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Abstract 

The purpose of this study is to understand how and why the staff in a juvenile SiS-institution 

treats young people differently based on gender. Furthermore, I want to study if reflection can 

be used as a tool to increased learning and development of the staff. Qualitative semi-

structured interviews with eight employees have been conducted as well as an observation 

study at each section. To interpret the results a hermeneutical approach has been used. The 

result shows that the staff treats young people differently depending on gender and which 

department the employee is working on. Old beliefs and attitudes create differences in the 

attitudes of the young people and also an awareness of these. Reflection is an effective tool 

for learning and development but requires structure, innovation and clarity. Learning and 

change are also to be found in the interaction between staff and youngsters. 
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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att förstå hur och varför personalen på en institution som drivs av 

Statens institutionsstyrelse, bemöter ungdomar olika utifrån kön och vilka faktorer som spelar 

in i dessa skillnader. Vidare vill jag fördjupa mig i hur reflektion som verktyg kan användas 

till ett ökat lärande och utveckling hos personalen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med åtta anställda har genomförts samt ett observationstillfälle på vardera avdelningen. För 

att tolka resultaten har en hermeneutisk ansats använts. Resultatet visar på att personalen 

bemöter ungdomarna olika beroende på kön och vilken avdelning personalen arbetar på. Det 

finns gamla föreställningar och förhållningssätt som skapar skillnader i bemötandet av 

ungdomarna och medvetenhet kring dessa. Att använda reflektion som ett verktyg för lärande 

och utveckling kräver struktur, nyskapande och en tydlighet från ledningshåll. Lärande och 

förändringen finns också att finna i interaktionen mellan personal och ungdomar. 

 

Nyckelord: Bemötande, institution, interaktion, kön, lärande, reflektion 
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Inledning 

När jag tog anställning på ett ungdomshem som bedrivs under Statens institutionsstyrelse så 

tog det inte lång tid innan jag började fundera kring varför bemötandet varierade mellan 

avdelningarna beroende på om ungdomarna var pojkar eller flickor. Då det ibland uppstod 

behov av personal på andra avdelningar än den egna, så hände det att man skiftade arbetsplats. 

Därigenom fick jag en inblick i hur arbetssätt och bemötande kunde skilja sig åt. På de sju 

avdelningar som fanns så var tre inriktade på flickor och två på pojkar, samt en akut- och 

utredningsavdelning. Jag spenderade mest tid på de två avdelningar som var till för de lite 

äldre pojkarna och flickorna. Avdelningarna hade i grunden samma regler men jag upplevde 

att bemötandet skiljde sig åt beroende på om det handlade om pojkar eller flickor. Det fanns 

en generaliserande bild av ungdomarna där de placerades in i olika fack som var svåra att 

kliva ur. Att flickor och pojkar bemöts olika beroende på kön är ett återkommande problem i 

samhället och kan handla om en omedvetenhet eller okunskap från personalen. Inom 

institutionens värld förstärks samhällets normer och värderingar och personalen riskerar att 

hamna i en slentrian där handlingar och agerande blir desamma och lärande och utvecklingen 

hämmas. Ett bra verktyg på institutionen var spegling, där personalen gavs utrymme till 

reflektion kring händelser och situationer som kunde uppstå i arbetet.  Mitt intresse kring 

dessa skillnader i bemötandet utgick ifrån att undersöka huruvida det är möjligt att genom 

reflektion kring det egna och kollegornas arbete, kunna hitta möjligheter till ett lärande mellan 

personal och ungdomar. 

Bakgrund 

Under 2013 placerades 32 600 barn utanför hemmet enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 

2014) och ungefär 1300 av dessa omhändertogs enligt Socialtjänstlagen SoL, eller lagen med 

särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, inom Statens institutionsstyrelse. Statens 

institutionsstyrelse eller SiS, bedriver tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. 

Ungdomar kan På en SiS institution enligt 2 och 3 §§ i LVU, eller genom ett omedelbart 

ingripande och omhändertagande enligt 6 § i LVU(Knudsdotter Vanström & Sonefors, 2014).  

Lagen är tydlig i sitt syfte och beslut måste omprövas en gång varje månad. 

 

Enligt myndighetens innefattar deras jämställdhetsplan att den vård och behandling som 

bedrivs ska tillvarata och tillgodose flickors och pojkars individuella behov och intressen, att 

personalen synliggör och motverkar könsstereotypa normer i vården och behandlingen, samt 

att skapa en bättre förutsättning för att de flickor och pojkar som vistas inom SiS ska kunna 
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leva ett mer jämställt liv efter avslutad vistelse (www.stat-inst.se). Detta gör att ämnet för 

denna studie är intressant ur ett pedagogiskt perspektiv då en ökad förståelse för hur och 

varför personalen bemöter ungdomarna på olika sätt och om reflektion kan bidra till ett ökat 

lärande, kan vara till hjälp för att skapa alternativa tankemönster kring problemet.  

 

På uppdrag av regeringen ska SiS bedriva en jämställd vård och behandling och se till att 

personalen synliggör och motverkar stereotypa normer. Detta innebär exempelvis att 

institutionen aktivt ska hjälpa till med att öppna upp och bredda ungdomarnas möjligheter till 

olika val. Detta kan ske exempelvis genom att erbjuda olika fritidsaktiviteter och 

sysselsättningar. Ett sätt att arbeta för att motverka könsstereotypa normer är att bredda 

utbudet och genom detta ge ungdomarna möjlighet att välja individuellt oberoende av kön. 

För att ge ungdomarna förutsättningar att leva ett jämställt liv efter sin vistelse på institution 

ska personalen synliggöra och motverkar könsstereotypa normer i den vård och behandling 

som bedrivs inom SiS (SiS policy för en jämställd vård och behandling, 2009). När 

skillnaderna kring kön på institutionen synliggörs kan detta innebära att de traditionella 

föreställningarna som finns om kön upprätthålls och återskapas. Att leta skillnader mellan 

könen utgår traditionellt från att pojkarna är normen och flickorna blir då det som avviker från 

densamma (Ulmanen & Andersson, 2006). Institutionschefen och avdelningsföreståndarna på 

institutionen stävade efter en jämn fördelning mellan män och kvinnor på avdelningarna och i 

personalgrupperna. Detta med motiveringen att en sådan fördelning har en kompletterande 

effekt.  Laanemets och Kristiansen (2008) menar att det på institutionerna råder en 

kompletterande syn på kön, vilket innebär att män och kvinnor konstrueras till varandras 

motsatser. Detta kan enligt Laanemets och Kristiansen (2008) visa på en så kallad 

heteronormativ behandling av unga på institution. 

Tidigare forskning 

I den tidigare forskning som rör genus och kön på institution är författarna överens om att 

personalen bemöter ungdomarna olika och att den tydliga rollfördelningen av exempelvis 

vardagssysslor mellan män och kvinnor bidrar till att konstruera kön på institutionen. Men är 

personalen själva är medvetna om sitt agerande? Utan en medvetenhet, reflektion och ett 

ifrågasättande av dessa frågor inom det sociala arbetet fortsätter ojämlikheter och 

stereotypiska könsroller att konstrueras och förstärkas.  
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Att som professionell bemöta andra människor subjektivt och behandla dem som 

medmänniskor samt att kunna förhålla sig till den andra personens känslor, önskemål, 

upplevelser och vilja, är oerhört viktigt enligt Rökenes och Hanssen (2007). Att vara 

handlingskraftig och att kunna försvara sina handlingar och motivera dem, är ytterligare 

faktorer som bidrar till att bygga förtroende och skapa relationer med andra människor. 

Rökenes och Hanssen (ibid.) menar vidare att för att vara en framgångsrik professionell är det 

viktigt att arbeta med ungdomen, inte för eller åt. Den professionella ska vara tydlig och 

arbeta utifrån de regler som finns på arbetsplatsen utan att för den delen objektifiera 

ungdomen och bortse från dennes behov och vilja för att upprätthålla reglerna. Rökenes och 

Hanssen (2007) betonar liksom Holm (2001), vikten av att skapa goda relationer och ett 

förtroende mellan den professionella och ungdomen. I bemötandet av ungdomen är det 

viktigaste de ord och handlingar som görs utifrån relationen mellan parterna och att som 

professionell kunna analysera sig själv och det arbetssätt man har är ett måste för att utvecklas 

som person och som professionell (Rökenes & Hanssen, 2007).  

 

För att kunna skapa en relation och utveckla ett samarbete mellan personalen och den som 

kommer för att få exempelvis behandling, är empati den viktigaste faktorn menar Holm 

(2001). Att den som ska hjälpa har en empatisk förmåga är viktigt då denna behövs för att 

skapa en trygghet och ge stöd. Förmågan att kunna sätta sig in i hur en annan person känner 

lägger grunden till att kunna ha ett gott samarbete mellan parterna. Denna empati ger också en 

större förståelse för hur en person kan komma att reagera i olika situationer (Holm, 2001). 

Ungdomarnas beteende och på vilket sätt de svarar på sin behandling påverkas av en rad olika 

faktorer. Klimatet och miljön på institutionen och avdelningen, bemötandet och relationerna 

till personalen är några nyckelfaktorer enligt Andreassen (2003).  

 

Laanemets och Kristiansen (2008) skrev på uppdrag av Statens institutionsstyrelse, SiS, en 

rapport som grundade sig på en studie där bemötandet av flickor/pojkar och kvinnor/män 

inom SiS regi ser ut utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Författarna (ibid.) ville ha svar på hur 

personalen ser på det egna arbete utifrån kön och genus, samt i vilka situationer kön och 

genusstrukturer blir tydliga. Studien visade på skillnader i bemötandet av flickor respektive 

pojkar. Flickorna bemöttes med större tolerans än pojkarna när det kom till situationer där 

regler bröts, medans pojkarna snabbt disciplinerades (Laanemets & Kristiansen, 2008). Vidare 

så bemöttes flickorna med större hänsyn mot att bevara deras integritet och att undvika 

kränkningar, medans pojkarna bemöttes med auktoritet och en rak kommunikation. Pojkarna 
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tilläts inte heller av personalen att utrycka sina känslor på samma sätt som flickorna gjorde. 

På institutionen fanns det en skillnad i arbetssätt utifrån fördelningen av män och kvinnor i 

personalgruppen. I rapporten reagerade författarna (ibid.) på att kvinnlig personal på 

pojkavdelningar där en högre andel av personalen var män, uppfattades ha koll på det 

praktiska på avdelningen, prata med pojkarna och ta hand om de sociala och emotionella 

bitarna i sin yrkesroll. Männen var inriktade på de praktiska sysslorna såsom att skjutsa 

pojkarna eller följa dem mellan olika aktiviteter på området. Denna uppdelning saknades dock 

på de avdelningar där arbetsgruppen bestod av fler kvinnor än män eller på avdelningarna för 

bara flickor. På flickavdelningarna fanns inte den tydliga uppdelningen av sysslor oavsett hur 

fördelningen såg ut mellan män och kvinnor i arbetsgruppen. Detta kan tyda på att en 

personalgrupp med högre andel män i förhållande till kvinnor förstärker den traditionella 

könsuppdelningen som finns i samhället.  

 

Claezon och Hilte (2005) fann att män och kvinnor tenderar att falla in i stereotypa könsroller 

i arbetet på institutionen. Detta visar sig genom att det är kvinnorna som pratar med 

ungdomarna om deras problem, medans männen spelar fotboll och agerar i fysiska situationer. 

Författarna menar att detta blir ett förhållningssätt som blir norm för hur ungdomarna bemöts 

och hur de lever ut sin vardag på institutionen. Claezon och Hilte (2005) ställer sig skarpt 

kritiska till hur personalen bemöter ungdomarna och på vilket sätt personalen utför sitt arbete. 

Författarna menar att dessa faktorer förstärker könsrollerna på institutionen där kvinnan 

representerar det sårbara och känslosamma medans männen fattar beslut och innehar fysisk 

styrka 

 

Enligt Hirdman (2003) utgörs genussystemet av en genusordning som består av två delar. 

Dessa är den hierarkiska ordning som finns mellan könen, i vilken män är överordnade 

kvinnor, samt dikotomi. Dikotomi behandlar de föreställningar om hur en man respektive en 

kvinna ska vara och att dessa faktorer inte ska blandas. Författaren menar också att när 

mannen synliggörs som norm i samhället innebär detta en maktposition. Genom att se på 

genus som en osynlig, kulturellt nedärvd och styrd överenskommelse genom det så kallade 

genuskontraktet, vilket är föreställningar som delas av män och kvinnor, fortsätter mannen att 

vara norm i samhället.  

 

Connell (2008) att genus är socialt konstruerat och inget som vi föds med. Pojkar och flickor 

blir bemötta olika från sin omgivning beroende på sin könstillhörighet och detta formar 
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individens sätt att bete sig och förhålla sig till samhället. Mycket små barn blir utsatta för 

olika könsmönster hela tiden utifrån vilket kön de tillhör genom exempelvis val av leksaker 

och val av färg på kläder (Connell, ibid.). Författaren menar att vuxenvärlden är av betydande 

roll i konstruktionen av genus då barn påverkas av vuxnas agerande i barnens närhet Denna 

påverkan ger barnen uppfattningar om vad som är accepterat för män respektive kvinnor och 

tar in dessa uppfattningar i sin egen livsvärld. Vuxnas agerande får i och med detta en stor roll 

för barnens uppfattningar om genus.  Författaren (ibid.) anser att det finns mönster som 

kvinnor och män ska följa i samhället, vilket författaren benämner som hegemonisk 

maskulinitet, vari de normer som finns i samhället inräknas. Den normen är att kvinnan är 

underordnad mannen och i begreppet hegemoni kan innehållet variera över tid. Dock 

synliggör innehållet i hegemonin det som anses vara idealet för hur människan ska förhålla 

sig till, och bete sig i samhället. Exempelvis anses det ofta mer accepterat för kvinnor att röra 

sig utanför normen till skillnad från män. Genom att människan skapar nya situationer och 

nya möjligheter kan dock de mönster, eller genusordningar, som finns i samhället förändra de 

synsätt som finns idag. 

  

Lärande används ofta både varierande och brett och kan ha olika innebörd i olika 

sammanhang. Illeris (2007) menar att begreppet, när det används på ett icke specifikt sätt, har 

fyra betydelser. Den första är att lärande står för ett resultat av lärprocesser där lärande 

betyder förändringen som inträffat i en person. Den andra grundbetydelsen behandlar de 

psykiska processer där lärande innebär de processer som sker hos en person som kan leda till 

en förändring (till punkt ett).  Den tredje betydelsen av begreppet lärande talar om 

samspelsprocesser, de processer som inträffar mellan en person och dennes omgivning. Dessa 

processer är en förutsättning för de inre psykiska processerna som nämndes i den andra 

grundbetydelsen, vilka kan leda till en förändring hos en person enligt den första betydelsen. 

Den sista grundbetydelsen är undervisning där lärande jämställs med undervisning och där 

man inte skiljer på lärande mellan det som undervisas i och det som en person faktiskt lär sig.   

Illeris (ibid.) definierar lärande till en process som innebär en förändring med viss varaktighet. 

Aspekterna på lärande inbegriper alltid innehålls-, drivkraft- och samspelsdimensioner. De två 

första dimensionerna äger rum i individen medan den tredje sker på ett socialt plan, så som i 

exempelvis mellanmänsklig interaktion och det aktuella sammanhanget som individen 

befinner sig i. Innehållsdimensionen handlar enligt författaren om kunskap, förståelse och 

färdigheter där människan hela tiden har som mål att skapa mening och att klara av tillvaron. 

Genom detta stärks förmågan att fungera i relation till den miljö vi befinner oss i. Illeris 
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(2007) anger dimensionen som den som innefattar det som lärs och det är genom denna 

innehållsdimension insikt, förståelse och kapacitet, det som den personen vet, förstår och kan 

återfinns. Författaren menar även att attityder och personliga egenskaper som ödmjukhet och 

förmågan till flexibilitet är något som kan läras in och då kan betraktas som en förmåga. Den 

andra dimensionen, drivkraftsdimensionen, handlar om motivation, känsla och vilja. 

Människan strävar generellt efter att hålla en psykisk och fysisk balans samtidigt som 

sensitivitet eller känslighet utvecklas. Samspelsdimensionen omfattar handling, 

kommunikation och samarbete. Illeris (2007) framhåller att det är genom människan strävan 

till samspel, handlande och kommunikation med sin omgivning som en gångbar, social 

integrering inträffar. Individen befinner sig i ett ständigt samspel med den omgivande miljön. 

Samspelsdimensionen bidrar till utvecklandet av den individens förmåga att engagera sig och 

fungera i olika former av socialt samspel mellan människor.  

Problem, syfte och frågeställningar 
Forskningen visar att personalen på institution bemöter ungdomar olika beroende på 

ungdomens könstillhörighet. Personalens agerande och uppdelning av arbetsuppgifter bidrar 

till att konstruktionen av kön återskapas. Jag vill studera huruvida personalen på de två 

avdelningar jag besökt är medvetna om sin roll och hur personalgruppen använder reflektion 

för att medvetandegöra och bidra till ett lärande och en möjlig förändring kring skillnaderna.  

Syftet med studien är att förstå varför ungdomarna bemöts olika och hur reflektion kan 

användas för att lära om skillnaderna och därigenom bidra till en förändring. För att besvara 

mitt syfte så använder jag mig av följande frågeställningar: Vilka uppfattningar har 

personalen kring bemötandet av ungdomarna på institutionen utifrån kön och var kommer 

dessa uppfattningar ifrån? Hur kan reflektion öka personalens lärande kring skillnaderna i 

bemötandet och bidra till förändring?  

Teori 
För att förklara hur förhållandet i mötet och därigenom bemötandet mellan personal och 

ungdom kan se ut valde jag von Wrights (2000) pedagogiska rekonstruktion av GH Meads 

teori om människans intersubjektivitet. Här förklaras det punktuella perspektivet som att 

människan är en individuell produkt av egenskaper som kan isoleras från sitt sammanhang 

medan det relationella perspektivet fokuserar på relationen mellan exempelvis personal och 

ungdom. För att komplettera studiens syfte valde jag Bies (2007) reflektionsteori för att tolka 
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resultaten och förstå hur reflektion kan bidra till lärande, utveckling och ett förändrat 

bemötande. 

Två perspektiv 
För att förstå den mänskliga subjektiviteten har von Wright (2000) skapat ett punktuellt och 

ett relationellt perspektiv. Ur det punktuella perspektivet betraktas människan som en individ 

med egna egenskaper. Ur det relationella perspektivet formas vi som människor i mötet med 

andra. Beroende på hur en relation ser ut så visar vi oss för varandra på olika sätt. Inom det 

relationella perspektivet är mötet mellan människor det centrala och om problem uppstår i 

mötet kopplas inte detta till den enskilda individen(ibid). 

 

I det punktuella perspektivet ser man på människan som en fristående individ där egenskaper 

och styrkor tillhör individen och dessa har inte något att göra med det sociala sammanhang 

som personen lever i (von Wright, 2000). Personligheten kommer endast från människans inre 

vilket gör det möjligt för den enskilde personens subjektivitet att definieras. Utifrån 

exempelvis sociala, psykologiska, historiska eller biologiska faktorer kan vem en person är 

bestämmas i förväg. Det punktuella perspektivet kopplas till en individcentrerad 

subjektsuppfattning, vilket leder till att ovan nämnda faktorer utgör grunden för mötet med en 

annan person, exempelvis i mötet mellan en personal och en ungdom vid en institution. Sett ur 

det punktuella perspektivet får personalen istället en roll som ledsagare, där ungdomens stig 

redan är utstakad och att personalen syfte är att lösa de eventuella problem som kan komma 

att uppstå på vägen (von Wright, 2000). Här handlar det om den enskilda individen och att 

personlighet är något som finns i det inre. Här tas inte hänsyn till sammanhang eller sociala 

perspektiv. I ett punktuellt perspektiv ser personalen ungdomen utifrån en bedömning i 

förhållande till normen hur en ungdom ska vara. Ungdomens behov ses som tidsbestämda 

brister hos individen som ska rättas till så att behoven upphör att existera. von Wright (ibid.) 

förklarar att det punktuella perspektivet upptäcker brister och vilka utvecklingsmöjligheter 

som finns med tanke på bristerna. 

 

Att människan förändras och uppträder olika i i olika situationer och i olika grupper är von 

Wrights (2000)  utgångspunkt. Det relationella perspektivet förklaras som ett perspektiv där 

människan betraktas i relation till andra människor då en förutsättning för människans 

existens är existensen av andra människor. Det relationella perspektivet tar även hänsyn till 

människans relationer i tid och rum. En ytterligare utgångspunkt är att människor är tvåsidiga. 
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För att skapa förståelse för en person och dennes agerande måste det sättas i relation till det 

sammanhang och det förhållande som finns till andra människor. Von Wright (ibid.) beskriver 

att människor utifrån ett relationellt perspektiv befinner sig i en ständigt pågående livsprocess. 

Människans subjektivitet byggs upp intersubjektivt i sociala möten och situationer och den 

upprätthålls genom agerande och samtal. Von Wright (ibid.) menar vidare att grunden till 

människans individualitet och det egna ”jaget” finns i kommunikationen mellan människor, 

intersubjektiviteten. Författaren menar att beroende på vilket perspektiv vi väljer att reflektera 

kring människor, skapar vi uppfattningar om mänsklig subjektivitet och om vad som 

exempelvis skiljer sig åt mellan två olika personer (von Wright, ibid.). Den fråga som helst 

ska besvaras i dessa möten är vem, vilket bara kan uppnås genom det relationella perspektivet. 

Om vi bara letar ibland punktuell information så får vi endast svar på frågan vad.  

Lärande genom reflektion 
Reflektion är enligt Bie (2007) en process och denna process finns i sökandet efter förståelsen 

av sig själv och de egna värderingarna. För att uppnå en lärande effekt av reflektionen kan den 

inte kopplas till ett enstaka tillfälle så som en handling eller en upplevd situation. Bie (ibid.) 

översätter begreppet reflektion till ordet återspegling, vilket kan ses som en återföring av 

tankar om exempelvis en händelse eller situation som en person reflekterar kring. Genom att 

återspegla tanken som uppstod innan handlandet ger återförandet dessutom en lärande effekt 

på individen. Reflektionens funktion i återspeglande blir att vara ett hjälpmedel för en 

granskning av det invanda tankemönstret och genom att vara medveten om mönstret kan en 

handling i liknande situation förändras. Grunden till reflektionen är den subjektiva 

upplevelsevärlden, i vilken erfarenheter, känslor, uppfattningar och förståelsen av sig själv 

finns representerade. Att ta ställning till och utforska känslorna, ta reda på deras uppkomst 

och vart de leder kan skapa nya tankemönster (Bie, ibid.). Denna process bidrar till lärande. 

Känslor skapar gärna ytterligare känslor, vilket ofta är orsaken till att denna typ av reflektion 

undflys. Till en början kan motstånd och rädsla prägla reflektionsprocessen vilket senare 

skapar känslan av glädje och frihet. Tanken med ett lärande genom reflektion är att generera 

en yrkesmässig medvetenhet. Denna medvetenhet kan förväntas innehålla en uppfattning om 

individens sätt att fungera och reaktion i sin yrkesroll och syftet blir att ”lära om” för att ”lära 

nytt”. Samma sak gäller den egna förståelsen (Bie, ibid.). Genom lärande genom reflektion 

skapas en självständighet som leder till ett ansvarsfullt förhållningssätt. Detta förhållningssätt 

leder sedan vidare i en professionalitet. Professionaliteten härleds ut tanken, handlingen och 

analysen vilket sker i en cirkelliknande process. Det är i ovanligheten som reflektion uppstår 
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och det är när känslor accepteras som de kan göras begripliga, vilket konstaterar hur den 

professionelle handskas med jobbiga situationer. Bie (ibid.)  beskriver hur hjälpfenomenet kan 

påverka den professionelle och hur denne i en hjälpsituation kan uppleva känslor av 

hjälplöshet. Dessa känslor är naturliga och kan leda till en överväldigande känsla av empati. 

Här spelar förmågan till reflektion stor roll för hur den professionelle agerar och reagerar. På 

den institution där studien ägde rum finns som rutin för reflektion som kallas för spegling. 

Denna rutin är obligatorisk på samtliga avdelningar och har samma syfte. Att stanna upp och 

reflektera över handlingar och situationer som kan uppstå under ett arbetspass och som kan 

leda till att göra annorlunda nästa gång 

Metod 
För att förstå personalens uppfattning kring bemötandet av ungdomarna och hur reflektion 

kan användas för lärande och förändring, valdes en hermeneutisk ansats. Detta för att 

hermeneutiken som ansats innebär en möjlighet till att förstå hur människor upplever sin 

livsvärld. Vid hermeneutiskt tolkningsarbete startar processen med forskarens personliga 

förförståelse inför ämnet. Denna förförståelse ger forskaren vägledning i början och även 

möjlighet till en startpunkt (Ödman, 2007). När den första tolkningen av insamlat material 

görs så är det inte ovanligt att forskaren upptäcker att den förståelse som personen trodde sig 

ha inte är fullständig. Det beror på att förförståelsen kring ämnet inte är helt utvecklad och 

kunskaperna är inte tillräckliga. Forskaren går igenom materialet igen för att få grepp om det 

som inte förstås. Detta görs för att forskaren ska ta reda på vilken relation tolkningen har till 

helheten. Forskaren pendlar mellan del och helhet och låter perspektiven belysa varandra. 

Under arbetets gång förändras forskarens perspektiv och förförståelse. Till slut så presenteras 

en ny förståelse i en ny tolkning. En hermeneutiker vandrar hela tiden mellan del och helhet i 

sin analys (Ödman, 2007). Detta för att se nya perspektiv och i slutändan få en större och 

förbättrad förståelse för ämnet. Att gå mellan del och helhet är som att lägga ett pussel. Det 

börjar planlöst med en liten bit och forskaren försöker få ihop den med en annan. Men de 

bitarna/delarna passar kanske inte ihop så då blir det att gå tillbaks och försöka med nya bitar 

som ska bli en bild. Plötsligt är det flera delar som passar ihop och det bildas kluster av bitar. 

Då fortsätter man och plötsligt så kan klustren sättas ihop och till slut så är det en fullständig 

bild.   

 

Enligt Thurèn (2007) är förförståelse och igenkännande förutsättningar för hermeneutik 

samtidigt som den bygger på tidigare kunskap, empiri och logik. Förförståelsen som används 
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vid tolkningen är inte alltid medveten men då den är påverkad av uppfattningar om vår egen 

livsvärld och denna kan ifrån tidigare erfarenheter och upplevelser innefatta fördomar.  

Genom nya möten ändras vår förförståelse vilket ger oss en möjlighet till att fördjupning och 

ett förändrat sätt att tolka uppfattningar och se på helheten (Thurén, ibid.). Helheten är 

beroende av delarna och delarna av helheten. Under processens gång formuleras deltolkningar 

som genomsyras av den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen innebär ett 

växlande mellan delar och helhet vilket till slut leder till att förförståelsen förvandlas till 

förståelse. 

 
För att tolka mitt resultat har jag använt mig av den hermeneutiska spiralen. Jag var 

intresserad av att få fram vad respondenterna verkligen förmedlar, inte bara vad som sägs. De 

intervjuer som genomfördes representerar en del av en helhet och varje del har analyserats 

enskilt. Delar som har liknat varandra har placerats i kategorier för att tydligare hitta mönster i 

texten och för att sedan skapa en helhet. Genom att analysera och tolka intervjuerna ett flertal 

gånger så har min förförståelse ökat och min förståelse för det respondenterna uttrycker i 

intervjuerna har fördjupats.  

 
Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Källa: Ödman 2007) 

 
Figur 1 visar att den hermeneutiska spiralen bidrar till att utveckla och fördjupa den egna 

förförståelsen som finns i början av en studie, vilket jag anser har inträffat även i denna.  

 

Metod för att samla data 
Till hjälp för att samla in relevant data för studien utfördes semistrukturerade intervjuer och 

observationer. Jag kontaktade institutionschefen som sedan hänvisade mig till två 

avdelningsföreståndare som hon fann lämpliga. Jag mailade information om studien, vad den 
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syftade till och innebörden av att medverka. Åtta anställda anmälde sitt intresse och tid för 

intervju bokades. Samtliga respondenter är anställda på institutionen sedan två år. Att utföra 

semistrukturerade intervjuer innebär att använda exempelvis en intervjuguide bestående av 

intervjufrågor för ett specifikt ändamål och med en specifik utgångspunkt. På så vis har 

semistrukturerade intervjuer trots bestämda ändamål och utgångspunkter både en flexibilitet 

och en öppenhet enligt Bryman (2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att inspelning av 

en intervju ska utföras för att intervjun ska vara tillförlitlig samt att det underlättar analysen av 

intervjun för ansvariga av studien. Till denna studie utfördes åtta olika inspelningar, efter 

respondenternas samtycke, via iphone. Inspelningen under intervjun underlättade 

koncentrationen gentemot respondenten samt gav utrymme för anteckningar. Observationerna 

utfördes vi ett tillfälle på vardera avdelning. Personalen var informerad om varför jag var där 

och jag ansträngde mig för att smälta in i omgivningen och inte påverka miljön. Jag utförde 

varje observation under två långa pass för att få vara med under en hel dag och kväll på varje 

avdelning. Då jag var väl medveten om vilka situationer och beteenden som jag ville 

undersöka så valde jag att gå ifrån och anteckna under hela tillfället. Dock lämnade jag inte 

situationer som varade längre men jag var noga med att lämna när de var över för att 

anteckningarna skulle vara färska i minnet. Då jag själv har vana från yrket så kände jag en 

säkerhet att inte missa något genom att utföra observationerna på detta sätt. 

Metoddiskussion  
Intervjuer som metod ställer krav på den som utför intervjuerna genom att kräva kunskap om 

området (Bryman, 2011). Då jag själv varit yrkesverksam inom Statens institutionsstyrelse så 

ger det mig en bra insyn och kunskap kring området. Genom denna förförståelse har jag en 

tidigare kunskap, vilket kan ses som bra men den skapar också en eventuell nackdel i att jag 

redan tror att jag förstår och därav inte frågar vidare. Genom ett större antal respondenter hade 

resultatet kunnat få ett större djup eller om jag hade gått vidare med att intervjua 

avdelningsföreståndare eller institutionschefen.  Jag anser dock att jag har nått syftet med 

studien och fått en större insikt i och förståelse för hur och varför personalens bemötande 

skiljer sig åt beroende på det egna könet och om de arbetar med pojkar eller flickor. Att vidare 

se hur reflektion kan användas i arbetet för att lära sig och utvecklas i sin yrkesroll har också 

uppnåtts. 
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Metod för att analysera data 
Kvale & Brinkmann (2009) menar att den hermeneutiska traditionen innebär tolkning av en 

text. För att sätta mig in i innehållet av och förstå data utifrån sammanhanget, läste jag 

igenom texten flera gånger. Ur respondenternas intervjuer valde jag ut nyckelord, vilka var 

många den första omgången. Dessa sattes ihop under teman som var intressanta utifrån min 

frågeställning. Teman och mönster växte fram och återkom och flera kategorier gick in i 

varandra och flera teman kopplades ihop. De teman som framstod var: bemötande, reflektion 

och lärande genom interaktion. Att komma fram till slutsatser och hitta sammanhang och 

mönster var den slutliga delen av tolkningsprocessen i vilken jag pendlade från del till helhet. 

Detta åstadkom jag genom att vid upprepade tillfällen återkomma till texten och hitta nya 

termer och formuleringar. Flera av respondenterna beskrev en frustration kring den 

traditionella synen kring kön på institutionen och beskrev reflektion som en möjlighet till 

förändring. Intervjuerna visade på ett sammanhang mellan gamla föreställningar och 

möjligheten till förändring genom reflektion. Tolkningsprocessen innebär att jag eftersöker 

det som finns under ytan på det insamlade materialet. Ett exempel är när en av respondenterna 

berättar om ett speglingstillfälle där konstruktiv kritik kunnat leda till lärande.   

”…om man förnyade rutinen kring spegling så kunde det absolut vara ett verktyg och 
användas till att lära och förändra det gamla synsättet men det kräver ju att alla inser 
hur viktigt det är och inte förminskar frågorna”. 

 
 Där tolkade jag in känslan av frustration över bristen på samsyn kring vikten av spegling som 

rutin för reflektion och den möjlighet till lärande och förändring. Genom att sammanfatta och 

tolka de teman som varit mest framträdande och sätta dessa i relation till mina frågeställningar 

genom att pendla mellan del (intervjuer) och helhet så har det skapats en ny helhet och en ny 

förståelse.  

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2012) forskningsetiska principer så informerade jag inledningsvis 

informanterna om syftet med studien och vad den skulle handla om, det så kallade 

informationskravet. De har fått information om deras rätt att bestämma över sin medverkan 

och att avsluta den samma, det så kallade samtyckeskravet. Informanterna har även fått 

information om konfidentialitetskravet det vill säga att all data hanteras och förvaras på ett 

sätt som möjliggör konfidentialitet. Vidare så har informanterna fått information om att 

uppgifterna som samlats in från enskilda personer endast används i forskningssyfte. Namnen 

på informanterna är uppdiktade och de är inte före detta eller nuvarande kollegor till mig.   
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Reliabilitet och validitet 
Begreppet reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig. Det säkrar att andra forskare som 

studerar samma ämne och samma metoder når samma resultat. I en kvalitativ studie kan det 

vara svårt att få en hög reliabilitet eftersom tolkningarna görs av olika personer med 

exempelvis olika uppfattningar, upplevelser och förförståelse. Valet av teorier och tidigare 

forskning skiljer sig sannolikt också åt. Enligt Bryman (2011) så innebär validitet att 

forskaren har undersökt det som forskaren har haft för avsikt att undersöka i sin studie. Då jag 

har valt en kvalitativ metod så har det varit viktigt för mig att betrakta frågeställningar och 

syfte allt eftersom materialet till studien har ökat. Intervjuguidens design har fått en översyn 

för att den ska överensstämma med det jag har velat ta reda på. Vissa av de ämnen som har 

berörts under intervjuerna har ifrågasatts av informanterna gällande dess betydelse och jag har 

funnit det svårt att ange gränsen mellan det som varit viktigt och det som saknat betydelse.  

Resultat 

Bemötande 
Att som personal bemöta ungdomarna med respekt och agera som en förebild är viktigt enligt 

personalgruppen. Sättet på vilket vi bemöter varandra, hur vi pratar med varandra som 

personal överförs i interaktion med ungdomarna och att bemöta ungdomarna som man själv 

vill bli bemött är viktigt. Hur vi bemöter varandras olikheter som etnicitet, kön och sexualitet, 

religion och hur detta förmedlas i mötet med ungdomarna är även det en viktig aspekt. 

Bristande respekt i bemötandet och skillnader i det samma handlar ofta om en inställning hos 

individen eller en omedvetenhet kring det egna agerandet. De regler och förhållningssätt som 

finns på avdelningarna har också stor påverkan. 

Grabbarna blir tryggare när alla i personalen säger och gör samma hela tiden… det 
blir mindre tjat eftersom alla vet hur det ligger till och att det inte är lönt att 
diskutera… då blir det enklare att jobba också (Polly) 

På pojkarnas avdelning är det av betydelse att vara tydlig och hålla sig till de regler som finns 

föreskrivna. Arbetsmiljön anses vara tuffare och det finns mindre utrymme för förhandling. 

Bemötandet gentemot pojkarna är rak och tydlig. Det arbetar fler män på avdelningen och 

flertalet av dessa är storvuxna. Detta sägs ha en lugnande effekt på pojkarna. På 

flickavdelningen arbetar det en övervägande del kvinnor och de män som arbetar där är inte 

särskilt storvuxna. Flickorna bemöts å andra sidan med ett större tålamod och ett mjukare 

förhållningssätt. Det finns ett större utrymme för flexibilitet och diskussion. Många av 

flickorna har ett utpräglat själskadebeteende och mår psykiskt dåligt. Avdelningen har i stort 
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sätt samma regler som pojkarnas men här finns en större benägenhet till förhandling och 

individualcentrerat resonemang. Att bygga upp ett förtroende och finna tillit till vuxna 

människor är grundläggande för att lyckas med behandlingsarbetet under vistelsen på 

avdelningen. 

Alla tjejer är ju olika så det kanske inte funkar att behandla dem likadant hela tiden  
(Frank) 

 Att personalens bemötande gentemot ungdomarna skiljde sig åt från de båda avdelningarna 

var tydligt. Men ungdomarna bemöttes också olika ur ett miljöperspektiv. Under 

observationerna så kunde denna skillnad synas tydligt då pojkarnas avdelning var inredd med 

biljardbord och pingisbord och tv-spel medans flickorna hade ett allrum med olika 

sällskapsspel, pyssel och tidningar. Flickorna hade fri tillgång till plattång, hårfön och 

rakhyvlar medans pojkarna hygienartiklar var inlåsta och ansågs vara ett riskmoment på 

avdelningen.  

Reflektion 
Reflektion, eller spegling som institutionen har valt att kalla det, är en viktig del av arbetet ute 

på avdelningarna. Det är ett sätt att hitta alternativa lösningar på olika problem och i olika 

situationer, utvecklas som yrkesperson och att lära sig av varandra. Här ges personalen 

möjlighet att få ge sin syn i olika frågor och att ventilera dessa med sina kollegor. 

För att ständigt vara medveten om vad det är vi pysslar med här och kunna göra bättre 
ifrån sig så är det viktigt att prata ut om vad som varit bra och dåligt under dagen...Och för 
att aldrig ta med sig arbetet hem om så måste man stanna upp och ge sig tid för reflektion 
(Fia) 

Att själva speglingen är inlagd som rutin i slutet av varje pass är uppskattat och utnyttjas av 

personalen. Dock kan rutiner ibland bli för bekanta och inarbetade vilket kan leda till att detta 

arbete blir monotont och inte leder till något nytt. De pass då allt har gått enligt plan resulterar 

oftast i en spegling som säger att det inte finns något att ta upp. De pass där det är mer 

tumultartat och där något avviker från det normala fyller rutinen en större funktion för 

personalen. Att reflektera kring det egna och sina kollegors agerande i olika situationer samt 

att bearbeta konflikter och missuppfattningar stärker både individen och gruppen. Att ha ett 

forum där detta tillåts är viktigt för arbetsmiljön. 

Det arbete vi gör här och de situationer som blir är svåra att förklara för människor 
som inte jobbar med detta…Många gånger är det hotfullt och psykiskt påfrestande. Det 
funkar inte att jobba så här om man inte kan lita på sina kollegor…man kan inte gå 
omkring och vara osams för småsaker (Frank) 

Möjligheten att lära sig och utvecklas genom reflektion och speglingen är stor bara individen 

är lyhörd och öppen. Med en inställning av motstånd till eller förminskning av rutinen 

bromsas den möjligheten. Det finns en samsyn kring vikten av reflektion även om det finns en 
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skiljaktighet inför dess relevans. Kanske handlar det om individens erfarenheter, hur länge 

man har varit yrkesverksam och personlighet. Under observationerna så upplevdes speglingen 

på pojkarnas avdelning gå på mer på rutin och ingen hade något speciellt att förmedla den 

kväll som observationen tog plats. På flickornas avdelning märktes det en skillnad då 

personalen verkade förberedda och samtliga hade något att tillföra. Personalen på flickornas 

avdelning kokade te och åt frukt i samband med speglingen medans personalen på pojkarnas 

avdelning tittade på klockan och ville åka hem. För att utveckla reflektionen i rutinen spegling 

krävs dock att personalen som deltar har en viss grad av engagemang och öppenhet för att 

bidra till att rutinen förnyas. Eftersom det nu ligger som en avslutande punkt efter varje pass 

så blir tidsaspekten betydande. Att vilja åka hem efter ett påfrestande pass kan vara mer 

lockande än att stanna upp och fundera kring dagens händelser. Detta kan avhjälpas genom en 

tydligare hållning från ledningshåll. När betydelsen av speglingen och dess fördelar förstärks 

från exempelvis chefen kan inställningen hos personalgruppen förändras 

Interaktion 
Varje dag interagerar personal och ungdomar på institutionen och denna interaktion påverkar 

synen på hur de olika grupperna framställs. När männen på pojkarnas avdelning till största 

delen hanterar de mer stereotypiskt manliga uppgifterna så som sport, fiske och bilvård förs 

detta över på hur pojkarna ser på mannen som norm. När kvinnorna lagar mat, städar och har 

den mer omhändertagande rollen så visar det pojkarna på ett mönster som kan tolkas som 

norm.  

Nej, jag är inget vidare på att laga mat och hemma är det oftast sambon som tar den 
delen för att det ska bli ätbart! Men här är det liksom så det funkar…(Fia)  

 

På flickornas avdelning är arbetsuppgifterna fördelade på ett annat sätt. Att visa flickorna att 

kvinnor kan tvätta bilen medans mannen tvättar är en viktig aspekt som personalen vill 

förmedla. När flickorna blir delaktiga i uppgifterna och det blir ett normalt handlande så 

förmedlas detta på ett konstruktivt sätt. Genom det sätt personalen väljer att agera och 

interagera på avdelningarna så lär sig ungdomarna hur samhället fungerar. När personalen 

väljer att agera på ett sätt som förstärker den stereotypiska könsrollen så är det detta som 

ungdomarna lär sig. När ungdomarna förmedlar en föreställning om normer som inte står i 

linje med de etiska riktlinjer som SiS har formulerat så skapas ett utrymme för personalen att i 

mötet med ungdomarna och genom interaktion och agerande ”lära om” de unga och få dem att 

se på saken från ett annat perspektiv. 
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De här ungarna har ofta starka åsikter utåt om det mesta -  tjejer ska vara tjejiga och 
killar ska vara macho. Den bilden brukar vara ganska missvisande och stämma dåligt 
överens med ungens egentliga åsikt. Då är det viktigt att vi finns här för att förstärka 
deras egentliga bild av samhället (Fiona) 

Föreställningarna om manligt och kvinnligt genomsyras av en ambivalens på institutionen. De 

normer och könsroller som finns ute i samhället är förstärkta och accepteras av personalen. På 

pojkarnas avdelning förmedlas en stereotypisk roll där mannen är norm medans hos flickorna, 

jobbar personalen hela tiden med att förmedla ett annat perspektiv till ungdomarna. Genom 

detta beteende så skapas en förvirring hos de unga då institutionens värld är liten och när 

ungdomarna vistas utanför den egna avdelningen så stämmer inte de värderingar som lärts 

genom interaktionen med personalen.  

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att personalen bemöter ungdomarna olika beroende av könstillhörighet, vilken 

avdelning man arbetar på men även gamla regler och föreställningar om vad som ger resultat 

av vistelsen. Förhållningssättet och regelverket är i stort sätt detsamma men graden av 

flexibilitet varierar mellan avdelningarna. Personalen på flickornas avdelning strävade efter 

att visa på vikten av jämställdhet medans den aspekten inte fanns hos personalen som 

arbetade med pojkarna. Rutinen kring spegling var positiv och tiden för reflektion ansågs ha 

potential att utveckla och förändra personalen arbetssätt. Det finns ett lärande både för 

personal och för ungdomar på området. Genom att hitta utrymmen för dialog och lärande som 

kan uppstå i interaktionen, öppnas möjligheten till utveckling och förändring.   

Tolkning 
Personalen på de två avdelningarna bemöter ungdomarna olika utifrån om de är pojkar eller 

flickor. Här finns en föreställning från personalen om att ungdomarna behöver bemötas med 

olika förhållningssätt beroende på vilket kön och vilken avdelning de tillhör. Detta kan tolkas 

som att personalen utgår endast från det punktuella perspektivet och därigenom redan på 

förhand har bestämt hur detta möte ska bli. Ungdomarna är redan placerade i fack genom att 

personalen har kategoriserat in dem där utifrån sina egna tidigare erfarenheter, 

könstillhörighet och den unges bakgrund. Redan i det först mötet har personalen bestämt sig 

för vem den unge är. Detta var mer tydligt på pojkarnas avdelning där arbetet var mer 

generaliserat och regelstyrt än på flickornas avdelning. Balansen mellan det punktuella 

perspektivet och det relationella perspektivet visade på en ojämn fördelning där det punktuella 

perspektivet var det tyngst vägande. Enligt von Wright (2000) ska ett bra bemötande utgå från  

båda perspektiven. På flickornas avdelning bemöter personalen de unga på ett mer 
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individfokuserat arbetssätt. Varje flicka är olik den andra, har sin bakgrund och sina behov 

och bör därför bemötas utifrån denna tanke. Personalen bemöter flickorna utifrån den egna 

individen men även i relation till att de befinner sig i en situation med främmande människor 

vilket även det påverkar den unga. Detta kan tolkas utifrån von Wrights (2000) andra 

perspektiv, det relationella perspektivet, vilket innebär att för att skapa en förståelse för en 

individ och dennes agerande måste detta sättas i ett sammanhang och den relation som finns 

mellan de unga och andra människor. Personalen på flickornas avdelning arbetade på ett sätt 

som skapade en bättre balans mellan de båda perspektiven vilket i sig bidrog till ett bättre 

bemötande. Om kön ses som något redan givet och oföränderligt och som något som 

bestämmer på förhand hur personal bör bemöta ungdomarna, kan detta kopplas det punktuella 

perspektivet. En av respondenterna uttryckte att han i sitt sin yrkesroll utvecklas och hela 

tiden lär sig nya saker om sig själv vilket kan tolkas som intersubjektivitet enligt von Wright 

(2000) då lärande sker i interaktion med andra. För att personalen ska ha möjlighet till att sätta 

sig in i ungdomarnas livsvärld och i deras situation, måste utgångspunkten enligt von Wright 

(2000) vara ur ett relationellt perspektiv.  

 

Utifrån Bies (2007) teori om lärande genom reflektion är målet att skapa en yrkesmässig 

medvetenhet. Enligt teorin uppnås inte lärande genom en hänvisning till en enstaka händelse 

eller situation. Genom att ha spegling som en statisk rutin ges personalen utrymme till 

reflektion efter varje avslutat arbetspass, vilket i sig skapar tillfälle till ett lärande för både 

individen och gruppen. Detta genom att det kan ha uppstått ett flertal liknande situationer där 

en handling eller ett agerande fått personalen att reflektera kring dessa. När samma situation 

uppstår och avslutas på samma sätt och när det avslutet inte är optimalt är det ett bra tillfäller 

till att lära genom att reflektera. Det handlar om att granska dessa handlingar och situationer 

ur olika vinklar, vilket speglingen i grupp skapar tillfälle till. Då arbetsmiljön ofta kan vara 

psykiskt påfrestande för personalen och att det är viktigt att kunna lita på sina kollegor är 

reflektion i grupp ett bra verktyg. Enligt Bies (2007) teori är grunden till reflektion varje 

individs känslor, erfarenheter och upplevelse av sig själv. För att lära om och åsidosätta den 

egna upplevelsevärlden krävs en öppenhet till detta. Genom att ta ventilera och hantera sina 

upplevelser och känslor så skapas en medvetenhet kring ursprunget, vilket leder till nya 

tankesätt. De i personalgruppen som inte är aktiva vid speglingen kan känna ett motstånd till 

denna öppenhet, kanske av rädsla för den förvirring som enligt Bie (2007) kan uppstå till en 

början. Reflektion som redskap till att skapa en yrkesmässig medvetenhet och ett lärande är 

effektivt. Lärande återfinns även i den dagliga interaktionen mellan ungdomar och personal. 
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Här kan både von Wrights (2000) och Bies (2007) teorier appliceras. I mötet och 

interaktionen formas människan och beroende på relationen där emellan, finns en benägenhet 

att visa upp olika sidor precis som mellan personal och ungdom på institutionen. När en åsikt 

kring exempelvis vad som är manligt och kvinnligt kommer upp så skapas ett tillfälle till ett 

lärande i det mötet, både genom reflektion och genom interaktion. Personalen lär sig av 

ungdomarna och ungdomarna lär sig av personalen. När personalen interagerar med 

ungdomen ur von Wrights (2000) relationella perspektiv görs det med en medvetenhet om att 

personen ständigt förändras och agerar olika beroende på situation och vilken grupp denne 

befinner sig i. Möjligheterna till förändring blir mycket större. Personalen på flickornas 

avdelning hade generellt denna inställning som förhållningssätt vilket kan ha bidragit till ett 

ökat lärande för både personalen och flickorna. På pojkarnas avdelning utgick personalen från 

ett mer punktuellt perspektiv då inställningen var att ungdomens väg redan var utstakad och 

att personalens funktion och uppgift var att vägleda och lösa eventuella problem åt den unge. I 

interaktionen med pojkarna skapades inga tillfällen till diskussion vilket kan leda till avsaknad 

av reflektion. Eftersom personalen alltid gör lika blir allting förutsägbart och enligt Bie (2007) 

skapas reflektion när något skiljer sig åt från det vanliga. Detta kan tolkas som att beroende på 

vilket perspektiv som används vid bemötande och interaktion skapas möjlighet till reflektion. 

Och en mindre grad av reflektion skapar mindre möjlighet till lärande.  

Diskussion 
Genom denna studie har jag fått en större förståelse för hur personalen bemöter ungdomarna 

olika och olika förklaringar till varför det ser ut så. Vidare så har jag en insikt i hur reflektion 

kan användas till ett ökat lärande och en positiv förändring på institutionen. Lärande genom 

reflektion kan skapa en yrkesmässig medvetenhet och denna medvetenhet leder vidare till att 

ständigt förändra det som inte fungerar. Bemötande, reflektion och interaktion bildar en 

potential till lärande. Men hur och utvecklas och förändras arbetet om inställningen till 

lärande saknas? Att arbeta med rutinen kring speglingen och att få ledningen att betona vikten 

av reflektion och därigenom lärande, är en aspekt.  

  

För att bygga en relation med ungdomarna är det viktigt med tillit. Det är också viktigt att 

göra saker med ungdomarna (Rökenes & Hanssen, 2007). Ungdomarna på de två 

avdelningarna bemöttes olika beroende på om de var pojkar eller flickor. Precis som 

Laanemets och Kristiansen (2008) skrev i sin rapport så var inställningen att pojkarna skulle 

bemötas med tydlighet och inte ha möjlighet till att diskutera regler medan flickorna bemöttes 
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med flexibilitet och hänsyn. Och likt Claezon och Hilte (2005) så var personalen mer benägna 

att falla in i stereotypiska könsroller, trots att detta inte alls var den rollen de hade utanför 

institutionen. Laanemets & Kristiansen (2008) och Claezon & Hilte (2005) såg dessa 

skillnader i sina studier vilket skapar en känsla av att utvecklingen kring dessa attityder och 

fördelningar inte har gått framåt utan snarare har stannat på samma nivå. 

 

De normer som finns i samhället förstärks inom institutionens väggar. Det finns en slags 

rädsla för förändring vilket tydligt inverkar på den generella förändringen på området. 

Personalen arbetar professionellt i bemötandet av ungdomarna men personalens förståelse för 

hur miljön och klimatet på avdelningarna skiljer sig åt. Enligt Andreassen (2003) så är detta 

betydande aspekter på hur vistelsen på institutionen kan te sig. Att bemötas med empati och 

förståelse skapar en grund till relationer (Holm, 2001).  

 

Genom att personalen agerar och tar på sig de traditionella könsroller som finns i samhället så 

återskapas kön hela tiden på institutionen. Men när personalen arbetar på ett sätt som ska 

motverka dessa roller så bidrar det också till förvirring. Personalen på flickornas avdelning 

arbetade enträget med att motverka dessa föreställningar. Enligt Hirdman (2003) så är det 

genom att särskilja könen som mannen som norm skapas. Och om inte alla avdelningar 

oberoende av kön arbetar på samma sätt, så förminskas arbetet utanför avdelningen. Att 

samarbeta över avdelningarna och lära sig av varandras arbetssätt skulle kunna skapa andra 

situationer och möjligheter vilket skulle kunna bidra till att förändra de mönster och normer 

som förstärks inne på institutionen. Likt Connell (2002) skulle detta kunna förändra synsättet 

på kön och skillnader.  

 

För att personalen ska kunna lära sig så krävs att den kunskap som behövs finns och att en 

förståelse för att det överhuvudtaget behövs en förändring existerar (Illeris, 2007).  Om 

inställningen är att det inte finns ett behov till ny kunskap eller förändring så är inte individen 

mottaglig. Då attityder, som exempelvis i bemötandet av andra människor, kan tillskrivas 

epitetet förmåga och en förmåga kan läras in, behövs motivation och vilja.  

Att använda reflektion och interaktion som verktyg till lärande, utveckling och ett förändrat 

förhållningssätt på institutionen kräver små insatser. 

 

Slutsatserna är att för att nå en förändring och för att kunna utveckla arbetet på institutionen 

bör avdelningarna arbeta tillsammans och ta lärdom av varandras olikheter i arbetssätten. Att 
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personalen får en ökad förståelse för varandra och de egna föreställningarna samt 

ungdomarnas för att hitta utrymme till ett lärande genom reflektion och interaktion. Om 

endast en avdelning arbetar med dessa aspekter och inte förmedlar detta till de övriga så blir 

arbetet i sig fruktlöst och förvirrande.  

 

Slutligen vill jag poängtera att min studie har bidragit till forskningen genom en annan aspekt 

av bemötandet av ungdomar som har placerats inom Statens institutionsstyrelse och fokuserat 

mer på hur de verktyg som redan finns skulle kunna användas för att förändra och utveckla 

arbetet på avdelningarna. Att lära genom reflektion och interaktion är en möjlighet och att dra 

nytta av den kunskap som redan finns inom organisationen kan underlätta processen.   

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har många tankar och funderingar väckts. Jag har behandlat en liten del 

av det som finns att fördjupa sig i inom området. Att bemötandet än idag skiljer sig behöver 

lyftas och möjliga vägar till förändring bör utforskas. För att komplettera den forskning som 

redan finns så skulle det vara intressant att få ungdomarnas upplevelser av bemötandet och få 

höra deras resonemang kring skillnaderna och orsaken till att de finns. Vidare studier kring 

utbildning för ökad kunskap kring genusfrågor och normer för personalen är också relevanta. 
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Bilagor 

Bilaga A 
 
Missiv  
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig av är 
de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att Ert deltagande i min 
studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa Er dessa riktlinjer och hur jag ser på dem.  
 
Informationskravet – innebär att Ni som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 
och tekniken för datainsamling. Det innebär också att Ni ska veta vem jag är, vilken 
utbildning jag tillhör och var Ni kan nå mig. Dessutom innebär det att Ni ska veta att ert 
deltagande är helt frivilligt och att Ni när som helst kan bestämma Er för att inte längre delta.  
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Samtyckeskravet – innebär att allt ert deltagande bygger på ert samtycke. Är det något Ni inte 
gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan Ni välja att avsluta Ert 
deltagande i studien.  
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att det är 
just Ni som deltagit i studien och delgett mig dina erfarenheter.  
 
Nyttjandekravet – innebär att Ni ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har Ni rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Ni 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen Ni så önskar.  
Jag hoppas att Ni med detta känner Er lugn och är motiverad till att delta i min studie. För mig 
är det särskilt viktigt att Ni vill dela med Er av dina erfarenheter till mig - då det är just dem 
jag är intresserad av. 
 
 Sandra Nilsson 
 

Bilaga B 
 

Intervjuguide  

Inledande frågor  

Kön  
Ålder?  
Utbildning/yrkestitel?  
Antal år inom SiS?  
Antal år på denna institution?  
 

Tema bemötande  

Hur viktigt är ett bra bemötande för dig?  
Hur definierar du begreppet bemötande?  
Vad är verksamhetens generella åsikter om vad ett bra bemötande betyder?  
Vad innebär ett bra bemötande för dig? Vilka faktorer anser du vara viktiga för att få till ett 
gott bemötande?     
Kan du se skillnader i hur flickor respektive pojkar med bemöts på institutionen? I så fall vad 
tror du detta beror på?  
Hur tror du att traditionella föreställningar om kön påverkar personalens sätt att bemöta 
ungdomarna på institutionen?  
 

Tema reflektion  

Finns det rutiner och tid för reflektion på din arbetsplats? 
Hur ser denna ut? 
På vilket sätt ser du att reflektion hjälper dig i din yrkesroll? 
På vilket sätt upplever du att reflektion hjälper din arbetsgrupp? 
Hur upplever du att dina kollegor känner inför reflektion? 
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Hur ser fördelningen ut i din personalgrupp sett till antal män och kvinnor? 
Hur ser arbetsfördelningen ut på din avdelning? 
Hur tror du att traditionella föreställningar om kön påverkar dig i din yrkesroll?  
Hur tror du att traditionella föreställningar om kön påverkar ditt förhållningssätt gentemot 
ungdomarna? 
 

Bilaga C 
 

Observationsschema 

Personalstil och sammansättning 

Hur förflyttar sig ungdomar och personal?  

Var på avdelningen befinner sig ungdomarna och personalen?  

Finns det speciella områden där endast personal respektive ungdomar får vistas? 

Aktiviteter 

Vad gör personalen och ungdomarna och hur? 

 Vem gör vad i personalgruppen? 

 Hur ser ett pass ut? Finns det schema?  

Vad gör gör personal respektive ungdomar på dagtid/kvällstid?  

Finns det fritidsaktiviteter? Organiserade fritidsaktiviteterna eller sker de spontant? 

Matsituationer 

Hur ser ätandet ut? Hur placerar sig personal respektive ungdomar? 

Äter alla tillsammans? Vad äter man? Hur ofta? Vem lagar maten? 

Hur ser regelsystemet ut på avdelningen? Vad händer om ungdomarna bryter mot reglerna? 

Bemötande 

Hur pratar personalen om ungdomarna vid tex överlämning? Hur bemöter personalen ungdomarna ute 
på avdelningen och i andra situationer? 

Språket 

Hur pratar personal och om varandra och institutionen? Hur benämner de varandra och olika delar av 
verksamheten? 

 

 


