslat med på vilket sätt, vad 
dom handlade för knark, vad vissa saker kostade. Så där van-
liga frågor som kanske nån som jobbar strikt med reglerna 
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själv tänker ... gud va dom pratar. Men så är det, man måste 
liksom komma nära killarna och sitta i bastun och snacka skit 
och skoja på samma sätt. Men de försöker sen vet du – efter 
ett tag ... dom skojar – äh ska vi städa nu ... nej ... det är ing-
en som vet. Och såna saker. Där tar de mig direkt som en av 
deras kompisar. 
 

Kontaktdilemmat 
Det andra centrala professionella dilemmat som behandlarna talar 
om är kontaktskapandet. Rent generellt beskriver och visar be-
handlarna ofta sin osäkerhet om kontakten med eleverna vad gäller 
graden av närhet och avstånd i behandlingsrelationen. Dilemmat 
beskrivs som svårigheten att upprätta en kontakt utan att antingen 
bli för privat eller bli så distanserad att kontakten bryts. Man har 
svårt att formulera hur man etablerar en god kontakt och vad en 
behandlingsrelation bör innehålla. Vad en behandlingsrelation 
egentligen är beskrivs mycket olika. En del behandlare uppfattar 
den som något mycket intimt, som man bör undvika, andra uppfat-
tar det som något oundvikligt som bara finns där oavsett vad man 
gör, och ytterligare några talar om att relationen till eleverna är det 
mest väsentliga i behandlingen men så svår att etablera. Vidare 
råder tveksamhet om hur man gör i kontakten med de elever som 
man egentligen inte tycker om eller med dem man tycker mycket 
om.  

Överjagsidealet 
I de fall där idealet är att vara uppfostringsrelaterande strävar man 
efter att hålla ett ”lagom avstånd” i kontakten. Man upplever sig 
inte som särskilt viktig i relationen till eleven, och man strävar 
efter att vara neutralt professionell i kontakten med alla elever. 
Behandlarna understryker att det är svårt eller ibland omöjligt att 
etablera en god eller nära relation till pojkarna, eftersom man har 
ett ojämlikt förhållande. Kontaktpersonsrollen beskrivs av dessa 
främst som en praktisk roll, där man är behjälplig med konkreta 
göromål, t ex planering av permissioner och läkarbesök.  

Dilemmat, så som det beskrivs, rör sig om upplevelsen av att 
den eftersträvansvärda, mer neutrala hållningen i kontakten riske-
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rar att bli för distanserad. Det medför att man inte kan skapa ett 
förtroende så att pojkarna litar på en, och att man på så sätt inte 
heller kan påverka pojkarna i deras sätt att bete sig. Den generella 
hållningen riskerar att bidra till att man inte lär känna den enskilda 
eleven och då inte heller märker om det är något specifikt som just 
denna pojke behöver ha hjälp med eller hur behandlingen har på-
verkat honom. Behandlarna uttrycker även en osäkerhet om man 
som kontaktperson överhuvudtaget ska ha enskilda samtal med 
eleverna.  
 

Det beror på vilken sorts relation du ska ha. Du ska ha en 
kontaktmansrelation, ingen personlig kontakt, tycker jag. 
Man ska ha en viss distans, även om man ska ha en förståelse 
för de här pojkarna, men jag tror att man ska vara rädd om 
sin egen integritet. 

 
Och jag vet inte hur man skall utveckla en relation heller 
egentligen, om man börjar fundera lite grann. För skulle man 
bara renodla relationen, för att ha en bra relation, för att ha 
en möjlighet och påverka behandlingen i sig… då skall man 
ju ha någon som springer runt här och i princip bara gulli-
gullar och snackar med grabbarna och det ... funkar ju inte. 
  
Det är mer kontakt. Relation tycker jag inte hör hemma här. 
Relation är en ömsesidighet. Och du kan egentligen aldrig få 
en djupare relation med en ungdom som är där för att ... ja, 
det finns ju alltid undantag. Men då ska du alltså lämna ut 
dig själv till den unga. Och vad är syftet med det?  
 
Ytterligare en svårighet att reglera kontakten uttrycks när 

man beskriver svårigheten att hantera de starka känslor som en del 
elever trots allt kan väcka hos en själv. Hur mycket man än vet att 
man borde behandla alla lika, så utgör detta ändå ett problem som 
man ständigt måste vara vaksam på, menar behandlarna. Vissa 
elever väcker känslor av värme, och då måste man akta sig för att 
bli för mycket kompis, vilket man kan göra genom att försöka 
återupprätta en distans i kontakten. Andra elever väcker känslor av 
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ilska, och hanterandet handlar då om att först och främst undvika 
eleven så mycket det går. Behandlarna uttrycker en oro för att man 
riskerar att bli för sträng och straffande i de fall då man har svårt 
för vissa elever, t ex sådana som har begått särskilt motbjudande 
eller upprörande brott. 
 

 (Vad gör ni om ni inte tycker om en elev?) Egentligen ing-
enting. Vi försöker undvika att hamna i någon form av kon-
flikt, vilket inte är alldeles lätt alltid ... men det är inte så ofta 
... att vi hamnar i konflikt. 
 
Man skall ha samma attityd till alla. Jag menar, en del har ju 
begått bestialiska brott, men man måste skilja på gärning och 
person. Och det är så att de är dömda till att vara här och vi 
jobbar här, då måste vi kunna behandla dem lika. Nu är det 
djävligt svårt och göra det ... men ambitionen måste vara det. 
 

Goda-objektidealet 
I de fall där idealet är ett mer mötesrelaterande kontaktskapande, 
uttrycker man att det viktigaste i behandlingen är att försöka skapa 
en god känslomässig relation till eleverna. Man försöker umgås 
och tala med enskilda elever för att lära känna dem. Man har ambi-
tionen att etablera ett slags jämlik, kompisliknande kontakt, där 
man även berättar litet om sig själv för att försöka stärka förtroen-
det från elevens sida. Kontaktpersonsrollen anses som en viktig del 
i det känslomässiga kontaktskapandet i relationen till eleven.  

Personalen uttrycker dilemmat mellan att å ena sidan skapa 
en nära kontakt och samtidigt behålla sin roll som den som be-
stämmer. Risken är att man kommer för nära pojkarna, att man blir 
för mycket kompis och får svårt att hålla på reglerna. Svårigheten 
antyds delvis ligga i känslan att först bli väldigt populär, en kom-
pis, för att sedan återta behandlarauktoriteten och då bli impopulär 
hos killarna. De elever som man inte tycker så bra om försöker 
man att undvika att ha nära kontakt med.  

En överhängande oro i detta sammanhang tycks vara att inte 
riktigt veta när killarna låtsas vara kompis med behandlaren men 
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istället utnyttjar behandlarens goda vilja. Risken att bli naivt god-
trogen är alltid stor. Flera behandlare uttrycker att sådana upplevel-
ser av att ha blivit utnyttjad och manipulerad leder till en stor be-
svikelse och ilska och resulterar i misstänksamhet gentemot elev-
erna. 

 
Vi har jättebra kontakt, kanske en annan är lite för snäll 
ibland. Men det har man lärt sig också att det funkar inte att 
vara för snäll i den här branschen. (Vad menar du, menar du 
att du är för snäll?) Jo, om man börjar göra saker som de här 
grabbarna säger, så är man en snäll och hygglig kompis, men 
det funkar ju inte, man måste säga vad man tycker och det är 
jag noga med och då får man skäll av varenda jävel … 
 
Jag har också försökt lära mig att aldrig säga ... man kan tala 
om att man har familj, det kan man väl säga men mer säger 
jag inte. Jag vet inte, det kan ofta bli fel. Jag ville prata om 
min dotter och berättade lite och då började vissa grabbar att 
skriva brev till henne. 
 
Man lär sig ju lite ... man ska inte blanda ihop privat och 
jobbet. Även om det går ihop ibland det gör det ju. 
 
Med dom flesta killar är det ju så att jag försöker komma 
nära dom – så nära som möjligt. (Hur gör du då för att kom-
ma dem så nära som möjligt?) Ja, liksom att vara vän med 
dem i soffan, att dom betraktar mig som en av dom. Samti-
digt då inte förlora det här att man måste veta att jag jobbar 
här och är behandlingsassistent. Och det är jättesvårt, det är 
att balansera hela tiden på en lina alltså. För oftast skojar 
man och man är nära dom, då kan man råka ut för fula ord 
och ... alltså förlorar dom den här gränsen alltså. Och då kan 
man tappa kontrollen över situationen, auktoriteten och allt 
annat ... För det är svårt att sitta med dom i soffan och spela 
kort och skoja och sen samtidigt sitta i en stol där och … nej, 
nu städar vi. 
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Sammanfattning 
Man kan i materialet se att upplevelsen av de professionella di-
lemmana, hanteringen av kontroll respektive kontakt i relation till 
eleverna, uppfattas olika beroende på vilket behandlarideal man 
betonar. Detta får i sin tur olika konsekvenser för hur behandlings-  
relationen hanteras. Men materialet visar också att det finns ett  
samband mellan hanteringen av kontakten och hanteringen av kon-
trollen. Utifrån personalens beskrivning ser man att svårigheterna 
egentligen handlar om att finna en balans mellan etablerandet av 
god kontakt, och samtidigt ha kontroll över behandlingssituatio-
nen. På vilken nivå mellan en PRIVAT och en DISTANSERAD kontakt 
kan behandlaren upprätthålla en rimlig kontroll mellan de förhåll-
ningssätt som i Figur 2 kallas STRÄNG respektive LIBERAL? 
 

 
     

Figur 2. Professionella dilemman 
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Strategier för hantering av  
professionella dilemman  

Oavsett behandlingsideal uppkommer ständigt situationer där kon-
trolldilemmat och kontaktdilemmat skapar konflikter på institutio-
nen. Dessa konflikter beskrivs ofta som centrala hinder eller för-
svårande omständigheter i behandlingsprocessen. De kan  
t ex vara situationer då eleverna bråkar, då man ogillar eller gillar 
en elev, då man blir utsatt för manipulationer eller gränsöverskri-
dande ageranden. Personalen agerar på olika sätt för att försöka 
lösa den uppkomna konflikten. Konflikten betraktas ofta ur anting-
en ett kontroll- eller ett kontaktperspektiv, utifrån vad man uppfat-
tar som den ideala behandlarrollens syn på, och betoning av, kon-
troll respektive kontakt. Konfliktperspektiven påverkar den strategi 
man väljer för att hantera situationen. 

Utifrån samtliga intervjuer och deltagande observationer 
fann jag beskrivningar av två olika huvudstrategier att hantera de 
konflikter som uppkommit genom personalens svårigheter att han-
tera kontrollen och kontakten i relationen till eleverna. Dessa har 
jag benämnt ensidig anpassning och ömsesidig anpassning. 

Ensidig anpassning 
Denna lösning innebär att personalen betraktar konflikten primärt 
antingen ur ett kontrollperspektiv eller ett kontaktperspektiv. Där-
för väljer man en strategi som utgår från, eller är förenlig med, 
respektive perspektiv, vilket i regel motsvarar den ideala behand-
larrollens betoning av kontroll respektive kontakt. Personalen upp-
lever ofta att det råder en motsättning mellan perspektiven, och 
därför känner man sig tvungen att tillämpa det ena på bekostnad av 
den andra. Detta innebär att behandlarna måste välja mellan att 
arbeta på att antingen etablera en god kontakt eller att bli mer sty-
rande i relationen till eleverna. I materialet fann jag två olika typer 
av ensidiga anpassningsstrategier: anpassning av eleverna till insti-
tutionens regler och anpassning av ens eget förhållningssätt till 
elevernas önskemål och krav. 

Två vinjetter illustrerar de olika anpassningsstrategierna: 
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En behandlare med ett överjagsideal har problem att hantera 
pojkarna. Han uppträder strängt och kontrollerande. Eleverna 
uppfattar honom som en sadistisk ”plit”. Detta leder till att de 
går bakom ryggen på honom, retar honom och pratar skit om 
honom. Behandlaren reagerar med att bli ännu mer kontrolle-
rande och straffande. Kontakten mellan elever och behandla-
re är nu mycket dålig. 

 
Eleverna upptäcker att den nya vikarien är en som gärna vill 
bli ”kompis” med dem. Han har svårt att sätta gränser för 
eleverna, vilket resulterar i att de blir mer och mer kaxiga 
och prövande i relation till behandlaren. Behandlaren försö-
ker närma sig pojkarna genom att vara snäll och låta dem få 
sin vilja fram. Detta resulterar i att eleverna nu försöker ma-
nipulera behandlaren att utföra olika uppdrag åt dem.  

  
Den mer uppfostringsinriktade behandlingspersonalens be-

skrivningar visar att man betonar reglerna på bekostnad av den 
känslomässiga kontakten vid en konflikt. Regelstyrningen riskerar 
då att öka det känslomässiga avståndet mellan personal och elever. 
Personalens bekymmer är att detta sätt att försöka lösa konflikten 
kan innebära att man att upplevs som inhuman och ”plitaktig” och 
att risken för bråk då ökar. Detta bemöts främst med en ännu star-
kare betoning av kravet på elevernas anpassning till institutionens 
regler.  
 

Ja, det är på alla sätt roligt att komma till jobbet numera. 
Eleverna hälsar på en när man kommer – ofta hälsar de om 
de inte är sura av någon anledning. Visst vi har ju den här 
metoden ... den innebär att vi styr eleverna. Och vi styr ele-
verna dit vi vill med det här teckenekonomiska systemet. 
Dom hotar inte oss för dom vill inte ha NEJ i sitt block. Dom 
vill ha JA och då har vi styrt dem dit vi vill ... Vi vill att dom 
skall lära sig att bete sig som folk i grund och botten.  

 
Vi styr dem dit vi vill med det här teckenekonomiska syste-
met. Även med beröm och med bestraffningar. En elak blick 
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blir en bestraffning, om man tittar arg på någon, det blir en 
bestraffning. Eller en elak kommentar om någonting, det blir 
ju en bestraffning det också. 

 
Teckenekonomin styr i princip tiderna under dan, så att de 
kommer upp på morgonen och sen att de har ett gott beteen-
de. Dom kan inte kalla en för olika namn och sånt, för då ... 
det accepteras inte. Och det accepteras ju inte ute i samhället 
heller. Så det är inga ... Förut innan vi hade det här blocksy-
stemet då fick man höra en massa saker och sen ... ja, vad ska 
man göra. Be dom vara tysta? Det är inte alltid det hjälper. 
Men nu har man som ett styrmedel som ... det är lättare att 
förstå ... och för oss att jobba utefter.  

 
Den mer mötesinriktade personalen tenderar att i en konflikt 

betona kontakten med eleven istället för gränssättningen. Även i de 
fall då konflikten främst handlar om gränssättning och regler ten-
derar man att undvika att sätta gränser. Risken för personalen är att 
närheten i relationen blir svår att hantera, eftersom man lätt tappar 
sin behandlarauktoritet. Det förstärker i sin tur även svårigheterna 
att upprätthålla gränser och behandlingsregler gentemot eleverna. 
Uppgiften blir då i huvudsak att hantera elevernas beteende, d v s 
förhindra bråk och slagsmål. Detta leder till att personalen tenderar 
att anpassa sig till eleverna för att på så sätt få dem lugna. 
  

Att förbereda dem på att fungera normalt är mycket viktigt 
tycker jag ... Men ändå är det ju mycket av dagen i deras – 
om dom vill jobba eller inte jobba, ligga eller inte ligga, spe-
la spel hela dagen och så där. Det är ju dom som bestämmer i 
sin behandlingsplan vad de vill höra eller inte höra eller göra 
eller inte göra. 

 
Vi är humanister och inte plitar, men det råder väldigt myck-
et olikheter om vilka reglerna är och vilka regler som ska 
gälla. Vi är humanister och vi vill skapa goda relationer och 
möten, inte vara plitar. Man når in till pojkarna genom att all-
tid vara schyst. 
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Och det tycker jag är ett stort plus med det här stället, killar-
na säger att vi är mesiga, men ... att hela tiden låta dom ... att 
de är tillåtna att föra liv ... inom en viss ... dom får väsnas. 
De liksom skriker och gapar och är förbannade, men vi för 
ett resonemang kring det, det upplever jag som fruktansvärt 
positivt. Det är jättepositivt att vi ser till individen och de är 
inte bara en i mängden utan ... och sedan är det ju skönt när 
dom kan komma och lägga armen om en och säga tjenare… 
på ett schyst sätt. Att det inte behöver vara det här, ni är pli-
tar vi är fångar. 

 

Ömsesidig anpassning 
 Detta sätt innebär att personalen betraktar konflikten utifrån ett 
mindre polariserat och mer integrerat perspektiv. Behandlarna ut-
går i högre grad från att både kontroll och kontakt behövs för att 
lösa konflikten. Behandlare som utgår från en mer ömsesidig stra-
tegi reflekterar medvetet över hur man bäst kan lösa konflikten. 
Man anser att det ena inte bör betonas på bekostnad av det andra 
utan att bägge måste betonas i relation till elevens behov. Personal-
en som har ambitionen att skapa en mer ömsesidig anpassning upp-
lever svårigheten i att verkligen kunna integrera kontroll- och kon-
taktperspektiven, vilket som regel kräver mer eftertanke och re-
flektion av behandlaren än de ensidiga anpassningsstrategierna. 
Behandlaren måste upprätta en dialog med eleven för att ta reda på 
vad som är bekymret och utifrån det göra en bedömning av hur 
man bör hantera situationen.  

 
Det som är problemet är ju när man har ett tankesätt som blir 
felaktigt, att man tänker utifrån en strafftänkande, för det är 
lätt att det blir det. För våran roll är ju att hjälpa killarna att 
klara av saker, och det kan vara lite problem. 
 
När man ser att en kille inte kommer upp på morgonen. Kan 
man säga, ja, ja det är hans val att inte kliva upp. Istället för 
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att fundera lite grann, vad är det som gör att han inte kommer 
upp, behöver han hjälp att komma upp? Vad är det vi kan 
hjälpa till med? Det är det här som kan se lite olika ut. Där 
tror jag att man behöver utbildning, därför att det handlar ju 
lite grann om att använda sig av positiva förstärkare ... 

 
 

Sammanfattning 
I Figur 3 har jag försökt illustrera hur beslutsalternativen grovt kan 
te sig för behandlaren. Utöver den balanserade lösningen (BALANS i 
figuren), den ömsesidiga anpassningen, kan vi urskilja flera olika 
 

 
 

Figur 3. Strategier för att hantera professionella dilemman 
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ensidiga, principiella lösningar. Alla är möjligen inte lika rimliga i 
den kliniska verkligheten, men kombinationen av STRÄNG kontroll 
och DISTANSERAD kontakt motsvarar tämligen väl den typ av be-
handlare som eleverna kallar PLIT. Den extremt elevanpassade be-
handlaren riskerar å andra sidan att i sin strävan bli för LIBERAL och 
för PRIVAT. Jag har kallat den typen av behandlares ”stil” för GRÄNS-
LÖSHET men kunde kanske också använt ett ord som ”korruption”, 
eftersom det är den risk behandlaren löper inför elevernas testning-
ar.  

Den variant som karakteriseras av en extremt LIBERAL kontroll 
och en extremt DISTANSERAD kontakt har jag inte stött på under mina 
besök på institutionerna, och jag kan tänka mig att en sådan person 
inte kan tillåtas bli långvarig som anställd på en behandlingsinsti-
tution. Närmast påminner han/hon om den typ av gruppledare som 
man i socialpsykologin betecknat som LAISSEZ-FAIRE. Den skulle 
snarast karakteriseras av att behandlaren inte låter någon relation  
överhuvudtaget utvecklas. Slutligen finns det en principiellt möjlig 
kombination av extremt STRÄNG kontroll och extremt PRIVAT kon-
takt. Inte heller denna typ har jag funnit på institutionerna och jag 
har svårt att föreställa mig hur den skulle te sig, annat än möjligen i 
ett sado-masochistiskt förhållande. Jag har avstått från att benämna 
den (se ? i figuren). 

Jag vill emellertid hävda att såväl den gränslösa behandlaren 
och pliten kan återfinnas på institutionerna – men också den balan-
serade behandlaren. 

Anpassningsstrategins syfte:  
här-och-nu-anpassning 

En av de faktorer som tydligast påverkar en persons val av en viss 
lösning av en konflikt är självklart vilket syfte personen har. Ett 
långsiktigt mål betingar i allmänhet en annan, och ofta mer svårge-
nomskådlig, strategi än ett kortsiktigt. På Sishem verkar valet av 
anpassningsstrategi för att lösa konflikter styras av ett kortsiktigt 
mål, nämligen att få det ”lugnt på avdelningen”, d v s att under-
trycka eller direkt dämpa konflikten. Med detta menas att eleverna 
inte bråkar, skriker, käftar, slåss o s v, alltså förhåller sig ”snälla” 
och ”lydiga”. Den huvudsakliga behandlingsuppgiften beskrivs 
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många gånger i mina intervjuer som en strävan efter att få eleven 
att vara lugn och trevlig på institutionen.  

Väljer man att ensidigt anpassa eleverna till institutionen för 
att åstadkomma ett lugnt klimat måste det ske genom en sträng 
tillämpning av reglerna och belönings- och bestraffningssystemet. 
Väljer man i stället att försöka åstadkomma ett lugnt klimat genom 
att ensidigt anpassa sig till eleverna (men ändå inom ramarna för 
behandlingen och lagen) kan det innebära att man t ex låter elever 
få sin vilja fram för att stävja ett uppblossande bråk och i värsta 
fall att man förser elever med droger. Man kan uttrycka det som att 
det råder en enkelriktad anpassning, antingen till eleverna eller till 
institutionen/personalen. 

I de fall då eleverna går med på den strategi man valt blir det 
lugnt på avdelningen, åtminstone tillfälligt. Men i de fall då ele-
verna inte går med på strategin resulterar konflikten i bråk, miss-
handel eller rymningar o s v. 

 
Han går ju som klockan här, om man säger så. Han sköter sig 
och är aldrig dum emot personal. Han gör det han i stort sett 
skall göra. Men inget mer, men han är lite jobbig utanför ... 
men på institution går det bra. Personalen trivs med honom, 
och han får en hel del fördelar. 

 
Den mer ömsesidiga anpassningen innebär en flexibilitet hos 

personalen. I dessa situationer analyserar personalen situationen 
och försöker bedöma vad konflikten handlar om och agerar utifrån 
detta. Det innebär att man i en konfliktfylld situation både kan sät-
ta tydliga gränser och samtidigt bemöta eleven med utgångspunkt i 
ett behandlingstänkande.  
 

En elev är provocerande mot de andra eleverna. Personalen 
försöker dämpa honom. Detta visar sig inte fungera, eftersom 
han vill visa de andra killarna att han är tuff. I detta läge kan 
personalen välja att gå efter regelboken eller göra en bedöm-
ning utifrån pojkens behov. Behandlaren bedömer situatio-
nen utifrån något som tidigare inträffat, nämligen att pojken 
egentligen signalerar att han behöver och vill ha ett enskilt 
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samtal, vilket han inte kan uttrycka öppet inför de andra. Be-
handlaren beslutar därför att ta med sig honom in på rummet 
för samtal.    

 

Utfallsuppgivenhet 
Med den kortsiktiga anpassningsstrategin, med syftet att få det 
lugnt på avdelningen, följer att de långsiktiga målen med institu-
tionsvistelsen och behandlingen nedprioriteras. Ytterst leder det till 
att man blir mer och mer pessimistisk om de långsiktiga resultaten 
av behandlingen – eller att man överhuvudtaget inte reflekterar 
över något slags långsiktig effekt av behandlingen efter institu-
tionsvistelsen. Det finns i intervjumaterialet flera beskrivningar 
som vittnar om en uppgivenhet kring resultatet och effekten av 
behandlingen. Överlag tänker behandlarna inte särskilt mycket på 
effekterna av vistelsen; man betonar istället vikten av att eleverna 
sköter sig på hemmet. Det visar sig bl a på så sätt att personalen 
har svårt att formulera tankar om elevens framtid.  

I materialet beskrivs en uppgivenhet kring de icke anpassade 
ungdomarna som ständigt rymmer, missbrukar och bråkar sig ige-
nom behandlingen. Det är med dessa elever som det utvecklas en 
relationskrasch, och de upplevs vara helt opåverkade av behand-
lingshemsvistelsen. För dessa elever uttrycker man inga starka 
framtidsförhoppningar.  

Men även på tal om de s k anpassade ungdomarna, de som 
man upplever sköter sig relativt bra, eventuellt går framåt i be-
handlingskedjan o s v, beskriver man en uppgivenhet inför behand-
lingsresultatet på lång sikt. Denna uppgivenhet beskrivs som att 
man inte är övertygad om att det finns något samband mellan en 
lugn, alltså inte bråkig, elev under institutionsvistelsen och behand-
lingsutfallet, d v s att anpassningen på hemmet inte behöver ha 
något att göra med hur behandlingsresultatet blir. Personalen ut-
trycker ofta tveksamhet om hur mycket eleverna verkligen har tagit 
in och lärt sig och hur mycket som finns kvar då de kommer ut, hur 
mycket de egentligen har lyssnat o s v.   
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Ja, det är ju genom den här ARTen som vi har, kan man ju 
påverka. Att man … men… jaa… Men det känns ju inte rik-
tigt så, för vi kanske påverkar en liten bit sen fortsätter dom 
med kedjan, sen ser vi aldrig slutet. Så vi vet ju aldrig riktigt 
vad vi har gjort. Så det är ju en nackdel och va först i en ked-
ja. Men det finns en tanke med … man ska påverka, men du 
vet inte riktigt om det verkligen gör det. Nej, det vet jag inte, 
för vi får aldrig något och det blir ganska tungt och … ja, 
man jobbar och sliter kan man säga, och sen vet man aldrig 
om man får nåt resultat av det man gör. 

 
Ja, jag tror ju att den här strukturen vi har på avdelningen 
också kan … det är ju jättesvårt … jag tror att den är i alla 
fall bra för dom. När dom kommer hit, man stoppar upp dom 
lite grann och man får dom och komma in i vanliga rutiner 
och följer regler som man måste göra ute i samhället och sånt 
där. Att man lär sig såna saker. Och det fungerar ju oftast jät-
tebra bra här, man blir ju förvånad ibland. Men sen är det ju 
sen … hur blir det sen. Man vet ju inte om det hjälper när 
dom kommer ut till sitt igen. Sina kompisar, sina bostadsom-
råden, till sitt. Så … jaa … 
 
Ja, för min egen del så har man alltså fått struktur kring all-
ting. Och det man kan se på dom enskilda elever så tror jag 
att dom har ju vart avsaknad av struktur nästan från födseln 
och tills dom hamna här. Och det fungerar väldigt bra här på 
institutionen. Och där har vi ett dilemma för att det är ju inte 
här dom ska fungera egentligen utan det är ju sen. Och jag 
vet inte, jag har inte sett nå resultat men att ryktena säger att 
det är – bra.  

 
Ja, till och börja med så har vi ju – dagarna här, är ju alltså 
fastlagda. Dom har ju teori, dom har snickeri, dom har köket. 
Och det är liksom vardagen. Men vi är ju med grabbarna hela 
tiden och … ja, det är ju modellering. Man blir ju som man 
umgås, och det ligger väl lite grann i det, så att … vi diskute-
rar väldigt mycket här på avdelningen. Åtminstone vårt ar-
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betslag, jag kan inte svara för dom andra. Så att, jag menar 
ibland så drar vi ju igång diskussioner för att man skall få ut 
nånting av det. Oavsett vad man diskuterar om det är… ja, 
det här terrordådet i USA eller om det handlar om att man 
har varit på krogen och slagit nån på käften. Så vi kan ju läg-
ga in våra värderingar här och sen grabbarna tycker ju oftast 
olika i samma situation. Så att då trycker man ju litet på det, 
det har litet med moral och göra, värderingar och vad som 
anses vara rätt och fel i samhället. Men man påminner dom 
ju hela tiden, när man får tillfällen och lägen så, så säger man 
ju ifrån att – nej men, så här kan man ju inte resonera. Och så 
ja, bollar man litet och till slut så har man ju diskussion 
igång, och det här är ju jättebra. Sen hur mycket som fastnar 
det kan jag inte svara på. 

 

Sammanfattning  
Oavsett behandlingsideal, det goda objektidealet eller överjagside-
alet, uppkommer ständigt situationer där de professionella dilem-
mana, kontakt och kontroll, skapar konflikter på institutionen. Des-
sa dilemman leder ofta till konflikter som betraktas och hanteras 
utifrån behandlingsidealen, d v s ett kontrollperspektiv genom 
ökad kontroll eller ett kontaktperspektiv genom ökad kontakt. Ge-
nom olika strategier försöker personalen hantera konflikterna. De 
huvudsakliga strategierna är ensidig anpassning eller ömsesidig 
anpassning. Den förstnämnda strategin har två varianter. Den ena 
är en anpassning av eleverna till personalen, t ex genom att perso-
nalen betonar institutionens regler. Den andra varianten av en ensi-
dig anpassningsstrategi är en anpassning av personalen till elever-
na, t ex att personalen gör som eleverna vill. Bägge dessa ensidiga 
anpassningsstrategier används för att upprätta eller återställa ett 
tillfälligt lugn, ett slags överlevnadsstrategi.  

Med den ömsesidiga anpassningsstrategin försöker persona-
len förstå den uppkomna konflikten på olika nivåer och från olika 
perspektiv, t ex genom att försöka förstå orsaken till konflikten och 
betona kontroll och kontakt i relation till just denna konflikt och 
denna elev. Ett sätt är att upprätta en dialog med eleven. Detta krä-
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ver då ett mer balanserat perspektiv vad gäller de professionella 
idealen.  

En konsekvens av de ensidiga anpassningsstrategierna är be-
handlarnas upplevelse av uppgivenhet inför behandlingsutfallet. 
Eftersom man ofta tycks vara mer eller mindre medveten om att de 
ensidiga anpassningsstrategierna endast skapar ett tillfälligt lugn, 
påverkar detta den egna bedömningen av utvecklingen av elever-
nas behandlingsprocess och behandlingsutfallet. Behandlarna anser 
eller tror att de elever som inte anpassar sig till behandlingen 
kommer det att gå dåligt för. För de elever som istället anpassar sig 
till behandlingen har man å andra sidan ofta ingen uppfattning om 
hur det kommer att gå efter behandlingen, eftersom man inte vet 
om det är en genuin anpassning eller en falsk.  
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Kapitel 8 

Ur elevernas synvinkel 
 
Elevintervjuerna präglas av ”klagomål” på såväl behandlarna som 
institutionen och behandlingen. Vad klagomål på personalen be-
träffar, påtalar man ofta en besvikelse över att man får för litet 
praktisk hjälp med t ex permissioner, utskrivningar, kontakt med 
socialtjänsten och andra myndigheter. Men det man upplever som 
de stora bristerna handlar mest om personalens sätt att hantera 
gränssättningar, för strängt eller för slappt. När det gäller institu-
tionen och behandlingen, beskriver man ofta vad man uppfattar 
som en brist på vad man själv definierar som ”behandling”. Flera 
av eleverna använder uttrycket ”här finns ingen behandling, detta 
är bara förvaring”. På frågan vad de själva tycker att de behöver 
för slags behandling svarar de flesta dock att de egentligen inte 
behöver någon behandling utan främst behöver komma ut från 
institutionen. Deras tankar kring vad behandling innebär handlar i 
alla fall oftast om någon form av psykologisk behandling, som t ex 
samtalsgrupper, enskilda samtal med psykolog, ART-grupper etc.  

Då det gäller orsaken bakom tvångsomhändertagandet, t ex 
missbruk, stöld, misshandel, beskriver eleverna att detta sällan 
eller aldrig diskuteras med behandlarna. De flesta säger att det är 
positivt att inte behöva diskutera detta med någon behandlare; 
dock uttrycker man samtidigt en förvåning över att det sällan eller 
aldrig förekommer. 

Eleverna anger ofta sysslolösheten och inlåsningen som två 
av de värsta faktorerna i deras institutionsvistelse. Flera av elever-
na beskriver fritiden, d v s efter kl 15, som en lång transportsträcka 
till läggdags. Klagomålen om sysslolösheten varierar emellertid 
beroende på var i behandlingskedjan eleven befinner sig. Ju längre 
fram i behandlingskedjan eleven befinner sig, desto mer frihet har 
han ju att sysselsätta sig. De få som uttalar sig i mer positiva orda-
lag nämner möjligheten att pröva på en aktivitet som man aldrig 
tidigare har prövat, t ex ridning eller skidåkning.  
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I intervjuerna med eleverna och observationerna på avdel-
ningarna framkommer tydligt att det centrala temat huruvida man 
närmar sig eller fjärmar sig från samarbetet med personalen kretsar 
kring personalens sätt att hantera makten/kontrollen och kontakten. 
Pojkarna betonar vikten av att personalen kan hantera både regler-
na och kontakten, d v s deras beskrivningar uttrycker ett samband 
mellan hur personalen hanterar reglerna och hur kontakten utveck-
las och tvärtom. 

Det blir mycket tydligt i intervjuerna med pojkarna att det 
genomgående underliggande temat är vad man uppfattar som ka-
rakteristiskt för bra behandlare och för dåliga. Analysen av materi-
alet har därför skett med fokus på förhållningssätt som beskrivs 
som gynnsamma respektive ogynnsamma i samarbetet om reglerna 
och i etablerandet av kontakten. I analysen av materialet har jag 
inriktat mig på huruvida eleverna upplever att personalen besitter 
dessa kvaliteter eller ej. Analysen syftar till att ge en bild av hur 
pojkarna uttryckligen önskar att personalen skulle eller inte skulle 
vara mot dem. 

Positiva behandlarfaktorer 
Elevernas beskrivningar av förhållningssätt hos personalen som 
påverkar samarbetet i positiv riktning synes sönderfalla i tre fakto-
rer: omtänksamhet, flexibilitet och trovärdighet. Dessa aspekter 
beskrivs av samtliga pojkar. Eleverna beskriver mycket enigt att 
dessa kvaliteter gör personal till bra personal. Vidare säger de att 
mötet med en behandlare med sådana kvaliteter leder till att man 
vill vara juste tillbaka, vilket bl a innebär att man inte vill bråka, 
slå eller lura en sådan personal.  

Signifikant när intervjuerna handlar om god kontakt och gott 
behandlingssamarbete är att pojkarna har svårt att definiera goda 
relationer överhuvudtaget. Detta är en intressant iakttagelse. I vil-
ken mån det är uttryck för mer basala brister i pojkarnas psykolo-
giska resurser kommer att diskuteras senare. Dessutom visar ele-
verna en ovilja mot att uttala sig i positiva termer om behandling-
en, personalen eller institutionsvistelsen. Detta kan man märka då 
eleverna ibland ”råkar” säga något positivt och genast ångrar sig, 
eller då de ibland kan säga att man inte ”får” tycka riktigt bra om 
en behandlare. En anledning till detta tycks vara ”elevkulturen”, i 
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vilken man bör vara lojal med de övriga elevernas åsikter och där 
det främst är fråga om ett ”vi-mot-dom-tänkande”.  

En väsentlig aspekt i materialet är elevernas upplevelse av att 
en bra personal visar omtänksamhet, flexibilitet och trovärdighet  
framför allt genom att utföra en handling som ligger utanför och 
utöver personalens ordinarie arbetsuppgifter. Genom en sådan 
handling tycks eleverna känna att de får ett genuint bevis för att de 
betyder något för personalen. Mitt intryck är att eleverna räknar 
med att de egentligen inte betyder något för personalen som perso-
ner. Så har jag tolkat elevernas uteblivna synbara direkta reaktioner 
i situationer då kontaktpersoner inte har sagt till eleven då de skall 
ha semester eller då de är långtidssjukskrivna o s v. Sådana situa-
tioner väcker ”normalt” mer eller mindre synbara känsloreaktioner. 
Att eleverna bryr sig, och bryr sig om att personalen bryr sig, har 
jag både bevittnat och hört, via elever, ett flertal gånger. Det har 
varit situationer då t ex en personal självmant söker upp eleven för 
att säga hej då eller fråga hur de mår etc. I dessa situationer har jag 
både sett och hört de positiva reaktionerna från pojken. Även om 
det inte alltid uttrycks direkt inför eller till den berörda personalen, 
tycks det påverka eleven i hans allmänna förhållningssätt och rela-
tion till denna personal, t ex genom en större samarbetsvillighet 
från pojkens sida. 

Omtänksamhet 
Pojkarna berättar här om sin önskan att känna att personalen bryr 
sig. När en personal visar sitt intresse för eleven med en handling 
utöver den ordinarie arbetsinsatsen känner eleverna att någon bryr 
sig. Ett exempel på detta är när personal från en avdelning där ele-
ven varit tidigare kommer och hälsar på eller ringer och frågar hur 
man har det. Att personal personligen berättar när de skall vara 
lediga, ha semester eller sluta är ett annat sätt som uppskattas av 
pojkarna. Vidare beskriver pojkarna att det är viktigt att det finns 
personal som visar att de är på ens sida genom att försöka hjälpa 
eleven i olika besvärliga situationer eller föra hans talan på perso-
nalkonferenser eller på möten med socialtjänsten. Ytterligare ett 
vanligt exempel på personal som bryr sig är de som tar sig tid att 
sitta och prata och lyssna och visar en lust att göra aktiviteter till-
sammans med pojken. Även här beskriver pojkarna hur positivt det 
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är med personal som inte bara vill göra de aktiviteter som de själva 
gillar utan kan tänka sig att göra det som eleven gillar. Annars 
finns det risk att behandlaren bara utför aktiviteten för sin egen lust 
och inte för elevens skull. 
   

Det var en personal A, hon liksom, hon var en av dom perso-
ner som jag vet bryr sig verkligen vad som händer, och det 
ser jag på henne. För jag har flyttat hit och inga av de andra 
har hört av sig till mig. Men hon t ex hon ringer mig två till 
tre gånger i veckan, hon kommer och hälsar på mig i alla fall 
så ofta hon kan en gång i månaden, en gång varannan vecka, 
hon kommer och hälsar på mig på sin fritid. En sån person 
vet man bryr sig, verkligen lägger tid på att försöka bearbeta 
så att det blir bättre. 
 
Upplevelsen av personalens omtänksamhet påverkas alltså av 

personalens förmåga att tänka sig in i elevens situation eller käns-
lor, d v s personalens förmåga till empati. Ändå uttrycker eleverna 
att det är viktigt att personalen inte uppoffrar sig eller underkastar 
sig elevens vilja. En uppoffrande handling från personalens sida 
kan innebära en maktobalans åt andra hållet, d v s personalen visar 
inte nödvändigtvis att man bryr sig utan kan innebära eller tolkas 
som att man är rädd. Känslan av personalens omtänksamhet tycks 
istället skapas i det mer spontana initiativet av personalen.  
 

X är jättebra. Samtalen med henne är jättebra. Hon lyssnar 
och vi pratar om det som jag tar upp, på ett sätt som passar 
mig liksom ... Mina individuella samtal med henne ... terapin 
det är det som är behandlingen. 
 
Flera elever berättar om hur bra det känts när en behand-

lingsassistent spontant frågat om de ska följa med på olika aktivite-
ter som de vet att eleven själv kan komma att gilla. 

 
Ja, jag tycker att X är vettig. Hon lyssnar i alla fall på vad jag 
säger. Så det var därför jag ville att hon skulle vara med när 
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min soc var här och vi hade socmöte men då var hon inte här, 
då var hon sjuk och var hemma. Så det blev inte bra alls. 

 
En bra personal skulle va en som varit själv – varit i den här 
sitsen. Det skulle jag tycka, själv suttit inlåst på ett ställe. 
Som kommer hit och verkligen har ändrat sig. Så han vet vad 
han pratar om. Dom här snackar om bara såna här saker, som 
dom vet och studerat lite. När jag säger att all personal ”är 
skit”, det är inte att jag hatar all personal. Visst, jag tycker 
väldigt bra om vissa – liksom X, alltså han hjälper … alltså 
han är en av dom bättre personal som jag har sett här. För 
han hjälper många av dom här killarna, efteråt genom att 
ringa och höra av sig ... du vet. Men, i slutändan är alla per-
sonal – så att de går åt samma håll och så. 
 
En elev berättar under flera intervjuer om olika episoder där 
han får bevis för att personalen inte bryr sig, att de bara är 
där för pengarnas skull. Men samma elev berättar också om 
personal som bryr sig, vilket blir tydligt genom att de utför 
en handling som ligger utöver deras ordinarie arbetsuppgif-
ter. ”Ja, och inte spelar att dom bryr sig. För mig är det helt 
okej, dom kan ju – dom får jobba här, förstår du. De vill ha 
sina pengar, dom måste också leva på nånting. Men de ska 
inte låtsas de bryr sig, när de verkligen inte gör det. Jag hatar 
dom som är falska. (Hur märker du att dom inte bryr sig?) Ja, 
det ser man, man märker – kanske inte första veckan, men 
om du vart 2-3 veckor, då vet man att dom är falska … jag 
skiter i det. Men man vet vilka personer som verkligen för-
söker hjälpa en och vilka personer som kommer hit och 
hänger bara för att få sina pengar. Sen är det vissa personer 
som är så lata … så man blir … Man säger till dom, kan vi få 
röka, kan jag gå och röka. -Neej, jag orkar inte … Jaa, det är 
lätt, man ser på folk, det är lätt och känna igen när man är här 
inne, vilka som är bra och vilka som är dåliga. Jo, man ser 
det på dom personer som alltså bryr sig och dom som inte 
bryr sig. För dom som bry sig engagerar sig mer, med vad 
som händer med dig och vad du gör. Om du tar mer tid att 
snacka. När dom andra kom hit dom står och klagar å faan 
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vad dåligt betalt och jag får laga mat hit och dit, dom andra 
gör ingenting. Dom bryr sig inte.” 

Flexibilitet 
Personalens sätt att hantera och förhålla sig till reglerna är också en 
central faktor i behandlingssamarbetet. Ett av de viktigaste positiva 
förhållningssätt som beskrivs är att vara flexibel i hanterandet av 
reglerna, t ex att tillsammans med eleven diskutera vissa beslut 
eller ändra på regler för elevens skull. När eleverna beskriver att 
personalen ändrar på en regel får detta även en betydelse för käns-
lan av omtänksamhet, d v s att personalen ändrar på något för ele-
vens skull. Även här tycks det gälla att flexibiliteten inte handlar 
om att eleven tjatar sig till ett regelbrott utan att personalen med 
hänsyn till elevens situation kan förändra ett beslut eller göra ett 
avsteg från en regel.  
 

X är bra, han förstår en, så man kan prata lite grann så här 
skoja. Inga allvarliga saker, jag brukar skoja lite med han och 
så där. (Vad är det att ”förstå en”, menar du?) Ja, om jag sä-
ger han kan se det från min synvinkel ... Han tycker att det är 
rätt hårt men såna är reglerna du vet. Han är mänsklig. Det är 
svårt att beskriva. Vissa går efter allt till punkt och pricka, 
det blir för mycket robot. Förstår du nu? Fast han kör ändå 
oftast efter reglerna, men han förklarar liksom reglerna och 
varför ... och då tar man det bättre. 
 
(Vad tycker du om din kontaktperson?) Han är bra. Han har 
snackat med mig nu så jag har inte rymt. Jag hade permis 
förra fredan. Hade han vart hård hade jag rymt direkt. (Var-
för rymde du inte då?) Nej men han [kontaktpersonen] säger 
så att alla här trodde jag skulle rymma. Och så sa han att jag 
skulle knäcka personalen – och komma tillbaka, och så här, 
och tänk hur bra det är liksom. Hur mitt liv kunde va om jag 
bodde här och gjorde färdigt allt, och kommer ut sen. Och då 
kunde jag bestämma själv liksom ... gå och ta en fika när jag 
känner för det och så. Så där sitter han och snackar hela ti-
den. 
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Min kontaktperson X är bra ... han är skämtsam och rolig, det 
går att resonera med honom om olika saker ... En bra perso-
nal ska gå att prata med ... vet inte hur jag ska förklara ... 
men han eller hon ska gå att diskutera med. Det ska inte bara 
gå hans väg ... vara låst ... Det ska vara en som är villig att 
liksom böja på reglerna ... att kunna ändra sig ... alltså inte 
helt överdrivet men ändå. 

 

Trovärdighet 
Att stå för vad man har lovat tycks vara en av de allra viktigaste 
egenskaperna hos en bra personal, enligt eleverna. Att hålla löften 
beskrivs som viktigare än innehållet i själva löftet. Genom att man 
håller ett löfte så går personalen att lita på och blir på så sätt också 
mer förutsägbar. Eftersom eleverna oftast utgår från att de kommer 
att bli svikna men samtidigt hoppas på att inte bli det, så blir en 
behandlare som alltid håller vad han/hon lovar en trygg person. 
Likaså blir det motsatta agerandet, d v s en behandlare som inte 
håller sina löften, en opålitlig gestalt som skapar mycket aggressi-
vitet och hatiska känslor hos eleven. 
 

Men X ... jag kan tycka bra om henne i vissa stunder. Frågar 
man henne om en grej, säger hon ja det ska fixa. Då fixar hon 
det också. Men andra kan man säga till 20 gånger. 

 
Om dom är snälla mot mig, om dom liksom inte håller på 
och ljuger och fabulerar och skit, då har jag ingenting emot 
dom. Jag menar, jag går inte och slår en personal på käften 
om han bara liksom säger så som det fungerar här. Men lik-
som när dom kommer och säger och ändrar i efterhand då – 
håller på blåser mig hit och dit. Det tycker jag inte om. 
 
Faktorerna omtänksamhet, trovärdighet och flexibilitet på-

verkar varandra, d v s en personal som är omtänksam visar det  
bl a genom att kunna vara flexibel i sitt beslutsfattande och att hål-
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la sina löften. Flexibilitet blir bara positiv om personalen är flexi-
bel av omtanke om eleven, och då behandlaren kan stå för detta 
ökar behandlarens trovärdighet. Eleverna är tydliga i sitt förhåll-
ningssätt till en ”god” behandlare. Man bråkar inte gärna med en 
sådan behandlare, man lyssnar mer och man tolererar i högre ut-
sträckning gränser som sätts av honom eller henne. 

Sedan en elev har misshandlat en personal, säger eleven i in-
tervjun: 
 

(Om det varit en annan personal än X1, om det istället hade 
varit X2?) Nej. (Då hade du inte gjort så eller …) Nej. Jag 
kan säga så här, hade det vart i princip … alltså jag vet inte. 
Det är inte många personer jag kunde tänka mig och göra så 
– alltså slå mot. Det är inte många personal som jag tänkt på. 
Och X2 skulle jag absolut inte slå på. Det är två till som jag 
hatar på avdelningen. Du kanske har träffat han X3 vet du 
vem det är? Han, han är … jag skulle stå och stampa på hans 
huve om jag hade fått läge. Han hatar jag. Och X4, vet du 
vem det är? Fan, dom två skulle jag också kunna tänka mig 
och slå sönder. Men resten av personalen skulle jag inte kun-
na slå. Jo, förresten X5, jag tyckte inte om han, han har vart 
så här – äh äh äh äh och så här. Nu är han så här, måste gå ef-
ter regelboken hela tiden, sån där personal du vet … -Får vi 
gå och låna film? -Neej, ni har redan många filmer. -Får vi 
göra det? -Neej, det går inte. -Får vi göra det? -Neej. -Får jag 
gå ut och fiska? -Neej. Jag orkar inte. Så sitter dom, vi säger 
jag vill gå och fiska du vet, Neej jag orkar inte, det är si och 
så. Sen när dom kommer, om man inte gör nånting, så står 
dom och klagar. 
 
Men nu, neej vi kommer bra överens nu, det är inga problem. 
Han är … ja, han är bland dom bättre så där. Mycket det att 
han tar mycket egna spontana beslut liksom. Sen kan det ju 
va både positivt och negativt liksom, men han är rak på det 
viset. Dom här, ingen kan säga nåt liksom det måste kollas 
med X1, det måste kollas med X2 – sen måste det tillbaka du 
vet … då har dan gått, och då är det inte intressant och göra 
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den grejen längre. Men han är bra, därför att han är så god – 
man kan inte bråka liksom – slå den hand som föder dig lik-
som. Det kan man inte. Det är bra. 

 

Negativa behandlarfaktorer 
Elevernas beskrivningar av förhållningssätt som påverkar behand-
lingssamarbetet negativt faller i endera av tre kategorier: maktut-
övning, svek och oförutsägbarhet. Dessa komponenter beskrivs av 
samtliga pojkar. Intervjumaterialet är klart dominerat av dessa ne-
gativa och kritiska åsikter.   

Maktutövning 
Här talar eleverna om sina upplevelser av personal som är ute efter 
att få makt över dem. Eleverna ger exempel på personal som fattar 
straffande beslut för små förseelser; det kan gälla en för sen an-
komst på ett par minuter, eller att eleverna inte har tillräckligt stä-
dat i rummet. Pojkarna beskriver även en kvalitetsskillnad mellan 
maktutövande personal och personal som håller på reglerna. Det 
första alternativet beskrivs som en tillämpning av reglerna som ett 
straff i samband med en enskilds personals ilska mot en elev. Ele-
verna beskriver ofta att denna typ av handling har föregåtts av en 
ordväxling mellan elev och personal, varefter personalen i ren ilska 
tar till ett straff. Som exempel beskriver man situationer där det 
förekommit en ordväxling och eleven tar till en svordom, för vilket 
personalen kan ge en reprimand i form av poängavdrag eller indra-
gen aktivitet. Av eleverna upplevs detta som ett sätt att utöva och 
markera sin överlägsenhet och makt. Eleverna beskriver att en så-
dan maktutövning skapar hat, vilket mycket väl kan resultera i fy-
sisk misshandel av personalen, d v s en sådan personal slår man 
gärna på. Men det får även effekten av en bekräftelse att det är ”vi 
och de”. Att eleverna inte känner sig respekterade, snarare hatade. 
Behandlingen ses uteslutande som ett straff i dessa situationer. Det 
ökar på hatet och motståndet mot behandlingsinsatserna och mot 
att överhuvudtaget befinna sig på institutionen.  
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Det är vissa man gillar och vissa … X, han är så falsk. (Är 
han? På vilket sätt då?) Nej, när vi skall ha skattning av bete-
endet [som det har varit under dagen]. Så vi går in på rummet 
och när vi är där själva så lägger han fram en massa grejer 
och påstår att man har gjort fel. Han trycker ner en och säger 
att man har gjort fel och att man behandlar andra fel och sånt. 
Och man kan inte göra nånting. Du vet personalen måste ju 
stå på deras sida. Så vänder jag mig till min kontaktman så 
blir det bara skit av det, det är ändå jag som drabbas. (Du 
menar att han egentligen inte fyller i bedömningarna kor-
rekt?) Nej, han skriver sittställning 2. Ja, han … fabulerar 
och hittar på. Hur vi sitter vid matbordet och när vi kollar på 
film. Om man är trött och sitter lite såhär [visar], då är det en 
2:a. (Säger dom till då det inträffar, under dagen?) Neej … 
Nej, dom skriver i liksom på kvällen, och har du en dålig 
kontaktman kan du ju få 2:or, 3 är medel, då är du normal. 

 
Man vågar inte ... problemet är att de flesta killar, dom vågar 
inte säga vad de verkligen känner, förstår du. För då kan du 
få fan, du kan få nej i blocket eller isolering för dina åsikter. 
Men jag skiter i det. Och det är ju ingen människa som mår 
bra av och gå och liksom vara rädd att han ska tappa blocket 
eller missa blocket. Då blir man hatisk till slut, om du går 
och bär inom dig så här hela tiden ... 
 
Jag blev ju glad av att jag fick kontakt med familjen. Men det 
avtar ju mer och mer, jag känner att jag blir kallare och kalla-
re. Jag bryr mig inte så mycket om dem längre (Hur kommer 
det sig?) Jag vet inte det alltså. Om jag stänger av det – utan-
för då kan de inte man straffa mig härinne längre. För att om 
jag missar ett block då får jag inte besök av familjen och 
sånt. 

 

Svekfullhet 
Svek beskrivs som en central aspekt i relationen till personalen. 
Pojkarna berättar ingående om olika upplevelser av svek. En av de 
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mest typiska situationerna som beskrivs handlar om personal som 
inte står för det man har sagt, t ex lovat ordna någon aktivitet och 
sedan inte gör det. Upplevelser av känslomässiga svek är svårare 
för eleverna att formulera, eftersom de inte gärna vill erkänna en 
känslomässig sårbarhet. Men de visar sig i elevernas beskrivningar 
i situationer där personal upplevs svika ifråga om närvaro och kon-
tinuitet, t ex att inte informera eleven om att man skall vara borta 
från jobbet, t ex på semester, vid sjukfrånvaro eller att man skall 
sluta på jobbet. Det får ofta eleverna att känna sig värdelösa och 
oviktiga för behandlaren.   

Flera gånger hörde jag förväntansfulla elever som i intervju 
eller samtal med mig uttryckte att de väntat på sin kontaktperson 
men blev så besvikna när kontaktpersonen t ex inte dök upp, tillfäl-
ligt skulle arbeta på en annan avdelning eller inte hälsade speciellt 
på eleven när han/hon kom in på avdelningen.  
 

(Men om du skulle säga ... din kontaktperson X1, du sa att 
hon var rätt så bra ändå?) Ja, först, ja. Jag trodde ... jag lita på 
hon. Hon kunde prata. Men sedan så … hon snacka bara lik-
som men det hände inget, hon förstörde mer. Hon kunde inte 
stå för det hon hade sagt så. Och en dag började hon dra till-
baka det hon hade sagt och lovat mig nu liksom.  
-Neej, det har jag inte sagt, det har jag inte gjort liksom … Ja 
... ja, man har ju inte så mycket att säga till om så. Nej, jag 
hade inget förtroende för henne efter det, sen försvann ju 
hon. Vete fan vart hon tog vägen… och sen helt plötsligt 
kom X2 då. (Fick du någon information om att hon var bor-
ta?) Nej, sen förstod vi [eleverna] det. Hon kom inte på tre 
eller fyra månader. 
  

Oförutsägbara regler 
Här beskriver pojkarna svårigheten med oförutsägbarheten i såväl 
definition som tillämpning av institutionens regler. I de fall regler-
na är otydliga eller det är otydligt vilken regel som gäller för situa-
tionen, t ex när olika personal verkar följa olika regler i situatio-
nen, försöker eleverna laborera med och tänja på gränserna. Detta 
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leder till många diskussioner och bråk mellan personal och elever 
kring olika tolkningar. Eleverna tycker att en elev som är riktigt 
bråkig bör få ett ordentligt straff, t ex i form av inlåsning, eftersom 
det annars blir för bråkigt på avdelningen. Många elever blir 
skrämda av andra elevers utbrott och bråk och önskar därför att 
personalen skall kunna sätta gränser för detta.  

Personalen tillämpar dessutom reglerna olika strängt eller 
fast, vilket bidrar till en oförutsägbarhet kring vad som egentligen 
gäller. Eleverna beskriver att det därför gäller att snabbt lära sig 
vilken personal som är noga med reglerna och vilka som inte är 
det. Därigenom försöker man skapa sig ett slags förutsägbarhet i 
relationen, så att man skall kunna veta vad man kan förvänta sig av 
personalen. Detta leder ofta till en favorisering av den personal 
som ger fördelar och hat till den som är mer sträng i sin tillämp-
ning.  

En annan konsekvens av oförutsägbarheten i tillämpningen 
av reglerna är att det leder till en osäkerhet om det som eleverna 
har uppfattat utgör själva behandlingen (eller straffet). I en del fall 
upplever man institutionsmiljön som kaotisk och oförutsägbar, i 
andra fall uppfattar man att personalen är otydlig och oförutsägbar 
i sin roll. En del betonar att man vill ha mer tydliga gränser, med 
tydliga konsekvenser om man träder över gränsen. Andra betonar 
att det är nyckfullheten hos personalen som måste åtgärdas, genom 
hårdare kontroll av deras sätt att agera mot eleverna.  

Andra upplevelser av oförutsägbarhet handlar om själva pla-
neringen av dagen. Då planeringar ändras blir det mycket besvikel-
se (d v s när roliga aktiviteter planerats), vilket ofta leder till utage-
randen av olika slag. Dessutom upplever eleverna att de ofta inte 
heller får någon förklaring till personalens förändrade planer som 
de tycker är vettig. Eleverna uttrycker att det är orättvist att perso-
nalen får ändra sina planer när det passar dem men att de själva 
inte får ändra det som är planerat.  
 

Det är ingen ordning. Ingenting. Alla säger olika, det är ing-
en som vet ... ingenting. Det är dåligt ... Det finns ingen ur-
säkt alltså, jag tycker att det är katastrof. Personalen säger 
själva att det är rörigt liksom. För att det kan vara en sån där 
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enkel sak som att du frågar den ena att ... -Kan jag få göra 
det? -Ja visst, det är inga problem. Och så frågar du nästa dag 
nån annan personal -Neej, då får du inte. Det funkar inte ... 
Du går och väntar på något hela dagen – oh, yes! Nu ska vi 
äntligen ha fys eller träna i en timme eller spela pingis eller 
någonting. Så blir det ändrat! Så att dom ändrar allting hela 
tiden det är jobbigt. (Vad säger du då när dom ändrar?) Nej 
man kan inte säga någonting. Då får du rött block [ungefär 
som minus poäng]. (Ger dom någon förklaring till varför 
dom har ändrat sig?) Nej, dom bara ändrar hela tiden, och 
säger, ja det finns ingen personal ... Nej jag tycker inte att det 
här stället funkar överhuvudtaget. 

 
Det värsta som jag tycker här eller som jag tycker är dåligt 
… Det är att vi har ett schema som vi skall följa på dagarna. 
Eller egentligen skall vi följa det hela tiden, fast dom ändrar 
ju det där schemat hela jävla tiden, så man vet ju aldrig vad 
man skall ha. När man ska ha det. 
  
Reglerna är så olika ... det är så oklart ... Det blir rörigt och 
man vet aldrig vad som gäller. Olika arbetsgrupper fattar oli-
ka beslut ... och det gör ju att vi kommer i kläm ... Man vet ju 
liksom att nu är det den ”snälla gruppen” och nu kommer den 
”stränga gruppen”. Vi anpassar oss till dom liksom. 
 
Ja, ibland är det bråkigt ... varje dag är det lite så där. (Men 
de använder inte isoleringscellen här?) Nej, nej (Vad händer 
då om någon bråkar?) Ingenting. Du kan mer eller mindre slå 
någon på käften utan att det händer ett skit liksom. (Är det 
bra eller dåligt tycker du?) Jag tycker att det är dåligt. För 
man vet aldrig, på andra ställen vet de var gränsen går lik-
som, men här får du göra vad du vill. Det händer inget. 

 
Ja här går det ju bra ... här har du ju folk ... dom gör ju allt åt 
dig liksom. Du behöver inte kliva ur soffan om du inte vill. 
Liksom va fan det är ju dagis av nåt slag. Jag skulle vilja ha 
lite trygg struktur så att jag klarar mig lite mera. 
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Kapitel 9 

Sammanfattning och  
försök till integration 

 

Elevernas syn 
I elevernas beskrivningar av de gynnsamma behandlingsfaktorerna 
framkommer att det väsentliga från deras synpunkt är att eleven 
känner att personalen på något sätt visar sin omtänksamhet. Om-
tänksamheten tycks främst handla om att personalen genom sin 
trovärdighet och flexibilitet i relationen till reglerna visar att de kan 
tänka sig in i och lyssna på eleven. Personalen visar att den verkli-
gen bryr sig genom att framför allt göra något som går utöver per-
sonalens reguljära åtaganden. Dock upplevs en avgörande skillnad 
mellan en handling som eleven kräver av personalen, d v s en 
handling motiverad mer av tillmötesgående eller rentav underkas-
telse, och en handling som sker spontant från personalens sida men 
ändå utgår från elevens behov. Den förstnämnda handlingen, ett 
slags krävd handling, bidrar snarast till förakt och vidare utnyttjan-
de och tänjande av gränser. Den andra typen av handling, en empa-
tisk handling, får eleven att i stället känna sig betydelsefull. 

När det gäller de ogynnsamma faktorerna präglas dessa be-
skrivningar av exempel på maktutövning och oförutsägbarhet. De 
upplevs som svek av eleverna från behandlarnas sida och står i 
motsats till behandlarnas omtänksamhet. Båda de negativa förhåll-
ningssätten, maktutövning och oförutsägbarhet, påverkar elevernas 
syn på behandlingen och relaterandet till personalen. Förhållnings-
sätten skapar aggressivitet och frustration, vilket kan resultera i 
destruktiva handlingar, t ex trakasserier och misshandel riktade 
både mot personal och mot andra elever. Andra sätt att reagera på, 
bemöta eller anpassa sig till, dessa förhållningssätt är att istället 
försöka göra sig osårbar genom att undvika kontakt och därmed 
konflikt med denna typ av personal. Ytterligare ett alternativ är att 
rymma eller avvika från institutionen.  
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Den mest betydelsefulla aspekten från elevernas synpunkt 
när det gäller utveckling av behandlingssamarbetet är deras upple-
velse av personalens sätt att hantera makten/kontrollen och kontak-
ten. Av materialet framgår med stor tydlighet att personalens han-
terande av makten/kontrollen påverkar elevernas inställning till hur 
kontakten med personalen skall hanteras. Dessutom framkommer 
det att kvaliteten i kontakten mellan elev och personal inverkar på 
elevernas följsamhet när det gäller behandlingen och reglerna.  

De behandlare som uppfattas följa reglerna utan att ta hänsyn 
till pojkens situation eller önskan ses som ”plitar” av eleverna. 
Eleverna känner sig nedtryckta och kontrollerade. De uppfattar 
sådan personal som sadistisk, vilket medför att eleverna i olika 
utsträckning vill hämnas, t ex genom provokationer eller misshan-
del. I en konflikt kan eleverna mycket väl tänka sig att slå ner per-
sonal av just denna typ. För att hantera denna personal beskriver 
eleverna två olika strategier. Antingen ställer man till bråk eller 
trakasserier, eller så försöker man undvika denna personal. Förut-
sättningen för etablerandet av kontakt kan i dessa fall antas vara 
mycket dålig.  

De behandlare som inte är så noga med att följa reglerna ses 
dock inte som bra behandlare såvida detta inte hör ihop med en 
god kontakt. Eleverna beskriver sådan personal som mer oförut-
sägbar och inkonsekvent. Ett sådant mer gränslöst förhållningssätt 
beskrivs i ambivalenta termer, eftersom eleverna upplever att de å 
ena sidan får större spelrum samtidigt som det blir mer kaotiskt i 
elevgruppen då eleverna testar gränserna. Dessutom ger det oftare 
upphov till känslan att bli orättvist behandlad, då olika elever 
ibland får igenom olika beslut till följd av personalens inkonse-
kvens. Denna typ av behandlare beskrivs ofta i föraktfulla termer, 
eftersom eleverna upplever att de inte kan eller vågar sätta gränser. 
Förutsättningen för etablerandet av kontakt tycks även i dessa fall 
vara dålig.   

Personal som förhåller sig mer flexibla till reglerna och 
ibland kan fatta egna beslut att göra avsteg från reglerna av hänsyn 
till elevens behov uppskattas av eleverna. Detta förhållningssätt 
förutsätter att personal och elever kan mötas och föra någon form 
av dialog. Dessa behandlare beskrivs som mer mänskliga och i 
högre grad välvilligt inställda till eleverna. Denna personal skulle 
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man aldrig angripa verbalt eller slå på. Etablerandet av kontakten 
påverkar därför samarbetet om regler för behandlingen och samar-
betet påverkar omvänt förutsättningen för etablerandet av kontak-
ten.  

Eleverna beskriver inte en uppdelning av kontroll och kon-
takt som en konflikt utan ger snarare en bild av ett starkt samband 
mellan dessa dilemman. Kontakten tycks främst ske genom den 
flexibla användningen av reglerna. Då eleverna uppfattar att perso-
nalen är villig att ibland föra en dialog, d v s mötas kring ett beslut 
eller förklara ett beslut på ett bra sätt, skapas en förutsättning för 
att utveckla en produktiv behandlingsallians.  

Behandlarnas syn 
Behandlarna beskriver två olika typer av behandlingsideal. Idealen 
är personalens beskrivningar över hur man upplever att man är, 
önskar eller borde vara som behandlare. I dessa beskrivningar kan 
man finna grunderna för hur behandlarna definierar behandlingsre-
lation. När jag grupperat enskilda personer efter vilket behandlar-
ideal som präglar vederbörande är det självklart att det har uppstått 
en variation inom gruppen, på så sätt att alla inte är av exakt sam-
ma uppfattning, Men man beskriver ändå ett likartat förhållnings-
sätt och tenderar därmed att utveckla ett likartat sätt att relatera till 
eleverna.  

Det s k överjagsidealet betonar att behandlarens uppgift är 
att lära eleverna ett gott uppförande och god moral. Detta lär man 
eleven främst genom att själv uppträda föredömligt. Man har ett 
slags uppfostrande och modellerande relation till eleven, där man 
betonar vikten av att ha kontroll. Reglerna får stor betydelse i såväl 
förhållningssättet som behandlingen.  

Idealet att vara det s k goda objektet för eleverna innebär att 
man betonar som sin uppgift att lära eleverna att bättre förstå och 
acceptera sina känslor och att återställa pojkarnas tro på det goda i 
andra människor. Det lär man eleven främst genom ett känslobase-
rat bemötande. Kontakten blir det centrala i förhållningssättet till 
eleverna. 

När de ideala förhållningssätten skall tillämpas i verksamhe-
ten uppstår svårigheter. De centrala professionella dilemman som 
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personalen beskriver handlar om hur man uppfattar och hanterar 
kontrollen och kontakten i relationerna till eleverna.  

Ofta uppfattar behandlarna de dilemman som uppstår kring 
kontakt och kontroll som två skilda och oberoende dimensioner,  
d v s att man som behandlare har problem med antingen det ena 
eller det andra. Man utgår från att lösningen på en konflikt är att 
betona ett förhållningssätt på bekostnad av det andra, t ex så att 
kontrollen över en elev vidmakthålls och stärks på ett sätt som för-
hindrar en utveckling av kontakten. Behandlarna tenderar att upp-
fatta och hantera dilemmana utifrån det behandlarideal de utgår 
från. Ett mer ensidigt behandlarideal genererar ett mer ensidigt 
förhållningssätt. Utifrån ett mer ensidigt förhållningssätt riskerar 
emellertid behandlaren att skapa eller förstärka en konflikt med 
eleverna, eftersom en stor del av konflikterna ofta bottnar i just det 
ensidiga behandlaridealets förhållningssätt. Med andra ord, man 
försöker lösa konflikten med det som är grunden till den. Ett ex-
empel på detta är en behandlare som utgår från ett s k överjagsideal 
och betonar uppfostran och kontroll i sitt förhållningssätt. Här ska-
pas konflikter kring just kontroll mellan behandlaren och eleven. 
Risken är att behandlarens sätt att hantera situationen försämrar 
kontakten i relation till eleven, vilket leder till att eleven blir ännu 
stökigare o s v. Det motsatta förhållningssättet är en behandlare 
som utgår från det goda-objekt-idealet och betonar det känslomäs-
siga mötet och kontakten. Denna behandlare betraktar ofta konflik-
terna i ett känslomässigt perspektiv och kan få svårigheter att sätta 
gränser och hålla kontroll. Detta kan lätt leda till en kaotisk situa-
tion. Det är alltså så att båda behandlaridealen konfronteras med 
samma dilemman och att ett ensidigt betraktande av situationen 
leder till en upptrappning av konflikten och en försämring av be-
handlingsrelationen.  

Risken för konflikt och bråk mellan elever och personal ökar 
således med ett ensidigt förhållningssätt. För att undvika ett bråk 
eller återställa lugnet efter ett bråk använder behandlarna olika 
strategier. Ett sätt att få eleverna lugna sker genom att strikt tilläm-
pa institutionens regler. För att stävja ett bråk sätter man t ex en 
elev i isoleringscell, alternativt belönar dem som lugnar ner sig av 
sig själva. Ett annat sätt att återställa eller vidmakthålla lugnet är 
att anpassa sig till eleverna, t ex genom att tillfälligt gå med på 
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elevernas krav. Bägge åtgärderna syftar till anpassning och åter-
ställande av lugn och ro.  

Denna ”här-och-nu-anpassning” tycks dominera över ett mer 
långsiktigt perspektiv på behandlingen och kan ses som ett slags 
överlevnadsstrategi för att kunna hantera eleverna på avdelningen 
och klara av det dagliga arbetet. Personalen beskriver ofta hur det 
går för en elev i behandlingen på basis av hur anpassad och sköt-
sam han är just nu. Men då det gäller personalens tankar och fun-
deringar om behandlingens mer långsiktiga utfall beskrivs ytterst 
sällan något samband mellan elevens anpassning på institutionen 
och hur man tror att det kommer att gå efter utskrivningen. Man 
kan t ex utrycka sig positivt om en elevs beteende och anpassning 
på institutionen men samtidigt säga att man inte har en aning om 
hur det kommer att gå för honom efter utskrivning. Behandlarna 
uttrycker ofta osäkerhet om hur mycket eleven egentligen har lärt 
sig och förändrats på institutionen och huruvida detta i så fall bibe-
hålls efter utskrivningen. I extrema fall verkar det t o m vara så att 
behandlare faktiskt inte alls ser behandlingen i relation till elevens 
liv efter utskrivning. En stor del av denna utfallsosäkerhet eller  
t o m -uppgivenhet kan tillskrivas insikten om här-och-nu-anpass-
ningens långsiktiga osäkerhet. En del behandlare uttrycker miss-
tänksamhet över elevens anpassning. Ett typiskt exempel på detta 
ger följande citat: ”Han är ju snäll och trevlig … men det är klart 
jag är ju hans kontaktperson … så jag vet inte om det är riktigt sant 
eller om han bara vill ha något av mig.” Utifrån sådana tankar 
framstår behandlingsutfallet i högsta grad som osäkert och förmed-
lar även en uppgivenhet.  

Skenallians 
Denna här-och-nu-anpassning, till eleverna eller till institutionens 
regler, innebär att elev och personal anpassar sig tillfälligt för att få 
till stånd en dräglig tillvaro på behandlingshemmet. Om denna 
anpassning ömsesidigt syftar till att bibehålla status quo eller oför-
änderlighet har en skenallians utvecklats, d v s parterna enas un-
derförstått om att det gemensamma samarbetet i behandlingen pri-
märt syftar till att bibehålla lugnet.  

Villkoret för att denna skenallians skall vidmakthållas är att 
det finns en implicit eller explicit överenskommelse mellan elev 
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och behandlare om vilken typ av anpassningsstrategi som man 
använder sig av. Om strategin t ex går ut på att få eleven till an-
passning genom att ensidigt genomdriva institutionens regler, 
krävs att eleven ”accepterar” strategin, d v s går med på de villko-
ren. I de fall då eleven eller personalen inte accepterar den andres 
strategi så hotar ett allianshaveri. Ett sådant haveri kan t ex utlösas 
av att en elev vägrar följa reglerna på institutionen samtidigt som 
personalen vägrar att alls gå med på elevens krav. En sådan situa-
tion kan leda till ökad frustration och bråk, med misshandel 
och/eller avvikning som yttersta konsekvens. I de fall då behand-
lingen avbryts tillfälligt, t ex genom en rymning, eller permanent,  
t ex genom förflyttning, så kan man uppfatta avbrottet som ett be-
handlingshaveri, d v s ett tillfälligt eller permanent behandlingsav-
brott. 

Oftast sker en växelvis rörelse mellan en skenallians och ett 
allianshaveri. Skenalliansen bygger på ett slags ömsesidig ensidig-
het, d v s bägge parter är överens om att den ena skall anpassa sig 
till den andres krav, t ex att behandlaren anpassar sig till elevens 
behov och krav. Risken är att eleven då ökar sina krav på behand-
laren för att se var gränsen går. Förr eller senare måste behandlaren 
då vägra gå med på elevens krav, vilket innebär att skenalliansen 
troligtvis övergår i ett allianshaveri. Detta kan i sin tur leda till ett 
behandlingshaveri, då eleven kanske rymmer. Ibland leder dessa 
haverier till ett permanent behandlingssammanbrott, t ex då eleven 
skrivs ut under sin frånvaro eller blir förflyttad. I andra fall återförs 
eleven till institutionen. Eleven och personalen återgår då i sämsta 
fall till en gemensam anpassningsstrategi, d v s etablerar en skenal-
lians igen. 

I vissa fall lyckas eleven och behandlaren vidmakthålla 
skenalliansen genom hela behandlingen, vilket troligtvis kräver en 
mycket stark och tydlig ensidig anpassning av båda parterna. San- 
nolikt börjar en sådan situation utvecklas i o m att en elev anpassar 
sig till institutionens regler; därmed uppskattas han av personalen 
och tillskansar sig därmed fördelar av detta beteende. Oftast hand-
lar det om en relativt tillbakadragen elev, som sällan utrycker någ-
ra känslor överhuvudtaget. 
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Ibland har jag hört funderingar om dessa elevers beteenden 
som att ”Y är egentligen alldeles för anpassad ... man vet 
egentligen inte vad han känner för han uttrycker aldrig det ... 
Men han är smidig att ha att göra med”. 

 
Det balanserande hanterandet av de två dilemmana innebär 

att dimensionerna kontakt och kontroll hanteras som beroende av 
varandra. Behandlaren uppfattar att bägge dimensionerna är lika 
viktiga och till och med förutsätter varandra. Lösningen handlar då 
om att balansera mellan att etablera en god kontakt och att fortfa-
rande utöva och ha kontroll. Detta kräver att behandlaren kan ana-
lysera en situation utifrån vilken dimension som i huvudsak är 
ifrågasatt. Här följer ett exempel på sådan situation som inträffade 
på en behandlingsavdelning. 
 

En diskussion startar om huruvida eleverna skall få se på en 
film eller ej. Diskussionen blir mer och mer aggressiv från 
elevernas sida. De börjar ifrågasätta reglerna och skriker på 
behandlarna. Anklagelserna blir grövre och grövre. Två av 
behandlarna tycks rädda, backar undan och går därifrån. En 
av behandlarna uppfattar på ett tidigt stadium att bråket 
handlar om ett ifrågasättande av reglerna. Hon står fast vid 
gränssättandet samtidigt som hon ger en meningsfull förklar-
ing och hon backar inte utan är kvar i elevgruppen. Eleverna 
lugnar sig så småningom och accepterar beslutet. 

 
Detta illustrerar en situation där behandlaren upprätthåller 

kontrollen samtidigt som hon upprätthåller alternativt återupprättar 
dialogen till eleverna. Detta skeende har en potential för en ömse-
sidighet, eftersom behandlaren analyserar situationen utifrån elev-
ernas agerande. Hon sätter en gräns, samtidigt som hon är villig att 
vara kvar, diskutera och förklara för att få eleverna att själva förstå. 
Hon står ut med att vara ifrågasatt.  

Eleverna beskriver att de ”goda” behandlarna är de som kla-
rar att sätta gränser, ”hålla på reglerna”, samtidigt som de gör det 
på ett förståeligt och ”schyst” sätt. Omvänt beskriver de att en be-
handlare som man kan ”snacka” med vill man inte gärna bete sig 
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ojuste mot eller bryta en överenskommelse med. Ett typiskt elev-
citat: ”En schyst personal som följer reglerna är OK eftersom man 
vet att han/hon inte gör det för att jävlas.” Av detta kan man förstå 
att en balans mellan kontakt och kontroll skapar en förutsättning 
för en utveckling av en behandlingsallians, eftersom eleverna då 
kan börja uppfatta att behandlarna inte vill något ont utan kanske 
till och med något som är bra för den.  

Denna mer ömsesidiga anpassning står i kontrast till skenal-
liansen genom att man inte uppnår status quo utan hela tiden blir 
tvungen att reflektera över och tänka igenom behandlingen,  
t ex vad kontakten och kontrollen beträffar. Behandlaren måste 
analysera och ta ställning i varje ny situation, och eleven kommer 
på så sätt att bli konfronterad i sina provokationer eller undvikan-
den. Varje frustration och konfrontation som eleven utsätts för ho-
tar att resultera i ett allianshaveri. Huruvida det då blir ett behand-
lingshaveri, ett tillfälligt allianshaveri eller en konstruktiv utveck-
ling i behandlingen beror till stor del på behandlarnas inställning.  

Ett haveri i alliansen eller i behandlingsarbetet är f ö inte 
nödvändigtvis fatalt; det kan analyseras och därigenom ge förut-
sättningar för en förbättring av samarbetet. Nedan följer ett exem-
pel på hur detta kan gå till. 
 

En elev som har skött sig bra på behandlingshemmet avviker 
oväntat under en permission. Han använder droger under en 
tid och återvänder med polistransport. Personalen är överras-
kad av det inträffade och försöker förstå genom att tala med 
varandra och med eleven. Så småningom uppdagas olika an-
ledningar till elevens agerande, och situationen blir på så sätt 
mer begriplig för både elev och behandlare. Konsekvensen 
blir bl a att behandlingsplanen förändras och anpassas till den 
nya kunskapen om eleven. Eleven och kontaktpersonen be-
skriver, oberoende av varandra, att deras kontakt har fördju-
pats och förbättras efter detta. 

 
Genom att en mer genuin relation har upprättats ökar troligt-

vis även möjligheten att bedöma elevens svårigheter, behov och 
möjligheter efter utskrivning.  

 
- 124 - 

 
 
 
 
 
 



Allianshaveriet 
Ett allianshaveri kan sägas vara ett tillstånd som elev och behand-
lare då och då hamnar i, där de inte kan arbeta tillsammans. Efter-
som detta tillstånd kan uppstå av olika orsaker, t ex genom miss-
förstånd, negativ överföring/motöverföring, behandlarens frånvaro, 
eller skenalliansprocesser, är det viktigt att stanna upp och analyse-
ra den uppkomna situationen. Härigenom möjliggörs en identifie-
ring av den föregående processen, och därmed kan man eventuellt 
upptäcka om det verkligen handlar om en pågående skenallians. 
Alternativt kan man upptäcka en mer genuin allians som av något 
skäl försvagats. Genom denna analys kan man kanske identifiera 
orsakerna och, med utgångspunkt i vad man då kommer underfund 
med, försöka stärka den tidigare, bräckliga eller rudimentära alli-
ansen, eller bryta ensidiga, obalanserade strategier. ”Alliansanaly-
sen” måste göras av behandlargruppen tillsammans med en hand-
ledare. Sedan bör den behandlare (eller om de är flera) som är in-
dragen (eller indragna) i processen analysera situationen tillsam-
mans med eleven.  

Sammanfattningsvis kan man säga att skenalliansprocesser, 
och allmänt dåliga förutsättningar för en god arbetsallians, skapar 
grogrunden för ett allianshaveri. Om man emellertid kan identifiera 
hinder för en arbetsallians öppnas möjligheterna att arbeta med 
dessa hinder och stärka förutsättningarna för utveckling av en ge-
nuin arbetsallians. Om det ändå inträffar ett allianshaveri som man 
misslyckas, eller rentav undviker, att identifiera och analysera, 
ökar man istället risken för ett behandlingshaveri.  

I Figur 4 har jag försökt att schematiskt illustrera den kom-
pletta modell som jag menar tämligen väl representerar de olika 
förhållningssätt som jag iakttagit på Sishem.  
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Figur 4. Behandlingsutfall som följd av olika typer av allians 
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Kapitel 10 

Påverkande faktorer 
 
I detta kapitel har jag utgått från mina observationer på Sishem 
samt personalens beskrivningar av inslag och förhållanden i be-
handlingsarbetet som direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av 
behandlingsalliansen. Hur personalen uppfattar och hanterar dessa 
aspekter påverkar vilken typ av behandlingsallians som kan ut-
vecklas. 

Dessa aspekter är a) tids- och rumsstrukturen, b) behand-
lingsinslagen, c) tvångsvillkoren, d) tidsperspektivet, e) motöverfö-
ringsrelationerna f) relationsaspekter samt g) organiserandet och 
personalen. 

Tid och rum 
Tids- och rumsaspekten handlar om hur en faktisk ram i behand-
lingssituationen kan påverka utvecklingen av alliansen. Med tids-
aspekten avses pojkarnas placeringstid på institutionen. Rums-
aspekten bestäms av avdelningens låsbarhet och graden av frihets-
berövande. Dessa två aspekter påverkar varandra. 

Tidsfaktorn 
Pojkarnas placeringstid på institutionen beskrivs ofta som en för-
svårande faktor för utvecklingen av kontakten. Den upplevs sällan 
vara tillfredsställande från behandlingssynpunkt; man beskriver 
den i olika fall som för kort, för lång, oviss eller opåverkbar.  

Om den är kort eller oviss minskar behandlarnas och elever-
nas motivation att engagera sig i behandlingen, eftersom bägge 
parter vet att man när som helst kan skrivas ut. Denna situation 
gynnar skapandet av en skenallians som sanktioneras av den ovissa 
placeringstiden. Som en behandlare uttrycker det: ”Det är ingen 
större idé att motivera Y eftersom han snart skall härifrån.” Den 
korta eller ovissa placeringstiden riskerar även att påverka utveck-
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lingen mot ett behandlingshaveri, eftersom varken eleven eller 
personalen har så mycket att förlora.  
 

Dom som är kort tid här är ofta dom som är stimmiga. Dom 
som har lång tid och har varit här lång tid, dom har funnit sig 
i det här systemet och dom vet att ... hur man ska göra för att 
slippa åtgärder av olika former. 

 
Följande är ytterligare ett exempel på hur tiden påverkar ele-

vens motivation gällande samtalskontakten: 
 

I början gick det väldigt bra, då var han ju öppen och pratade 
och så. Sen efter att han trodde att han inte skulle vara kvar 
så länge så var det mest monologer – alltså, det var jag som 
prata och han satt tyst bara. Han sa, jag skall inte va med på 
nånting, jag skiter i allt.  

 
När det gäller de LVU-placerade eleverna, spelar socialtjäns-

ten i hemkommunen en avgörande roll för hur placeringstiden be-
stäms. I dessa sammanhang spelar kvaliteten i samarbetet mellan 
behandlingshemmet och socialtjänsten en stor roll för institutio-
nens möjligheter att kunna förutsäga och planera behandlingstiden. 
I de fall samarbetet är sämre, beskriver personalen ofta ett slags 
uppgivenhet då det gäller att kunna planera behandlingen, eftersom 
man aldrig är riktigt säker på när socialtjänsten kommer att skriva 
ut den aktuella pojken. 
  

Men genom att han inte visste nånting och så … är det ju 
också svårt kanske att inleda samtal eller nånting med någon, 
om man inte riktigt vet vad som kommer att hända och vad 
socialtjänsten kommer att säga och så. Så är det också svårt 
att kanske börja etablera en kontakt med någon. 

 
Enligt både personals och elevers beskrivningar ökar inte 

oväntat pojkens motivation att komma ifrån institutionen om kon-
takten mellan honom och personalen är dålig. Detta kan då resulte-
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ra i en mängd samtal och möten mellan pojken och socialtjänsten 
om en eventuell utskrivning. Resultatet beror till stor del på samar-
betet mellan institutionen och socialtjänsten, d v s hur mycket so-
cialtjänsten lyssnar på institutionens argument respektive pojkens. 
På så sätt påverkas utvecklingen av behandlingsalliansen av insti-
tutionens samarbete med socialtjänsten. För att personalen skall 
kunna förhindra ett behandlingshaveri måste den bl a orka och 
våga upprätthålla behandlingsramarna, trots ett starkt tryck från en 
obstinat och ilsken elev eller elevgrupp. En av förutsättningarna för 
att förhindra ett behandlingshaveri är då att man kan känna stöd i 
detta arbete från uppdragsgivaren genom ömsesidiga överens-
kommelser om behandlingen. Med andra ord påverkas behand-
lingsarbetet av graden av arbetsallians mellan institutionen och 
socialtjänsten. På samma sätt hindrar utvecklingen av en skenalli-
ans mellan socialtjänsten och pojken behandlarnas arbete med poj-
karna. 

 
En elev har under en avvikning från en permission lyckats 
prata med socialsekreteraren och fått fram (”tjatat sig till”, 
som institutionspersonalen säger) ett beslut om utskrivning. 
Avdelningsföreståndaren uttrycker sin tveksamhet till detta, 
men socialsekreteraren menar att eleven blivit så välanpas-
sad, har lärt sig argumentera på ett bra sätt och har skött sig 
allmänt bra. Institutionspersonal har under behandlingstiden 
uttryckt en uppgivenhet inför att arbeta med eleven. Behand-
larna har haft svårt att motivera pojken att komma upp på 
morgonen, och dessutom har de stått maktlösa inför hans 
frekventa avvikningar. Men pojken är trevlig, sköter sig för 
övrigt på institutionen och gör precis så mycket som han be-
höver för att få permission. Socialsekreteraren, som sedan 
lång tid tillbaka har en kontakt med pojken och hans familj, 
uttrycker en uppgivenhet och beskriver ett upprepat mönster 
av placeringar och avvikningar. Trots dessa förutsättningar 
kommer man, under det att pojken håller sig undan från insti-
tutionen, överens med pojken om en utskrivning. Den moti-
veras främst med hänvisning till pojkens goda anpassning på 
institutionen. Denna anpassning tycks vara som bortblåst ef-
ter utskrivningen, då han t ex inte hör av sig eller kommer till 
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de uppgjorda mötena med socialtjänsten. Kort efter utskriv-
ningen utför pojken ett brott och häktas Under en period ser 
jag flera elever som avviker från permissioner och försöker 
pressa socialsekreterarna att skriva ut dem. En del lyckas. In-
stitutionen står ofta maktlös när eleven och socialsekretera-
ren etablerar en egen skenallians och fattar egna beslut.  
 
Vid årslånga och framförallt tidsbestämda placeringstider 

(enligt LSU) ser personalen mer positiva behandlingsmöjligheter, 
genom att dessa elever som regel är lugnare, eftersom de har ett 
fast utskrivningsdatum. Man har dessutom en större möjlighet att 
långsiktigt planera behandlingen och successivt knyta en god kon-
takt. I detta tidsperspektiv har varken elev eller behandlare någon 
anledning att inte engagera sig i behandlingen. Personalen upple-
ver dock att det finns nackdelar med en längre placeringstid, då 
kontakten med eleverna ofta kan bli tröttsam och intensiv, vilket 
kan leda till ömsesidig irritation. Vid längre placeringar anser man 
att det är bra om eleven inte stannar så länge på samma avdelning 
utan flyttar till en annan avdelning efter ett tag. En annan svårighet 
med långa och tidsbestämda placeringar är att pojkarna inte kan 
påverka sin placeringstid. Detta medför att en del elever upplever 
att det inte spelar någon större roll huruvida de sköter sig eller ej, 
eller att de bara sköter sig precis så mycket som krävs för att de  
t ex skall få gå ut. Alternativt så försöker eleverna rymma, då de 
har svårt att stå ut med tanken på en lång inlåsningstid. Genom 
elevernas uppgivenhet, alternativt desperation, inför den långa och 
opåverkbara behandlingstiden kan förutsättningarna för utveck-
lingen av en skenallians eller behandlingshaveri öka. En del av 
dessa elever med sådana påföljder berättar att de känner närmast 
likgiltighet inför behandlingen. De gör vad de måste göra men inte 
med någon större motivation. Frågan som man måste ställa sig är 
om det är denna likgiltighet som behandlarna upplever som ett 
”större lugn” hos de elever som har en fast utskrivningstid. En del 
elever uttrycker detta som en känsla av triumf över behandlarna, då 
den fasta utskrivningstiden medför att man bara sitter av sitt straff 
och sedan är fri. Den egna insatsen i behandlingen blir då minimal. 
Flera behandlare bekräftar att elever med fast utskrivning är lugna-
re, mer lätthanterliga och att de gör som de skall. Utifrån detta 
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tycks här-och-nu-anpassningen återigen vara det man utgår ifrån,  
d v s det föreligger risk för en skenallians. Elevernas berättelser om 
tidsbestämd vistelse domineras av tankar om förvaring och straff 
istället för behandling.  
  

(Märker du skillnad på dom som har LVU och LSU då?) Ja, 
det är stor skillnad. LSUarna är överlag lugnare och mer lätt-
hanterliga än vad LVUarna är. Jag vet inte om det beror på 
att LSUarna … de vet ju att de sitter ju sitter ett år, ett och ett 
halvt två eller fyra år. Medan LVUarna, de har ju … de är ju 
oftast lite yngre plus att de har ju, de vet ju aldrig hur länge 
de skall sitta. Jag trodde ju först att det skulle bli mycket vär-
re att jobba med LSUarna men det är mycket lättare. Än så 
länge. 

 
Följande exempel kommer från en pojke som vet när han 

skall skrivas ut: 
 
Det man gör här är att bara sitta och vänta ut tiden. Man vän-
tar bara ut tiden tills ... ja, tills den är slut liksom. Man kom-
mer ju ut snart ... Man bryr sig inte. 
 
Socialtjänsten utövar ingen oförutsägbar påverkan på LSU- 

placeringar. Däremot finns möjligheten för eleverna med LSU- 
placering att vid problem på institutionen kontakta sin advokat för 
att t ex försöka bli förflyttad till en annan institution. Detta är inget 
som nämns av personalen i samtalen med mig, utan det är eleverna 
som tar upp denna eventualitet. Möjligen utgör den inget reellt hot 
för personalgruppen eller så vill man av någon anledning inte berö-
ra detta.  

 
I ett fall som jag har följt har korrespondens mellan eleven 
och hans advokat förekommit flitigt under en stor del av be-
handlingstiden i samband med diverse incidenter mellan ele-
ven och personal. Eleven beskriver att han använt sig av det-
ta som ett slags vapen mot ”sadistisk” personal. Personalen 
upplever detta som ”tjatigt och tjafsigt” av eleven. Några be-
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handlare kommenterar korrespondensen: ”Det är bra att kil-
larna lär sig att skriva brev till myndighetspersoner.” Då 
denna elev har ca ett år kvar av sin tidsbestämda vistelse 
lyckas han straffa ut sig och får erbjudande av institutionen 
om förflyttning. 
 
Sammanfattningsvis kan man se att såväl korta som långa 

tidsbestämda eller obestämda placeringstider påverkar utveckling-
en av behandlingsrelationen i hög grad. Man kan se att tidsdimen-
sionen bidrar till att skapa förutsägbarhet respektive oförutsägbar-
het i behandlingen och möjligheter att etablera en djupare kontakt 
respektive en ytligare kontakt. I det tidsbestämda straffet finns för-
utsägbarheten som en behandlingspotential, genom att möjligheten 
till planering av behandlingen ökar. Att en av förutsättningarna för 
behandlingen är bestämd tycks avlasta relationen mellan behandla-
re och elev. Genom att inte ständigt konfronteras med elevernas 
försök till prövande eller tänjande av placeringstiden ökar möjlig-
heten för personalen att fokusera mer på planeringen av behand-
lingen och behandlingens innehåll, vilket avlastar även eleverna, 
som ”slipper” bråka om placeringstiden. 

Risken med den tidsbestämda placeringen är dock att elever-
na resignerar inför det omöjliga att påverka tiden genom att föränd-
ra sitt beteende och sitt förhållningssätt. Risken för skenallians är 
stor i de fall där personalen av olika anledningar också resignerat 
inför tanken på förändring genom behandling. 

Citatet nedan visar hur en behandlare tänker kring elevernas 
motivation att delta i behandlingen. Behandlaren förmedlar en 
maktlöshetskänsla kring elevernas motivation. 

 
(Vad tänker du om att han går upp klockan tolv?) Nej, jag 
tycker inte att det är riktigt, men vi försöker så gott vi kan. 
Men vi har inget att sätta emot. (Ni har de här reglerna?) Ja, 
det är bara några kronor som de kan tjäna på att göra det de 
ska, liksom. Dom här killarna har tjänat ett par tusen om da-
gen ... De struntar i det helt enkelt. Oftast är det så här att 
dom sköter sig bara om får permission, då gör dom det. An-
nars så bryr dom sig inte. Dom vet att dom ska härifrån snart. 

 
- 132 - 

 
 
 
 
 
 



 
I den obestämda behandlingstiden ligger potentialen princi-

piellt i att elev och personal ”tvingas” arbeta med utveckling och 
förändring för att pojken skall kunna skrivas ut. En viktig förut-
sättning är dock att låta institutionen bestämma tiden, så att be-
handlarna inte upplever placeringstiden som oförutsägbar utan 
snarare som en möjlighet för bägge parter att arbeta tills man har 
nått sitt behandlingsmål. Vilken typ av upplevelse man har av tids-
ramen präglas dock av kvaliteten i samarbetet med socialtjänsten.  

Behandlingstiden utgör en viktig del av förutsättningen för 
relationsnivån och -kvaliteten mellan behandlare och elev. En 
längre relation innebär i det här sammanhanget en bättre möjlighet 
för en utveckling av en behandlingsallians, eftersom dessa elever i 
regel har mycket svårt att relatera förtroendefullt och ömsesidigt 
till andra människor och därmed behöver lång tid för att knyta an 
till någon annan på ett sådant sätt. Detta kräver dock mer av be-
handlaren, eftersom en mer intensiv och fördjupad relation i högre 
grad utmanar behandlarens egna känslor. Ett sätt att hante-
ra/undvika problem som kan uppkomma i relationen under långa 
placeringar är att undvika en alltför nära kontakt eller att eleven 
ofta får byta avdelning. Ett annat och antagligen mer konstruktivt 
sätt är att ha kontinuerlig handledning, där dessa känslor för eleven 
kan ventileras och arbetas med. Huruvida en längre tid gagnar eta-
blerandet av en behandlingsrelation blir därför i hög grad avhängig 
den enskilde behandlarens personliga utveckling, inställning och 
professionella hållning samt vad institutionen kan erbjuda i form 
av handledningsstöd.  

Rumsfaktorn 
Med rumsfaktorn menas här miljön, avdelningens låsbarhet och 
graden av frihetsberövande. Personalen beskriver att dessa faktorer 
i hög grad påverkar kvaliteten i kontakten med eleverna. 

Ju mer låst en avdelning är, desto mer kontroll har persona-
len över eleverna. Reglerna är striktare, och man har dessutom en 
fysisk kontroll över eleverna då de är helt inlåsta. Ibland har man 
även övervakningskamera. Eftersom friheten, och med detta möj-
ligheten till aktiviteter, är begränsad, finns det emellertid risk för 
en ökad aggressivitet och frustration hos eleverna. Dessutom finns 
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det som regel bara ett gemensamt utrymme, s k allrum, att vistas i, 
vilket troligtvis bidrar till att den rastlöst aggressiva stämningen 
lätt trappas upp inom elevgruppen och riktas mot enstaka elever 
gruppen eller mot personalen. I dessa situationer kan personalen 
hantera frustrationerna genom ökad kontroll eller genom repressa-
lier, t ex indraget besök från föräldrar. Dessa hot ger oftast upphov 
till att eleverna anpassar sig till de rådande reglerna eftersom de 
upplever sig i kraftigt underläge. Hos en del elever leder denna 
känsla av underläge till ökad frustration och känslor av hat som 
oftast riktar sig mot personalen och ibland uttrycks i handling, t ex 
genom slagsmål. Ett relations- eller allianshaveri hotar att uppstå. 
För personalen innebär inlåsningen både en ökad kontroll och sam-
tidigt en striktare hållning gentemot eleverna. Den fysiska intimite-
ten av utrymmesskäl förstärks av de långa arbetspassen, som 
ibland innebär att man tillbringar dygn tillsammans. 

Här är ett exempel av flera möjliga på ett kontrollerande för-
hållningssätt som i hög grad stärker elevernas frustration eller räds-
la. 
 

Y berättar att han troligtvis inte får träffa sin mamma som 
skulle komma på besök under helgen. Han berättar: ”Jag satt 
och pratade med en praktikant här. Och så gick jag för att ha 
fys då klockan var halv. Men då sa personalen, som kollar på 
sekundvisaren, att klockan var 20 sekunder över halv ... så nu 
missar jag mitt besök av morsan ... Jag får vänta två veckor 
till. Jag vill bara explodera, men jag kan inte göra någonting. 
Jag sitter ju här …” 

 
En mer öppen avdelning innebär mer flexibla regler och stör-

re tillgång till aktiviteter. Flexibiliteten innebär att personalen får 
mer utrymme att själva hantera reglerna. Detta ger möjligheter till 
kontakt mellan elev och personal, eftersom man i högre grad får 
chans att diskutera olika beslut, t ex att åka in till stan. Tillgången 
till aktiviteter spelar en stor roll i etablerandet av relationen. Då det 
finns möjligheter till aktiviteter finns det även potentiella möjlighe-
ter till samtal och kontakt mellan personal och elev. Behandlarna 
anser att de allra bästa tillfällena för att skapa kontakt med en poj-
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ke sker under det att man utför någon aktivitet. Dessa situationer 
öppnar en möjlighet för pojken att föra ett avspänt samtal, till 
skillnad från de schemalagda samtal som ofta blir spända och upp-
styltade.  

Det allmänna intrycket är att även personalen känner behov 
av att komma ut och göra något konkret i olika aktiviteter som man 
tycker är stimulerande, t ex spela golf, fotboll eller fiska. Några av 
behandlarna har berättat att de valt detta jobb just på grund av fri-
heten och att man får komma ut och göra roliga saker. Personalen 
talar ofta om hur viktigt det är att göra roliga saker ihop, så att ar-
betet inte blir så tråkigt. Som en personal säger, ”En av de viktigas-
te sakerna är att ha kul på jobbet. Man skall skratta mycket.” En 
annan personal uttrycker det så här: 

 
Det kan vara allt från att vara ute och springa med dom, träna 
med dom, in med dom till stan och träna alltså pass, spin-
ning, boxercise. Fiska om det är någon som är intresserad av 
fiske då brukar jag försöka få in lite flugfiske och lära dom 
binda flugor och åka iväg lite längre bort och fiska på riktigt 
flugfiske och sådant där. Jag vill ju göra allting som inte in-
nebär att sitta inne. För att sitta inne, när man har elever som 
inte vill göra någonting, då är det ju skittråkigt på avdelning-
en för då får man bara sitta och läsa. Det bästa är ju om man 
har någon som vill ut och göra någonting. Så att man kan 
göra något vettigt utan att bara sitta och häcka. 
 
Svårigheterna på en öppnare avdelning beror på den minska-

de kontrollen över eleverna, både individuellt och som grupp. Ris-
kerna att elever kan begå regelbrott, t ex missbruka eller stjäla, 
ökar. Det innebär att personalen parallellt med öppenheten måste 
vara särskilt vaksam på eleverna. Samtidigt ökar troligen risken på 
en öppnare avdelning att personal själv begår regelbrott,  
t ex genom att smuggla in droger eller att bortse från händelser 
som sker under deras gemensamma permissionsresor. I och med att 
personalen också har mindre kontroll på varandras arbete är det 
svårare att upptäcka sådana regelbrott.  
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Flera elever har berättat om olika typer av regelbrott från 
personalens sida. Flera av dessa har inträffat just på permissioner, 
då personalen t ex har låtit eleven umgås med sin flickvän. Ett ex-
empel på ett vanligt regelbrott ger följande citat: 

 
Ibland ansökte vi att vi skulle åka till simhallen och så kunde 
vi t ex åka till simhallen och så såg vi att det var tråkigt där, 
det fanns inte så mycket folk ... så kunde vi istället åka till 
stan, fast man inte fick göra det.  
 
Andra berättelser handlar om att personal tar in droger åt 

elever eller undviker kropps- eller rumsvisitationer trots att man 
misstänker att droger har smugglats in på avdelningen. 

Således utmanas behandlarnas förhållningssätt till reglerna i 
hög grad av den ökade öppenheten, eftersom eleverna får en annan 
möjlighet att testa personalens gränssättning. Med möjligheten att 
anpassa reglerna mer individuellt inbjuds även elevernas jämfö-
rande, krävande och ifrågasättande av de olika villkoren och reg-
lerna. Om kontakten mellan elever och personal är dålig och om 
personalen inte kan, vågar eller orkar diskutera, förklara och vara 
flexibel i relation till reglerna så hotar ett allianshaveri. Föraktet 
för den rädda, underlägsna personalen som inte vågar sätta gränser 
skapar ofta ännu mer gränsöverskridande handlingar från elevernas 
sida. Den personal som inte kan hantera den ökade flexibiliteten 
utan ständigt försöker upprätthålla rigida gränser skapar hat och 
mobbingkampanjer i elevgruppen, som ibland t o m resulterar i 
misshandel.  

Om personalen kan hantera dessa utmaningar kan kontakten 
emellertid stärkas och fördjupas. Detta innebär att personalen får 
en större möjlighet att se tendenser till eventuella regelbrott samti-
digt som risken för att sådana kommer att ske minskar troligtvis i 
takt med att den goda relationen stärks. 

 
Flera elever berättar för mig om en behandlare som de tycker 
mycket om och som de just upplever kan hantera utmaningen 
av en ökad öppenhet. Beskrivningen av honom är att det går 
att lita på honom. ”Lovar han något så blir det så.” ”Man 
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känner att han bryr sig då han tar sig tid och komma förbi 
och fråga hur det är.” ”Han är både noga med reglerna, men 
samtidigt så kan han ändra på reglerna om det behövs.” 
”Man kan diskutera med honom, han säger inte bara att det 
ska vara så och så.” ”Han lyssnar på vad jag säger därför 
lyssnar man på vad han säger också.” På så sätt beskriver 
man att man kan man tala med behandlaren och komma 
överens med honom. Ingen av eleverna kan ens tänka tanken 
att slå ner honom, lura honom eller att rymma under hans 
pass.  
 
Sammanfattningsvis hänger tids- och rumsaspekterna ihop 

med varandra. Att vara inlåst på en helt sluten avdelning under en 
lång tid beskrivs som påfrestande av såväl elever som personal. Är 
dessutom aktivitetsmöjligheterna beskurna så påverkas möjlighe-
terna till meningsfullhet och leder istället till destruktivitet som 
många gånger riktar sig mot personalen. Att arbeta under dessa 
omständigheter kräver att personalen kan härbärgera elevernas 
destruktiva känslor, d v s inte besvara destruktiviteten genom att 
t ex bli sadistisk eller straffande. Att ”ge tillbaka” leder snarare till 
allianshaveri, alternativt skenallians.  

Om eleven befinner sig på en öppnare avdelning och har en 
kortare eller obestämd tid finns risken att man kan komma att 
”överaktivera” eleverna istället för att knyta känslomässig kontakt. 
Många behandlare och elever har beskrivit vikten av aktiviteter för 
att få tiden att gå och att samtidigt ha roligt. I de fall då aktivering-
en syftar till att undvika utvecklingen av den känslomässiga kon-
takten, eller då dessa aktiviteter inte kombineras med ett behand-
lingstänkande, riskerar man en utveckling av en skenallians. En 
sådan utveckling betyder i det här fallet att personal och elever 
tillsammans implicit kommit överens om att utöva aktiviteter som 
först och främst syftar till att ha det kul men inte till förändring. 

Eleverna beskriver olika aktiviteter som de uppfattar att per-
sonalen endast gör för de själva vill ha roligt, t ex gymträningen, 
biobesöken eller bollspelen. På frågan kring vad man saknar i be-
handlingen eller på institutionen svarar nästan samtliga elever och 
behandlare att man vill ha fler och roligare aktiviteter. 
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Ytterligare en aspekt när det gäller tid och rumsfaktorerna är 
förflyttningen mellan avdelningarna. Att eleverna i takt med en 
god alternativt dålig utveckling belönas eller bestraffas med för-
flyttning till en mer öppen eller sluten avdelning innebär samtidigt 
att de hamnar i en ny miljö och i en ny elev- och personalgrupp. 
Hur stor denna förändring blir beror naturligtvis på institutionens 
storlek, d v s antal avdelningar, personal o s v. Förflyttningarna är 
dock inget man problematiserar i personalgruppen. Eleverna näm-
ner detta mer som ett faktum, något som tillhör institutionsvistel-
sen. De klagomål som finns förekommer främst i samband med att 
de får ”backa” tillbaka i kedjan. Förflyttningarna påverkar troligt-
vis förutsättningarna för alliansskapandet. Rent konkret påverkas 
alliansskapandet eftersom eleven faktiskt bryter upp från en grupp 
och skall ingå i en annan. Dessa ständiga förflyttningar signalerar 
även att relationer och miljöer är utbytbara och kan användas i 
bestraffnings- eller belöningssyfte. Institutionens hanterande av 
denna fråga på detta sätt visar dessutom personalen och eleverna 
den rådande inställningen till relations- och alliansskapandet.  

Behandlingsinslagen 
Behandlingsinslagen definieras som det som behandlarna menar 
syftar till något slags förändring och utveckling av elevens beteen-
de, tankar och/eller känslor. Inom denna typ av behandling syftar, 
till att börja med, själva miljön till en förändring; detta kallar jag 
här ospecifika behandlingsinslag. Behandlingen består också av ett 
antal mer definierade systematiska inslag. Dessa kallar jag i fort-
sättningen specifika behandlingsinslag. Dessutom existerar det en 
del inslag som i och för sig är specifika men inte innehållsmässigt 
tydligt definierade; dessa kallar jag odefinierade behandlingsin-
slag. 

Då det gäller behandlingsinslagens inverkan på om och hur 
personalen kan etablera en arbetsallians, så är det centrala hur be-
handlarna tänker om, och använder, ett inslag. Men det är också 
betydelsefullt att beakta behandlingens, och det specifika inslagets, 
integritet, d v s i vilken mån inslaget ifråga faktiskt levereras som 
det är tänkt och också tas emot av eleverna. Det kan t ex handla om 
en elev som vägrar ta del av ett speciellt inslag i behandlingen.  
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Ett exempel på detta ges en förmiddag då personal och elever 
åker i väg till en idrottsanläggning, eftersom man har ”fys” 
på schemat. Eleverna är dock ovilliga att ha ”något fys” eller 
överhuvudtaget aktivera sig. Personalen försöker lite halv-
hjärtat att få dem att spela innefotboll men utan resultat. Det 
slutar med att personalen själva (två personer) spelar boll 
med varandra och eleverna ligger, som om de var utslagna, 
på en madrass på golvet. Efter ca trettio minuter åker vi hem 
igen. Denna händelse diskuteras inte mellan personal eller 
mellan personal och elever, i alla fall inte under det närmaste 
dygnet, då jag är närvarande på avdelningen 

.  

Ospecifika inslag 
De ospecifika inslagen är personalens sätt att uppträda och relatera 
till eleverna i olika vardagliga situationer. Det kan t ex gälla perso-
nalens beteende vid middagsbordet, deras sätt att hantera åsikts-
skillnader sig emellan, hur de förhåller sig till pengar, sexualitet, 
könsskillnader och etniska skillnader, deras allmänna värderingar 
och moraliska hållning, hur de håller tider, håller ordning och hål-
ler löften. Genom sitt förhållningssätt skall man vara eleverna ett 
gott föredöme, en trygg modell, ett sätt att vara som är ett gott al-
ternativ till det som eleven känner till o s v. Man kan även påverka 
elevernas inställningar i olika frågor genom att framföra egna åsik-
ter. De ospecifika behandlingsinslagen utgör tidsmässigt en mycket 
större del av behandlingen än de specifika. De ospecifika inslagen 
är dessutom inget som personalen har tränat i sin eventuella yrkes- 
eller vidareutbildning utan vilar mer på den egna inställningen, 
åsikterna och förhållningssättet till andra människor. Självklart 
påverkar dessa inställningar och förhållningssätt dessutom den 
egna synen på rollen eller uppgiften som behandlare och vilket 
syfte behandlingen har. Dessutom påverkar de naturligtvis synen 
på eleverna. Ett typiskt exempel är hur behandlarens inställning till 
människor från andra länder i allmänhet och till invandrare i syn-
nerhet påverkar synen på en invandrarelev. Eftersom det ofta råder 
en tydlig uppdelning i elevgruppen mellan elever med svensk och 
utländsk bakgrund och ibland mellan elever som är invandrare men 
med olika etnisk eller religiös tillhörighet, så blir behandlarens 
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förhållningssätt oerhört betydelsefullt för huruvida ett rasistiskt 
beteende legitimeras eller ej på avdelningen. 

Ett annat exempel är könsperspektivet, där synen på mans- 
och kvinnorollerna ju också utanför Sishem ofta definieras i termer 
av makt och underkastelse. Där kan behandlarnas attityder och stil 
gentemot det motsatta könet även vara starkt normskapande. Ho-
mosexualitet är ytterligare ett område där elevernas inställning ofta 
är onyanserad, för att inte säga hatisk, synbarligen fobisk, och ofta 
förknippad med brottsliga gärningar, såsom misshandel. Med ut-
gångspunkt i tanken om de ospecifika inslagens roll som modell 
och föredöme borde därför elevernas inställning till dessa tre cen-
trala områden; etnicitet, kön, sexualitet bemötas och diskuteras. 
Om inte detta sker bidrar inte behandlaren som modell till föränd-
ring utan kan t o m bidra till att förstärka elevernas fördomsfulla 
värderingar. Dessutom är risken stor att behandlaren genom sin 
inställning eller sin omedvetenhet om sina egna attityder bidrar till 
ett behandlingshaveri, bl a genom att legitimera uppfattningar som 
bidrar till aggressiva känslor, misshandel och rymning, t ex när 
man särbehandlar vissa elever beroende på etnisk tillhörighet.  

Här ett exempel på hur personalen ofta undviker att hantera 
eller konfrontera t ex rasism:  
 

Eftermiddag i samlingsrummet, både personal och elever vis-
tas där. Y visar sitt ogillande genom kommentarer om andra 
elevers hudfärg och hårfärg. Han pratar högt och ljudligt om 
aporna i Stockholmsförorterna o s v. Inte en enda gång ser 
eller hör jag att personalen reagerar på detta. De färgade och 
mörkhyade eleverna låtsas inte höra Ys tydliga meddelande, 
men de försvinner ut ur rummet kort därpå. 

 
Här är ett exempel på hur en behandlare resonerar om den 

egna attityden:  
 

Det är ju en sak om man tycker illa om viss musik eller vissa 
folkgrupper, då ska man kanske inte säga det ... utan man 
måste ändå ha ett sunt förhållande till arbetet, hur man är på 
arbetet. 
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De ospecifika inslagen förutsätter att behandlaren har en ge-

nomtänkt inställning, som dessutom skall vara demokratiskt grun-
dad i t ex synen på andra kulturer. Å andra sidan är det svårare att 
kontrollera detta då det inte finns en manual för hur man skall tala 
om invandrare, homosexuella etc. Dessutom skapas en behandlar-
kultur som speglar kollektiva åsikter och värderingar i arbetsgrup-
pen, på avdelningen eller på hela institutionen, där vissa åsikter 
legitimeras medan andra förkastas eller tabubeläggs.  

Ett annat exempel på de ospecifika inslagen handlar om hur 
man förhåller sig till varandra vid matbordet. Behandlarna och 
eleverna tar sin mat, äter och lämnar bordet när man själv har ätit 
färdigt. Man tycks inte ha som något slags outsagd sed eller vana 
att invänta varandra. Under mina besök ser jag därför sällan att det 
uppstår en gemensam samvaro kring maten; det påminner snarare 
om ett slags utfodring. De gemensamma middagsdiskussionerna, 
som flera behandlare beskriver som ett viktigt behandlingsinslag, 
har jag sällan bevittnat. Överhuvudtaget hör jag inte många ge-
mensamma diskussioner i viktiga frågeställningar, trots att många 
behandlare understryker just vikten av att diskutera olika frågor. 
 

Det är alltså inte styrt, så man går in och sätter sig en lektion 
utan det här tar vi direkt där vi sitter. Det är många gånger 
som vi blir sittande både en och en och en halv timme vid 
matbordet när man äter. För det är jättebra, då sitter man 
samlade allihopa. Det är alltid någon som vräker ut sig något 
och så kan man börja nysta liksom. 
 
Man för diskussioner med eleverna om vad som är rätt eller 
fel ständigt och jämt alltså. De diskuteras TV-program, tid-
ningsartiklar och filmer. Det är inget som är våldsamt plane-
rat att man går in i ett enskilt rum utan man sitter med några 
grabbar och pratar om vissa saker och försöker köra lite mo-
ral och etik liksom. 

  
Personalens sätt att bemöta en elev blir viktigt både för den 

eleven men också inför de andra eleverna. I intervjuer och samtal 
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har eleverna ofta beskrivit att en personal som uppträder juste mot 
i princip alla elever, t ex inte raljerar tillsammans med andra elever 
över någon enskild elev, också inger mest förtroende. Som elever-
na uttrycker det: ”En personal som inte är taskig mot andra elever 
behöver man inte vara orolig för.” 

Ett exempel är hur behandlarna genom sitt förhållningssätt 
kan visa både den enskilda eleven och de andra i elevgruppen att 
man tar elevens oro på allvar. Därmed skapar man också en förut-
sättning för att kunna prata om känsliga ämnen. 

 
Kvällsfika med personal och elever. Y berättar hur han träf-
fade några flickor på en utflykt och hur han gjorde bort sig. 
Han är upprörd över sitt klantiga beteende. Personalen lugnar 
honom genom att förklara hur de tror att flickorna uppfattade 
honom. De pratar om händelsen med eleven och hur man kan 
uppträda när man möter nya tjejer, de understryker också att 
hans beteende inte var konstigt eller dumt. Jag ser hur lugn 
och glad eleven verkar bli. De andra eleverna försöker till en 
början göra sig lustiga över honom men det klingar ut, efter-
som behandlarna inte låter detta ta över. 
 

Specifika behandlingsinslag 
När det gäller de specifika inslagen, är det ofta dessa som anges 
när en behandlare skall beskriva innehållet och uppgiften i behand-
lingen. De specifika inslagen definieras som tydliga, preciserade 
avgränsade inslag som syftar till specifika förändringar. Ett exem-
pel är ART, vars mål är att minska aggressiviteten genom ett sys-
tematiskt program av manualiserade övningar. Ett annat specifikt 
inslag är teckenekonomin, som syftar till att styra eleverna till ett 
mer anpassat beteende genom systematiskt positiv eller negativ 
förstärkning, med hjälp av belöning eller bestraffning i form av 
poäng respektive poängavdrag. Dessa behandlingsinslag är således 
explicit utformade och standardiserade, vilket skall bidra till likar-
tade förhållningssätt från behandlarnas sida. Men hur man indivi-
duellt använder sig av dessa inslag påverkas ändå av behandlarens 
egen inställning till rollen, syftet och målet med behandlingen. 
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Flera pojkar berättar t ex för mig att ART-lektionerna kan bli 
mycket olika beroende på vem som är lärare. 

Vissa behandlingsinslag, t ex teckenekonomin, beskrivs som 
hjälp för personalen att bättre kunna sätta gränser gentemot elever-
na. Hjälpen beskrivs bl a så att man inte behöver känna sig ensam 
eller individuellt ansvarig för en gränssättning, utan man kan både 
inför sig själv och inför eleven hänvisa till reglerna för teckeneko-
nomin. Därigenom menar man att man undviker ändlösa diskus-
sioner i olika frågor i såväl personal- som elevgruppen. Vidare 
uttrycker många behandlare att teckenekonomin också gör det 
överhuvudtaget möjligt att t ex få upp eleverna på morgonen, att 
komma till middagsbordet eller att inte svära. Man beskriver för-
delen som att ”man slipper tjata, eleverna får själva ta konsekven-
serna om de inte stiger upp, det är upp till dom”. Här sker ett slags 
överlämnande av ansvar till eleverna. Detta ansvarsöverlämnande 
innebär också att behandlaren inte behöver ta ställning till varje 
enskild elevs behov, krav eller patologi, utan i stället hänvisar man 
till de tydligt utformade reglerna. Således kan man definiera denna 
syn på behandlingsinslagen som ett överlämnande av ansvar, både 
genom att ge eleven ansvar för sina handlingar och genom att i det 
här fallet ge styrmedlet/reglerna ansvar för behandlarnas handling-
ar. Om behandlingsinslagen domineras av uppfattningar att de 
skall användas som styrmedel och fungera som ansvarsöverläm-
nande så ökar emellertid risken för utvecklingen av en skenallians 
eller rentav ett behandlingshaveri, eftersom ett sådant förhållnings-
sätt inte medför en ömsesidig anpassning utan snarare betonar ett 
mer ensidigt auktoritärt förhållningssätt.  

I de fall eleverna uppfattar att behandlarna betraktar och han-
terar behandlingsinslagen som ”styrmedel” riskeras att även ele-
verna uppfattar behandlingsinslagen på detta sätt. Konsekvensen 
av detta synsätt resulterar i att eleverna betraktar inslagen som nå-
got man antingen anpassar sig till eller bryter mot snarare än något 
som man tar del i och samarbetar om. I dessa fall fungerar behand-
lingsinslaget mer som ett regelinslag som skall hålla ordning än ett 
inslag som skall och kan bidra till förändring. ”Styrmedelstänkan-
det” kan vara en av orsakerna till att eleverna upplever att det inte 
finns någon behandling på institutionerna. 
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Y har varit sju månader i på institutionen: ”Behandling? Det 
handlar ju om att bryta ner en, dom har nästan lyckats med 
mig. (Bryta ner en?) Ja, det går ju att bryta ner en så att man 
inte orkar tjafsa och säga emot. Och det har de nästan lyckats 
med. (Varför tror du att de vill bryta ner dig eller er?) Jag vet 
inte ... men vi får konsekvenser ... men man mår inte bra av 
att sitta i isoleringen i 24 timmar.” Ys kontaktperson X säger, 
”Det handlar först och främst om att styra eleverna dit vi 
vill.”  

 
De behandlare som definierar behandlingsinslagen som nå-

got som skall bidra till förändring använder dessa inslag mer med 
utgångspunkt i ett behandlingstänkande. I detta perspektiv används 
till exempel teckenekonomin som en ram snarare än som en regel. 
Det innebär att överträdandet av ramen inte primärt betraktas som 
ett straffbart beteende utan som något som bör diskuteras och re-
flekteras över. Även ansvarsfrågan betraktas annorlunda. Ansvaret 
för olika handlingar ses som mer delat eller ömsesidigt; eleven får 
ta konsekvenserna av sitt handlande och behandlaren får ta konse-
kvenser av elevernas handlande genom att arbeta med detta. Ett 
exempel: en elev brusar upp vid en diskussion och slår till behand-
laren. Larmet går och man isolerar eleven omedelbart. Personalen 
kan nu välja att betrakta detta som enbart elevens bekymmer, att 
genom bestraffningen lära sig att bråk inte lönar sig utan leder till 
en negativ konsekvens. Alternativt kan personalen hantera inciden-
ten och konsekvensen, d v s angreppet på behandlaren och isole-
ringen, genom att, när det är lägligt, diskutera och reflektera över 
händelsen tillsammans med eleven. Det förstnämnda tillväga-
gångssättet implicerar ett synsätt enligt vilket behandlarens ansvar 
är att ge eleven en konsekvens för dennes handlande, varvid kon-
sekvensen i sig är förändrande. Det alternativa tillvägagångssättet 
implicerar att ansvaret är delat och snarare ligger i att diskutera och 
reflektera över det som inträffat, för att därigenom försöka åstad-
komma en förändring. 

Två exempel på hur man kan använda sig av samma typ av 
behandlingsinslag: 
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Vi kör med teckenekonomin som styrmedel för det här med 
skötsamheten. Vi har ju lite repressalier, typ rumsvistelse om 
man inte sköter sig på avdelningen. I värsta fall isoleringscell 
så att man kan bryta våldsamma utbrott. 
 
Teckenekonomin är bra på det viset att man godkänner det 
som eleven har gjort genom blocket [poängen, d v s ”teck-
net”]. Om eleven inte har gjort sig förtjänt av blocket så får 
man ju prata om det, vad är det som gör att man har gjort det 
eller det. Man ska prata om det i alla fall. 

 

Odefinierade behandlingsinslag 
De odefinierade behandlingsinslagen innebär de inslag som är 
konkret uttalade men dock inte innehållsmässigt definierade, t ex 
schemalagda men inte manualiserade. Ett sådant exempel är ”sam-
tal”, d v s ett slags samtal som skiljer sig från den vanliga ”samva-
rokonversationen” mellan elever och personal på Sishem. Det finns 
flera olika typer av samtal inom institutionsbehandlingen som jag 
benämner ”kontaktsamtal”, ”aktivitetssamtal”, ”speglingssamtal” 
och ”terapeutiska samtal”. Samtalen kan bedrivas i grupp eller en-
skilt, schemalagt och ibland spontant men i så fall med ett bestämt 
behandlingssyfte.  

Terapeutsamtalen tillhör de mer specificerade behandlingsin-
slagen, där man har ett tydligt syfte. De terapeutiska samtalen, som 
är tydligt definierade och som bedrivs av psykologer eller psykote-
rapeuter, beskrivs av pojkarna som ett av de tydligaste behand-
lingsinslagen i behandlingen. Dessa samtal är de enda behandlings-
inslag som eleverna efterfrågar och/eller vill ha mer av. Eleverna 
uttrycker som regel en större respekt för terapeuter-
nas/psykologernas yrkeskompetens än för de andra behandlarnas. 

 
(Tycker du att det är bra med dessa samtal?) Ja. Det är djäv-
ligt bra. Jag har tidigare gått gruppterapi och andra samtal. 
Jag tycker att det hjälper att tala om sig själv. Och vilka 
känslor man har och så. Och att prata om sig själv helt en-
kelt. 
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(Men om du tänker behandling, vad tror du skulle vara bra 
för dig?) En psykolog skulle jag vilja samtala med. 
 
(Hur har dina samtal varit som du har haft med din kontakt 
person?) Det har inte gett mig något direkt. En psykolog 
skulle jag velat prata med, det skulle varit skitbra. Med en 
psykolog kan man tala om sånt man inte förstår. Till honom 
skulle man kunna säga allt, allt man har gjort och så. Han sä-
ger ju inte något till nån. Det skulle ha varit bra. 
 
Kontaktsamtalen är praktiskt orienterade samtal, där kon-

taktpersonen och eleven talar om konkreta göromål, t ex social-
tjänstkontakter, permissioner etc. 

Aktivitetssamtal är de samtal som bedrivs under specifika 
aktiviteter såsom ”fys” eller slöjd. Under dessa samtal kan vad som 
helst tas upp, alltifrån relationsproblem till den aktuella aktiviteten. 
Samtalsinnehållet styrs helt och hållet av de individer som utför 
aktiviteten.  

Speglingssamtal är samtal som har till avsikt att reflektera 
över, och utvärdera, hur dagen eller veckan ”har varit”. Nivån på 
dessa samtal är ospecificerad och kan innebära att man bara stäm-
mer av, kryssar för poäng e d – eller att man helt enkelt inte har 
dessa samtal alls. 

Eleverna, behandlarna, avdelningsföreståndarna och institu-
tionschefen har olika uppfattningar om syftet och meningsfullheten 
med samtal som behandlingsinslag. Om man jämför dessa olika 
samtalsformer så beskrivs de terapeutiska samtalen som de som 
har den tydligaste ramen och uppgiften. Man genomför samtalet i 
ett enskilt rum, det råder sekretess, psykologen/terapeuten har en 
definierad yrkesroll och en tydligare och mer avgränsad uppgift. 
Behandlingsinslaget är i högre grad specificerat, både teoretiskt, 
tids- och innehållsmässigt. Dessutom bygger samtalen som regel 
på frivillighet och avskildhet, vilket som regel skapar en starkare 
motivation och en möjlighet att knyta en mer förtrolig kontakt. 
Förutsättningarna för att etablera en terapeutisk allians föreligger 
således i högre grad i dessa samtal än i de andra samtalsformerna. 
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Även de andra samtalstyperna förutsätter ett slags uttalad 
ram och uppgift för att överhuvudtaget kunna fungera. Risken för 
att en skenallians utvecklas kring samtalsinslagen är dock över-
hängande, speciellt i de samtal som syftar till reflektion över käns-
lor och händelser. Eftersom både elever och behandlare av olika 
skäl ofta hellre fokuserar på det praktiska och konkreta och gärna 
undviker att tala om känslor, tankar och upplevelser, blir undvi-
kandet lätt ett gemensamt syfte med samtalen. En del behandlare 
uttrycker att undvikandet till stor del beror på en osäkerhet och oro 
för att samtala enskilt med eleverna.  

 
Jag brukar passa mig väldigt noga när jag pratar med någon 
elev så här enskilt, jag låter dom få komma in på det själva. 
En annan är ju inte psykolog, så det är bättre om dom öppnar 
sig själva om dom vill prata om det. 
 
Ja, det kan ju skapa jätteproblem, om han börjar komma un-
derfund med vad han har hållit på med. Och så har han ingen 
aning om vad han ska göra av det, hur han ska tackla det här. 
Du vet att han kan gå in i väggen totalt, och sen hittar man 
honom hängd. Så förstår man ingenting, va fan är det som 
har hänt? Eller han kanske går och är deppig och har ingen 
aning vad han har gjort för något. 
 
Hur man hanterar samtalet och dess möjligheter i samband 

med olika händelser eller planer tycks vara upp till den individuella 
behandlaren. Till exempel har kontaktpersonen ofta ett samtal med 
”sin” elev inför en kommande permission. Beroende på behandla-
rens lust, förmåga och inställning kan detta samtal beröra känslo-
mässiga lika väl som praktiska aspekter på permissionen, varige-
nom man kan orientera sig om de risker som aktualiseras under en 
permission, t ex för en rymning eller drogmissbruk.  

Här beskriver en pojke en situation där kontaktpersonens en-
gagemang fick honom att inte rymma. 

 
(Vad tycker du om din kontaktperson?) Han är bra. Han har 
snackat med mig nu så jag har inte rymt. Jag hade permis 
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förra fredan. Hade han vart hård hade jag rymt direkt. (Var-
för rymde du inte då?) Nej men han [kontaktpersonen] säger 
så att alla här trodde jag skulle rymma. Och så sa han att jag 
skulle knäcka personalen – och komma tillbaka, och så här, 
och tänk hur bra det är liksom. Hur mitt liv kunde va om jag 
bodde här och gjorde färdigt allt, och kommer ut sen. Och då 
kunde jag bestämma själv liksom ... gå och ta en fika när jag 
känner för det och så. Så där sitter han och snackar hela ti-
den. 
 
På så sätt kan samtalen motverka utvecklingen mot ett be-

handlingshaveri. Men beroende på samspelet mellan kontaktperson 
och elev kan samtalet lika gärna bara ha ett praktiskt innehåll rö-
rande t ex tider och pengar.  

 Spegling är ytterligare en annan typ av samtal där man, of-
tast i grupp och vid fasta tider, en till två gånger om dagen samlas 
för att utvärdera hur dagen har varit. Meningen med dessa träffar är 
att stämma av vad man har gjort eller inte gjort under dagen. Detta 
klaras i regel av på några minuter. Ändå tycks det inte vara detta 
som är avsikten eller det som personalen beskriver att de skall göra 
på speglingen. Det råder visserligen olika definitioner av inslaget 
”spegling”, men i allmänhet beskrivs det som ett tillfälle för reflek-
tion och återkoppling av händelser och upplevelser under dagen. 
Återigen tycks det som om man undviker ”känslor” och ägnar sig 
åt det praktiska. Detta skulle kunna bidra till en skenallians, där 
den tysta överenskommelsen är att man inte berör det svåra eller 
konfliktfyllda. 
 

Eftermiddagsmöte, alla är samlade. Man går igenom dagen 
som varit. Alla nämner de aktiviteter som man har utfört un-
der dagen och säger något om kvällsaktiviteterna. T ex Y: 
”Idag har jag läst teori. Det var OK. I kväll vill jag spela 
badminton och ringa mamma.” Mötet avslutas. 
 
Ett annat sätt att hantera ett liknande möte mellan elev och 

personalgrupp kan istället leda till ett allianshaveri. 
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Det är eftermiddagsmöte, och elever och personal skall gå 
igenom kvällen. Eleverna är missnöjda, eftersom deras akti-
viteter är ändrade. En elev är mycket högljudd och börjar 
skrika. Personalen gör ingenting. Flera tycks bli rädda. En 
behandlare försöker med mild stämma lugna killen. Men han 
blir bara mer arg. Behandlarna låter honom skrika och slänga 
iväg en stol. Eleven skriker att mötet är avslutat och går.  
Mötet upplöses.  

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det tre typer av behandlingsinslag; spe-
cificerade, ospecificerade och odefinierade. Dessa kan alla stärka 
möjligheterna till en god behandlingsallians likaväl som de kan ge 
upphov till skenallians eller allianshaveri. För att de skall bidra till 
möjligheter för utvecklingen av en genuint god behandlingsallians 
behövs det ett tydligt syfte för varje enskilt inslag. Det ospecifice-
rade inslaget kräver tankar och medvetenhet om hur man kan ”tän-
ka behandling i vardagen” på Sishem, till skillnad från att bara vara 
där och vakta eller utföra olika aktiviteter. I det vardagliga sam-
manhanget skapas det lätt en skenallians, där större delen av tid 
och ”arbete” går ut på att bara låta varandra vara. Så blir det speci-
ellt om man inte ens uppfattar det ospecifierade behandlingsinsla-
get som just ett behandlingsinslag. För att det ospecificerade insla-
get skall bidra till förändring krävs även att man som behandlare 
kan, och orkar, stå upp för demokratiska värderingar som en repre-
sentant för vuxenvärlden.  

För att de specificerade inslagen skall bidra till en behand-
lingsallians krävs att behandlaren kan förhålla sig konstruktivt och 
dynamiskt till behandlingsinslagen, t ex genom att betrakta insla-
gen som en förändringspotential istället för som regler och styrme-
del. Vidare krävs det att man kan definiera syftet med varje enskild 
typ av samtal i ett förändringsperspektiv.  

Flera elever berättar för mig att de tror att kvaliteten i ART-
grupperna till stor del beror på hur engagerad och kunnig persona-
len är. De beskriver att grupperna riskerar att bli dåliga om perso-
nalen inte kan motivera och hantera de ibland stökiga grupperna. 
Eleverna säger att de känner om det är en ”dålig” eller oengagerad 
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behandlare som håller i gruppen, vilket kan resultera i att de bara 
vill förstöra allt gruppsamarbete.  

Tvångsvillkoren  
Med tvångsbehandlingen och straffet följer kontrollen och därmed 
även makten över eleverna. Personalens egen syn på tvånget bidrar 
till hur man definierar den egna rollen och behandlingen, vilket i 
sin tur påverkar vilken typ av behandlingsallians som utvecklas. 
Hos vissa av behandlarna ger tvångsförutsättningen upphov till att 
de betonar makten och kontrollen, vilket ofta ökar motståndet hos 
eleverna. Därmed ökar risken för att behandlaren skall utöva 
maktmissbruk, d v s ett återställande av ordningen genom att ännu 
starkare betona makt och kontroll genom straff. Vissa elever inser 
detta faktum och anpassar sig till dessa normer, d v s en skenalli-
ans genom ytlig anpassning utvecklas. Men hos andra elever väck-
er maktutövningen och kontrollen motstånd och uppror, och be-
handlingshaveriet blir förr eller senare ett faktum. För vissa be-
handlare leder tvångsförutsättningen till den motsatta reaktionen, 
nämligen ett förnekande av ojämlikheten och tvånget, t ex genom 
att försöka etablera ett slags kompisrelation. Här föreligger en risk 
för en successiv utveckling av en skenallians, där eleverna gradvis 
försöker tänja behandlingsgränserna. Det leder i regel till ett be-
handlingshaveri om inte någon behandlare sätter stopp. 

Bägge dessa förhållningssätt riskerar alltså att bidra till ett 
slags anpassningsallians, d v s en skenallians präglad av en ensidig 
anpassning till eleverna eller till reglerna. Personalens strategier,  
d v s ökad anpassning till eleverna eller till reglerna, förstärker 
dessutom oftast motsvarande känsla hos elevens, av makt eller 
underkastelse, vilket då riskerar att leda till ett behandlingshaveri.  

De behandlare som håller strikt på reglerna men samtidigt 
inte kan motivera dessa regler framstår som ”plitar” i elevernas 
ögon. Dessa s k plitar väcker både rädsla och hat hos eleverna. En 
del elever tenderar att anpassa sig, medan andra blir hatfyllda och 
längtar efter hämnd. Ingen av dessa strategier bidrar till förändring 
utan är primitiva reaktioner som framkallas av ett auktoritärt för-
hållningssätt från personalens sida. De behandlare som inte är så 
noga med reglerna och heller inte kan ge detta en förklaring väcker 
misstänksamhet hos eleverna. En sådan behandlare definieras som 
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en okunnig, rädd eller oerfaren behandlare och föraktas av elever-
na. Dessutom känner eleverna sig kränkta över att en sådan ”dålig” 
behandlare skall jobba med dem.  

Vissa behandlare definierar tvånget med dess regler som en 
nödvändig ram kring en behandling. Dessa behandlare definierar 
sig själva mer som behandlare än som någon som skall vakta ele-
verna. Elevernas bemötande av dem beror på hur behandlarna sam-
tidigt kan förhålla sig till reglerna. De blir mer utsatta för elevernas 
ständiga testande och ifrågasättande av reglerna, och en viktig fak-
tor för hur alliansen utvecklas blir då hur behandlaren kan definie-
ra, förklara och stå fast vid reglerna. Nedanstående citat är en be-
skrivning av ett sådant hanterande.  
 

Det bästa exemplet på det är väl när vi hade bestämt att han 
skulle åka hem, och jag sa att om du uppfyller schemat så lo-
var jag dig att jag fixar biljetter till tåget. Då tjata han varen-
da gång han såg mig, är det sant nu då att vi skall åka hem.  
-Javisst, sköter du ditt så sköter jag mitt, sa jag. Och så 
kommer jag hit, jag tror det var på torsdan och vi skulle ha 
åkt på fredan. -Hur dags åker vi då, sa han så fort jag visade 
mig. Då tittade jag, och då hade han inte vart uppe en enda 
morron den veckan. Du, sa jag, du har ju faktiskt valt att inte 
åka hem. -Vad menar du med det, sa han. -Jamen, du har ju 
inte följt med schemat, du har ju inte gjort det vi kom över-
ens om. Och jäklar vad han vart sur. (Hm) Då skulle han inte 
äta, han gick upp och duscha istället. Och var inte med på 
mötet på kvällen, men inget gap och skrik utan bara sur och 
trulig. Och så sa jag, skulle du vilja att vi sätter oss och pra-
tar, sa jag åt Y. Nej, det ville han inte. -Ja, nu har jag tid, sa 
jag, när du får tid kan du säga till och så får vi se om jag har 
tid då. Och sen gick det nån timme eller ett par, så ropa han, 
och då visste han – visste ju så väl varför det hade blivit så 
här … På nåt vis så hade han ju gjort sitt val där.  

 
Behandlarnas inställning till tvångsvården tydliggörs i sättet 

att se på isolering/avskiljning, rums- och kroppsvisitation. Det 
finns de som resonerar om t ex isolering som om det primärt är ett 
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maktmedel för att få ungdomarna att anpassa sig, och det finns de 
som ser isolering mer som en nödvändig avskiljning i en akut situ-
ation. Dessa olika inställningar återspeglas i elevens inställning till 
huruvida han uppfattar tvångsomhändertagandet primärt som ett 
straff eller en behandling.  

Så här resonerar en avdelningsföreståndare när det gäller 
LSU-placeringar: 
 

Om vi säger så här, LSU i sig är ju en påföljd. Där man t o m 
i förarbetena eller lagtexten påtalar att det är ett straff i första 
hand. Och att man sen då, om man kan bibringa lite vård och 
behandling då under avtjänandet så är det ju bra. Men det är 
ju inte det primära egentligen, utan det här ju ett straff för 
dom. 

 
Så här resonerar en behandlare på en annan avdelning: 

 
Vi använder inte cellning så ofta som bestraffningsmetod. 
Men vi pratar mycket ... om vi använder cellen så pratar vi 
mycket om varför det blev så och så vidare. 

 
Motivationen är en faktor som får stor betydelse när det gäll-

er behandlingsallians inom tvångsvården. En s k anpassningsalli-
ans kan lätt förväxlas med stark behandlingsmotivation. ”Han går 
som en klocka” var ett vanligt omdöme om elever som skötte sig, 
d v s följde reglerna. Eleverna beskriver ofta att de anpassar sig 
som en strategi för att ”slippa igenom” eller ”sitta av tiden”, de 
biter ihop, drar sig undan för att skydda sig mot påträngande eller 
”plitaktiga” behandlare och mot kränkningar av olika slag. En van-
lig strategi är att eleven avhåller sig från utbrott för att ingen be-
handlare skall få makt över honom. Han gör vad han skall, och 
behandlarna är nöjda. Likaledes kan ett behandlingshaveri lätt för-
växlas med att vara omotiverad till behandling och då bli stämplad 
som en ”omöjlig” elev. Flera elever beskriver behandlingshaverier 
som resultat just av känslan att bara vara förvarad, att inte kunna 
påverka, inte bli lyssnad till, respekterad o s v.   
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Sammanfattningsvis utgör personalens syn på, och inställ-
ning till, tvånget en grundbult i det som förmedlas till eleven. Be-
handlarna förmedlar om tvångsomhändertagandet primärt syftar till 
behandling eller till straff. Från allianssynpunkt bidrar strafftän-
kandet i högre grad till skenallians eller haveri. Behandlingstän-
kandet kräver å andra sidan att man reflekterar över, och använder, 
tvångets villkor och regler som ett slags ram kring en behandling 
för att förutsättningarna för utvecklingen av allians skall bli fördel-
aktig. Annars hotar ett behandlingshaveri genom överdrivet tän-
jande av gränser. 

Tidsperspektivet 
Med ”tidsperspektiv” syftar jag på hur behandlarna förhåller sig till 
elevens historiska bakgrund, hur man uppfattar elevens aktuella 
situation samt hur man förhåller sig till elevens framtid. Hur man 
förhåller sig till dessa tidsperspektiv påverkar utvecklingen av en 
behandlingsrelation.  

Med historisk bakgrund menar jag elevens erfarenheter från 
uppväxt, skolgång, familjesituation, tidigare problematik och om-
händertaganden o s v, men också vilka intressen och kunskaper 
som eleven har haft tidigare.  

Elevens aktuella situation innebär elevens situation på insti-
tutionen, förhållandet till elev- och personalgruppen samt elevens 
sätt att fungera och utvecklas i behandlingen. Men perspektivet 
innebär också det aktuella förhållningssättet till omvärlden utanför 
institutionen, t ex föräldrar, syskon, släktingar och socialsekretera-
re. 

Framtidsperspektivet utgörs av reflektioner, tankar och pla-
ner rörande elevens framtid, alltså tiden efter institutionsvistelsen, 
både på kortare och längre sikt. Perspektivet inkluderar framtida 
kontakter med familj och vänner, skolgång, bostad o s v.  

Jag kunde iaktta åtminstone tre sätt att förhålla sig till dessa 
dimensioner: 

1. Holistiskt tidsperspektiv, ett helhetstänkande om tidsdi-
mensionens alla tre regioner, d v s man strävar att förhålla 
sig till både då, nu och framtid.  
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2. Ensidigt tidsperspektiv, ett ensidigt fokuserande på en av 
dimensionerna.  
3. Oreflekterat tidsperspektiv, att inte reflektera över tids-
perspektivet överhuvudtaget. 
De behandlare som har ett holistiskt förhållningssätt reflekte-

rar och tar hänsyn till historiska erfarenheter, den aktuella situatio-
nen och har en tanke om framtiden. Deras ambition är att sätta sig 
in i elevernas historia och erfarenheter för att därigenom erhålla 
kunskap om eleven. Man betraktar den informationen som en möj-
lighet att bygga vidare på i behandlingen. Det kan vara ett starkt 
intresse eller en specifik begåvning, t ex för språk. Denna informa-
tion tas inte bara som det eleven kan eller har kunnat utan ses även 
som en möjlig hjälp för eleven och behandlaren att tänka vidare 
om den aktuella behandlingen och framtiden. 

Dessa behandlare anser i högre grad att det är viktigt att ha 
kunskap om elevernas praktiska och känslomässiga uppväxtvillkor, 
t ex svåra separationer, uppbrott, misshandel och missbruk. På så 
sätt får man ökade möjligheter att förstå, hantera och förebygga 
olika reaktioner, t ex vid upplevda svek av behandlare eller föräld-
rar. Man anser sålunda att den historiska dimensionen påverkar 
utformningen av, och förhållningssättet i, den aktuella behand-
lingssituationen. Men man tycker också att denna kunskap skall 
inkluderas i det arbete som fokuserar på framtiden, t ex hur eleven 
kan förhålla sig till släkten, familjen, kulturen, den försvunna fa-
dern eller den missbrukande styvfadern efter utskrivningen.  

Behandlarens intresse och kunskap om elevens historia ger 
en ökad potential för en ömsesidig förståelse och en fördjupning av 
kontakten dem emellan. Det ökar i regel elevens förtroende för, 
och tillit till, behandlaren. Därmed minskar risken för ageranden av 
typen rymning och misshandel från elevens sida.  
 

En personal berättar för mig om kontakten med en elev. Han 
beskriver att han känner till en hel del om elevens historia 
och att han kan se att den påverkar honom idag. Han kan se 
att elevens tidigare livserfarenheter har stor betydelse i deras 
relation, speciellt eftersom pojken har haft en bristfällig och 
dålig relation till sin far och aldrig kunnat bygga upp en 
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trygg inre fadersgestalt. Men kunskapen om andra delar av 
historien spelar också en viktig roll, delvis eftersom de har en 
del familjesamtal och delvis när de skall planera framtiden 
med ”utsluss” och aktiviteter. Eleven och kontaktpersonen 
tycker bägge att de har utvecklat en god ömsesidig relation.  
 
En elev berättar om att han kände sig både uppskattad och 
uppmärksammad av behandlare X som kände till att eleven 
under sin uppväxt lärt sig tala flera språk flytande. Eftersom 
X själv behärskade ett av språken utvecklades en speciell 
kontakt dem emellan. 
 
Det holistiska förhållningssättet påverkar alltså möjligheterna 

att utveckla en god behandlingsallians. Genom att behandlaren 
visar ett seriöst intresse för eleven skapas bättre förutsättningar för 
utvecklingen av en sådan behandlingsrelation. Genom behandla-
rens intresse för elevens förflutna, nutid och framtid skapas också 
bättre förutsättningar att utforma behandlingen och målet utifrån 
elevens behov. Dessutom stärks de känslomässiga banden av det 
intresse som personalen därigenom visar eleven.  

 
(Brukar du prata med din kontaktperson?) Ja, jag brukar pra-
ta med henne. Hon frågade mig de här frågorna ... ADAD  
[en standardiserad intagningsintervju]. Så vi har pratat 
mycket ... och det var bra ... så därför har jag fortsatt att prata 
med henne så där … Jag trivs med den här kontaktpersonen 
... hon är snäll. Jag gillar henne. 

                                                                            
Ett ensidigt tidsperspektiv och ett oreflekterat tidsperspektiv 

innebär att behandlaren fokuserar på det som är ”här och nu”. Det 
som skiljer de två perspektiven åt är att de förstnämnda innebär att 
behandlaren medvetet fokuserar på ”här-och-nu”, medan det andra 
perspektivet innebär att man inte reflekterar över tidsdimensionen. 
(Jag har inte mött någon behandlare som ensidigt och exklusivt 
fokuserar på vare sig det förflutna eller framtiden.) 

De som medveten fokuserar på det här- och nuvarande anger 
ofta att man inte läser journalerna därför att man inte vill ha en 
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förutfattad mening om eleven, och man anser att eleven har en 
bättre chans i sin behandling på institutionen om han kommer som 
ett ”oskrivet blad”. Man uttrycker ofta ett aktivt ointresse för ele-
vens historia och ser inte att det har något med behandlingen att 
göra. De behandlare som inte alls reflekterar över tidsperspektivet 
anger i stället ofta att skälen till deras bristande kunskap om en 
elev beror på att de inte har tid, ork, lust eller bara har glömt. 

Här följer ett exempel på hur en kontaktperson betraktar sin 
kontaktelevs historia. Detta är en elev som varit flera månader på 
avdelningen. Han har mycket bekymmer i sin historia, vilket både 
han själv och hans mamma berättar om i mina intervjuer med dem 
och också finns beskrivet i hans journal. Både pojken själv och 
mamman bedömer att en stor del av pojkens problem har sina röt-
ter i hans invandrarbakgrund, splittrade familj och dåliga relation 
till sin frånvarande fader. 

  
(Men vet du någonting om hans historia?) Menar du vad han 
har gjort? (Ja, eller var han har växt upp, eller?) Nej, det vet 
jag inte. Förmodligen har han växt upp med sin familj, de är 
ju ganska familjära de här pojkarna [invandrareleverna]. 

 
Personalen känner i princip alltid till skälet till tvångsom-

händertagandet, d v s själva brottet, vilket man emellertid sällan 
talar om med eleven. Men förutom om brottet har personalen ofta 
ingen eller ibland till och med en felaktig uppfattning om elevens 
historia. Oavsett graden av kunskap om detta söker man inte någon 
förklaring eller förståelse för elevens brott eller aktuella beteende i 
hans tidigare erfarenheter. Man understryker på olika sätt att be-
handlingsinsatsen handlar om en beteendeförändring här och nu, 
oavsett om den hänger samman med elevens historia. Överhuvud-
taget tycks man inte vilja reflektera över vare sig det förflutna eller 
framtiden utan man ser till nuet på avdelningen. Ibland represente-
rar nuet endast tidpunkterna när man själv arbetar, och fokus ligger 
då på om eleven sköter sig eller inte under ens eget arbetspass. När 
det gäller framtidsperspektivet, hävdar de mer ensidigt fokuserade 
behandlarna att det är omöjligt att förutsäga, eftersom man inte 
känner till eller kan påverka vad som händer efter institutionsvis-
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telsen. De mer oreflekterade behandlarna har inte funderat särskilt 
mycket över fortsättningen utanför institutionen överhuvudtaget.  

 Följande vinjett beskriver en kontaktpersons brist på intresse 
för elevens historia. Eleven är en svårt kriminellt belastad pojke, 
vars problem startade tidigt i livet. Hans historia är kantad av fa-
miljetrassel och omhändertaganden. Även i detta fall beskriver 
såväl pojken som mamman under mina intervjuer sambandet mel-
lan uppväxten och kriminaliteten.  
 

(Om man tänker på pojkarnas historia – vet ni nånting om 
den eller … Om vi talar om t ex Y. Känner du till hans histo-
ria … bakgrund?) Jag borde ju … här skäms jag. Jag borde 
ha läst den betydligt mera, ordentligt. Den finns ju. Det finns 
ju i hans journaler och hans … men ibland så … man har lite 
tid, men man … det är av bekvämlighetsskäl – man är lat 
ibland. Ofta orkar man inte. 

 
När det gäller framtidsperspektivet, visar det sig att persona-

len många gånger inte känner till behandlingsplanen särskilt väl. 
Flera tycker inte heller att den är speciellt viktig, även om de me-
nar att eftersom den nu finns borde den läsas som något nödvän-
digt. Här anger personalen olika skäl till att inte ha läst, det handlar 
återigen om tid, glömska, lättja o s v. Men precis som när det gäller 
elevernas historia tycks det råda ett svagt engagemang för behand-
lingsplanen, och man uttrycker ofta att man inte riktigt vet hur man 
kan använda sig av den. Många uttrycker också ett slags uppgiven-
het inför framtidsplaneringen. Skälet till detta kanske står att finna 
i personalens uppgivenhet om själva behandlingsresultatet, där 
man inte har några högre tankar om elevernas framtidsutsikter vare 
sig med eller utan behandling. Detta visar sig även ofta i resone-
mang om hur de uppfattar elevens egna mål med vistelsen. Perso-
nalen har ofta ingen uppfattning om elevens mål eller så antar man 
att eleven bara vill komma ut så fort som möjligt.  

Här är ett exempel på osäkerheten om behandlingsplanen och 
hur man kan använda den: 
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(Men har ni gjort nån behandlingsplan?) Nej, inte här har vi 
inte. Men det finns väl en ... (Har ni suttit ner och diskuterat 
behandlingsplanen?) Nej, inte jag i alla fall. Jag vet inte om 
X2 [en annan kontaktperson] har gjort det, om han kan … 
(Kan det vara så att nån av kontaktpersonerna gör nånting 
utan att ni andra vet det, alltså?) Ja, precis. Det kan ju va så 
att, som X3 t ex, han tycker mycket om sitta vid datorn. Ja, då 
blir det ganska bra att han skriver då och sen kanske tar upp 
det med oss [om han har haft ett samtal med eleven]. 

Motöverföringen  
Motöverföringsbegreppet har kommit att definieras på olika sätt i 
de psykoanalytiska teorierna (Gelso & Hayes, 1998). Den vidaste 
definitionen är att motöverföringen är terapeutens alla reaktioner 
under en terapisession, medan den mest begränsande tolkningen är 
att den är terapeutens omedvetna reaktioner på patientens överfö-
ring. Jag använder här begreppet för att beskriva alla emotionella 
reaktioner som väcks i behandlaren i kontakten med eleverna. 

Kvaliteten i de känslomässiga banden mellan personal och 
elever beskrivs i psykoterapeutisk teori som en av de mer väsentli-
ga faktorerna i utvecklingen av en behandlingsallians. Även i sam-
talen med behandlarna framkommer det ofta påståenden om att en 
bra relation eller kontakt gör eleven mer mottaglig för behand-
lingsinsatserna. I praktiken tycks dock den känslomässiga relatio-
nen vara något som man ofta förbiser att vare sig tala om eller ar-
beta med. Behandlingspersonalen utsätts dagligen för starka käns-
lomässiga prövningar av eleverna. Hur personalen upplever och 
hanterar dessa känslor är betydelsefullt för vilken typ av allians 
som kan utvecklas. I materialet har jag funnit både behandlare som 
överhuvudtaget inte tycker att känslomässiga band har så stor be-
tydelse och betonar ett icke-relaterande förhållningssätt och såda-
na som betonar den känslomässiga relationen med eleverna och har 
ett engagerat relaterande förhållningssätt.  

De behandlare som engagerar sig känslomässigt i relationen 
till pojkarna beskriver att känslorna många gånger präglas av att 
antingen känna sig populär och uppskattad eller att vara impopulär 
och ibland t o m hatad. Personalen inser att man lättast blir populär 
om man inte är så noga med reglerna, och därigenom blir man be-
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traktad mer som en kompis. Det är därför frestande att sträva efter 
att bli populär, framför allt för att undvika risken att bli hatad. Det 
finns en hel del situationer där man får svårt att välja mellan att 
inte hålla på reglerna och bli positivt bemött eller att sätta gränser 
och riskera att bli aggressivt bemött. Då ett positivt bemötande från 
eleverna även gagnar den känslomässiga kontakten mellan behand-
lare och elev, åtminstone tillfälligt, kan man anta att detta bidrar 
till utveckling av ett slags skenallians, där elevernas bemötande 
styr behandlarnas ageranden. Dessa situationer går lätt över styr 
när pojkarna fortsätter att testa gränserna tills behandlingshaveriet 
är ett faktum.  

Elevernas berättelser om hur vissa relationer utvecklas till 
haverier vittnar om det mycket komplicerade känslomässiga spelet 
mellan elevgrupp och personal. Till exempel berättar eleverna att 
vissa behandlare ”gör allt” för att bli populära i elevgruppen, vilket 
ibland har gått så långt att vissa behandlare har tagit in droger till 
eleverna eller underlåtit att genomföra kropps- eller rumsvisitatio-
ner. Till en början erhåller dessa behandlare en viss status och po-
pularitet, men så småningom ställs det mer och mer aggressiva 
krav från elevernas sida, och i händelse behandlaren vill dra sig ur, 
kan eleverna hota med att avslöja honom/henne. Flera av eleverna 
beskriver att man snabbt ”känner in” signalerna från en personal 
som man kan manipulera. Behandlare av denna typ beskrivs som 
svaga, d v s de kan inte stå emot eleverna eftersom de är rädda 
eller har ett stort behov av att få bekräftelse. Man uppfattar sådana 
behandlare som dåliga och känner mest bara förakt gentemot dem.  

Motsatsen till den gränsöverskridande personalen beskrivs av 
eleven som den personal som är extremt noga med att hålla på reg-
lerna. Dessa behandlare får ofta utstå elevernas hat, vilket medför 
risken att detta hat i sin tur skapar motsvarande ilska och hatkäns-
lor hos behandlaren. En typisk sådan situation är när personalen 
hämnas genom att t ex utdela olika typer av straff, vilket ökar hatet 
hos eleven. En vanlig utveckling är att behandlaren ytterligare 
skrämmer eleven till anpassning genom sin maktutövning. Elever-
na beskriver att de uppfattar dessa straffande behandlare som sa-
dister som njuter av att trycka ner eleverna för att därigenom själva 
känna sig stora. Eleverna riktar ofta mycket aggressioner och hat-
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känslor gentemot dessa behandlare. Behandlingshaveriet ligger 
nära, och i vilket fall är en genuin behandlingsallians utesluten. 

De behandlare som inte närmare eller alls funderar över den 
känslomässiga relationen till eleven har svårt att se hur känslor 
skulle kunna påverka behandlingen. Dessa behandlare menar att de 
har ett ”neutralt” förhållningssätt gentemot eleverna. De anser att 
behandlarna inte skall låta sig bli engagerade i, eller påverkade av, 
elevernas känslor i någon högre grad. Man menar att man på så sätt 
kan behandla alla elever lika, oavsett deras brott, nationalitet eller 
personlighet. I de fall då man upplever negativa känslor gentemot 
eleven är det inget att fundera särskilt över; möjligen bör man und-
vika kontakt med eleven. Man medger ibland att det kan hända att 
man direkt ogillar någon elev, men det uttrycks mer som att det är 
ett slags ”olycksfall i arbetet”. Ett typiskt sätt att förklara eller be 
om ursäkt för den känslan är frasen ”Man är ju inte mer än männi-
ska”. I de fall då man känner positiva känslor bör man vara noga 
att inte favorisera eller särbehandla eleven, menar dessa ”icke-
relaterande” behandlare. 

Jag redovisar nedan ett citat från en kontaktperson som inte 
gillar eleven. X tycks inte veta riktigt varför hon ogillar eleven, 
hon verkar inte vilja ta reda på det och tycks inte heller se det som 
ett bekymmer eller en försvårande omständighet i behandlingen.  

 
(Har ni enskilda samtal, du och Y?) Ja, vi har haft samtal. Nu 
har ju jag lite svårt för Y, det har jag faktiskt. (Varför då?) 
Ja, jag vet inte varför. Det är jag som känner det. Jag tycker 
att han ... ja, ibland känns det jobbigt, tycker jag med honom. 
Han är speciell, han är ganska dryg. Det är en massa olika 
saker. Sen testar han så mycket han kan, med allt. Men han 
har sina stunder då är han rätt så bra. (Men de här enskilda 
samtalen, känner du att du inte riktigt vill ha dem? Är du 
rädd för honom?) Nej, jag är inte ett dugg rädd för honom. 
Den dagen jag är rädd för en unge, då säger jag till. Han är 
jobbig, otroligt jobbig, tycker jag. Så upplever jag honom, 
men jag har suttit med honom ändå och pratat. Fast det är 
ingenting som man tycker är roligt att göra, man får inga  
effekter på det heller. Fem minuter efter så har det gått ut ur 
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huvudet. Så han kör sitt eget race. Jag tror att han kommer att 
fortsätta i sin bana också.  
 
Det är inte alltför långsökt att ana att behandlaren oavsiktligt 

eller åtminstone omedvetet förmedlar detta sitt ogillande av eleven. 
I samtal med eleven beskriver han motsvarande ogillande och ilska 
gentemot behandlaren.  

Ytterligare ett citat illustrerar hur en behandlare och en elev 
hanterar sina känslor av ömsesidigt ogillande:  

 
Personal X säger till mig att Y är den absolut vidrigaste elev 
som han har träffat på någon institution. Jag frågar varför? X 
blir litet tveksam, vet inte hur han skall förklara, men ”Han 
är bara så hemsk under ytan”. Jag frågar hur han märker det. 
”Ja, ... hm … t ex i gymet, han tränar så aggressivt på ett sånt 
läskigt sätt, han försöker lyfta mer än han orkar – skriker på 
ett otrevligt sätt.” När jag frågar hur han förhåller sig till kil-
len, svarar X att han undviker att ha kontakt med honom. I 
senare samtal med Y så säger han spontant att han ogillar X. 
Och han ser till att undvika all kontakt och alla former av 
samarbete med honom. Dessutom säger Y att om han i fram-
tiden kommer att möta X på stan, då kommer han inte tveka 
att slå ner honom. 

 
Man kan anta att de behandlare som tänker att de känslor de 

har gentemot eleven inte har någon större betydelse för behand-
lingen knappast kan utveckla en behandlingsallians, eftersom en av 
de viktigare aspekterna i etableringen av en god allians bygger på 
de positiva känslomässiga band som utvecklas mellan behandlare 
och elev. Genom sitt sätt att uppträda gentemot eleven, t ex genom 
att undvika kontakt, förmedlar behandlaren sitt ogillande. Som 
föredöme och modell för eleverna visar man dessutom hur man 
anser att man bör hantera känslor, i det här fallet genom att undvi-
ka dem. Härigenom förstärks en utveckling mot skenallians, där 
eleven och behandlaren mer eller mindre medvetet håller sina 
känslor borta från relationen för att inte påverka, eller låta sig på-
verkas, känslomässigt. 
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Då flera av eleverna som blir placerade på institutionerna har 
begått grovt bestialiska brott, t ex våldtäkter, misshandel eller 
mord, är det många komplicerade känslor som personalen måste 
förhålla sig till. Eleverna uttrycker dessutom många gånger sitt hat 
och sin aggressivitet genom invandrarfientlighet, religionsfientlig-
het, homofobi eller kvinnoförakt. Behandlarna blir många gånger 
föremål för elevernas starka aggressiva och hatiska känslor såväl 
fysiskt som psykiskt. 

Det är ett faktum att ungdomar med denna typ av problema-
tik är en svår grupp att hantera, eftersom de ofta är utagerande och 
gränstestande i relation till personalen. Det genererar starka käns-
lomässiga påfrestningar på personalen. Trots detta beskrivs inte i 
någon större utsträckning vare sig de känslor som ageras eller för-
medlas mellan elev och personal eller hur man hanterar dessa 
oundvikliga påfrestningar. Mitt intryck är att man inte talar särskilt 
mycket om detta, oavsett om man är en engagerad behandlare eller 
ej. Därmed finns det en risk att de känslor som trots allt väcks inte 
erkänns öppet av personalen eller inom personalgruppen utan istäl-
let bevaras i all tysthet hos den enskilde behandlaren eller möjligen 
diskuteras ”privat” med vissa arbetskompisar. De här påfrestning-
arna kan skapa situationer där personalen riskerar att bli känslo-
styrd i sitt agerande, och därmed heller inte har sina känslor under 
kontroll, om institutionen inte erbjuder systematiskt arrangerade 
tillfällen att tala om de känslor som eleverna väcker. Detta kan leda 
till ett oprofessionellt handlande. Till exempel beskriver vissa be-
handlare att man ibland ger igen med samma mynt för att eleverna 
skall känna hur det känns. Det kan innebära att en elevs riktade 
hatkänslor väcker egna hatkänslor som då ageras tillbaka mot ele-
ven, vilket förmodligen förstärker elevens känslor. 
 

Jag försöker leka spegel. Så dom får tillbaka på samma sätt 
allihopa. Dom är tvungna att se sig på samma sätt ... Får jag 
en reaktion så ger jag tillbaka på samma sätt. Så att dom ser 
att dom gör fel. Alltså livet är ju ett spel där vi spelar roller. 
Ett maktspel mellan oss kan man väl säga ... Jag vet hur dom 
tänker och så, dom kräver respekt hela tiden. Och det gör jag 
också. Jag vill ha tillbaka respekt, annars får inte du! 
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Skulle inte elever respektera mig så kanske jag inte skulle re-
spektera dom, det kan ju vara ett sätt att markera. 

 
Följande vinjett beskriver en situation där handledning skulle 

ha kunnat vägleda behandlaren till ett mer adekvat sätt att föra ett 
samtal. På så sätt hade chansen kunnat öka att eleven känt sig för-
stådd och att samtalet därmed blivit mer meningsfullt för eleven. 
Detta är ett typiskt exempel på hur en ”god” intention och överdri-
ven välvilja kan bli ”konstig” för eleven.  

 
En elev har nyligen avvikit från en permission och drogat ner 
sig och utfört en del kriminella handlingar. Väl tillbaka har 
han ett samtal med en behandlare. Denna behandlare är 
mycket mån om att få kontakt med elevens känslor. Eleven 
berättar att han är känslokall och inte bryr sig om någonting. 
Behandlaren försäkrar honom att han är en mycket klok 
människa med så god kontakt med sina känslor. Men han 
måste fundera på om han vill ha hjälp med att få bättre kon-
takt med sina känslor, för då kan de på institutionen hjälpa 
honom. Eleven berättar efteråt i en intervju med mig att han 
kände sig känslokall i samtalet och inte alls kunde känna 
igen sig i behandlarens beskrivning av honom och därför inte 
förstod någonting av samtalet.  

 
Även när det gäller att beskriva positiva känslor gentemot 

eleverna så tycks det vara förknippat med svårigheter. Om man 
överhuvudtaget beskriver positiva känslor, så handlar det oftast om 
hur välanpassade och lugna eleverna är. Antingen är det så att man 
har få varma och positiva känslor gentemot eleverna eller finns det 
något slags hinder att tala om dessa känslor. Kanske är detta even-
tuella hinder förknippat med en risk att man då skapar intrycket att 
man favoriserar en elev eller att man har blivit manipulerad.  
 

(Kan du beskriva Y?) Spontanbeskrivningen av honom, det 
är att han är mycket snäll herre. Smidig, väldigt smidig. (På 
vilket sätt är han smidig?) Han är inte särskilt utåtagerande, 
inte särskilt aggressiv. Det går att i dom flesta lägen, oavsett 
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om det är positiva eller negativa besked, föra ett resonemang 
kring det ... Men det är inte alltid så bra, för dessa killar 
hamnar ofta i kläm, man ser dem inte riktigt … 

 
Flera av de kvinnliga medarbetarna har beskrivit att de lätt 

får ett slags ”mammaroll” gentemot eleverna. De upplever att den-
na beroendesituation kan bli mycket besvärlig att hantera.  

 
En kvinnlig behandlare säger, ”Han går efter mig hela tiden, 
vart jag än går. Det är ganska jobbigt faktiskt ... så ibland 
försöker jag undvika honom helt och hållet.” 
 
Det tycks många gånger som om man upplever att man inte 

får eller bör skapa starka känslomässiga band till en elev, vare sig 
de är positiva eller negativa. Frågan är om dessa känslor finns där 
men undanhålls resten av personalgruppen. 
 

(Vad gör ni då om ni inte tycker om en elev?) Egentligen 
ingenting. Vi försöker att undvika att hamna i nån form av 
konflikt, vilket inte är alldeles lätt alltid, men det är inte så 
ofta vi hamnar … att det blir konflikt tycker jag ... Men vi 
har en i dag på avdelningen som är oerhört krävande och som 
liksom fullständigt äter upp den personal som han har be-
stämt sig för. Ja, han tyr sig till dem då. (Hur hanterar ni 
det?) Vi försöker ju att slussa vidare så att inte det blir en 
speciell personal som blir utsatt för det hela dagarna. Att man 
inte blir drabbad av dom här killarna. Med den här typen av 
ungar kan man också om man orkar … gå ut och dricka kaffe 
och röka och låta dom prata på, då brukar det ofta mynna ut. 

 
Ibland gestaltas detta ogillande mer explicit och tydligt: 

 
Vi sitter och dricker kaffe på eftermiddagen. Alla är glada, 
utom en pojke. Han sitter tyst. Han är helt utanför, ingen ta-
lar med honom. Ingen serverar honom kaffe. Han säger ing-
enting. Han verkar vara totalt utfryst av såväl personal som 

 
- 164 - 

 
 
 
 
 
 



elever. Under de dagar jag är på avdelningen ser jag att både 
personal och elever stänger honom ute från all social gemen-
skap genom att ignorera honom. 

 
Personalen gör ibland precis som eleverna, d v s favoriserar 

vissa elever och svartmålar andra. Detta blir tydligt genom deras 
berättelser och åsikter om olika killar. 
 

En kväll då personalen sitter och gör olika anteckningar om 
dagen så pratar behandlarna om ett par killar. De pratar om 
Y1. ”Han är verkligen bra, han är jättesnäll och trevlig.” ”Y1 
sköter sig exemplariskt, gör precis som han ska.” ”Y1, det är 
en mycket bra kille, han är jätteskötsam ... men han pratar 
ingenting om sig själv ... man vet inte vad han tänker för han 
drar sig undan. Men det kommer att gå bra för honom för han 
är skötsam.” Då de börjar prata om Y2 uttrycker deras röster 
riktigt avsmak. ”Y2 är vidrig. Man bara känner att han är vid-
rig.” ”Y2 är den läskigaste kille jag någonsin har träffat.” ”Y2 
är en obehaglig kille som jag verkligen inte gillar. Han är 
falsk och äcklig. Honom kommer det att gå åt skogen för så 
fort han kommer ut.” 

 
Y går ju som klockan här, om man säger så. Han sköter sig 
och är aldrig dum emot personal. Han gör det han i stort sett 
skall och måste göra. Men inget mer, men han är lite jobbig 
utanför ... men på institution går det bra. Personalen trivs 
med honom och han får en hel del fördelar ... Men han är ju 
sådan, så han får med sig personal också, han är ju så pass, 
ja, duktig att dupera folk. Han är ju mästare på det, han är ju 
så pass trevlig om man jämför med många andra i den här 
branschen. Så han får ju gärna, han får ju förmåner för det, i 
och för sig. För han är ju en otroligt trevlig kille. 

 
Jag sitter och läser i elevpärmar, vilket jag har tillstånd att 
göra. Då kommer en personal och säger högt och ljudligt att 
han behöver pärmen, och eleven Y, som står i bakgrunden, 
ser att jag läser hans journalpärm. Y blir mycket sur och frå-
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gar om jag läser om hans brott. Jag svarar, lögnaktigt, att jag 
läser veckoschemat. Han blir jättesur och vill inte tala med 
mig. Han diskuterar mitt tillstånd med personalen (vilket jag 
tycker är helt förståeligt). Men personalen säger åt honom 
argt att han skall skita i vad jag gör. Y går. Jag känner mig 
skamsen, men personalen säger att det bara var bra att han 
såg detta med pärmen. När jag säger att jag tar på mig skul-
den för detta, svarar personalen att detta kunde han gott ha 
haft. ”Rätt åt honom”, ”Nu ser du vad killarna går för”, säger 
personalen till mig. 
 
Rädsla för vissa elever är en annan känsla som behandlarna 

sällan talar med mig om; snarare förnekas och förlöjligas ofta des-
sa känslor. 

 
Personalen var tydligt rädda för Y (som har rykte om sig att 
vara våldsam). Efter ca en timme under en intervju som jag 
gör med Y kommer en personal in och ger mig ett larm. Y 
blir då väldigt upprörd och säger att detta är att kränka ho-
nom. Att han skulle misshandla mig! Behandlaren säger bara 
som svar på hans frågor att reglerna är sådana. Y fortsätter 
att säga att om han är så farlig för mig så borde jag i så fall 
haft larm hela tiden. Och varför säger behandlarna inte till 
om larm när jag intervjuar andra o s v. Under dessa dagar på 
institutionen är det tydligt att personalen backar för honom 
och hans krav. Till exempel suckar de bara men säger inte till 
honom när han har lämnat bordet utan att plocka bort efter 
sig. Andra elever får en skarp tillsägelse eller poängavdrag 
för sådant. Y visar mig sin bandspelare och berättar att han 
lyssnar på musik på rummet när han har lust och att ingen 
vågar säga något till honom; CD-spelare på rummet är annars 
inte tillåtet på avdelningen. Personalen varnar mig flera 
gånger och säger att han är en farlig typ. Personalen har inte 
något sätt att ta hand om eller hantera den rädsla som sprids i 
personalgruppen omkring denna elev. Och eleven tycks bli 
mer och mer aggressiv, kränkt. Samtidigt som personalen 
backar blir han mer maktfullkomlig. 
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Eleverna beskriver att de behandlare som blir rädda för en 

elev väcker känslor av både förakt och besvikelse. Men det skapar 
också en oro hos de elever som upplever personalens rädsla för 
andra elever. 

 
Eleverna sitter samlade i ”allrummet”. Det råder en spänd 
stämning mellan eleverna och mellan elever och personal. 
Några i elevgruppen blir mer och mer aggressiva. Skriker till 
personal. Personalen svarar inte utan går undan. Stämningen 
trappas upp och det är som om ingen vågar lämna rummet av 
rädsla men ingen vågar heller säga ifrån. De tongivande ele-
verna börjar slänga saker och ting runt sig och till slut åker 
det iväg en del möbler. I en intervju strax därpå beskriver en 
elev (som inte hör till den stökiga sorten) att han tycker det 
är mycket obehagligt när det blir bråk. Samtidigt, säger han, 
får man inte tjalla på andra elever. Men han tycker att perso-
nalen är svag som inte gör något i en sådan här situation. 
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att bägge parter på institu-

tionen påverkas av den andras känslor, trots att en del behandlare 
inte tycker att deras känslor gentemot eleverna är viktiga att reflek-
tera över. Ibland påverkas man så starkt att ens agerande helt och 
hållet blir känslostyrt, vilket kan föranleda att behandlarna förlorar 
den professionella hållningen. För eleverna är ett sådant handlande 
en bekräftelse på att man inte kan lita på behandlarna, eftersom de 
inte klarar av att hantera dem utan förlorar kontrollen. Det stärker i 
sin tur elevernas ageranden på olika sätt, t ex genom försök till 
manipulation. Behandlarnas professionella förlust bidrar till att 
skapa en skenallians, där behandlaren antingen försöker återskapa 
kontrollen genom att hålla på regler och bestraffa eller låter sig 
kontrolleras av elevgruppen.   

Det starka känslotrycket från eleverna kräver dessutom en 
stark sammanhållning och öppna diskussioner i personalgruppen, 
eftersom eleverna genom sitt testande av gränserna ofta kan påver-
ka enstaka personal i oprofessionell riktning. Slutligen kan man 
konstatera att såväl ett neutralt som ett engagerat förhållningssätt 
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kräver någon form av handledningsstöd. Hur ogärna man än vill, 
blir man ändå föremål för en kraftfull känslomässig påverkan från 
elevernas sida. Det väcker obönhörligen egna känslor.  

Relationserfarenheter 
En av de mest centrala aspekterna när det gäller förutsättningarna 
för utvecklingen av behandlingsrelationer och allians är elevernas 
tidigare relationserfarenheter. (Givetvis gäller detta även behand-
larna, men om detta har jag inte något material insamlat.) Forsk-
ning har övertygande visat att det tidiga samspelet med omgiv-
ningen har en avgörande inverkan på individens utveckling av se-
nare anknytnings- och relationsmönster. De initiala elevintervjuer-
na handlar bl a om elevernas uppväxtmiljö och relationer utanför 
institutionen. Eleverna beskriver i stor utsträckning kontaktlöshet, 
tidiga förluster av viktiga anhöriga och/eller frånvarande föräldrar. 
Samtliga elever har även pågående bekymmer inom familjen, t ex 
syskon som är omhändertagna, missbruk, sjukdomar o s v. Signifi-
kativt i dessa intervjuer är elevernas svårigheter att beskriva kvali-
teten i dessa relationer. Människor är bra eller dåliga men går säl-
lan att lita på. Berättelserna färgas ofta av känslor av besvikelse 
och uppgivenhet. Uttryck som ”jag behöver ingen” eller ”jag klarar 
mig bäst själv” förekommer frekvent i samtliga intervjuer. Be-
skrivningarna av familjerelationerna präglas ofta av idealiserade 
eller nedvärderande kvaliteter, d v s av alltigenom ”onda” eller 
alltigenom ”goda” personer. Jag tar dessa iakttagelser som tecken 
på att en osäker anknytning är tämligen typisk för pojkarna. En 
karakteristisk beskrivning av mamma ger följande citat: 

 
(Hur är din mamma, hur skulle du beskriva henne?) Hmm. 
Som en mamma är. (Hur är en mamma?) [Fnissar] Jag vet 
inte, men som jag tycker att en mamma är. Hmm. Vet inte, 
men hon tar hand om en så gott det går, gör det finaste och 
bästa för sina barn. (Kan du beskriva hur och vad hon gör 
då? Kan du ge något exempel?) Nej det är svårt … men hon 
är snäll. Snäll är hon.  

 
Och av pappa: 
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(Kan du beskriva din pappa?) Jag känner inte honom. (Har 
du träffat honom någon gång?) Ja, men det var länge sen, 
många år sen, jag var typ två då. Jag vill inte träffa honom, 
jag skiter i om han lever eller är död. Jag hatar honom, han 
hör aldrig av sig. Jag bryr mig inte.  

 
Elevens tidigare relationserfarenheter avspeglas oundvikli-

gen i kontakten med personalen på institutionen. På avdelningen är 
det tydligt att en del elever uppträder mer socialt och kontaktsö-
kande än andra. I intervjusamtalen förmedlas dock likartade upp-
fattningar om behandlarnas opålitlighet och bristande förståelse i 
relationerna till eleverna. Eleverna söker, och finner, bekräftelse 
för detta, vilket de anger som ett av skälen till att de undviker att 
anförtro sig känslomässigt till någon behandlare. De vill inte gärna 
visa genuina känslor överhuvudtaget, eftersom de då känner att de 
blottlägger sin sårbarhet inför personalen, som då ”får makt” över 
dem. Flera elever berättar att de ”spelar” glada, eftersom det är 
lättast så. Nedanstående citat beskriver många elevers sätt att för-
hålla sig i den dagliga kontakten med personalen:  

 
Jag är en sån där glad typ ute på avdelningen. Det är bäst. 
För då ser ingen att man kanske har problem. Att man tänker 
på saker och ting ... det vill man inte visa. Då kan ju en del 
börja fråga vad det är och så där och då får man inte var 
ifred. 

 
Det är vanligt att elever berättar att de har mardrömmar och 

svårt att sova därför att de funderar över olika bekymmer som rör 
t ex familjen, flickvännen, brotten och framtiden. 
 

Jag funderar mycket för mig själv. Det gör jag, det är därför 
som jag inte kan sova. Det är riktigt konstigt alltså. Jag tän-
ker på familjen och vad faan det är som gick snett t ex dom 
där åren då jag gjorde en massa ... Och sen tänker jag att jag 
tänker för mycket att jag inte kan sova men efter fem minuter 
tänker jag i alla fall på det där. (Det kanske betyder att det är 
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viktiga saker att tänka på?) Ja, alltså jag har tänkt på dom 
hela tiden. Jag har riktigt svårt att sova. (Du kanske kan prata 
med X om de tankarna?) Nej jag får inte ut något av det.  

 
Dessa svårigheter att anförtro sig till någon är troligtvis ett 

skäl till många elevers önskan att få kontakt med en psykolog eller 
terapeut. En som man kanske kan lita på, som man inte behöver 
möta ute på avdelningen hela tiden och som lyssnar och har sekre-
tess. Flera elever berättar om obehaget med behandlare som kom-
mer för nära, d v s frågar för mycket, eller behandlare som struntar 
i eleven helt och hållet och aldrig intresserar sig för hur de mår.  

Personalen berättar i sin tur att de många gånger känner ett 
bristande intresse eller en osäkerhet hos sig själva i den känslomäs-
siga kontakten med eleverna.  
 

Om Y har haft en dålig dag, jag menar, inte går jag och fun-
derar varför han har haft en dålig dag. Ja, man kanske frågar 
om han sovit dåligt. Och säger han att det har jag gjort, jag 
har haft en mardröm, så är det så. Men ... nej, inte går jag och 
funderar speciellt, det gör jag inte.  

 
Ointresset och osäkerheten bidrar kanske till att personalen 

ofta betonar och agerar ut vikten av att ”ha kul ihop” på avdelning-
en och ”skratta mycket” tillsammans. Detta gemensamma undvi-
kande av svåra känslor bidrar till en skenallians, där både personal 
och elever tillsammans strävar efter att skapa ett slags kultur av 
lättsamhet. Mitt intryck är att atmosfären ofta präglas av glättighet 
och skämtsamhet. Om man utgår från att personalen även här fun-
gerar som förebilder, förmedlar de budskapet att man helst skall 
undvika allvarliga och svåra känslor. Risken finns att man med 
detta budskap undergräver förutsättningarna att ge uttryck för, och 
samtala om, mer allvarliga och sorgsna känslor.  
 

Jag är mycket för glädje, eller liksom det ska inte vara pro-
blem. Det ska inte vara det här dystra kyrkmötet här utan det 
ska vara fart och fläkt och man ska kunna skoja och man ska 
ha roligt när man jobbar. För det är viktigt att ha kul.  
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Sammanfattningsvis avspeglar sig elevernas tidiga relations-
erfarenheter i den bristande tilliten och öppenheten i kontakten 
med personalen. De flesta pojkarna upplever inte någon djupare 
tillit till personalen, vilket innebär att många elever inte gärna talar 
om det som bekymrar dem, upptar deras tankar och troligen påver-
kar deras dagliga beteende, t ex att de har svårt att komma upp på 
morgonen då de ofta legat sömnlösa, eller att de beter sig nervöst 
på olika sätt. Ute på avdelningen har en lättsam behandlarkultur 
utvecklats, sannolikt för att undvika att komma i kontakt med svåra 
känslor. Syftet tycks vara att bibehålla en trevlig och kul atmosfär 
under vistelsen respektive på arbetet. Detta undvikande/förnekande 
bidrar starkt till utvecklingen av en skenallians.  

Organiserandet och personalen 
I intervjuerna med personal och elever nämns ofta personalfrågan 
som en faktor som påverkar behandlingssituationen. Jag har emel-
lertid inte undersökt detta i närmare utsträckning men tar här upp 
de dominerande teman med denna anknytning som förekommer i 
intervjuerna och samtalen med personalen och eleverna. Personal-
en berättar ofta att de inte kan åka på aktiviteter eller föräldrabesök 
o s v, eftersom det inte finns tillräckligt med personal för att de 
skall kunna lämna institutionen. Dessutom kan det vara svårt att 
arrangera föräldrabesök tillsammans med kontaktpersonen, efter-
som det kan vara svårt att pussla ihop besöken med kontaktperson-
ens schema. Av samma skäl, d v s personalbrist, blir eleven ofta 
hänvisad att göra aktiviteter på institutionen i stället för utanför och 
då inte alls alltid med sin kontaktperson.  

Ett centralt bekymmer som nämns är vikariefrågan. Många 
går på vikariat, både timvikariat och längre vikariat. De behandlare 
som går på kortare vikariat har troligtvis svårt att sätta sig in i be-
handlingsmodellen och svårt att lära känna den övriga personalen. 
Framförallt kan det vara svårt att lära känna eleverna om man bara 
arbetar under korta perioder och då kanske flyttar mellan olika 
avdelningar. Risken finns att man blir utsatt för en prövning av 
eleverna och att man inte kan hantera en sådan prövning. Eleverna 
försöker t ex manipulera vikarien till att töja på gränserna och tum-
ma på reglerna. Det är lätt hänt att en vikarie känner sig rädd för 
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den aggressivitet som kan följa på ett ”nej” eller glad över den po-
sitiva uppmärksamhet som ett regelbrytande ”ja” kan medföra. Har 
man då inte tillräcklig kännedom om behandlingen, eleverna eller 
personalgruppen, kan förloppet bli komplicerat. Om behandlar-
gruppen består av flera vikarier, t ex under semesterperioden, in-
nebär det troligen att risken för skenallians ökar och möjligheten 
till arbetsallians minskar. Det kan leda till behandlingshaverier. 
Risken torde vara större för ett ”här-och-nu-tänkande”, vilket inne-
bär att engagemanget i behandlingstänkandet minskar och att be-
handlingsbesluten i högre grad styrs av önskan att bli omtyckt än 
att ägna sig åt meningsfull behandling.  

En behandlare understryker vikten av fast personal för såväl 
elevernas som personalgruppens fungerande: 
   

Det är otroligt viktigt att ha en genuin grupp, en väl funge-
rande grupp, en väl inarbetat grupp där man litar på varandra 
eller inte kan ges möjlighet till splittring inom personalen. 
För dom [eleverna] är blixtsnabba på att läsa av en arbets-
grupp och sedan jobbar killarna utifrån det. Och är vi inte 
homogena på något vis så märks det alltså ... så visst påver-
kar det.  

 
Eleverna uttrycker ofta klagomål på tillfälliga vikarier: de 

kan inget om behandling, kan inte reglerna och de kan inte sätta 
gränser. Vidare uttrycker man ofta att vikarierna bara arbetar där 
för pengarna och inte bryr sig ett dugg om eleverna, eftersom de 
bara arbetar där en kort tid. Visserligen blir en del vikarier snabbt 
populära, men det tycks ofta snarast bero på deras slappa sätt att 
hantera reglerna. En del vikarier har berättat för mig om svårighe-
ter att sätta gränser, då de inte känner till reglerna ordentligt och att 
de därför lätt blir lurade av eleverna. En viktig faktor blir då förstås 
hur dessa vikarier informeras och tas om hand av resten av person-
algruppen. 

Av både personalens och elevernas berättelser kan man för-
stå att vikarier, speciellt de med korttidsvikariat, inte alltid upplevs 
som en tillgång i behandlingsarbetet. Teoretisk är det inte heller 
troligt att vikariaten är någon större tillgång i etableringen av en 
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arbetsallians utan snarare medför en ökad risk för en skenalliansut-
veckling som kan leda till ett behandlingshaveri.  

Ett annat tema som rör personalfrågan är rekrytering. Efter-
som personal ofta anställs på rekommendation av redan anställda, 
känner många varandra på ett eller annat sätt, t ex genom vänskap, 
släktskap eller från tidigare arbeten. Många behandlare beskriver 
detta som en trygghet och att det skapar en ”god anda” i gruppen. 
Denna gemenskap märks ibland mycket tydligt. Ett flertal gånger 
har jag suttit och lyssnat på samtal om gemensamma privata hän-
delser och intressen, alltifrån fester till jaktlaget. Risken med denna 
typ av kamratskap bland personalen är att man lättare utvecklar en 
subkultur som bygger på värden som man har gemensamt utanför 
institutionen men som knappast är funktionella på institutionen, 
t ex ”machovärderingar”. En annan risk är att man hellre sitter till-
sammans och pratar om de gemensamma intressena än att arbeta 
med behandling, vilket jag har bevittnat ett flertal gånger. Om man 
dessutom inte primärt sökt arbetet p g a ett intresse för behandling 
utan mer för umgänget eller av brist på annat arbete, finns risken 
att man inte utvecklar ett djupare behandlingsengagemang. Där-
med ökar risken för en skenalliansutveckling mellan eleven och 
behandlaren.  
 

En behandlare berättade för mig att han tyckte det var skönt 
att arbeta på behandlingshemmet. Det var rena avkopplingen 
jämfört med hans tidigare arbete som mekaniker. ”Numera 
har man energi kvar efter en arbetsdag, eftersom det är ett så 
slappt arbete.”  
 
En annan behandlare berättar för mig att han tycker att det 
ibland inte känns som ett ”riktigt” arbete, eftersom man gör 
så många kul aktiviteter.  

 
Sammanfattningsvis spelar personalfrågan en viktig roll i det 

svåra arbetet att skapa förutsättningar för utveckling av arbetsalli-
ans. Arbetet kräver anställda som är engagerade och initierade i 
arbetet med eleverna. Det kräver även personal som är medvetna 
om sin egen betydelse i relationen till eleven, annars riskerar man 
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att elevernas farhågor om personalens ointresse blir besannade. 
Hur besvarar man i så fall elevens ilskna anklagelse: ”Dom bryr 
sig inte ett dugg om oss, dom kommer bara hit för pengarnas skull 
eller för att de vill göra kul aktiviteter. I alla fall inte för att dom 
bryr sig om oss på riktig, dom bara låtsas”?  

Sammanfattning 
Utvecklingen av en allians påverkas av flera olika faktorer, och 
hanteringen av dessa skapar förutsättningarna för vilken typ av 
allians som kan utvecklas. Det är viktigt att understryka att det 
handlar om förutsättningar, vilket inte är detsamma som att en fak-
tor och hanteringen av den nödvändigtvis leder till en viss typ av 
allians.  

Tids- och rumsaspekten, inklusive enligt vilken lag en elev är 
placerad på institutionen (LSU eller LVU; placeringstyp), beskri-
ver den faktiska ramen kring behandlingen. Tiden definieras som 
placeringstid, och rum definieras som graden av inlåsning. Placer-
ingstiden (lång, kort, bestämd eller obestämd), i kombination med 
graden av frihetsberövande, påverkar förutsättningarna för allians-
utvecklingen. Olika placeringstyper kräver olika hantering och 
kontroll av både behandlingens innehåll och ramar för att kunna 
skapa förutsättningar för en behandlingsallians. Det finns för- och 
nackdelar med olika placeringstyper. En generell förutsättning är 
att behandlingspersonalen får känna sig delaktiga i de behand-
lingsbeslut som fattas kring eleven, t ex under kontakterna med 
socialtjänsten. En annan viktig grund är att behandlarna inte lockas 
att tro att skötsamhet, d v s frånvaron av stökighet ifråga om t ex 
utskrivning, alltid är detsamma som en starkare behandlingsmoti-
vation hos eleverna.  

Behandlingsinslagen beskriver de ospecifika, specifika re-
spektive odefinierade inslagen och deras inverkan på alliansut-
vecklingen. Ett centralt tema är hur behandlarna ser på förändring i 
behandlingen. En del betraktar inslagen i sig som det som skapar 
förändring, andra betonar sättet att förhålla sig till inslagen som det 
förändrande. Om tänkandet om samtliga behandlingsinslag präglas 
av tankar om förändring, ökar förutsättningen för behandlingsalli-
ans. Om tänkandet däremot främst präglas av straff och belöning, 
uppfattar eleverna behandlingsinslagen som något som man kan 
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välja att anpassa sig till eller protestera mot, vilket lätt leder till en 
skenallians eller ett allianshaveri. 

Tvånget beskriver behandlarnas sätt att förhålla sig till 
tvångsvård och dess villkor. Personalens egen syn på tvångsvården 
som i första hand ett straff eller en behandling påverkar förutsätt-
ningarna för alliansutvecklingen. I betoningen av straffaspekten 
betraktas institutionsvistelsen mera som en konsekvens eller på-
följd, mindre som en möjlighet till förändring. Detta påverkar syf-
tet med, och genomförandet av, behandlingen, vilket i sin tur på-
verkar elevernas inställning till vistelsen. Då behandlarna betraktar 
straffet mer som en ramfaktor koncentreras resurserna istället mot 
behandlingsinnehållet.  

Tidsperspektivet beskriver olika sätt att förhålla sig till ele-
vens förflutna, nutid och framtid. Det holistiska tidsperspektivet 
strävar efter att ta hänsyn till samtliga ”tider”, medan det ensidiga 
perspektivet betonar en av dem, framförallt nutiden. Det holistiska 
synsättet ger bättre förutsättningar att utveckla en behandlingsalli-
ans, eftersom det i högre grad gynnar det ömsesidiga arbetet med 
såväl behandlingens mål som dess uppgift och med de personliga 
relationerna mellan personal och elev. I detta perspektiv utgår man 
från att elevens historia har betydelse för hur man förhåller sig till 
nuet; man arbetar ”här-och-nu” men med tanke på elevens framtid. 
Det ensidiga perspektivet fokuserar istället på ”uppgiften” i be-
handlingen. Risken finns här att behandlingsuppgiften (t ex att få 
iväg eleven till snickeriet varje dag) blir samma som behandlings-
målet, d v s att eleven går till snickeriet varje dag blir målet med 
behandlingen. Härigenom gagnas en ”här-och-nu-anpassning”.  

Behandlarnas syn på de känslomässiga banden mellan elev 
och behandlare påverkar förutsättningarna för utvecklingen av en 
behandlingsallians. De behandlare som inte tycker att deras känslor 
gentemot eleven är viktiga eller av intresse reflekterar oftast inte 
över de känslor som kommer upp i dem i interaktionen med ele-
ven. Behandlaridealet utgår hos dem från en känslomässigt neutral 
hållning. De behandlare som tycker det är viktigt med en mer re-
flekterande känslomässig hållning behöver stöd och kunskap för att 
kunna använda sig av ett mer känslomässigt engagerat förhåll-
ningssätt. 
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Elevernas relationssvårigheter påverkar dem i kontakten 
med behandlaren. Deras bristande grundtillit skapar en misstänk-
samhet gentemot behandlarna. Detta innebär att eleverna drar sig 
undan med sina tankar och bekymmer för att ”klara sig själva”. 
Dessa bekymmer påverkar dock elevernas känslor och beteenden i 
behandlingen, t ex med en ökad frustration. Behandlarna tycks 
många gånger medvetet eller omedvetet undvika att undersöka 
orsakerna till elevens känslotillstånd. Istället strävar man att till-
sammans skapa en glättig, skämtsam stämning. Denna personalens 
strategi är helt i linje med elevernas, vilket bidrar till en ”kollektiv” 
skenalliansutveckling, d v s en skenallians på avdelningsnivå.  

Hur man organiserar rekrytering och vikariat utgör natur-
ligtvis en grundbult i engagemanget i eleverna och tillämpningen 
av ett behandlingstänkande. Kortare vikariat påverkar förutsätt-
ningarna för utvecklingen av arbetsallians, både ur elevens och 
personalens perspektiv. Kombinationen av elevernas hårda pröv-
ningar av behandlare och personalens osäkerhet i behandlarrollen 
riskerar att leda till särskilda svårigheter att balansera kontrollen 
och kontakten och stärker därmed ett kortsiktigt här-och-nu-
tänkande. Eleverna knyter ingen stabilare kontakt, eftersom de vet 
att vikarier kommer och går. Vad rekrytering av fast personal be-
träffar, sker den ofta via vänner, arbetskamrater och syskon. Detta 
kan förstärka olika subgruppsfenomen, t ex vissa attityder, fördo-
mar och tankar som därmed normaliseras inom institutionen. Om 
de som anställs dessutom söker arbetet därför att de är arbetslösa, 
alltså inte av ett genuint eller i vilket fall primärt intresse för be-
handlingarbete, främjas inte behandlingstänkandet. Dessa rekryte-
ringsfaktorer kan skapa ett slags institutionalisering av skenalli-
ansutvecklingen.   
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Kapitel 11 

Vad kan man göra? 
 

Vilka möjligheter finns det att påverka och stötta personalen så att 
dessa aspekter kan hanteras på ett sätt som ökar sannolikheten för 
utvecklingen av en god behandlingsallians? På grundval av materi-
alet kan man urskilja två slags möjligheter till en professionell ut-
veckling av behandlarrollen.  

Behandlarstöd  
Att döma av personalens beskrivningar av handledning tycks det 
som om det finns åtminstone tre olika sätt att se på behovet av 
stöd. Jag kallar dem de självgående, osäkra respektive fokuserade 
synsätten. Med utgångspunkt i dessa olikformulerade behov syn-
liggörs vikten av handledning som ett bidrag till en gemensam 
grund i behandlingstänkandet och behandlarrollen samt som en 
ökad möjlighet att reflektera och hantera de känslor som behand-
lingsarbetet väcker. Handledning framstår där som ett betydelse-
fullt sätt att möjliggöra utvecklingen av en behandlingsallians och 
förhindra utvecklingen av skenallians, allianshaveri och behand-
lingshaveri.  

Det självgående (eller självtillräckliga) synsättet präglas av 
att man överhuvudtaget inte tycker att man behöver någon hjälp 
utifrån. Man ser sig själv som expert och klarar av arbetet på egen 
hand. Man använder sig av egna metoder för att pröva olika strate-
gier i kontakten med pojkarna, t ex ett slags ”trial-and-error”. De 
självgående behandlarna eller arbetsgrupperna tenderar att fokuse-
ra på reglerna och kontrollen av eleverna genom dessa. Man beto-
nar neutraliteten i sitt känslomässiga förhållningssätt och funderar i 
princip aldrig över en elev efter arbetstid. Därför ser man inte nå-
gon större anledning att diskutera, eller ta handledning på, de käns-
lor som väcks i relation till eleverna.  
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Vi frågar X till råds när det har behövts. (Så det är ingen re-
gelbunden handledning?) Nej. Men X är med på våra kolle-
gier ibland och har någon synpunkt ibland, men annars har vi 
inget. Det är vi på golvet som fattar våra egna beslut. (Vad 
tycker du om det?) Jag tycker det är bra, för vi är en liten ar-
betsgrupp på [ ] personer. Om vi tar några nya beslut eller 
behöver ha några nya regler eller göra ändringar så diskuterar 
vi det på våra kollegier. Jag menar, det är alltid folk som är 
för och folk som är emot. Och då gör man en röstning bara 
och sen jobbar alla efter det beslutet som är taget. Det funkar 
jättebra. Så i stort sett är vi självgående. 
  
Det andra synsättet präglas av osäkerhet i behandlingsarbe-

tet. Dessa behandlare uttrycker stora behov av handledningsstöd. 
Man har dock svårt att formulera vad man vill ha hjälp med utan 
uttrycker sig mer allmänt och diffust. Dessa behandlare beskriver 
oftare och tydligare än andra, om än indirekt, en osäkerhet i sin 
behandlarroll. Man upplever sig osäker i relation till pojkarna både 
vad gäller gränssättningen och kontakten. Man uttrycker även ofta-
re ambivalenta känslor gentemot eleverna, t ex att man tycker att 
vissa elever är besvärliga att hantera. Flera av dessa behandlare 
uttrycker även behov av en mer personlig utveckling via något 
slags individuell handledning.  

 
(Har ni handledning?) Nej vi har inte det ... men vi skulle be-
höva ha det faktiskt. (Vad skulle ni ha behov av då?) Ja ... 
hur man går vidare med sig själv ... när man upplever att man 
har kört fast med sig själv ... Man behöver bli mer stärkt i sin 
egen roll. Man behöver bekräftelse på vissa saker ... och kan-
ske ändra på andra. 
 
Det tredje synsättet är de fokuserade behandlarnas. Dessa 

behandlare vet vad de vill ha hjälp med, t ex metodhandledning 
eller elevhandledning. Det som präglar denna grupp är det uttalade 
behovet av en expert eller rådgivare som skall tala om för dem hur 
de skall hantera olika situationer. De tycks vara medvetna om sin 
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egen behandlarroll men mera osäkra hur de skall agera i olika situ-
ationer i relation till eleverna. 

  
Framförallt blir det en massa spekulationer och funderingar 
kring vissa elevers sätt att göra och inte göra. Man pratar  
bara om saker man inte vet någonting om. Då behöver man 
någon som är insatt som kan vägleda en rätt direkt. Istället 
för att man sitter i en kvart tjugo minuter och säga att man 
inte vet. Då är det bra med någon som tar tag i det och lotsar 
det rätt på en gång. 
  
De olika synsätten på behovet av handledning präglas av be-

handlarens eller gruppens sätt att se på behandlarrollen och uppgif-
ten. Eftersom detta påverkar hur man förhåller sig till eleverna, 
resulterar behandlarnas eller gruppens olikheter även i olikheter i 
behandlingen. Eleverna beskriver detta i sina berättelser om de 
olika grupperna, t ex den ”snälla”, den ”stränga” och den ”mesiga” 
gruppen. Eleverna lär snabbt känna dessa olikheter och hittar lätt 
sina förhållningssätt gentemot de olika behandlarna/grupperna. 
Man väntar med vissa förfrågningar tills den ”snälla” gruppen ar-
betar, man ligger lågt när den ”elaka” gruppen arbetar eller man 
planerar rymning främst under den ”osäkra” gruppens arbetspass. 
Dessa uppdelningar förstärker troligtvis olikheterna mellan arbets-
grupperna, vilket så småningom även kan leda till konflikter dem 
emellan. 

Systematisk, fokuserad handledning som kan ge stöd, struk-
tur och kunskap och därigenom förhindra alltför disparata behand-
lingstankar tycks vara en bristvara på Sishem. Inte minst måste 
man fråga sig i vilken mån den självgående gruppen av behandla-
re/avdelningar faktiskt har en realistisk uppfattning om sin egen 
förmåga och sitt behov av handledning. 

Utbildning  
Professionell utveckling är den andra formen av stöd som påverkar 
förutsättningarna för personalen att kunna utveckla en produktiv 
behandlingsallians. Det råder olika uppfattningar i behandlargrup-
pen om vad professionalitet i behandlingen på Sishem innebär. 
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Därför varierar också intresset och upplevelsen av nytta och stöd 
av utbildning mellan olika behandlare. Grovt kan man dela in upp-
fattningarna om professionalitet och professionell utveckling i två 
motsatta inställningar. Den ena inställningen, professionell utbild-
ningslust, betonar vikten av utveckling genom utbildning, medan 
den andra, professionell utbildningsmotstånd, istället tonar ned 
behovet av utbildning.  

Den professionella utbildningslusten beskriver önskan och 
vikten att ha eller få tillgång till mer formell utbildning och intern-
utbildning. Det är många behandlare som uttrycker en lust att få 
tillgång till mer kunskap om behandlingsmetod såväl som mer all-
männa kunskaper som man kan ha användning av i behandlingen. 
Flera av behandlarna uttrycker både en lust och ett behov att både 
fördjupa och förtydliga sin professionella roll genom utbildning 
och därmed kunna arbeta med de tydligt specificerade behand-
lingsinslagen, t ex ART. Man uttrycker behov av att få lära sig 
konkreta behandlingsmetoder och behandlingsinslag för att därige-
nom bli en mer aktiv och effektiv behandlare. Att se sig som en 
aktiv behandlare beskrivs många gånger som att utföra det som 
behandlarna själva definierar som specifika behandlingsinslag, 
som t ex ART, som antas leda till specifika förändringar. Önske-
målet att få bekanta sig med psykologiska teorier i vidareutbild-
ningen är olika viktigt hos olika behandlare, men det allmänna 
intrycket är dock att man inte är särskilt intresserad av detta.  
 

För att kunna göra ett riktigt bra jobb så tror jag att man mås-
te ha en bättre teoretisk utbildning. Du blir ju inte en bra be-
handlare bara för att du jobbar här. Jag tror att om man har 
en utbildning då har man en bättre förutsättning att leda de 
här ungdomarna åt rätt håll. Där man funderar över varför är 
Y som han är o s v och där man har lärt sig behandlingsme-
toderna ordentligt. Vi skulle få ett bättre behandlingsklimat 
om folk hade mera utbildning. 

 
Utbildningsmotståndet handlar om en principiell negativ in-

ställning till teoretisk kunskap och ett motstånd mot att utveckla 
sin roll som behandlare. De behandlare som uttrycker denna in-
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ställning ser ingen anledning till att vidare- eller fortbilda sig eller 
utbilda sig överhuvudtaget, talar ofta nedlåtande om högskoleut-
bildning och uttrycker att vanligt sunt förnuft gör mer nytta i be-
handlingen än teoretisk kunskap. Vidare uttrycker de ofta att de 
varken vill eller kan förstå sig på det psykologiska tänkandet om 
eleverna och behandlingen. Åsikterna bygger ofta på argument av 
typen att ”eleverna behöver lära sig att uppträda som vanliga män-
niskor”, vilket man anser att de lär sig genom att umgås och se hur 
vanliga människor med vanliga yrken bär sig åt. Man menar att 
eleverna erhåller denna kunskap genom att befinna sig på institu-
tionen, se hur behandlarna gör, följa reglerna och utföra praktiskt 
arbete. Flera av dessa behandlare berättar att de istället utgår från 
egna ”teorier” om vad de tycker att behandlingen skall innehålla. 
De anser att de genom sin praktiska kunskap har lärt sig vad ele-
verna behöver. Det psykologiska tänkandet och inslagen och me-
toderna i behandlingen beskrivs som mer eller mindre oväsentliga 
eller obegripliga. 

 
En behandlingsassistent säger att han tycker att det är bäst att 
jobba på avdelning A, för att han kan reglerna där. Det är en-
kelt, han behöver inte fundera så mycket på vad som gäller. 
Han säger, ”Jag kan inte några som helst teorier om psyket 
eller något sånt. Jag tror mer på sunt bondförnuft.” Han för-
klarar för mig att han har varit grovarbetare och att han inte 
kan någonting om psykologi.  
 
En annan behandlare instämmer i motståndet mot det psyko-
logiska tänkandet men säger, ”Det ju kan ju vara bra med så-
na som kan mer teorier och så. Men det är bra med en bland-
ning annars skulle alla ju gå omkring och fundera och analy-
sera hela dagarna.”  
 
De andra använder sig av [ ]metoden. Men alla gör inte det. 
Vi är några som istället gör på vårt sätt. Och det är ett sätt 
som funkar ... Jag har också kroppslig respekt så jag kan säga 
till. Jag förstår dom här killarna för jag har jobbat med såna 
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mycket. Så jag vet hur dom tänker och så, dom kräver re-
spekt. 
  
De olika inställningarna vad gäller behov av och lust till vi-

dareutbildning speglar olikheter i personalgruppen mellan de be-
handlare som vill utveckla sin behandlarroll genom utbildning och 
de som inte känner att de har det behovet. Åsikterna bygger till stor 
del på olika perspektiv, främst hur man ser på sin egen behandlar-
roll och -uppgift, men även vad man anser att behandlingen bör 
innehålla och ibland även vad den syftar till.  

Dessa olika inställningar, tillsammans med olika förutsätt-
ningar (d v s utbildning, erfarenhet) i personalgruppen, bidrar till 
att utveckla och prägla de olika ideala behandlarrollerna och på-
verkar hanterandet av olika inslag och påverkande faktorer i be-
handlingen.  

Sammanfattning 
Utbildning och handledningsstöd kan ses som två möjligheter till 
ökad professionalism och därmed ökad potential till att utveckla 
behandlingsallians. Om dessa stöd- och utvecklingsinsatser är 
ojämna eller obefintliga så finns risken att behandlarna skapar egna 
ideal, ”teorier” och behandlingsmetoder. Då denna typ av behand-
ling är krävande både fysiskt och psykiskt så finns risken att dessa 
egna metoder i hög grad vilar på behandlarnas egna överlevnads-
strategier. Då den främsta överlevnadsstrategin tycks vara att strä-
va efter ett lugn på institutionen, gagnas utvecklingen av en skenal-
lians. Då detta ofta överensstämmer med elevernas överlevnads-
strategier stärks skenalliansförloppet. Dock kommer denna skenal-
lians ibland att sluta i ett behandlingshaveri. Eleverna beskriver 
ofta att de känner mer respekt för en behandlare som är tydlig, 
konsekvent och pålitlig i sin behandlarroll och därigenom även kan 
hantera gränssättandet i behandlingen. Dessa trygghetsskapande 
strukturer är något som de flesta elever har saknat under uppväx-
ten. Därför utgör en professionell hållning en grundbult i förutsätt-
ningarna att utveckla en behandlingsallians. För att utveckla den 
professionella hållningen måste man ha en grundläggande utbild-
ning i behandlingsarbete och frekvent, kontinuerlig handledning.  
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Kapitel 12 

Resultatsammanfattning 

 
Åtskiljande kännetecken på genuin  
behandlingsallians, skenallians och  
allianshaveri 
 

 Genuin 
allians 

Sken-
allians 

Allians-
haveri 

Karaktär Ömsesidig  
anpassning 

Ensidig  
anpassning  
(elever/ 
institution) 

Ingen  
anpassning,  
agerande,  
fientlighet 

Syfte Förändring,  
utveckling 

Status quo,  
överlevnad  

Överlevnad, 
förflyttning 

Dilemma Balans,  
integrerat ideal

Obalans,  
ensidigt ideal 

Olika strate-
gier 
 

Tid/rum Flexibilitet,  
förutsägbarhet

Oförutsägbar-
het,  
passivitet 

 

Behandlings-
inslag 

Förändring,  
påverkan 

Regler som  
”styrmedel”, 
inkonsekvent 
tillämpande 

 

Tvånget Tvång som 
ram, gräns 

Tvång som 
straff 
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Tidsperspektiv Holistiskt Ensidigt/ 
här och nu 

 

Motöver-
förings-
relation 

Engagemang, 
reflektion 

Oengagerad,  
oreflekterad 

Fientlighet, 
ilska 

 

Relations-
erfarenheter 

Relativ trygg-
het 

Otrygghet,  
misstro 

Hat 

Relations-
arbete 

Anknytnings-
arbete 

Konfliktfri  
anpassning 

Inget alls 

Organisation/ 
personal  

Behandlings-
personal 

”Bara” 
personal 

 

Behandlings-
utfall 

Utfallsrealism Utfalls-
uppgivenhet 

Hopplöshet 

Elevstrategi Kontakt-
sökande 

Konfronta-
tion,  
agerande,  
undvikande 

Protest,  
utstraffning 

Elevernas 
upplevelse 

Förhoppning, 
förändring  

Förvaring,  
besvikelse 

Hat, värde-
löshet, uppgi-
venhet 
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Kapitel 13 
Skenallians 

 
Skenallians är en allians som bygger på en outtalad överenskom-
melse om att undvika all form av kontakt som kan innebära påver-
kan, förändring och utveckling. Skenalliansen syftar till överlevnad 
på arbetet eller under placeringstiden. Att överleva betyder att inte 
bli misshandlad fysiskt eller psykiskt, att upprätta ett förutsägbart 
lugn och kontroll. Därmed kan man få en dräglig tid på institutio-
nen, kanske till och med en trevlig tid. För eleverna betyder över-
levnad dessutom att deras inre kontroll inte hotas av alltför på-
trängande och förföljande behandlare eller av distanserade och 
avvisande behandlare. Upprättandet av skenalliansen ger dessutom 
intryck av ett gott samarbete, eftersom hoten hålls i schack och 
konflikterna uteblir. 

Denna typ av allians utvecklas både på ett medvetet och 
omedvetet plan. De flesta eleverna uttrycker sig explicit om den 
strategi de använder sig av för att gå igenom behandlingen så lätt 
som möjligt och för att skydda sig mot personalens bestraffningar, 
kränkningar och svek. Att eleverna till varje pris måste värja sig 
mot behandlingen och ibland t o m förstöra den påverkan som 
skulle kunna leda till positiv förändring beror på mer omedvetna 
motiv hos pojkarna. Personalen är inte lika benägen att berätta öp-
pet om sina motiv att upprätta en skenallians. Det kan bero på en 
önskan att undanhålla information både inför sig själva och inför 
mig. Troligtvis skyddar man sig mot känslan av diskrepans mellan 
behandlaridealet och hur man uppfattar att man ändå gör i verklig-
heten. Personalens omedvetna skäl kan förklara att man går med i 
en skenallians och därmed undviker att bidra till elevens föränd-
ring och utveckling, trots att det är ens arbetsuppgift.   

Skenalliansen utvecklas genom en ensidig anpassning, d v s 
den explicita eller implicita överenskommelsen mellan elev och 
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behandlare utgörs av att en av dem anpassar sig till den andre. På 
så sätt vet man vad som gäller och det blir lugnt.  

Detta kan gestaltas genom att eleven gör precis det han måste 
för att få det han vill ha, t ex vara i fred, få permission etc, men han 
gör det bara för att han måste och dessutom med en minimal insats.  

Det andra sättet att få till stånd en skenallians är att behand-
larna anpassar sig till eleverna genom att tillmötesgå deras krav. 
Därigenom vidmakthålls ett tillfälligt lugn. Anpassningen till ele-
verna innebär t ex att de får sin vilja igenom, att man ser mellan 
fingrarna på regelbrott eller att behandlaren utför regelbrott för att 
uppfylla elevernas krav.  

Skenalliansen uppstår i ett implicit och explicit samspel mel-
lan behandlare och elev. Eleverna, både som grupp och enskilda 
individer, testar och läser snabbt av huruvida en behandlare beto-
nar anpassning till institutionen alternativt anpassar sig till elever-
na. Hur en behandlare förhåller sig till detta ”testande” bygger bl a 
på karaktären av deras professionella ideal, d v s hur de betonar 
kontrollen och kontakten i relationen till pojken. Om det utifrån 
detta samspel uppstår strategier som stämmer överens, kan en 
skenallians mellan behandlaren och eleven utvecklas. 

En sådan typ av allians leder i första hand till ett tillfälligt 
lugn. Huruvida lugnet vidmakthålls beror på samspelet. I den stund 
någon av parterna bryter samspelet av någon anledning uppstår en 
ny situation. I denna studie har ingen skenallians bestått, utan förr 
eller senare har ett allianshaveri skett. Ett s k allianshaveri definie-
ras som ett tillfälligt eller permanent avbrott i kontakten. Genom 
att de tidigare implicit överenskomna strategierna inte längre vid-
makthålls uppstår plötsligt en oförutsägbarhet i relationen.  

Hur denna situation hanteras påverkar förutsättningen för ut-
vecklingen av en återupprättad allians. Samspelet återgår ibland till 
en skenallians. Men allianshaveriet kan även utgöra vändpunkten 
till ett formande av förutsättningarna för en behandlingsallians. 
Genom en analys av haveriet kan elevens och behandlarens strate-
gier bli synliggjorda. På så sätt möjliggörs en situation där behand-
lare och elev tillsammans kan analysera händelsen och sina före-
ställningar om den och därmed kanske hitta nya förutsättningar. 
Ibland leder ett allianshaveri emellertid till ett behandlingshaveri, 
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vilket innebär att behandlingen avbryts, t ex genom förflyttning 
eller utskrivning av eleven. 

Nedan följer några exempel på hur alliansprocesserna kan 
utvecklas, vidmakthållas eller förändras. Dessa exempel har sam-
manställts utifrån intervjuer med elev, personal och socialtjänst 
samt dokument. Den första vinjetten beskriver hur en skenallians 
successivt etableras mellan en elev och institutionspersonal.  
 

En elev har enligt journalanteckningarna varit mycket stökig. 
Han har periodvis varit mycket utagerande, både verbalt och 
fysiskt. Han beskrivs som rastlös, slår på olika saker och har 
svårt att lyssna. Eleven berättar att han testar personalen för 
att få makt och därigenom få olika fördelar. I det här fallet 
lönar det sig inte, utan han känner sig istället nedtryckt. 
Plötsligt ändras humöret och Y beskrivs som lugn och trevlig 
och lätt att ha att göra med. Det går lätt att tala med honom 
och det understryks att han är lugn och fin. Så småningom 
bestämmer sig Y för att sköta sig genom att anpassa sig till 
personalens regler. Därigenom tänker han sig att han både 
kan få fördelar, t ex permission, men också bli lämnad i fred. 
Att de slutar ”hacka” på honom. Han säger att personalen 
tycks blir nöjda när han visar sig så där lugn. I journalerna 
står att han har blivit mycket lugn och fin men inget anförs 
som kan förklara denna plötsliga vändning. Man tycks heller 
inte fundera över detta, utan man uttrycker bara sin tillfreds-
ställelse över detta lugn. Eleven får sin införtjänade permis-
sion, avviker och är borta ca två veckor. Han hämtas tillbaka 
med polistransport. Avvikningen var enligt eleven planerad.  

 
En viktig orsak till att det kommer en skenallians till stånd är 

att personalen inte tycks reflektera över pojkens ”agerande”, vare 
sig det gäller ”stökigheten” eller den senare anpassningen. Man 
blir nöjd när Y gör det man kräver, därmed blir det lugnt omkring 
honom. 

Följande episod beskriver en skenallians mellan eleven och 
socialtjänsten. Eleven och socialtjänst ingår denna allians för att få 
ett lugn kring placeringen. Då utvecklingen av denna skenallians 
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skulle ”störas” av institutionen, hålls den utanför, både vad gäller 
samarbetet med socialtjänsten och med eleven.  
 

Socialtjänsten har utfärdat en vårdplan för Y. Enligt denna 
vårdplan skall Y klara av en del saker för att få t ex permis-
sioner. Socialtjänsten upprättar en överenskommelse med 
elevens kontaktperson att kontinuerligt rapportera huruvida 
Y uppfyller dessa noga skriftligt definierade krav på ett till-
fredsställande sätt. Kort därpå rymmer Y, och under rym-
ningstiden utfärdar socialtjänsten en utflyttningsplan, som 
skall genomföras snarast. Socialsekreteraren motiverar detta 
med att Y är svår att ha inlåst och att man därför skall pröva 
ett alternativ som Y själv vill ha. Han har vägrat anpassa sig 
till de regler, normer och krav som institutionen har. Y säger 
själv i mina intervjuer att han vägrar anpassa sig till reglerna 
och att han planerar att bråka och rymma för att få sin vilja 
fram, d v s att skrivas ut. Han berättar att han aldrig tänker 
lägga av med kriminaliteten ”eftersom det är så spännande”. 
Mamman till Y kan enligt journalen inte ha vårdnaden om 
sin son, bl a eftersom hon inte kan upprätthålla rimliga grän-
ser för Ys ageranden!  
Socialtjänsten beslutar om utskrivning till ett slags eget ung-
domsboende. Y återkommer segerviss från avvikningen. Han 
har fått sin vilja fram. Andra elever tar stort intryck av detta 
händelseförlopp. 
Kort efter utskrivningen till det egna boendet, placeras Y på 
en ny institution, eftersom han inte har ”skött sig”. 

  
Följande vinjett beskriver också en skenallians mellan social-

tjänst och elev. Av olika skäl anpassar socialtjänsten sina beslut 
efter elevens önskemål. Man ignorerar institutionens kunskaper 
och åsikter om behandlingen och eleven och fattar sitt beslut utan 
diskussion med institutionen. Skenalliansprocesserna blir tydliga 
framför allt genom att socialtjänsten undviker att reflektera över 
och diskutera beslutet. Man fattar ett beslut som knappast kan mo-
tiveras på annat sätt än att man söker den enklaste lösningen för 
tillfället.  
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Elev Y placeras vid institutionen. Han är emot detta, vilket 
han ständigt påpekar. Socialtjänsten och Y har kontakt, och 
Y utövar påtryckning på socialtjänsten för att få en förflytt-
ning till stånd. Institutionen och behandlarna väntar på beslut 
om en behandlingsplan. Denna osäkerhet om framtiden på-
verkar kontakten mellan eleven och personalen negativt. Y 
ser ingen anledning att anpassa sig eller att etablera en käns-
lomässig samtalskontakt. Personalen beskriver en känsla av 
underläge gentemot såväl socialtjänsten som eleven, efter-
som varken socialtjänsten eller elev verkar vilja att upprätta 
en dialog. Personalen är frustrerad och vet inte hur de skall 
förhålla sig till eleven, vare sig när det gäller regler eller kon-
taktsamtal. Frustrationen tycks successivt ersättas av uppgi-
venhet. ”Vad kan vi göra?” ”Det spelar ingen roll, vi har ing-
enting att säga till om.” Socialtjänsten beslutar hastigt, utan 
föregående diskussioner med institutionen, att skriva ut ele-
ven till en annan form av behandling. Personalen upplever 
sig lurad och eleven triumferar. 

  
Nedanstående vinjett beskriver en skenallians som leder till 

ett allianshaveri som, genom att den identifieras som sådan, leder 
till gemensam reflektion tillsammans med den berörda personalen. 
Det blir utgångspunkten för att etablera en genuin behandlingsalli-
ans.  
 

Denna elev började sin institutionsvistelse med att vara 
mycket trevlig och lättsam. Han blev i gengäld vänligt be-
mött av behandlarna. Personalen närmast Y beskriver sitt be-
handlarideal som att ha en bra kontakt, vara snäll och tillmö-
tesgående, inte ställa några direkta krav. Alla tycks nöjda – 
för tillfället. Personalen berättar att Y är så trevlig och sköt-
sam. Han får därför många förmåner och fördelar. Man har 
svårt att stå emot hans önskningar. Y beskriver i flera inter-
vjuer att han upplever att behandlingen är kravlös, bl a ge-
nom att han så lätt slipper från vissa moment. Han beskriver 
en ambivalent inställning till detta. Å ena sidan är det skönt 
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att slippa ”allt jobbigt”, å andra sidan säger Y att han egent-
ligen vill göra något av tiden när han är här. Han vill gärna 
gå i terapi eller någon form av samtal. Han vill förstå sig på 
sig själv. Han blir irriterad över att de planerade aktiviteter 
av det slaget som finns, t ex gruppsamtal, inte blir av och ut-
trycker besvikelse över detta. Han vill därför bara sköta sig 
så att han så snabbt som möjligt får permission för att kunna 
avvika.  
Eleven rymmer under en permission och är borta några 
veckor och missköter sig rejält. Han kommer tillbaka med 
polistransport. Behandlarna bemöter detta genom att diskute-
ra och samtala med eleven. Under denna process börjar så 
småningom andra känslor hos eleven bli synliga. Samarbetet 
mellan eleven och ett par behandlare fördjupas. Eleven får 
hjälp med sina känslor främst i terapeutiska samtal. Persona-
len berättar att Y inte längre bara är snäll och glad utan även 
ledsen, arg och sur. Men personalen kan se detta som ett sätt 
att faktiskt få en djupare kontakt med eleven. Man förstår då 
bättre hur eleven egentligen mår, vilket också gör att man 
kan förutse en eventuell rymning, och förtroendet dem emel-
lan ökar. Även kontaktpersonen uttrycker att han har lärt sig 
något om behandlingstänkande av dessa händelser med Y. 
Han beskriver att han själv undvek konflikter och blev dupe-
rad av den trevliga, snälla stil som Y hade och nu förstår att 
han bör vara vaksam på detta. Parallellt sker aktiv planering 
inför en utflyttning. Eleven organiserar med hjälp av perso-
nal sin utslussning och framtid utanför institutionen. 

 
Här följer en vinjett som beskriver en skenalliansutveckling 

med anpassning till personalen. Då och då sker ett ”utbrott” från 
eleven då känslan av underläge gentemot personalen blir ohanterlig 
för honom.  
 

Y placerades vid institution A och var mycket missnöjd från 
början, han upplevde att placeringen var orättvis och onödig. 
Han beskriver däremot att personalen var OK från början. Y 
är motiverad att ta tag i sina studier. Han berättar att han gär-

 
- 190 - 

 
 
 
 
 
 



na vill ha någon kontaktperson att tala med om olika saker. 
Han har haft en bra kontaktperson, men han tycker inte att 
kontakten har varit tillräckligt kontinuerlig, inte tillräckligt 
frekvent. Men han har velat fortsätta, eftersom de hade börjat 
få en god kontakt. Med hänsyn till dessa tankar kan man anta 
att Y hade en vilja att knyta kontakt med en behandlare. Suc-
cessivt förändras bilden, Y upplever att personalen är för 
stränga när det gäller institutionens regler,  
t ex att vara punktlig. Han upplever att en del av personalen 
vill bestraffa eleverna och därför försöker hitta något att kla-
ga på eller bestraffa dem för. Y beskriver att vissa straff är 
särskilt ”dåliga” för eleverna, t ex att de inte får ta emot be-
sök från sina föräldrar, om de har gjort någon förseelse. 
Känslorna av att vara i ett ständigt underläge får Y att öms-
om protestera och ömsom anpassa sig till reglerna. Han be-
rättar att han inte känner förtroende för någon behandlare, 
han skyddar sig genom att försöka anpassa sig till reglerna, 
vilket periodvis går dåligt och resulterar i verbala utageran-
den.  
Den aktuella personalen utgår främst från ett kontrollerande 
behandlarideal. Y är illa omtyckt av personalen; en del ut-
trycker starka äckelkänslor, andra mer diffus irritation. Ingen 
kan berätta varför, men man undviker Y. Parallellt med detta 
minskar Y’s studiemotivation. Förutsättningarna för att eta-
blera en behandlingsallians är dåliga under större delen av 
behandlingstiden. Snarare är det en skenallians där Y anpas-
sar sig till institutionens regler endast för att man inte skall 
kunna komma åt honom och straffa honom. Men kanske 
också för att personalen skall tycka om honom? I den här si-
tuationen tycks skenalliansen bl a syfta till att hålla negativa 
känslor, t ex hat, äckel och avsky, under kontroll hos perso-
nalen.  

 
Ytterligare ett exempel på en skenallians följer, där eleven 

anpassar sig till institutionen och personalen. Personalen är nöjd 
med lugnet, tills ett oväntat behandlingshaveri bryter behandling-
en. 
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Y är initialt relativt positivt inställd till behandlingen. Han 
har stora behov att få individuella samtal, såväl med kontakt-
personen som med en terapeut. Kontaktpersonen beskriver 
honom som lugn och anpassad, han gör det han måste men 
inte mer. Inom ramen för denna anpassning har de en enkel 
och smidig kontaktrelation. Personalen är nöjd med eleven, 
för han sköter sig utan bråk och är dessutom trevlig och till-
mötesgående. Eleven uttrycker i intervjuer behov av mer 
kontaktsamtal om olika viktiga frågor. Kontaktpersonen ut-
trycker en medvetenhet om risken att en snäll och anpassad 
elev inte riktigt får den uppmärksamhet som han kanske be-
höver. Oväntat avviker Y från en permission. Väl ute kontak-
tar han institutionen och vill bli förflyttad till en annan insti-
tution. Han har diffusa skäl, bl a att han inte trivdes i elev-
gruppen. Detta avslås av socialtjänst, eleven håller sig därför 
borta och väntar ut tiden tills institutionen och socialtjänst in-
te kan hålla en vårdplats åt honom längre. Han skrivs därför 
ut från institution A.  

 
Detta förlopp kan ses som en beskrivning av en skenallians 

som plötsligt tar vändning i ett behandlingshaveri. Frågan är om 
personalen ignorerade tecknen till detta haveri? Kanske var skenal-
liansen så starkt bindande att eleven inte kunde eller vågade ut-
trycka sitt missnöje annat än genom en rymning? 
 

Elev Y uttrycker från början missnöje med att behöva vara 
inlåst. Han kan inte se någon mening med detta. Samtidigt 
uttrycker han flera gånger behov av att känna att personalen 
bryr sig om honom. Han uttrycker stor uppskattning av den 
personal som på något sätt visar spontan omsorg, eftersom 
han då vet att de verkligen bryr sig och inte låtsas. Denna 
elev uttrycker synnerligen starka känslor av såväl positiv 
som negativ karaktär. Eleven talar ofta i intervjuerna om att 
han vill rymma från institutionen eftersom han känner att 
detta inte har någon som helst mening för honom. Han rym-
mer under dramatiska former. Han återförs dock inom kort 
till institutionen. Flera i personalgruppen uttrycker öppet 
starka negativa känslor mot Y, p g a det våldsamma rym-
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ningsförsöket. Y svarar med samma hat. Alla förutsättningar 
för en behandlingsallians från vare personalens eller elevens 
sida har nu havererat. Ett bra tag efter detta är det stökigt, 
bråkigt och hatiskt i kontakten mellan personal och Y. Så 
småningom sker en förändring. Y bestämmer sig för att sköta 
sig för att få permission för att avvika. Han fullföljer sina 
planer och avviker för att aldrig återkomma till institutionen. 
Så småningom skrivs Y ut i sin frånvaro.  

 

Två fall 
Nedan följer två mer detaljerade analyser av utvecklingen av be-
handlingsalliansen i ett elevärende. Mitt underlag är intervjuer med 
personal, socialsekreterare, förälder och elev samt KIA-
journalanteckningar.  

I det första fallet har utvecklingen karaktär av en skenallians, 
där personalen anpassar sig till eleven. Eleven svarar med att vara 
lugn och snäll, tills han väcker ytterligare krav. Eleven anpassar sig 
under korta perioder till vissa regler för att få permission men 
rymmer i princip under varje permission. 
 

Y följer sin veckoplanering endast periodvis. Under långa 
perioder sover han fram till lunch, äter oftast inte ens lunch. 
Y avviker under i princip varje permission (med eller utan 
ledsagare). Y är många gånger tydlig om sina planer att 
rymma, men det vidtas inga direkta åtgärder med anledning 
därav, utan socialtjänst, föräldrar och behandlingshemmet 
kommer överens om att ge Y permissioner. Till hans egen 
förvåning lyckas han trots alla avvikningar oftast få åka både 
på utflykter och permissioner. Y själv säger att dessa permis-
sioner är för svåra för honom att uthärda och ber vid ett par 
tillfällen att få ”slippa”. Han känner att risken för avvikning 
är uppenbar, vilket i så fall skulle innebära att placeringsti-
den förlängs.  
För övrigt sköter sig Y. Han är aldrig provokativ eller otrev-
lig. Han drar sig istället undan såväl andra elever som perso-
nal. Han undviker även djupare samtal med såväl kontaktper-
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son som med terapeut. Y upplever att de provocerande ele-
verna är störande. Han vill ha lugn och ordning på avdel-
ningen och önskar tydliga och förutsägbara dagsplaneringar, 
d v s att det som är planerat fullföljs (oavsett om han tänker 
delta eller ej). 
Y väntar på att få komma från institutionen. Han ser ingen 
mening med att vara där annat än som förvaring.  
Y är själv förvånad över de möjligheter han har att ägna sig 
åt aktiviteter som enligt reglerna inte tillåts, t ex att spela da-
taspel innan en viss tid på dagen, se på filmer o s v.  
Socialsekreteraren beskriver sin uppgivenhet inför Ys fall. 
Hon har kontakt med Y och hans familj sedan lång tid. Hon 
ser ett återkommande mönster i Ys sätt att ständigt avvika 
från sina placeringar. Föräldrarna anser inte att en låst insti-
tutionsplacering löser problemen, men de har inget alternativ 
att föreslå.  
Y berättar att han tagit droger på institutionen, som en annan 
elev tagit med in från en permission. Han lyckas dock und-
komma ett positivt s k toxprov.  
Socialsekreteraren beskriver senare en hopplös situation med 
ständiga avvikningar och polishämtningar och föräldrar som 
inte medverkar i försöken att motivera Y för behandlingen. 
Under en av avvikningarna från en permission tar Y kontakt 
med socialsekreteraren och vill förhandla fram en utskriv-
ning. Efter mycket diskussioner går socialsekreteraren med 
på detta, om Y följer med tillbaka till institutionen, eftersom 
detta är ett villkor för att efterlysningen skall upphöra. Y föl-
jer med tillbaka. Kort därpå fattar socialtjänsten ett formellt 
beslut kring utskrivning. 
Socialsekreteraren motiverar detta med att Y har blivit posi-
tivt förändrad. Han kan bl a förhandla, diskutera och föra 
fram sina åsikter på ett helt annat sätt än tidigare. Behand-
lingshemspersonalen är dock inte enig med detta beslut om 
utskrivning. De anser att Y behöver längre tid för att utveck-
las mer. Dock tycks det som om man kapitulerar inför beslu-
tet och istället tar fasta på det beröm som socialsekreteraren 
delar ut till dem.  
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Vid utskrivningstillfället är alla parter nöjda. Personalen är 
nöjd över sin, enligt socialsekreteraren, goda behandlingsin-
sats, socialsekreteraren över sitt fattade beslut, och Y över 
sin fullständiga seger över samtliga. 
Kort därpå ser verkligheten annorlunda ut. Y uteblir från av-
talade möten med socialsekreteraren, gör inga av de planera-
de insatserna, t ex arbetsträning.  
Kort därefter häktas Y för misshandel. 

 
Det andra fallet har jag tolkat som en skenalliansutveckling 

av det slag där eleven, åtminstone periodvis, anpassar sig till insti-
tutionens regler och personal. Dock föder detta så småningom en 
ökad ilska hos honom i samband med att personal, som han uppfat-
tar det, sviker honom. Denna upplevelse genererar nu ett antal alli-
anshaverier, där strategierna inte handlar om anpassning till vare 
sig personalen eller eleven utan om att ingen anpassar sig till den 
andra. I det här fallet ökar personalen sin kontroll över pojken. 
Eleven i sin tur vill inte anpassa sig till detta, vilket leder till ett 
allianshaveri med inslag av våldsamma utageranden, fysiskt, psy-
kiskt och verbalt. Så småningom sker en återgång till skenallians, 
då eleven vill ha permission. Tiden går och det är lugnt en period 
men närmar sig successivt ett allianshaveri igen. Eleven berättar att 
anpassningen endast är till för att skydda sig mot påfrestning och 
bli osårbar. Behandlingen slutar i ett behandlingshaveri där eleven 
blir omflyttad till ett annat hem p g a en stor konflikt och, i grun-
den, ett allianshaveri.  
  

Y är mycket positiv i början av placeringen. Han sköter sig 
enligt KIA-journalerna oftast bra på avdelningarna. Han föl-
jer reglerna och uppträder artigt och väluppfostrat. Y be-
skrivs som lite barnslig i sitt sätt att vara, fnittrar och skojar 
med alla då han är på gott humör. Då och då inträffar dock 
ett mer eller mindre kraftigt allianshaveri. I dessa situationer 
ger sig Y fysiskt på personal. Dessa angrepp startar som re-
gel som dispyter om olika regler eller attitydfrågor. Y be-
skriver att hans känsla är att många i personalen vill utöva 
makt över eleverna. Han hävdar att flera av behandlarna har 
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uppträtt på ett ”sadistiskt” sätt och straffat honom med kraf-
tiga repressalier för små eller inga förseelser. Y beskriver att 
han försöker anpassa sig till institutionens regler för att få det 
lugnt och bli lämnad i fred; dock havererar detta då han upp-
lever att personalen blir för rigid och ”plitaktig”. Dessutom 
upplever Y att personalen ofta provocerar honom med flit för 
att han skall bli arg så att de därmed får en chans att straffa 
honom. Y etablerar skenallianser till olika behandlare. Ett 
par behandlare anpassar sig efter Y’s önskemål, och enligt Y 
sker kraftiga rambrott i dessa skenallianser. I andra samman-
hang anpassar sig Y till reglerna, mycket för att den andra 
skenalliansen inte skall uppdagas. Detta resulterar således i 
ganska sofistikerade skenalliansprocesser. Så småningom 
krockar dessa, d v s regelbrottet uppdagas och behandlings-
haveriet är ett faktum. Eleven skrivs ut från institutionen.    

 
Man kan betrakta personalens och elevernas upprättande och 

vidmakthållandet av skenalliansen som ett verktyg för att försöka 
behålla kontroll över behandlingssituationen och över varandra och 
därmed överleva behandlingen och arbetet. Personalens benägen-
het att gå med i en skenallians kan ses som ett sätt att förhålla sig 
till konflikten mellan kontroll och kontakt i behandlingssituatio-
nen. Då institutionsvistelsen har inslag av både straff och behand-
ling finns risken att behandlarna blir straffande och moraliserande 
eller naivt terapeutiska. Eleverna kan komma att betraktas som 
förövare eller som offer, vilket kan väcka känslor hos behandlarna 
av aggressivitet eller omsorg. Kontakten kan både bli för distanse-
rad eller för nära. 

Att härbärgera och hantera dessa ”ytterligheter” är en av de 
viktigaste och svåraste uppgifterna i denna typ av behandling 
(Hale, 1998). Hela tiden finns risken att man som behandlare iden-
tifierar sig uteslutande med endera av dimensionerna, vilket åskåd-
liggörs av de beskrivna ”behandlaridealen”. I denna studie kan 
man se att skenalliansen ofta döljer, och därmed också vidmakthål-
ler, ett ensidigt förhållningssätt, t ex att en behandlare identifierar 
eleven enbart som en förövare och därmed bemöter honom med en 
straffande och moraliserande attityd. Så länge eleven ”spelar med” 
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och accepterar detta förhållningssätt upprätthålls lugnet på avdel-
ningen. 

För eleverna fungerar skenalliansen som en strategi som 
skyddar mot risken för en alltför nära eller alltför distanserad käns-
lomässig kontakt mellan elev och behandlare. Med utgångspunkt i 
ett psykoanalytiskt perspektiv kan man anta att ett närmande för de 
flesta av dessa elever innebär ett hot om sammansmältning och 
identitetsförlust, och att en separation tolkas som en risk för käns-
lor av övergivenhet och förintelse (Bergman 2002; Glasser, 1979, 
1992, 1998; Hale, 1998; Winnicott, 1954). Denna hotbild aktuali-
seras i tvångsbehandling, då eleven fråntas stor del av sin autonomi 
och därigenom också blir mer beroende och regressiv (se t ex 
O´Malley, 1990). Eleven befinner sig alltså mittemellan dessa ång-
estladdade krafter och kämpar för att kunna hålla kontrollen över 
dessa hot. Glasser beskriver detta som elevens kärnkonflikt [core 
conflict]. Ett sätt är att hantera den är att tillfälligt underkasta sig 
behandlarnas kontroll genom att t ex anpassa sig till reglerna efter-
som man då lämnas i fred. Ett annat sätt är att istället försöka kon-
trollera behandlaren genom att tänja på gränserna och utnyttja be-
handlarens osäkerhet och svaghet. Ofta är detta förhållningssätt 
präglat av mer eller mindre sadistiska inslag från elevens sida men 
även detta syftar till att bli lämnad i fred av behandlaren. 

Betraktad i detta perspektiv kan man hävda att skenalliansen 
innebär att personalen vidmakthåller ett förhållningssätt, status 
quo, genom att kontrollera eleverna eller att bli kontrollerad av 
eleverna. Eleverna i sin tur vidmakthåller sin kontroll genom ett 
förhållningssätt som innebär underkastelse eller kontroll. Behand-
larna utgår från sina behandlarideal och betonar utifrån dem kon-
troll eller kontakt, och när deras ideal och elevernas strategier 
stämmer överens etableras en skenallians. Detta medför ett sken-
bart lugn som kan riskera att förväxlas med professionalitet och 
framgångsrik behandling. 
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Kapitel 14 

Har andra forskare sett skenallians? 
 
Förutsättningarna för behandlingsallians i den miljö som Sishem 
erbjuder, och själva definitionen av fenomenet behandlingsallians, 
måste på många sätt skilja sig från definitionen av, och förutsätt-
ningarna för, behandlingsallians i en psykoterapeutisk situation. En 
jämförelse mellan de två behandlingsmiljöerna försvåras emellertid 
av att det överhuvudtaget, alltså internationellt, bara finns få studi-
er som studerat detta alliansfenomen på institutioner som behand-
lar kriminella och missbrukande ungdomar under tvång. I psykote-
rapiforskningen, å andra sidan, är den terapeutiska alliansen ett av 
de oftast studerade fenomenen i processen. Man kan t o m uppfatta 
denna studie som ett försök att tillämpa ett psykoterapeutiskt be-
grepp på en behandlingssituation som grovt kan karakteriseras som 
ett slags miljöbehandling under tvång. Det finns därför skäl att 
jämföra begrepp och fenomen i de olika behandlingssituationerna.  

Safran och Muran 
Safran och Muran (2000) har utvecklat en modell för att känna 
igen, förstå och kunna hantera olika typer av alliansbrott [alliance 
ruptures]. Empirin bakom deras modell är data från studier av psy-
koterapi med frivilliga patienter och utbildade terapeuter under de 
förhållanden som har kommit att utvecklas till ett slags standardsi-
tuation, nämligen tidsavgränsade samtal på fasta tider och i kon-
stant miljö under strikt konfidentialitet med tydliga, om än under-
förstådda, roller för båda parter. Trots olikheterna med den institu-
tionella tvångsvården kan man skönja vissa likartade mönster.  

Safran och Murans beskriver grundläggande medvetna och 
omedvetna strävanden och spänningar hos patient och terapeut, 
som, om de inte identifieras och hanteras i tid, riskerar att utveck-
las till alliansbrott. Det, menar de, leder i sin tur till ett sämre eller, 
rentav, negativt utfall av behandlingen. 
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Safran och Muran uppfattar att alliansbrott kan gestaltas på 
två i grunden olika sätt, som undandragande respektive konfronta-
tion.  

I ett alliansbrott som karaktäriseras av undandragande drar 
sig patienten undan den terapeutiska interaktionen, inte bara undan 
terapeuten utan väsentligen undan sina egna känslor och sitt inre 
överhuvudtaget och därmed den förändrande terapeutiska proces-
sen. Undandragandet kan manifesteras på många olika sätt. Det 
yttersta undandragandet är att utebli från avtalade samtal och, för-
stås, att avbryta terapin. Det mest tydliga undandragandet i det 
terapeutiska rummet är att patienten blir tyst, inte ”kommer på” 
något att säga eller prata om eller t o m vägrar prata. Tankar och 
fantasier och föreställningar och känslor undanhålls därmed tera-
peuten. I andra fall kan patienten ha svårt att uttrycka sina tankar, 
känslor och behov. Patienten drar sig alltså undan det terapeutiska 
samtalet. Terapeuten får därigenom minimal eller ingen kontakt 
överhuvudtaget med patienten. 

En annan och mycket mer subtil och svårupptäckbar form 
som undandragandet kan ta är att patienten drar sig undan den te-
rapeutiska processen. Så kan ske när patienten hela tiden anpassar 
sig till terapeutens behov och önskningar, framstår som lyhörd och 
formbar men i själva verket undviker konfrontation och reflektion. 
Det innebär förstås att de egna behoven och önskningarna, hela det 
inre livet, undandras processen. Terapeuten kan å sin sida uppfatta 
att allt går ”som på räls”, att man har en fungerande dialog, att pa-
tienten tar in och låter sig påverkas. Safran och Muran nämner en 
passant vad de kallar pseudoallians för att beskriva denna utveck-
ling men utvecklar inte begreppet närmare. Denna pseudoallians 
kan leda till att patient och terapeut arbetar med patientens proble-
matik på ett ytligt plan men aldrig närmar sig den grundläggande 
problematiken. 

Det konfrontativa alliansbrottet innebär att patienten direkt 
och öppet uttrycker besvikelse över, eller missnöje med, terapeuten 
eller terapin eller rentav ilska.  

Safran och Muran menar att undandragandet och konfronta-
tionen är två olika sätt att hantera den spänning i den terapeutiska 
relationen som uppstår mellan patientens motstridiga behov av att 
vara ”självständig” [agency] eller att vara ”beroende” [related-
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ness]. Undandragandet syftar till att bibehålla den beroende rela-
tionen till terapeuten, vilket prioriteras framför strävan att uttrycka 
sin självständighet/individualitet. Patientens undandragande utgår i 
dessa fall från medvetna eller omedvetna fantasier om att relatio-
nen till terapeuten kan komma att förstöras om man ger uttryck för 
vissa känslor, t ex ilska. Det konfronterande alliansbrottet har till 
syfte att bibehålla självständigheten/individualiteten på bekostnad 
av beroendet. Patienten hävdar sitt oberoende genom att inte lita på 
terapeuten. Safran och Muran beskriver att endera av dessa möns-
ter oftast dominerar hos en patient, men patienten kan även komma 
att använda sig av det andra sättet att förhålla sig under vissa peri-
oder av en terapiprocess. 

De två olika alliansbrott som Safran och Muran beskriver 
påminner i sina karaktärer en del om de två typer av alliansbrott 
som jag har benämnt skenallians och allianshaveri. Undandragan-
det som leder till en pseudoallians tar sig likartade uttryck som den 
typ av skenallians som tenderar att uppstå ur en anpassning av ele-
ven till institutionen och behandlaren. I det slags undandragande 
som Safran och Muran kallar pseudoallians och i den skenallians 
som bygger på elevens ytliga anpassning till behandlaren och insti-
tutionen skapas en relation som kan te sig som en god ömsesidig 
allians, utan konflikter. Men egentligen innebär den ett ömsesidigt 
vidmakthållande av distans mellan parterna och av oföränderlighet 
i processen.  

Det konfronterande alliansbrottet påminner i sin tur snarast 
om det jag har kallat allianshaveri. Genom att eleven ständigt visar 
sitt missnöje, både i ord och i handling, med såväl behandlaren 
som institutionen saboteras en utveckling av en behandlingsallians. 
Om inte behandlaren modifierar eller anpassar sig efter eleven ut-
vecklas inte heller en skenallians. 

Safran och Muran menar alltså att dessa typer av alliansbrott 
har sin grund i hanterandet av spänningen mellan beroende- och 
självständighetsönskningar som aktualiseras i den terapeutiska 
situationen. Det överensstämmer troligtvis till en del med den situ-
ation som råder mellan eleverna och institutionen. Spänningen 
mellan dessa strävanden ställs på sin spets i denna typ av behand-
ling främst på grund av tvångsomhändertagandet, som av pojkarna 
beskrivs som alltifrån en känsla av förlorad frihet och oberoende 
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till en känsla av rent övergrepp. Eleverna har dessutom ofta i sin 
historia traumatiska upplevelser av separationer, med en påföljande 
störd uppfattning om beroende och självständighet. Spänningen 
mellan beroendet och oberoendet förstärks av att eleverna utveck-
lingsmässigt befinner sig i en period i livet, adolescensen, då han-
terandet av just dessa förhållningssätt utgör ett centralt dilemma.  

Safran och Muran menar att den typ av alliansbrott som do-
minerar hos en patient, d v s undandragande eller konfronterande, i 
hög grad beror på patientens karaktär. Denna ”karaktärsenlighet” 
kan man lätt se i elevernas förhållningssätt när man lärt känna dem 
närmare, på avdelningen och i intervjuer, men precis som Safran 
och Muran beskriver, förekommer oftast tecken på bägge typerna 
av alliansbrott under en behandlingsprocess.  

Men även personalen har en roll i utvecklingen av allians-
brott.  Deras sätt att betrakta behandlingens mål och metod, som 
avspeglar sig i deras behandlarideal samt hur de hanterar de pro-
fessionella dilemmana, påverkar vilken typ av alliansbrott som kan 
komma att utvecklas som dominerande i relation till en elev. Ett av 
de grundläggande villkoren för att ett alliansbrott skall utvecklas 
verkar vara att behandlaren har ett sätt att hantera spänningen mel-
lan kontakt och kontroll i relationen som prioriterar den ena di-
mensionen på bekostnad av den andra i de flesta incidenter och 
situationer med en elev. Dock är det interaktionen mellan behand-
larens dominerande strategi att hantera spänningarna och elevens 
dominerande strategi för att hantera samma spänningar som tycks 
vara avgörande för vilken typ av allians som kan utvecklas. Där 
parterna utvecklar liknande strategier med syftet att undvika spän-
ningen och inte arbeta med den riskeras en skenallians. Olika stra-
tegier, om än med samma underliggande syfte att undvika spän-
ningen, riskerar i stället att resultera i ett allianshaveri. Det är vik-
tigt att understryka att alliansprocesserna, både i Safran och  
Murans teori och i denna studie, inte får ses som en enkel, deter-
ministisk kausal process, där det ena obönhörligt leder till det and-
ra. Snarare är spänningarna i behandlingsrelationen, t ex balansen 
mellan kontakt- och kontrolldilemmana, en del av alliansprocessen 
och dess lösning en möjlighet att stärka och utveckla alliansen, 
alternativt försvaga den.  Det avgörande för hur processen utveck-
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las är behandlarens förmåga att identifiera spänningarna och hante-
ra dem tillsammans med eleven.  

Den stora skillnaden mellan alliansfenomenen i Safran och 
Murans studier och denna, uppstår troligen mest av de olika förut-
sättningar som ligger i de olika kontexterna, d v s om det handlar 
om frivillig psykoterapi, särskilt om den är individuell, eller om 
institutionsvård under tvång. Tvångsvården innebär att eleverna 
självklart oftast är omotiverade att påbörja och delta i en behand-
ling och därför också mer medvetet och tydligt för andra signalerar 
att de undviker djupare kontakt med personalen för att skydda sig 
från påverkan. Personalens skäl att upprätta en skenallians varierar 
och, förutom av rent personliga orsaker, kan motiven vara t ex 
okunnighet, bekvämlighet och rädsla. Att döma av mitt undersök-
ningsmaterial syftar både elevernas och personalens strategier till 
en form av kortsiktig överlevnad på institutionen. Denna gemen-
samma strategi riskerar att bli destruktiv eller improduktiv, efter-
som bägge parter vet att vistelsen bygger på tvång. Man kan med 
andra ord anta att spänningarna i alliansprocessen troligtvis är både 
mer frekventa och explicita än i en psykoterapi. 

En annan viktig skillnad i förutsättningarna för behandlings-
allians i psykoterapi respektive institutionsvård är själva institu-
tionsmiljön. Elever och behandlare befinner sig fysiskt nära var-
andra under många timmar, ibland i flera dygn i sträck, till skillnad 
från en terapeutisk session en eller ett par timmar i veckan. Perso-
nal och elever måste finna ett sätt att hantera denna närhet och de 
påfrestningar som följer av den. Den skenbara anpassningen är ett 
sätt. Skenalliansens bedrägliga och ibland tillfälliga lugn gagnar 
kortsiktigt alla och understöds därför oftast av både arbetsgruppen 
och elevgruppen, vilket leder till ökade svårigheter och motstånd 
mot att identifiera skenalliansprocesserna.  

Safran och Muran förklarar en del av etablerandet av denna  
s k pseudoallians med utgångspunkt från Winicotts (1960) begrepp 
falskt själv. Det falska självet beskrivs av Winnicott som en omed-
veten adaptiv del av självet som kan utvecklas tidigt i ett barns liv. 
Där så sker, utvecklar barnet ett falskt själv som svar på vad det 
uppfattar som omgivningens krav, nämligen att anpassning till 
föräldrarnas mer eller mindre outtalade vilja är ett villkor för att 
erhålla och behålla deras kärlek, uppmärksamhet och värme. I de 
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fall där omgivningen inte bryr sig om eller förmår att uppmärk-
samma det lilla barnets egna behov och önskningar kan barnet 
istället komma att utveckla en sådan anpassning till omgivningen. 
Den eventuella utvecklingen av ett falskt själv är således ett sam-
spel med omgivningen, där en ursprunglig känsla av att inte finnas 
till i sin egen rätt kan ersättas med ett försök att vara omgivningen 
till lags. Enligt Safran och Muran skulle ett falskt själv kunna ligga 
till grund och som modell för utvecklingen av en pseudoallians, 
där patienten med sitt falska själv omedvetet anpassar sig till tera-
peuten i hopp om att få dennes värme och uppskattning eller, para-
doxalt nog, för att överhuvudtaget bli sedd. Det är ju emellertid 
just att bli sedd som den han är som inte kan ske då. Om terapeuten 
av olika skäl inte uppmärksammar och förstår detta, kan en de-
struktiv terapeutisk process utvecklas mellan terapeut och patient. 
Den är destruktiv i bemärkelsen rigid och oföränderlig. Både 
omedvetet och medvetet bekräftar och vidmakthåller terapeuten 
och patienten varandras falska själv.  

En skillnad mellan denna process och skenalliansprocessen 
på Sishem tycks vara graden av medvetenhet. Ungdomarna i denna 
studie beskriver upprättandet av skenalliansen som en helt medve-
ten strategi för att undvika påverkan under institutionsvistelsen. 
Förmodligen har detta att göra med behandlingstvånget, d v s att de 
inte själva har valt att få behandling. Skälet att inte delta i en be-
handling har däremot antagligen också en omedveten dimension. 
Det omedvetna motivet kan eventuellt vara en yttring av det falska 
självet. Det rör sig ju här om ungdomar som i regel – dock inte 
alltid – redan mycket tidigt i livet har varit tvungna att försöka an-
passa sig till en känslomässigt bristfällig och nyckfull omgivning. 
Det falska själv de då har utvecklat, om vi skall följa Winnicott 
och Safran och Muran, döljer en otillfredsställd infantil längtan 
efter närhet och beroende. Det falska självet upplever emellertid 
just denna saknad och längtan som något skrämmande och djupt 
föraktat, som till varje pris måste hållas under kontroll eller på av-
stånd från det medvetna. Därför upplevs varje närmande som ett 
potentiellt hot.  
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Robert Langs  
Ett annat alliansbegrepp som har likheter med begreppet skenalli-
ans är vad psykoanalytikern Robert Langs (1978) kallar misallian-
ce. I brist på ett bra svenskt ord – det svenska ”mesallians” betyder 
något annat – kommer jag att använda ordet oöversatt. Misalliance 
definierar Langs som en interaktion mellan analytiker och patient 
som syftar till att undvika strukturell förändring och djupare insik-
ter. Behovet uppstår ofta i bådas önskan om en snabb, fast kanske 
temporär, symptomlindring, t ex tillfällig ångestreducering. Langs 
menar att behovet av en misalliance finns hos såväl analytiker som 
patient, i alla terapeutiska och analytiska situationer. Han menar att 
identifiering och modifiering av denna typ av allians bör vara en 
prioriterad terapeutisk uppgift. Misalliance förutsätter en ömsesi-
dighet i det terapeutiska paret, vad gäller både parternas påverkan 
på varandra och de realistiska och de intrapsykiska, låt oss kalla 
dem de subjektiva, konsekvenserna av relationen för var och en av 
dem. Det bör observeras att det enligt Langs finns andra typer av 
störningar i alliansen som inte karaktäriseras av den ömsesidighet 
som är signifikativ för en misalliance.  

Misalliance utvecklas enligt Langs främst genom att patien-
ten agerar ut överföringsbaserade fantasier, att analytikern avviker 
från den psykoanalytiska terapeutiska tekniken, t ex genom teknis-
ka fel som beror på motöverföringsproblematik hos analytikern. 
Men det finns även mer subtila orsaker till att en misalliance ut-
vecklas och vidmakthålls, och de handlar många gånger inte om 
överföringsproblem. Ibland kan det vara yttre faktorer som påver-
kar utvecklingen av en sådan allians. Bland annat anger Langs 
tvångsvård som en sådan påverkande faktor, eftersom motivatio-
nen att ingå en terapeutisk relation i dessa fall måste antas vara 
begränsad. 

Förutsättningarna för att en misalliance skall uppstå är att 
bägge parter får ut något av denna typ av relaterande. Langs be-
skriver olika situationer där patient och analytiker tillsammans 
undviker att undersöka vissa områden, som de båda av olika skäl 
inte vill befatta sig med. Därigenom kommunicerar terapeuten mer 
eller mindre subtilt att vissa områden inte bör beröras i terapin, 
vilket befäster utvecklingen av en misalliance. En sådan relation 
främjar därför en distans och ett undvikande av konfliktfyllda 
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känslor och genuin närhet, vilket ger en tillfällig lättnad i relatio-
nen, ungefär som Safran och Murans beskriver hanteringen av 
spänningen mellan beroende och oberoende.  

Både behandlarna och eleverna på Sishem berättar direkt el-
ler indirekt om erfarenheter av ”misalliance”. Eleverna beskriver 
undvikandet av förändring som en medveten avsikt i deras bidrag 
till utvecklingen av skenalliansen, speciellt då det gäller den typ av 
skenallians där eleverna anpassar sig till institutionen och behand-
larna. De biter ihop, drar sig undan känslomässigt och gör sig opå-
verkbara, samtidigt som de försöker göra som de blir tillsagda. 
Men även den strategi som syftar till att anpassa behandlarna till 
eleverna utgör ett slags flykt från förändring, genom att eleverna 
vägrar anpassa sig till vissa moment som de uppfattar skulle kunna 
medföra en påverkan.  

Behandlarna beskriver ett mindre medvetet sätt att befästa ett 
undvikande, t ex genom att aktivt låta bli att tala om känslomässiga 
svårigheter eller om nära relationer med eleven. Liksom den tera-
peutiska situationen, enligt Langs beskrivning, innehåller troligtvis 
denna behandlingssituation en omedveten vilja hos parterna att 
skapa en misalliance men också en, om aldrig så liten, vilja att 
även upplösa den. Visserligen består en viktig skillnad här i förut-
sättningarna vad beträffar frivillighet och tvång, vilket minskar 
viljan att skapa en behandlingsallians. Men trots elevernas vilja att 
dra sig undan och skapa en skenallians så kan man ibland ana teck-
en till en vilja till förändring hos flera av pojkarna. Ett sådant mer 
manifest exempel är deras ofta uttryckta missnöje över att inte få 
någon behandling, där de beskriver behandling som en aktiv psy-
kologisk insats av personalen med avsikt att åstadkomma något 
slags förändring. Men det förekommer framförallt mer diffusa och 
tvetydiga signaler som kan vara svåra för omgivningen att uppfatta 
som tecken på en vilja till ett närmande eller relaterande. Pojkarna 
kan dock själva berätta om det under en intervju. Dessutom kan 
man anta att denna dubbelhet av en önskan om att bidra till föränd-
ring och samtidigt ett undvikande av förändringsarbete även före-
kommer hos en del behandlare. Undvikandet bidrar till en obenä-
genhet eller t o m ovilja att försöka uppfatta elevernas tvetydiga 
signaler om deras försök att bryta skenalliansen. Kanske kan man 
anta att möjligheten att lyckas bibehålla status quo på institutionen 
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är större än i en psykoterapeutisk situation, eftersom en av uppgif-
terna på institutionen är att anpassa en ofta mycket stökig grupp 
elever, d v s skapa ett relativt lugnt behandlingsklimat i gruppen 
och på avdelningen.  

O’Malley 
O’Malley (1999) har studerat ungdomars svårigheter att ingå en 
allians med behandlarna på en psykiatrisk institution. Han hävdar 
att det av flera skäl är svårt att skapa en allians liknande den tera-
peutiska alliansen. Han pekar på att, förutom de relativt svåra 
grundläggande eller tidiga psykiska problemen hos dessa ungdo-
mar, samarbetet förhindras av framförallt tvånget och de normala 
utvecklingsmässiga faktorer som hör livsperioden till. O´Malley 
menar dock att flera av dessa ungdomar, trots detta, successivt kan 
utveckla samarbete på olika nivåer med institutionspersonalen som 
bidrar positivt till behandlingen. Denna utveckling föregås av ru-
dimentära och ofta subtila tecken från ungdomarna, ett slags ”pre-
kursorer” på ett slags vilja att börja samarbeta. O´Malley menar att 
personalens identifiering av och arbete med dessa tecken från ung-
domarna utgör en av det mest väsentliga uppgifterna i behand-
lingsarbetet.  

Utifrån detta resonemang skulle man kunna anta att en del av 
skenalliansen på ungdomshemmen kan utvecklas på grund av per-
sonalens bristande kunskap om, beredskap inför, och/eller medvet-
na eller omedvetna ignorerande av dessa ”förstadiesignaler”. De 
kan även vara bidragande orsaker till utvecklingen av allianshave-
rierna. Om dessa subtila tecken inte tyds varsamt och empatiskt 
utan istället utlöser ett, eventuellt aggressivt, agerande från be-
handlarnas sida, kan det resultera i en kraftfull motreaktion hos 
eleven. 

 
En sådan händelse inträffade då en pojke, som varit relativt 
skötsam en period, avvek från en permission och hämtades 
tillbaka med polistransport. Flera i personalgruppen kring 
pojken uttryckte tydligt sin besvikelse över, och avsky för, 
pojkens beteende, som de beskrev som ett svek mot behand-
larnas förtroende. Denna personalreaktion utlöste till en bör-
jan starka skamkänslor hos pojken. Så småningom övergick 
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de i hat mot den aktuella personalgruppen och resulterade i 
ytterligare en avvikning. Vad som kan tänkas ha föregått, ut-
löst och dessutom förstärkt detta allianshaveri analyserades 
varken inom personalgruppen eller med pojken. 
 

Bordin 
I Bordins ”panteoretiska” definition av behandlingsallians, med de 
tre komponenterna behandlingsmålet, behandlingsmetoden och de 
känslomässiga banden, betonas behandlarens och elevens ömsesi-
diga överenskommelse som en av de viktigaste grundstenarna i en 
god behandlingsallians. Själva tanken på ömsesidighet bygger på 
idén om en ”passform” mellan behandlare och behandlad samt att 
behandlingen är frivillig. Just dessa är skälen till att en behand-
lingsallians inom tvångsvården ter sig annorlunda än i frivillig 
psykoterapi. Kan man överhuvudtaget etablera en ömsesidighet 
inom tvångsvården? I min studie beskriver eleverna att omtänk-
samhet, flexibilitet och trovärdighet är de viktigaste kvaliteterna 
hos en bra personal. En sådan personal vill man inte svika, utan 
man vill hålla de överenskommelser man gjort. Rent principiellt 
uttrycker eleverna sällan klagomål på regler och ramar utan kla-
gomålen handlar oftast om behandlarnas hanterande av reglerna. 
Hanterandet av reglerna utgör således en viktig del av ömsesidig-
heten mellan elev och behandlare. Det går ut på att behandlaren 
och eleven, trots upprätthållande av tvång och regler, kan etablera 
en personlig relation. Det personliga består bl a av att behandlaren 
kan förklara och tillämpa reglerna på ett för eleven meningsfullt 
sätt, vilket blir ett tecken på att behandlaren bryr sig om eleven 
som eleven sätter stort värde på. Dessa tecken är framför allt såda-
na handlingar som går utöver de som behandlaren måste utföra 
men som fortfarande är inom ramen för behandlingen, t ex att hålla 
kontakt med eleven också efter det att han har bytt till en annan 
avdelning. Dessa handlingar lägger grunden för en ömsesidig pro-
fessionell relation. I de fall då behandlarna inte är klara över inne-
börden i de tre behandlingskomponenterna mål, metod och käns-
lomässiga band, finns det en risk att de istället formar sig en egen 
”idealbehandlartyp” utifrån sina egna, privata teorier. Dessa kan ha 
starkare eller svagare förankring i institutionens officiella behand-

 
- 207 - 

 
 
 
 
 
 



lingsmodell. Dessa ideal inbegriper inte alltid just ömsesidighet 
utan ofta snarare en ensidig anpassning, antingen behandlarens 
anpassning till eleverna eller elevernas anpassning till behandlarna. 
Risken är att den ensidiga anpassningen leder till en skenallians 
som kan te sig som en ömsesidig allians. Det är viktigt att under-
stryka att skenalliansen, liksom en genuin behandlingsallians, byg-
ger på ett ömsesidigt samarbete mellan parterna – men från andra 
utgångspunkter. Även i skenalliansen sker således en medveten 
och/eller omedveten överenskommelse om målet, uppgiften och de 
känslomässiga banden. Denna överenskommelse bygger dock på 
att man inte skall påverka(s) eller förändra(s). I en skenallians 
bygger de känslomässiga banden på ett distanserat eller instrumen-
tellt relaterande, uppgiften går ut på att vidmakthålla oföränderlig-
heten och behandlings målet är att överleva på institutionen. 

Möjligheten av en omedveten skenallians som ter sig som en 
medveten ömsesidig, genuin behandlingsallians skapar uppenbara 
validitetsproblem för de självskattningsskalor som vanligen an-
vänds i psykoterapiforskningen (t ex Gaston & Marmar, 1994; 
Horvath & Greenberg, 1989; Luborsky, 1976, 2000). Man utsätter 
sig för risken att i stället för allians mäta graden av anpassning.  

Ett annat slags validitetsproblem som uppstår i den positiva 
skenalliansen är att prediktion av anpassning utanför institutionen 
misslyckas. Elevernas ”välanpassade” beteende på institutionen 
vidmakthålls inte efter behandlingen.  

Institutionens organiserande 
Institutionens organiserande av behandlingen utgör en viktig förut-
sättning för möjligheterna att utveckla en behandlingsallians. Här 
spelar institutionens definition av sin primära uppgift i behandling-
en en stor roll. Man kan definiera en primär uppgift på tre olika 
sätt, enligt Lawrens (1977).  

Den normativa primära uppgiften är institutionens formella 
eller officiella uppgift. Definitionen är vanligtvis bred och generell. 
Den existentiella primära uppgiften utgörs av vad behandlarna tror 
att de gör. Den bör även inbegripa vad behandlarna önskar att de 
gör och tror att de borde göra, vilket påverkar vad man säger att 
man gör, t ex på grund av önsketänkande eller rädsla för att inte 
tänka korrekt. Den upplevda primära uppgiften [the phenomenal 
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primary task], är det som behandlarna faktiskt gör, d v s hur de 
beter sig, med motiv och innebörd som många gånger ligger på ett 
omedvetet plan. I denna studie har jag framför allt studerat de två 
sistnämnda perspektiven, för att söka få en ökad förståelse för hur 
man kan definiera och hantera fenomenet behandlingsallians inom 
denna typ av vård. Jag tycker mig ha uppfattat att behandlarna 
många gånger demonstrerar en skarp diskrepans mellan dessa två 
perspektiv. Obholzer och Zagier Roberts (1994) beskriver att såda-
na diskrepanser bl a kan bero på de olika uppfattningarna av de 
primära uppgifterna, såväl utanför institutionen, t ex hos uppdrags-
givaren och föräldrar, som innanför institutionsväggarna, t ex hos 
avdelningschefen och den enskilde behandlaren. Detta måste i sig 
inte utgöra ett problem, utan författarna menar att problemet fram-
förallt uppstår när man inte tar reda på, funderar på, och explicit 
diskuterar, vad den primära uppgiften är, alternativt borde vara. 
Om den inte uppmärksammas, menar man, riskerar arbetsgruppen 
att hamna i en upptagenhet av en primär uppgift som mer handlar 
om ett slags överlevnad, en så kallad anti-uppgift [anti task], än om 
att utföra den egentliga uppgiften. Exempel på en sådan ”anti-
uppgift-aktivitet” är att definiera den primära uppgiften på ett otyd-
ligt eller alltför generellt sätt. Ett annat sätt är att bara definiera 
metoden, t ex teckenekonomisystemet, istället för att också definie-
ra dess funktion, vad den skall åstadkomma och hur metoden kan 
implementeras i verksamheten. 

Utifrån detta resonemang kan man beskriva dessa de profes-
sionella idealen och dess implikationer som ett slags anti-uppgift-
reaktion, där en osäkerhet om behandlingsuppgiften förorsakar att 
man skapar sina egna teorier, som inte alltid stämmer överens med 
den faktiska modell som skall styra institutionen. Man kan även se 
att en upptagenhet av själva behandlingsmetoden många gånger 
går ut över en djupare förståelse av avsikten med metoden och hur 
man på bästa sätt kan använda sig av den.  

Otydligheten om den primära uppgiften präglar även behand-
larnas definitioner av de terapeutiska allianskomponenterna mål, 
uppgift samt känslomässiga band. Det visar sig bl a i deras svårig-
heter att tydliggöra och stå fast vid regler och gränser i relation till 
ungdomarna, men också i deras obenägenhet eller oförmåga att 
reflektera över den. Detta avspeglar sig även i behandlarnas upp-
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fattningar om hur, och på vilket sätt, man etablerar en kontakt med 
ungdomarna, samt om avsikten med en sådan kontakt. 

Enligt Menzies Lyth (1988) existerar det alltid två krafter på 
denna typ av institutioner, en uppgiftsorienterad, oftast explicit 
uttryckt, kraft och en anti-uppgift, som oftast är mer implicit. Men-
zies Lyth beskriver nödvändigheten av att definiera den primära 
uppgiften på alla nivåer inom organisationen men pekar också på 
svårigheterna i detta. Med en klar definition minskar risken för ett 
mer anti-uppgift-orienterat beteende att utvecklas. Menzies Lyth 
beskriver bl a att de känslor som klienterna inom på behandlingsin-
stitutioner av denna typ väcker hos behandlarna ofta utgör en risk 
att utveckla ett anti-uppgift-orienterat beteende. Eleverna väcker 
ofta starka, primitiva och skrämmande känslor hos behandlarna. 
De väcker även moraliska fördömanden och andra tydliga värde-
ringar och ställningstaganden mot eleverna. Menzies Lyth menar 
att dessa känslor är oundvikliga, men om de inte bearbetas och tas 
hand om, kommer personalen istället att utveckla egna strategier, 
som försvar, för att ta hand om de ångestväckande känslorna. Des-
sa försvar förmedlas implicit mellan såväl personal som elever och 
riskerar att så småningom bli en del av institutionskulturen. Precis 
som denna studie visar, menar Menzies Lyth att eleverna genom 
sina svårhanterade provokationer ofta framkallar personalens anti-
uppgiftsreaktioner genom att personalen besvarar provokationerna 
utifrån sina mer primitiva känslor. Menzies Lyth menar att detta 
kan utvecklas till en anti-uppgift-kultur. Personalen tenderar ofta 
att ”spela med” i elevernas spel, då man på olika sätt upplever det 
svårt att konfrontera klienterna, t ex av rädsla, och/eller att perso-
nalen själva finner en viss, kanske narcissistisk, tillfredställelse i 
att spela med (Werbart, 1997).  

Ytterst kan detta leda till att personalen själv okontrollerat 
dras in i olika typer av reaktioner, t ex att bli överdrivet straffande 
eller andra typer av ageranden (Berlin, Critchely & Rossman, 
1984). Mer subtilt kan behandlarna försöka utveckla ett motsatt 
sätt till det eleverna agerar ut. Som exempel kan elevernas våld-
samma hat skapa skrämmande aggressiva motöverföringsreaktio-
ner hos behandlarna, vilket kan skapa en reaktionsbildning där 
ilskan vänds till sin motsats. Även detta agerande främjar anti-
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uppgiftsprocesser. Dessa kan i allra högsta grad jämföras med de 
”anti-alliansprocesser” som jag har beskrivit i denna studie.  

Man skulle utifrån detta kunna definiera behandlingsallians 
som en primär uppgift i behandlingen – bland flera – och därmed 
definiera skenalliansprocesserna och allianshaverierna som anti-
uppgifts-processer. Där lämnar de odefinierade behandlingsmålen 
och behandlingsuppgifterna eller -metoderna utrymme för proces-
ser som inte syftar till behandling utan snarare till överlevnad här 
och nu och/eller till strategier till skydd mot svåra känslor i relatio-
nerna till eleverna. De olika allianstyperna syftar till skydd och 
överlevnad och karaktäriseras av anpassning till eleverna eller till 
reglerna, d v s att spela med eller att bli mer sadistiskt agerande. 
De subtila reaktionerna kan jämföras med vissa av behandlarnas 
utvecklande av egna teorier och modeller, t ex att bemöta elevernas 
hat med ”kärleksfullhet” (Lorenzon, 1991).  

Man kan även betrakta en institutionsmiljö utifrån perspekti-
ven kontroll och underkastelse respektive närhet och distans (Pes-
talozzi et al., 1998). En institution vars miljö och organisation är 
opersonlig, t ex med en starkt hierarkisk organisationsstruktur och 
distanserad personal, kan av eleverna komma att upplevas som en 
straffande och icke omhändertagande institution, en som t o m kan 
upplevas som korrupt och därmed stärka paranoida känslor hos 
eleven. En för informell, intim och vänligt familjär institution kan i 
sin tur upplevas som snärjande, förföljande, förförande och därige-
nom även den som korrupt. Oavsett institutionens ”stil” kommer 
den i bägge dessa fall att upplevas som en institution som hotar 
eleven (Pestalozzi et al., 1998). Detta hot främjar inte förutsätt-
ningarna att etablera en behandlingsallians. De flesta elever kom-
mer istället inför detta hot att göra allt för att försöka splittra, för-
störa, förföra, projicera o s v för att bli utslängda, och därmed upp-
repar de sin historia av tidigare övergivanden.  

Institutionens främsta uppgift är att etablera en miljö som är 
neutral men ändå personlig och därmed minska de här hoten i insti-
tutionsmiljön. Genom att härbärgera och motverka destruktiva 
krafter och ersätta elevernas ageranden med ett tänkande eller re-
flekterande om det man vill uttrycka, främjas psykisk integration 
och undviks klyvning (Hale, 1999). I detta perspektiv är en av be-
handlarnas främsta uppgifter att i relationen till eleverna vara en 
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modell, en som inte förlorar tänkandet när eleven attackerar och 
testar gränser utan istället visar på möjligheten att reflektera, sym-
bolisera och uttrycka tankar och känslor i ord (Bergman 2002; 
Glasser, 1998, 1992 1979; Berlin et al., 1984). Härigenom skapas 
en viktig förutsättning för utvecklingen av allians, nämligen att 
behandlarna står ut, finns kvar och därigenom visar att de bryr sig 
och håller. Detta kräver ett förhållningssätt där behandlaren sätter 
sig in i elevens förutsättningar, brister och behov. Genom modell-
inlärning eller identifikation ökar dessutom elevens förmåga att 
själv stå ut, reflektera, symbolisera och uttrycka tankar och känslor 
i ord i stället för kriminellt utagerande. 

Obholzer och Zagier Roberts (1994) skriver att man bör be-
trakta institutionella dilemman som omedvetna konflikter som har 
sitt ursprung i både individuella projektioner och ömsesidiga 
”grupprojektioner” mellan elevgrupp och personalgrupp. Särskilt 
tycks de centrala konflikterna handla om svårigheter för de inblan-
dade att förhålla sig till känslor som rör makt och underkastelse, 
offerposition och förövareposition, beroende och oberoende, närhet 
och distans. Obholzer och Zagier Roberts understryker vikten av 
att i handledning lyfta fram alla former av dilemman i både perso-
nal och elevgrupp för att utveckla en ”helhetssyn” på de hindrande 
processerna i organisationen.   

Anpassning som motstånd.  
Motstånd som skydd 
Den här studien har präglats av ett psykologiskt synsätt. Man kan å 
andra sidan tolka behandlingssamarbete i institutionsvård ur ett 
mer sociologiskt eller socialpsykologiskt perspektiv. Processerna 
studeras då på institutions- och gruppnivå. De äger rum mellan 
elevgruppen och personalgruppen samt mellan dessa grupper och 
institution som helhet.  

Flera tidiga sociologiska studier har observerat anpassning 
och motståndsprocesser som ett fenomen inom den institutionella 
tvångsvården (Bondesson, 1974; Goffman, 1973; Polsky, 1962; 
Svensson, 2003). Goffman (1973) menar att tvånget skapar likarta-
de motståndsprocesser hos de intagna oavsett anstaltstyp. Dessa 
processer syftar till att värja sig mot en förändring som man upp-
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fattar som ett hot mot den egna identiteten och personligheten samt 
för att skydda sig mot olika typer av bestraffande åtgärder.  

Goffman beskriver två olika typer av anpassning. Primär an-
passning innebär att den intagne uppför sig som man skall göra. 
Sekundär anpassning är de sätt som den intagne använder sig av 
för att skydda sig mot institutionens påverkan och därmed få en 
känsla av att ha en viss kontroll över sig själv och över omgivning-
en. Ett exempel på en sekundär anpassning är att dra sig undan och 
avskärma sig, ett annat sätt är att vägra samarbeta med personalen, 
ett tredje att tryggt inrätta sig efter anstaltens villkor. Det fjärde 
sättet innebär att klienten identifierar sig med personalens synsätt 
och blir den perfekte klienten. Levin (1998) beskriver liknande 
fenomen i sin studie av Råbyanstalten. Han definierar ett antal 
överlevnadsstrategier som ungdomarna använder sig av för att ”på 
ett dolt sätt komma undan hotande eller oönskade aspekter av be-
handlingen” (s 157). Därigenom avser eleverna att komma ut från 
anstalten så opåverkade som möjligt. Dessa anpassningsstrategier 
kan antingen vara av aktiv, passiv eller strategisk karaktär, där 
framförallt de två sistnämnda strategierna blir svåra att skilja från 
en s k primär anpassning för personalen.  

Kontakt och kontroll som institutionella dilemman beskrivs i 
tidig institutionsforskning (t ex Bondeson, 1974; Polsky, 1962; 
Sundin, 1970) i termer av t ex kustodialism/humanism, straff/ 
behandling. Dessa termer återspeglar institutionernas bakomlig-
gande värderingar. Den kustodiella attityden står för det kontrolle-
rande och vaktande. Sundin (1970) ger en beskrivning av den kus-
todiellt orienterade behandlaren, som betraktar klienterna som irra-
tionella, oberäkneliga och farliga. Det gör att det är svårt att etable-
ra meningsfulla relationer med dem. Attityden präglas av en stark 
pessimism. Den humanistiska attityden betonar de sociala och psy-
kologiska orsakerna till klienternas avvikande beteende. Behand-
lingsmässigt kännetecknas attityden av en ibland orealistisk opti-
mism om behandlingsmöjligheterna. Dessa två attityder beskrivs 
som två extremer på ett kontinuum från kustodiell till humanistisk 
orientering. I mitt datamaterial tycker jag mig ha funnit bägge des-
sa attityder på båda hemmen, med undantag för den ”optimistiska” 
attityden som alltsomoftast tycks maskera en egentlig behand-
lingsuppgivenhet.  
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 Utifrån mitt datamaterial har jag tolkat anpassningsstrategi-
erna som ett samspel mellan elever och personal. Alla typer av 
strategier hos den ena parten har sin motsvarighet hos den andra 
parten (som förmedlas bl a via överförings- och motöverförings-
processer). Dessa anpassningsstrategier etableras som en reaktion 
på den andres strategi och riskerar att trappas upp och etableras 
som ett slags relaterandemönster och en särskild typ av allians, 
nämligen skenallians. Jag har tolkat strategierna främst ur ett slags 
konfliktperspektiv, där personalen har att handskas med kontroll 
och kontakt i behandlingen, antingen genom ett ensidigt val eller 
genom integration. Detta konfliktperspektiv motsvaras dels av per-
sonalens behandlingskonflikter, som avspeglas i deras professio-
nella ideal, dels av institutionens konflikt mellan uppdraget att be-
handla och straffa - och dels av elevernas inre och yttre konflikter 
som från början kan antas vara anledningarna till tvångsomhänder-
tagandet. Härigenom kan man säga att det s k dilemmat mellan 
kontroll och kontakt förekommer på alla nivåer (se Sundin, 1970). 
Institutionens och personalens uppgift är att hantera dessa konflik-
ter.  

 
 
 

 
- 214 - 

 
 
 
 
 
 



 
Kapitel 15 

Slutdiskussion 
 
Denna studie har undersökt fenomenet behandlingsallians mellan 
elever och behandlare på särskilda ungdomshem. Syftet har varit 
att undersöka fenomenet behandlingsallians och förutsättningarna 
för utvecklingen av en allians.  

Undersökningen ger en beskrivning av fenomenet behand-
lingsallians som en process under den tid eleverna är intagna på 
behandlingshemmet. Alliansen är en form av samarbete som byg-
ger på deltagarnas gemensamma uppfattningar och överenskom-
melser (medvetna och omedvetna) om vad man vill uppnå eller 
åstadkomma under behandlingstiden. Studien visar att alliansen 
inte är statisk eller determinerad från början av behandlingen utan 
att den kan förändras under hela behandlingstiden. Parterna (d v s 
elev och behandlare) kan utveckla processer som kan leda till en 
genuin och fruktbar behandlingsallians eller till en skenallians; 
alternativt kan alliansen avbrytas tillfälligt, genom ett allianshave-
ri, eller permanent, genom ett behandlingshaveri. Alliansprocessen 
kan variera mellan dessa olika former eller typer under en behand-
lingsperiod – förutom behandlingshaveriet, som ju leder till ett 
definitivt avbrott – men kan också vidmakthållas eller utvecklas till 
sin karaktär. Vilken form den tar och hur den utvecklas bestäms av 
samspelet och de implicita och explicita överenskommelserna mel-
lan elev och personal.  

Förutsättningarna för de olika formerna av utveckling påver-
kas av många faktorer. Vad denna studie framför allt visar är att 
utvecklingen påverkas av behandlarnas och institutionens förhåll-
ningssätt till dessa faktorer. Ett exempel på en sådan faktor som 
påverkar alliansutvecklingen är hur institutionen, gruppen och den 
enskilde behandlaren hanterar och förhåller sig till behandlingsin-
slagen. Ett annat exempel är hur behandlarna, gruppen och institu-
tionen hanterar de motöverföringskänslor som väcks hos dem i 
relationen till eleven. 
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Den föreslagna modellen åskådliggör en alliansprocess som 
utifrån behandlarnas olika utgångspunkter, d v s deras professio-
nella ideal, kan leda till olika typer av allianser. Dessa professio-
nella ideal påverkar förhållningssättet till de två mest centrala 
aspekterna i behandlingen, nämligen kontrollen och kontakten i 
relationen till eleven och avvägningen mellan dem. Den påverkas 
av tvångsbetingelserna i behandlingen och av flera andra kompo-
nenter i behandlingen. Tidigare forskning har visat att hanteringen 
av tvångsvillkoren och inställningen hos institutionen och den en-
skilda personalen till behandlingen är centrala dimensioner i för-
ändringen av ungdomarnas beteende (Andreassen, 2003). Flera 
forskare har bekräftat att tvång och kontroll föder en motkultur av 
antingen opposition eller anpassning till institutionella regler och 
normer med syfte att undvika påverkan (t ex Gold & Osgood, 
1992; Levin, 1999; Polsky 1962; Sykes, 1958). Men enligt Andre-
assen (2003) visar såväl metanalyser som enskilda studier (Lipsey, 
1999, Vinnerljung et al., 2001) att tvångsplacering i sig inte är 
övertygande dåligt. Flera studier pekar snarare på att elevernas 
upplevelse av tvångsplacering i hög grad påverkas av personalens 
förhållningssätt, moral och syn på självbestämmande och av be-
handlingens struktur. En del studier har också visat att ungdomar t 
o m kan uppleva att det är positivt att bli stoppade när de börjar ta 
till våld och att vissa kan tycka att det är nödvändigt med tvångsåt-
gärder ibland. Men villkoret är att tvånget utövas med respekt och 
varsamhet (Jessen, 1999; Lange, 1991; Lorentzon 1991; Sinclair, 
1971). 

Denna studie bekräftar att eleverna inte upplever gränssätt-
ning och regler i sig som något negativt utan något som är nödvän-
digt för att få lugn, ordning och en viss trygghet på institutionen, 
även om ett visst opponerande kring reglerna naturligtvis ingår 
som ett åldersadekvat beteende. Eleverna söker ju sällan självmant 
hjälp utan driver istället fram, genom sitt beteende, ett tvångsom-
händertagande. Hur eleverna uppfattar och respekterar gränser be-
ror framför allt på hur de uppfattar personalens inställning till, och 
tillämpande av, reglerna samt hur de uppfattar kvaliteten i kontak-
ten. De beskriver att en pålitlig och bra behandlare kan sätta grän-
ser på ett tydligt och begripligt sätt och samtidigt förmedla någon 
form av omtanke. Eleverna betraktar en behandlares avsteg från en 
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regel som något positivt om man uppfattar att handlingen grundas 
på en omtanke om eleven. Annars uppfattar de ofta ett avsteg som 
en manipulation eller svaghet från personalens sida. De behandlare 
som försöker skapa kontakt genom att tänja på regler och gränser 
väcker endast förakt och en lust att manipulera behandlarna.  

Gold och Osgood (1992) undersökte ungdomskulturen och 
ungdomars anpassning under och efter institutionsplacering. Bland 
annat fann man att den personal som ensidigt betonade kontroll-
aspekten lyckades lika litet att påverka ungdomskulturen som de 
som lade vikten endast vid behandlingsaspekten. Min undersök-
ning visar dessutom att behandlarnas integrering av kontakt- och 
kontrollaspekterna inte bara är en central förutsättning för behand-
lingen utan att den utgör ett centralt dilemma i utvecklingen av 
behandlingsallians. Framförallt blir det tydligt hur svårt behandlar-
na har att hantera detta dilemma och att man i realiteten ofta försö-
ker undvika det genom att istället utveckla strategier som leder till 
en skenallians. Ändå tycks många vara ganska medvetna om att de 
därvid handlar mindre välbetänkt från behandlingssynpunkt. Kon-
flikt och obalans mellan kontroll och kontakt är antagligen ound-
vikliga inom denna typ av behandling. Däremot kan hanteringen av 
konflikten ske på olika sätt, grovt sett antingen genom att förneka 
den eller genom att medvetandegöra den. Genom att lyfta fram 
konflikten och analysera och diskutera den i ljuset av behandlings-
relationerna tydliggörs även risken för en skenallians eller ett alli-
anshaveri.  

Metoden och den teoretiska referensramen 
Under datainsamlingsperioden har utvecklingsarbete inletts på 
bägge institutionerna. Mot bakgrund av mina resultat tycker jag det 
är mycket positivt, t o m nödvändigt. Jag måste emellertid också 
fråga mig i vilken utsträckning ett sådant utvecklingsarbete påver-
kar slutsatserna av min undersökning. Självklart ser organisationen 
och verksamheten på de aktuella institutionerna möjligen annor-
lunda ut idag än de var när jag gjorde mina första iakttagelser och 
intervjuer, och möjligen stämmer inte längre de beskrivningar av 
institutionerna som jag redovisat lika bra nu. Det är emellertid vik-
tigt att upprepa att min ambition inte har varit att beskriva två spe-
cifika behandlingshem under SiS utan att studera ett specifikt fe-
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nomen, behandlingsallians, och dess grundläggande förutsättningar 
under de förhållanden som råder på Sishem, mer eller mindre nöd-
vändigt betingade av institutionernas uppdrag.  

Ett uppenbart problem i denna studie är avsaknaden av data 
och beskrivningar som reflekterar mer genuina alliansprocesser. 
Resultaten visar snarare på processer som påverkar behandlingsal-
liansen negativt. Det finns åtminstone två sätt att förstå detta. An-
tingen kan man tänka att detta avspeglar en faktisk verklighet på 
Sishem. Genuina allianser saknas. Alternativt kan resultaten spegla 
det förhållandet att mitt material varit för begränsat, att jag endast 
studerat åtta ärenden. Kanske skulle jag ha kunnat finna och iaktta 
mer integrerade och behandlingsfrämjande förhållningssätt i hante-
randet av de professionella dilemmana om jag hade följt flera 
ärenden? I en fallprocessstudie som denna är det emellertid, be-
klagligtvis men nödvändigtvis, omöjligt att på förhand veta något 
om hur ”fallet” kommer att utveckla sig; därför är det uteslutet att 
använda sig av något slags strategisk urvalsprincip för att öka vari-
ationen, d v s åstadkomma ett ”bredare sortiment” av allianspro-
cesser. Snarare måste man studera flera fall och hoppas att den 
variation som finns i populationen skall reproduceras i urvalet. 
Detta kräver många flera fall än åtta och går då i allmänhet, med 
normalt begränsade forskningsresurser, ut över studiens djupseen-
de.  

När det gäller resultatet av dessa åtta fall är det väsentligt att 
komma ihåg att intervjuerna och de deltagande observationerna 
inte bara gällde det specifika handlandet och förhållningssättet i ett 
specifikt ärende utan lika mycket utvecklade en beskrivning av en 
inställning och upplevelse av behandlingsarbete och behandlingsal-
lians ”i allmänhet”. Mina fall fungerade mer som organiserande 
utgångspunkter i en datainsamling som annars hade riskerat att bli 
fragmentarisk och oorganiserad. Deltagarnas berättelser pendlade 
ofta mellan det som rörde det aktuella ärendet, beskrivningar av 
andra ärenden och behandlingssituationer, och allmänna reflektio-
ner om behandlingen på institutionen. Dessutom kunde jag ju iakt-
ta mer generaliserade alliansprocesser på institutionen i de delta-
gande observationerna. 

I mitt material kan endast ett fåtal beskrivningar och händel-
ser karaktäriseras som genuina alliansprocesser. Då det gäller för-
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utsättningarna att etablera behandlingsallians på en institution 
räcker det emellertid antagligen inte med att några behandlare, 
eventuellt bara ibland, förhåller sig på ett mer integrerat sätt i kon-
flikten mellan kontroll och kontakt. Troligtvis behöver ett förhåll-
ningssätt som gagnar etablerandet av behandlingsallians inlemmas 
i hela behandlarkulturen på institutionen och inkludera ett helhets-
tänkande om behandling. Jag tycker mig har förstått av mina iakt-
tagelser att det endast är därigenom som en global behandlingsalli-
ans mellan eleven och institutionen – eller mellan eleven och be-
handlingen, som ju ändå är det avgörande, vem som än levererar 
behandlingen – kan etableras. Svensson (2003) beskriver i sin stu-
die svårigheten för personalen att försöka påverka klienternas per-
spektiv om inte stora delar av klientgruppen är intresserad av för-
ändring. Samtidigt menar han att om personalen kan bygga sociala 
band till en eller flera klienter kan ett förändringsintresse väckas. 
Betydelsen av behandlarkulturen gäller naturligtvis omvänt också 
sådana negativa alliansprocesser som skenallians. Utifrån detta 
resonemang menar jag att denna undersökning har fångat skenalli-
ansen som en del av en behandlarkultur, som delvis framtvingas av 
Sishems uppdrag, där de mer genuina processerna inte lyckas få 
fäste.  

När det gäller mina datainsamlingsmetoder, kan jag inte se 
att jag hade kunnat studera, och få kunskap om, dessa processer på 
något bättre sätt än det jag valt, d v s kvalitativa fältstudier. För det 
första var min avsikt att studera den kvalitativa aspekten av allians-
fenomenet och dess förutsättningar. För det andra var min avsikt 
att försöka förstå både hur man tänker och talar om processerna 
och hur man handlar, agerar, för att därigenom få en så nyanserad 
och komplex bild som fenomenet kräver. Genom att växelvis sam-
la in data från olika källor med olika metoder tror jag att jag ökade 
min egen förståelse av deltagarnas berättelser och handlingar. Det-
ta ledde bl a fram till att jag kunde identifiera utvecklingen av 
skenallianser mellan behandlare och elev. En sådan typ av allians 
hade varit svår att särskilja från en synbarligen positiv behand-
lingsallians enligt en skattning i ett frågeformulär, åtminstone i de 
formulär som f n finns att tillgå. Utan tvekan visar detta på en brist 
i de alliansformulär som används i psykoterapiforskning när de 
tillämpas i behandlingar av det slag som är aktuella på Sishem. En 
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intressant fråga är i vilken utsträckning de också brister i studier av 
reguljär psykoterapi. Vad säger egentligen en hög skattning på en 
alliansskala i detta sammanhang? Är det en genuint god behand-
lingsallians eller är det en stark skenallians? Om man dessutom 
studerar sambandet mellan behandlingsallians och behandlingsef-
fekt, så kan man undra över vad ett sådant samband verkligen vi-
sar. I motsats till det konsekvent positiva sambandet mellan allians 
och utfall i psykoterapi, har många studier av institutionsvård visat 
att en god anpassning på institutionen inte predicerar hur det går 
efter utskrivningen från institutionen. Enligt Andreassen (2003) 
tycks ungdomarnas fungerande efter utskrivningen mera bero på 
den miljö de söker sig till efter utskrivningen än hur de fungerat på 
institutionen. Mot bakgrund av mina resultat kan man undra över 
om ungdomarnas anpassning på institutionen snarast är skenalli-
ansprocesser som inte alls har någon betydelse efter utskrivningen, 
t ex att eleven söker sig tillbaka till sin tidigare destruktiva miljö. 
Det vill säga till en miljö som eleven kanske egentligen aldrig har 
lämnat, mentalt.  

Genom alliansmodellen har jag slutligen beskrivit hur allians 
av två olika typer kan utvecklas. Jag har försökt åskådliggöra hur 
val, ställningstaganden och skeenden länkas till en sammanhållen 
alliansprocess. Jag är medveten om att dessa mina beskrivningar 
förenklar en mycket komplicerad process. Till exempel är det na-
turligtvis så att det pågår flera processer samtidigt som interagerar, 
förstärker eller hämmar varandra växelvis. Modellen kan emeller-
tid sägas åskådliggöra de mest centrala processerna i alliansutveck-
lingen. Ett avgörande validitetskriterium utgörs därvid av läsarnas 
egna bedömningar. Troligtvis kommer det att finnas en del ung-
domshem där elever och behandlare känner igen processerna som 
helhet, några där de känner igen delar av den och ytterligare andra 
där de inte känner igen någonting alls i den modell jag utvecklat. 

I den här studien speglar skenalliansfenomenet en tvångsbe-
handling, där behandlarnas och elevernas ”överenskommelse” syf-
tar till en ömsesidig anpassning för att slippa konflikter och påver-
kan. Det vore intressant att mer noggrant studera om tvånget är den 
nödvändiga förutsättningen för utvecklingen av skenallians eller 
om skenalliansen kan utvecklas under påverkan även av andra fak-
torer. Är de grundläggande dilemmana kontakt och kontroll ett 
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specifikt problem inom tvångsvård eller återfinns det även inom 
annan vård? Troligtvis är klienternas ålder i kombination med de-
ras utvecklingspsykologiska svårigheter omständigheter som ut-
manar just kontakt- och kontrolldimensionerna. För att kunna be-
möta ungdomarna och skapa förutsättningar för genuina behand-
lingsallianser krävs professionella behandlare med god psykolo-
gisk kompetens och tillgång till kontinuerlig kvalificerad handled-
ning. 

Slutligen vill jag kort kommentera mitt teoretiska förhåll-
ningssätt. Begreppet behandlingsallians har sitt ursprung i den 
psykoanalytiska teoribildningen och behandlingsmetoden. Det in-
nebär emellertid inte att andra psykologiska behandlingsmodeller 
inte skulle påverkas av någon form av behandlingsallians, snarare 
är mitt val en följd av att det inte finns några utvecklade teorier 
eller särskilt mycket forskning om allians att tillgå med ursprung i 
andra teoretiska skolor. Dessutom har den forskning som ändå 
finns inte i någon större utsträckning intresserat sig för att studera 
behandlingsallians inom ungdomsvården. Detta har betingat studi-
ens, åtminstone från början explorativa, ansats. Jag har i viss ut-
sträckning använt mig av psykoanalytiska begrepp som utgångs-
punkter för att förstå och tolka vissa data. Så har skett t ex i be-
skrivningar av relationsprocesser, där jag har använt mig av det 
psykoanalytiska tänkandet om begreppen överföring och motöver-
föring. Tolkningen av de olika allianserna har också relaterats till 
psykoanalytiskt baserade teorier och begrepp som t ex misalliance 
och falskt själv. En annan forskare med en annan teoretiskt be-
greppsapparat hade möjligen tolkat berättelserna om relationerna 
utifrån andra begrepp – förutsatt att hon eller han ö h t intresserat 
sig för dem. Den avgörande frågan är om hon eller han hade sett 
skenallianserna – eller sett att de inte fanns. Den kan bara vidare 
forskning besvara.  
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Chapter 16 

General summary 
 

This is a study of treatment alliance between staff and juvenile 
delinquent boys attending institutional treatment under the Swed-
ish National Board of Institutions (SiS). It takes its point of depar-
ture in a number of observations. First, the treatment in question 
has been found generally less effective than desirable. Second, 
observations in psychological as well as somatic treatments have 
consistently shown that cooperation between the client and the 
treatment provider, the so-called treatment alliance, is an important 
predictor of, or precondition for, successful treatment. Third, the 
clients are in the process of treatment at the institution not by their 
own choice but as a consequence of a sentence (or under sentence-
like conditions), it will become particularly difficult to foster a 
genuine treatment alliance. Fourth, contributing to these difficul-
ties, the personal relations of these youths are generally character-
ized by low trust, capriciousness, exploitative motives, and weak 
attachments. 

The concept of therapeutic alliance was originally developed 
within the psychoanalytic frame of reference, and it has been most 
widely examined as a crucial aspect of so-called psychodynamic 
psychotherapy. During the last decades however, the concept has 
gained interest to scholars of other theoretical orientations (e.g., 
cognitive/behavioural). Although different investigators have pro-
vided varying definitions of the therapeutic alliance, it appears to 
be a general consensus around the idea that the quality of the 
treatment (or therapeutic, or working) alliance depends on three 
dimensions, a) the level of agreement between therapist and client 
on the therapeutic goals, b) the ability to collaboratively engage in 
mutually negotiated tasks intended to meet the goals, and c) the 
establishment of a trusting, mutually respectful relationship that 
provides the client with a safe context for exploring personal and 
interpersonal difficulties (Bordin, 1979; Horvath & Greenberg, 
1994).  
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A major problem of implementing the concept of alliance in 
juvenile correctional institutions is that delinquents do not usually 
become clients, that is, subject themselves to treatment, on their 
own will (Kazdin, 1987; Shorts, 1986). Another complicating fac-
tor is that the treatment provider in these cases is not an individual 
therapist but generally a multidisciplinary treatment team. Thus, 
the treatment relation is not a one-to-one but a one-to-several, 
which gives rise for the possibility that parallel relationships of 
very different character in terms of closeness, intensity, valence 
etc., develop between the juvenile and the staff. It might be argued, 
therefore, that treatment alliance is not a useful construct in this 
treatment context, and that it would be necessary to develop an 
alternative concept of alliance that is applicable to this particular 
context.  

The aim of this study is twofold. First, the purpose is to ex-
plore alliance phenomena in correctional institutions for young 
delinquents in their qualitative, rather than quantitative, aspects. 
Second, the study aims to explore possible preconditions—
obstacles and possibilities—for the development of a genuine 
treatment alliance between staff and youth.  

Background 
During the years around 2000, I was active in an investigation of 
the effects of treatment in a number of juvenile correctional institu-
tions (Holmqvist, Hill & Lang, 2005). One kind of data collected 
from both staff and youth was ratings of the treatment alliance us-
ing the 10-item Helping Alliance Questionnaire (HAQ; Luborsky, 
1976, 1984, 2000). We soon recognised several problems that af-
fected the reliability and validity. Quite simply, it seemed to us that 
the participants did respond to the questionnaire items in a serious 
way. When I decided to personally support some of the partici-
pants while they were taking the questionnaire—because they were 
found illiterate—it became apparent that they often misinterpreted 
the HAQ items. When the staff was concerned, it appeared in 
complementary interviews that their responses to the items were 
based on a mix of wishful fantasies, counter-transference reactions 
and reality-based thinking. Another problem, already alluded to, 
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was associated with the complicated network of different relation-
ships and responsibilities in the staff group.  

I came to doubt the benefits of the alliance concept based on 
psychotherapeutic theories as applied in this context, especially as 
it is operationalized through a multitude of self-rating scales, and 
became aware of the different preconditions between an ordinary 
psychotherapy under conditions of common free will and mutual 
consent, on the one hand, and compulsory, sentence-based institu-
tional treatment.  
 

Method 

Design 
As the focus of the study was to explore the qualities of the alli-
ance concept in correctional institutions, I decided to study the 
phenomenon in its exact context, that is, as it appears in such insti-
tutions. As a consequence, I conducted a field study, using partici-
pant observation, interviews, and document studies for the purpose 
of data collection. 

To organize the collection and the analysis of the data, I 
opted for a “cases-within-case design”. The principal case is the 
correctional institution (under the SiS regime). This case is instan-
tiated by two cases on the level of institutions under SiS. At the 
third level of cases I made longitudinal studies of eight boys on 
these two institutions throughout their treatment. Through partici-
pant observations, interviews and the case files, I collected data 
from both the youths and the staff at different points of time during 
the treatment. Information from the three data sources was used for 
the purpose of triangulation and as “mutual input”, such that ob-
servations were used as points of focus in the interviews, inter-
views influenced the focus of my observations etc., in a spiralling 
manner. Thus, the different methods served to illuminate the alli-
ance phenomenon from different perspectives and provided a more 
complete and nuanced picture of the phenomenon.  
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Participants 
Eight boys admitted to two correctional institutions participated on 
the basis of informed consent. In total 37 interviews were con-
ducted with these boys. I also made 30 interviews with staff mem-
bers. The interviews were conducted as open thematic interviews 
(Kvale, 1997). Participant observation and the study of documents 
were carried out on both institutions intermittently through four 
years.  

Data analysis  
The approach taken was based on a “balanced version” of 
grounded theory (GT; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 
1990, 1994). This approach to analysing qualitative material 
seemed to fit the research approach best and came closest to my 
initial way of thinking about the alliance phenomenon as an ongo-
ing interaction process.  

Results 
According to my analysis of the material collected on the staff 
members their professional attitudes are based on two main profes-
sional ideals, the super-ego and the good object. Staff members 
emphasizing the super-ego ideal describe the treatment primarily in 
terms of “educational upbringing.” This is implemented by strictly 
applying the rule system of the institution and by presenting one-
self as a model. The treatment task is to make the youth follow the 
rules and regulations, and the relation with the youth is character-
ized by emotional distance, with the main purpose to make the 
youth adapt to the rules.   

Staff members who emphasize the good-object ideal describe 
the emotional quality of the relationship with the youth as the cen-
tral curative factor. The primary aim of treatment is to train the 
youth to understand and express his inner feelings. The treatment 
task is to provide a warm, reliable, and mature relation in order to 
make the youth feel secure enough to approach his inner life. The 
relation with the youth is characterized by emotional closeness, 
which is considered more important than the rule system. The 
analysis further revealed that these ideals generate two kinds of 

 
- 225 - 

 
 
 
 
 
 



professional dilemmas; difficulties to manage—or, rather, bal-
ance—control (the implementation of rules) and contact (establish-
ing a close relation). 

The information collected from the boys shows that the staff 
members’ manner of resolving the contact vs. control dilemma is 
experienced as central in the treatment situation. A good staff 
member, according to the boys, is described as flexible, firm, and 
able to develop a reliable and trusting relationship. Staff who em-
phasizes the rule system to the neglect of a trusting relationship 
typically creates feelings of aggression and hate, sometimes also 
fear and feelings of inferiority among the youths. 

In contrast, staff members who emphasize emotional close-
ness at the expense of following or enforcing the institutional rules 
are described as weak, fearful, and easy to manipulate. They pro-
voke hate and contempt and contribute to continuous conflict that 
will further increase the risk for hostility, aggression, or manipula-
tion in a spiralling manner.  

To manage these staff conflicts different strategies are used. 
One, lopsided, strategy is to force the youth to adjust to institu-
tional rules in order to re-establish staff control. Using another 
strategy, equally lopsided, the staff member adjusts to the demands 
of the youth to gratify them. If the staff and youth can come to a 
tacit agreement about any of these strategies, a temporary condi-
tion of calm and peace is established on the ward. This tacit agree-
ment is called a sham alliance. Through the sham alliance staff and 
youth not only create a peaceful atmosphere on the ward but also 
maintain a status quo in the treatment, where no therapeutic impact 
or progress is accomplished. The sham alliance builds on a mutual 
that one party shall make adjustments to the other. The risk when 
the staff adjusts to the youth is that the youth escalates his demands 
to the limits and beyond. Eventually, in that case, the staff is driven 
to refuse to go along with further demands, which turns the sham 
alliance into an alliance rupture. This, in turn, may lead to a tempo-
rary treatment rupture, as when the youth escapes from the institu-
tion. Sometimes the rupture leads to a permanent treatment col-
lapse, for example when a youth is dismissed during his escape or 
becomes transferred.   
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Under the impact of the sham alliance process, it becomes 
difficult to interpret the treatment process correctly and predict the 
treatment outcome. This seems to be one of the reasons why both 
staff and youth express their hopelessness or indifference when 
asked about the possible effects of the treatment. 

The analysis eventually produced a model of possible proc-
esses of alliance that may develop between staff and youths at cor-
rectional institutions (see Figure 4, p. 126). In the model a genuine 
alliance process is also outlined. This process builds on the ability 
of staff to resolve the control vs. contact dilemma in an integrative 
manner. This means that the staff manages to establish a genuine 
close contact and at the same time is able to maintain the treatment 
frame and enforce institutional rules.  

Supervision and increased professionalism through training 
are proposed as crucial factors in the development of a treatment 
atmosphere that may promote genuine alliance processes.  

Some additional factors that are likely to affect the treatment 
alliance process were studied. Among these were the treatment 
structure in terms of space and time; specific, non-specific, and 
unidentified treatment ingredients; counter-transference reactions 
among the staff members; the relational capacities of the boys; and 
organizational features at the institution.  

Conclusions 
This study demonstrates the existence of two kinds of alliance 
processes, one, a genuine alliance and the other, a sham alliance 
one. The genuine alliance appears to be a rare occurrence at these 
institutions. On the contrary, close examination reveals that a high 
level of institutional adjustment on the part of a boy in custody 
often reflects a mere sham alliance. The sham alliance builds upon 
a strong tacit mutual agreement to provide a non-change relation. 
The stronger the staff-youth agreement about this kind of relation, 
the stronger the sham alliance. Sham alliance serves as a common 
avoidance of conflicting emotions (at unconscious and conscious 
levels) and contributes to momentary symptomatic relief. Equally 
important, sham alliance generates an atmosphere of calm and 
peace on the ward. 
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One of the most significant obstacles to the development of 
genuine alliance is the fact that the boy is admitted to the institu-
tion not on his own will but typically strongly against it. In some 
cases there is indeed a formal sentence-like decision. The boy’s 
resistance and adaptation to the institutional context serves as a 
defence against possible influence by the treatment. The compul-
sory treatment conditions also influence the staff to adopt a more 
custodial, and less treatment-oriented, professional attitude. A cru-
cial factor is how the staffs can handle this polarity so as to inte-
grate the aspects of rule enforcement (control) and relation-based 
treatment (contact).  

The material seems to show that sham alliance between staff 
and boys in correctional institutions is a frequent and intentional—
yet silent and possibly unconscious or preconscious—process, with 
the aim for both parties to mentally survive at the institution and to 
pass through the treatment with as little internal and external influ-
ence as possible. If the conflict between control and contact in 
treatment remains unresolved, the development of sham alliance is 
unavoidable, as boys and staff alike are in urgent need of a strategy 
to survive an unbearable treatment situation.  
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