
2006:21 

C / D - U P P S A T S

Motivation och könsperspektiv på
LVU-hem för flickor

En studie av behandlarnas arbetsmotivation och
könsperspektiv, samt motivation i behandlingsprocessen

 Åsa Holmström
 Christina Horthlin-Riliskis

Luleå tekniska universitet

C/D-uppsats
 Psykologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Teknisk Psykologi

2006:21  - ISSN: 1402-1781 - ISRN: LTU-C/DUPP--06/21--SE



 
 
 
 
 
 
  
 

Motivation och könsperspektiv på 
LVU-hem för flickor 

 
En studie av behandlarnas arbetsmotivation och könsperspektiv, samt motivation i behandlingsprocessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅSA HOLMSTRÖM 
CHRISTINA HORTHLIN – RILISKIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psykologi CD 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Arbetsvetenskap 

Avdelningen för Teknisk psykologi 

1 



Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om LVU (Lagen om vård av unga) hem för flickor och om 
behandlarnas arbetsmotivation, hur de går tillväga för att motivera flickorna och om 
behandlingen sker ur ett traditionellt könsperspektiv. De frågor som studerats är: Hur ser 
behandlarna på motivationsbegreppet? Vad motiverar personalen i sitt arbete? Hur motiverar 
behandlarna flickorna till beteendeförändring? Används ett traditionellt synsätt på könet i 
behandlingen vid LVU hem? Kvalitativa intervjuer med behandlare samt arbetsledare vid två 
flickhem, därav ett behandlingshem och ett utredningshem har genomförts. Resultaten visar att 
behandlingen av flickorna är beroende av behandlarnas arbetsmotivation och deras upplevelse 
av meningsfullheten med arbetet. Behandlarna har en hög medvetenhet om hur de bäst kan 
motivera flickorna i en positiv riktning. Resultaten visar även att behandlingen bedrivs ur ett 
strikt traditionellt könsperspektiv.  
 
 
Nyckelord: Arbetsmotivation, Behandlingsmotivation, Könsperspektiv 
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Abstract 
 
This essay is about LVU (The law about the care of adolescents) homes for girls and the mental 
health assistant’s work motivation, their methods of motivating the girls as well as if a 
traditional gender perspective is, or is not, utilized in the treatment of the girls. The mental 
health assistant’s work motivation and the motivation process of the girls are essential for a 
successful treatment situation. The questions that have been studied are: How do the mental 
health assistants feel about the concept of motivation? What motivates them in their work? 
How do they motivate the girls to change their behavior? Is the traditional gender perspective 
utilized in the treatment at the LVU homes? Qualitative interviews were conducted with 
mental health assistants as well as supervisors at two LVU homes, one only focused on the 
treatment and one for girls under consideration. The results show that the treatment of the girls 
is affected by the mental health assistant’s work motivation as well as their feelings of the 
meaningfulness of their work. The mental health assistants are highly aware of how to 
positively motivate the girls. The results also show that the mental health assistants utilize a 
strict traditional gender perspective in their treatment of the girls. 
 
Keywords: Work motivation, Treatment motivation, Gender perspective 
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1. Inledning 
Varje år befinner sig ett betydande antal flickor och pojkar institutionsplacerade enligt LVU1. 
Med stöd av denna har samhället rätt att tvångsomhänderta ungdomar i åldern 13 till 20 år med 
svåra anpassningsproblem. Dessa problem kan bestå i att dessa flickor inte har föräldrar som kan 
ge det stöd som krävs för en bra uppväxt eller att den unga flickan lever ett destruktivt liv med 
exempelvis missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. De kan då vara så 
allvarliga att de inte går att hantera på öppna institutioner eller i familjehem. Med socialt 
nedbrytande beteende menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 
grundläggande normer, begår brott, prostituerar sig etc. Vård med stöd av LVU ges utan 
samtycke av den unge eller dennes vårdnadshavare. Majoriteten av de ungdomar som vårdas 
enligt LVU har omhändertagits pga. eget beteende (Statens institutionsstyrelse, 2006). År 2004 
omhändertogs 425 flickor och antalet flickor som omhändertas i enlighet med LVU ökar varje 
år.  
 
I takt med att vårdbehovet ökar växer också nödvändigheten av ett effektivt behandlingsarbete.  
Mycket av det behandlingsarbete som bedrivs på LVU institutioner i dag och i diskussionen 
kring det, har fokus på eleven, där hennes motivation ses som en isolerad företeelse. Att 
motivation kan ha samband med inställningen hos behandlaren beaktas sällan. 
Motivationsarbete och behandlingsarbete måste alltid ha sin utgångspunkt i motiverad personal. 
Detta eftersom att motivationsarbetet står och faller med behandlarens egen motivation till sitt 
arbete (Jenner, 2004).  
 
De flesta studier som gjorts om ungdomar med allvarliga beteendeproblem handlar om pojkar. 
Men eftersom att institutionsplaceringar av flickor ständigt ökar i antal, blir flickors 
beteendeproblem allt synligare och bristen på forskning om dessa tydligare. Det finns 
uppenbara könsteoretiska skillnader när det gäller ungdomars problem. Genomgående beskrivs 
flickors problem utifrån olika förståelseramar, vilket medför konsekvenser för behandlingen. 
Hamreby (2005) menar att det handlar om olika gränser där flickornas gränser är snävare, 
mindre töjbara, och ofta med moraliska förtecken. Det är mycket som tyder på att 
behandlingen än idag handlar om moralisk fostran och disciplinering, om än med moderna 
förtecken.   

1.1 Tidigare forskning 

1.1.1 Motivation hos personal 
Kajsa Billinger disputerade år 2000 med avhandlingen, ”Få dem att vilja”, som rörde 
motivationsarbete inom tvångsvården. Avhandlingen fokuserar på hur arbetet med motivation 
av klienter uppfattas av personal på LVM2 hem. Det visade sig omöjligt att få fram en tydlig 
beskrivning av det motivationsarbete som bedrivs på de olika institutionerna. Det gick inte att 
särskilja motivationsarbete från annat arbete som behandling, diagnos, osv. Personalen menade 
dock att alla ingripanden ökade motivationen hos klienterna. Författaren beskriver 3 olika 
verktyg för att uppnå förändring i motivation hos klienten: 
 

• Professionell bedömning av klienterna och anpassad behandling 
• Ge klienten ökad inre kontroll genom att ändra klientens sätt att tänka. 
• Att genom personal ge klienten en positiv personlig kontakt kompenserande för 

tidigare negativa känslomässiga kontakter. 
                                                 
1 Lagen om vård av unga 
2 Lagen om vård av missbrukare 
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Personalen var överens om att klienterna saknade motivation att förändra sin situation och att 
detta berodde på faktorer hos klienten själv. 

1.1.2 Klienters motivation 
Mats Ekendahl ref. av Arlebrink. (2005) disputerade år 2001 med en avhandling med titeln 
”Tvingad till vård”, missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter. I 
avhandlingen behandlas klientens perspektiv, dvs. hur missbrukarna resonerar kring LVM-vård 
och motivation till förändring. Den dominerande uppfattningen bland de deltagande klienterna 
var att LVM-hemmen inte bedriver något strukturerat effektivt motivationsarbete, och att det 
faktum att de tvingats till vård motverkar alla incitament till förändring. 

1.1.3 Könsreproduktion 
Hilte och Claeson (2005) har i sin undersökning om hur kön produceras och reproduceras på 
ungdomsinstitutioner funnit att institutionerna har en mycket traditionell könsbild. De 
beskriver ett könsstereotypiskt förhållningssätt bland personalen där kvinnorna får stå för de 
känsliga ämnena och männen som upprätthållare av regler. Rapporten ska ses som ett 
inledande samtal om könets betydelse när det gäller flickor och pojkar på institution och 
kvinnliga och manliga behandlares möte med de unga. Könsmaktsförhållandenas villkor får 
konsekvenser för såväl de placerade flickorna och pojkarna som behandlarna. Behandlingen av 
barn och unga på institution är ett angeläget forskningsområde som reser många olika frågor, 
inte minst frågor om behandlingens resultat. Institutionsvården av ungdomar har ibland 
kritiserats för att den ger ett mycket magert resultat. De menar att könsperspektivet alltför sällan 
används i studier av barn och ungdomar på institution och hoppas därmed att deras studie ska 
bidra till att belysa könets betydelse inom institutionsvården, inte minst mot den makt som 
behandlarna har över sina klienter. 

1.2 Teoretisk referensram 

1.2.1 Motivation, en begreppsbestämning 
Jenner (2004) menar att motivationen består av tre samverkande faktorer. 
 
1. Motivation som en inre faktor som sätter igång ett beteende eller handlande. Skillnaden 

mellan beteenden och handlingar är att handlingar förutsätts ha en avsikt/intention, dessa är 
medvetna. Beteenden i sin tur är omedvetna handlingar t.ex. reflexmässiga beteenden. Ett 
sammanfattande begrepp för beteende är drivkraft. Drivkraften kan inte ses som isolerad 
utan den måste ställas i relation till något mål. 

 
2. Den andra aspekten av motivation är att det finns en tanke om målsträvan hos individen. 

Alltså att handlandet är riktat mot något. Det kan röra sig om yttre mål och belöningar som 
pengar, saker, ”status”, andra människors uppskattning, eller inre belöningar som glädje, 
stolthet eller känsla av självförverkligande. Målen är sällan renodlade, men yttre respektive 
inre mål påverkar beteendet på olika sätt. 

 
3. Den tredje aspekten är den växelverkan som finns mellan personens drivkraft och målen, 

vilket sammanhänger med personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. 
Förloppet kan beskrivas så här: En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller 
förväntningar utlöser beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre 
eller inre. Vare sig målen uppnås eller inte blir resultatet en modifiering eller förstärkning 
av den inre drivkraften. 
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1.2.2 Arbetsmotivation 
Motivationsarbetet står och faller med behandlarens egen motivation till sitt arbete. Med detta 
menas att det måste finnas ett intresse för eleven, kraft att leva sig in i elevens situation. 
Behandlaren måste vilja skapa en förtroendefull relation, samt att vara redo att jobba med sig 
själv, sin självkännedom och sina egna reaktionsmönster (Jenner, 2004). Ju bättre arbetssituation 
behandlaren har och ju mer stöd han får i sitt arbete desto mer energi har han till 
motivationsrelationer. Behandlaren får på olika sätt en positiv bekräftelse på sitt arbete och på 
sig själv som person (Revstedt, 2002). 
 
Hackman och Oldmans (1980) teori om arbetsegenskaper och motivation beskriver hur 
arbetsegenskaper påverkar vårt psykologiska tillstånd, som i sin tur påverkar hur vi beter oss 
och vår inställning till arbetet. När personalen upplever en hög inre arbetsmotivation presterar 
de bra i sitt arbete och bra prestationer utgör en anledning att belöna sig själva som i sin tur 
motiverar till att fortsätta göra ett gott arbete. 
 
För att inre motivation skall kunna utvecklas och bestå måste de:  
 

1. Känna att arbetet är meningsfullt. Hackman och Oldman (1980) menar att 
uppgifter som kräver att personalen måste tänja på sina kunskaper och färdigheter 
nästan undantagslöst leder till en känsla av meningsfullt arbete. 

 
Tre faktorer påverkar upplevelsen av hur meningsfullt arbetet är: 
 

• Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter. Här betonas vikten av ett varierat arbete som 
kräver olika färdigheter och förutsättningar. Ju mer uppgifter en individ utför, desto 
mer meningsfullt blir arbetet. Hackman och Oldman (1980) hävdar att uppgifter som 
kräver att personalen måste tänja på sina kunskaper och färdigheter nästan undantagslöst 
leder till en känsla av meningsfullt arbete. Detta skulle exempelvis kunna vara att 
planera det dagliga arbetet, dvs. behandling, vardagliga aktiviteter, ansvar för 
dokumentation, lösa konflikter som uppstår. 

 
• Uppgiftsidentifikation. I vilken mån gör arbetaren klart ett helt arbete från början till slut 

med synligt resultat. När de anställda får utföra ett arbete från början till slut bryr de sig 
mer om sitt arbete. Att behandlaren är delaktig i flickans behandling, att denna slutförts 
med goda resultat. 

 
• Uppgiftens betydelse för andra. Vanligtvis ökar den känslan om de anställda uppfattar att 

deras arbete har betydelse för andra människor i organisationen eller i samhället. Att 
behandlaren känner att arbetsledning och arbetskamrater samt uppdragsgivande 
myndighet tycker att de utför ett bra arbete. 

 
Om samtliga av dessa tre karakteristika hos uppgiften är höga i ett arbete kommer den anställde 
sannolikt att uppleva arbetet som meningsfullt. Eftersom det är tre olika karakteristika som 
bidrar till upplevd meningsfullhet kan en person dock uppleva att arbetet är meningsfullt trots 
att en eller två av karakteristika upplevs som relativt låga. 
 

2. Känna ett personligt ansvar för arbetsresultatet. 
 

Det är viktigt att personalen har möjlighet till egenkontroll och oberoende i exempelvis att 
schemalägga och bestämma när och hur arbetet skall utföras. När individen har stor 
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egenkontroll i arbetet kommer resultaten huvudsakligen att betraktas som beroende av de egna 
ansträngningarna, initiativen och besluten, snarare än något som har skett på grund av 
arbetsrutiner eller instruktioner från chefen. Hög känsla av egenkontroll leder således till att 
personalen upplever ett personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. 
 

3. Känna till arbetsresultatet.  
 

Slutligen behöver personalen känna till resultatet av sitt arbete. För att detta skall kunna ske 
behöver de anställda få återkoppling eller feedback. Helst skall återkopplingen komma från 
arbetet, det vill säga att personalen skall kunna se resultatet av sitt arbete i samband med att 
uppdraget är slutfört. Återkoppling från själva arbetet levereras då utan mellanhänder och 
tillhandahålls omedelbart – vilket främjar den inre motivationen. 
 
Om arbetets egenskaper leder till hög tillfredställelse växer individen med uppgifterna och 
effektiviteten blir hög. Tre egenskaper hos människan har identifierats som tycks vara extra 
viktiga för att förstå vilka som kommer att reagera positivt och vice versa på arbeten med hög 
motivationspotential. Dessa egenskaper är:  
 

• Kunskaper och färdighet. Personalen måste ha eller ges den kompetens som 
arbetsuppgifterna kräver. 

 
• Styrkan i växtbehovet. Hur stora utmaningar vill personalen ha? Det psykologiska 

behovet av att utvecklas och prestera är olika stort hos olika individer vilket måste 
beaktas. 

 
• Tillfredställelse med arbetssammanhanget. Befattningen och individen ingår i det 

organisatoriska sammanhanget. Förhållanden på arbetsplatsen såsom relationer 
företagspolicy, ledning och lönesystem påverkar inställningen till arbetet och 
motivationen. 

 

1.2.3 Behandlingsmotivation 
Revstedt (2002) menar att behandlarens människosyn påverkar hans/hennes allmänna 
inställning till sina möjligheter att motivera eleven. Motivationsarbetarens människosyn är en 
tro som är förankrad i denne. Den är också avgörande för den attityd han har till den elev han 
har framför sig. Den positiva människosynen innebär att människan innerst inne är god. Alla 
människor har en positiv kärna från födseln och att det destruktiva är skapat av samspelet 
mellan människa och miljö. Enligt den positiva människosynen finns inte något hopplöst fall 
och det betyder att alla elever som en behandlare möter är möjliga att motivera. På så sätt väljer 
behandlaren hur denne vill se på sin verklighet och skapar sin egen bild av eleven och 
behandlingsarbetet. Hur behandlaren ser på klientens möjligheter till förändring har en 
avgörande betydelse i motivationsarbetet. Det beror på motivationsarbetets egenskaper. Den 
omotiverade klienten ger inte öppna positiva bekräftelser till behandlaren. Istället får denne 
negativ bekräftelse.  
 
Som professionell har behandlaren ett bestämt uppdrag, och det är inte en jämställd relation 
mellan behandlaren och eleven. Det gäller då att vara uppmärksam på att behandlaren har ett 
övertag, en maktposition, och ett bestämt ansvar för relationen. Det är behandlarens uppgift att 
försöka förstå sin elev. Eleven kan ha problem, men han/hon är inte problemet (Jenner, 2004). 
Den professionella relationens ojämlika karaktär ställer krav på behandlaren att inte utnyttja 
övertaget på ett oetiskt sätt. Ojämlika relationer lämnar större utrymme för övergrepp och 
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kränkningar än jämlika. Detta medför två krav. Det första är att acceptera att relationen till 
klienten inte är jämlik. Det andra kravet är självkännedom, vilket bland annat betyder att vara 
medveten om det egna behovet och känslorna. Det krävs en speciell motivation för att ge upp 
det vanliga belöningarna som behandlaren får av att öppet ge uttryck för egna känslor. I den 
professionella hållningen ingår att visa respekt för den andre vilket kräver en människosyn där 
allas lika värde är en självklarhet (Arlebrink, 2005). Genom relationen lär sig unga människor 
att tillfredställa sina grundläggande människliga behov, sociala och emotionella, lika väl som 
fysiska. Relationer är också de medel genom vilka den unge individen lär sig spelets regler. 
Hur hon definierar sig själv inför sig själv och andra och hur hon ser sina livsmöjligheter och de 
möjligheter som står öppna för deras förverkliganden (Goetschius, 1971). 
 
I behandlingssammanhang innebär delaktighet att behandlingen utgår från klientens perspektiv 
och den kommunikativa aspekten handlar om dialog, om att tillsammans utstaka en väg 
(Jenner, 2004). 
 
Arborelius (1993) menar att människor har ett inre behov av att själva bestämma och att känna 
att de kan handskas med tillvaron. När människor bestämmer själva kommer deras motivation 
inifrån. Vidare beskriver Arborelius att omfattande forskning visar att eleverna blir mer inre 
motiverade när behandlarna uppmuntrar och stöder deras egna initiativ. Arborelius (1993) 
förklarar att eleverna reagerar med att bli mindre motiverade när behandlaren talar om för dem 
vad de skall göra, istället kan de bli rebelliska och göra tvärtemot eller hålla med för att behaga. 
Många människor är auktoritetsstyrda. Yttre kontroll kan leda till ändrat beteende så länge 
behandlaren finns tillgänglig, men när detta upphör så återgår eleven till sitt gamla invanda 
beteende. När behandlaren utövar tryck mot eleven undermineras dennes självständighet och 
inre motivation till förändring. Då eleven själv får bestämma kommer motivationen inifrån och 
individen engagerar sig för att det är intressant och viktigt. 

1.2.4 Motivationsprocessen 
Jenner (2004) definierar tre faktorer som präglar motivationsprocessen: 
 
Den första faktorn är målet och det är behandlarens uppgift är att hjälpa eleven att bestämma 
realistiska mål. Pedagogen måste alltså kunna ge den trygghet som behövs, för att klienten ska 
”våga vilja”. Vidare är det så att motivationen färgas av vad som anses som en möjlighet för 
stunden. Att motivationen påverkas av avståndet till målet innebär även att behandlaren måste 
arbeta med konkreta och mer kortsiktiga delmål. Om sådana delmål preciseras och sedan 
uppnåtts kan nya ”högre” mål formuleras. Vinsten med en sådan strategi är att resultat som ter 
sig dystra i relation till ett tänkt slutmål, framstår som mer uppmuntrande för både klient och 
behandlare. Hellre räkna framstegen än ständigt mäta sträckan till målet (Jenner, 2004). Vad 
som är belöning eller mål är olika för alla människor, det är individens subjektiva värdering av 
målet och individens eget värde och normsystem som avgör detta (Imsen, 1992).  
 
Den andra faktorn är värdet av att lyckas. Behandlaren måste alltid ha i åtanke att det som för 
han/hon är eftersträvansvärt inte alltid är det för klienten. Klienten måste uppfatta målet som 
värdefullt och värt att uppnå.  Det är sökandet efter svaret på frågan ”Varför?” som är 
motivationsarbetet. Det är med en uppriktig önskan att förstå, som man bör närma sig frågan. 
T.ex. att sluta missbruka ses av de flesta som en självklar önskan, men om detta innebär att bli 
ensam utan vänner är det inte lika självfallet. 
 
Den tredje och sista faktorn är misslyckandets sannolikhet. Det handlar om hur personen själv 
ser på sina möjligheter att lyckas. När klienten står inför viktiga val gör han/hon en form av 
vinst-förlust-kalkyl. Om han/hon bedömer att sannolikheten för ett misslyckande är stor är 
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klienten kanske inte beredd att satsa och då inte för att han/hon inte vill uppnå målet, utan för 
att skydda sig mot besvikelsen som ett misslyckande medför. Hur klienten bedömer sina 
chanser i en given situation påverkas av hur han/hon normalt ser på sina möjligheter att lyckas. 
Motivation är inte bara en fråga om vilja. Chansen att få uppleva framgångar och slippa 
misslyckanden är minst lika viktig, det är viljans grogrund. Men det hela kompliceras av att det 
inte bara handlar om att rent faktiskt uppleva framgångar, utan om hur vi tänker om 
framgångar och misslyckanden (Jenner, 2004). 
 
Inre och yttre motivation handlar om huruvida det är uppgiften i sig som är motiverande och 
upplevs som en belöning i sig själv eller om det är uppgiftens resultat eller konsekvens som 
upplevs belönande. Den yttre motivationen sägs vara avhängig av omgivningen. Den skapas 
nämligen av belöningar omgivningen ger för ett önskvärt beteende. Det är alltså oftast någon 
annan än personen själv som förmedlar belöningarna. Beteendet kan därför upplevas som styrt 
av dessa yttre belöningar. Yttre motivation är förbunden med behov på lägre nivå och med 
källor till belöningar och bestraffningar som ligger utanför individen och som kontrolleras av 
andra människor vilka avgör hur adekvat individens beteende är. Den inre motivationen är det 
beteende som i sig upplevs som belönande och fungerar utan yttre kontroll. Inre motivation 
anger i vilken utsträckning en individ upplever positiva inre känslor när han fungerar effektivt i 
arbetet medan yttre motivation skapas av belöningar som omgivningen ger för ett önskvärt 
beteende så anses inre motivation föreligga när man gör något utan att vänta och kräva 
belöning (Nyberg, 1988). 
 
Människan kan styras och formas av den som har kontroll över belöningssystemet. Behandlaren 
kan få klienten att göra något som denne inte vill, om klienten bara får någonting som är 
trevligt efteråt. Det är viktigt att behandlaren inte lägger belöningen först (Imsen, 1992). 
Verbalt beröm är effektivast och kan framkalla ökad prestation i motsats till negativ kritik som 
verkar negativt vid alla tillfällen. Kritik måste lindas in så att det inte är nedslående utan 
motiverande (Madsen, 1976). 
 
En stor del av mänskligt beteende förvärvas genom imitation och härmning, dvs. genom att 
observera andras beteenden och de konsekvenser som följer. Människor iakttar andra och 
anpassar sitt eget beteende efter vad som uppfattas som socialt önskvärt beteende och försöker 
att efterlikna förebilder och modeller. Dessa modeller är i allmänhet människor som individen 
tycker om och som han/hon ser upp till. Om modellen är någon att se upp till och om 
dessutom positiva konsekvenser följer är sannolikheten stor att modellens beteende lärs in. 
Avgörande för om beteendet förvärvas och om beteendena senare kommer att utföras är 
motivation, uppmärksamhet, attityder, värderingar och tidigare erfarenheter (Bandura, 1986). 
 
Enligt Maslow är motivation en universell egenskap hos människan och varje människa strävar 
ständigt efter olika mål. Behoven och olika motiven är olika och känslan av total 
tillfredställelse, eller att uppleva fullständig harmoni är ett mycket kortvariga själstillstånd. När 
en viss önskning är uppfylld uppstår andra mål som människan vill uppnå. Människan önskar 
sig ständigt något nytt och varje människa kan klassificeras utifrån hur pass tillgodosedda hennes 
önskningar är. Maslow anser att mänskliga behov är hierarkiskt ordnade, beroende av hur 
väsentliga de är för individen. De lägre behoven i hiarkin är primära för överlevnad och kräver 
tillfredställelse. Medan de högre behoven är mindre viktiga och därför kan välbehaget av den 
typen skjutas upp. De lägre behoven måste vara tillfredställda innan de högre behoven 
aktualiseras. För att människan skall kunna fungera på ett själsligt tillfredställande sätt krävs att 
denna ordning följs. 
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De mest grundläggande behoven är de fysiologiska och är lika för alla människor. Exempelvis 
behov av mat dryck. Trygghet, säkerhet och mänsklig kontakt utgör nästa behov i pyramiden 
vilket innebär att människan behöver känna sig säker och ohotad i sin vardagliga situation. De 
ligger nära de fysiologiska behoven och är av grundläggande betydelse för människan. Dessa 
behov är mer uttalade hos barn än hos vuxna. Äldre barn behöver dagliga rutiner, detta ger 
barnet trygghet. Vikten av kontakt med andra människor utgör det tredje behovet eftersom 
människan är ett flockdjur. När människan har en viss trygghetskänsla skapas detta behov. 
Behovet är viktigt för en harmonisk uppväxt och den psykiska mognaden. Att känna 
tillhörighet genom gemenskap med vänner och familj. När människans behov av kärlek och 
tillhörighet är godtagbart tillgodosedda upphör dess behovspockande krafter. Nu vill hon 
uppleva självrespekt och bli respekterad av andra människor. Känna att även om hon måste 
brottas med bekymmer så har hon förmågan att besegra dessa svårigheter.  Det är viktigt att 
hon känner att hon har en unik plats att fylla i tillvaron. Självförverkligande är den högsta 
nivån i pyramiden och Maslows term för beskrivning av psykiskt friska människor. En 
människa på denna nivå utvecklar sina anlag genom att utbilda sig eller göra något annat som 
känns viktigt.  
 
Enligt Maslow är behovstillfredsställelse den primära grunden för en god mental hälsa. Kan inte 
en människa tillfredsställa grundläggande behov utvecklas de inte heller till friska och 
välanpassade individer (Tamm 2002). 
 

1.2.5 Könsperspektiv 
Hamreby (2004) redogör för föreställningar om kvinnlighet och om hur kvinnlig sexualitet 
spelar in när flickor bedöms som sociala problem. Han menar att det förekommer normativa 
element i föreställningar om vad kvinnlighet är. 
 
Flickor blir kontrollerade genom föreställningar om vad en dålig flicka är, men även om vad en 
bra flicka är. Genom kulturella praktiker reproduceras dessa kategorier och bli så småningom 
till förklaringar av alla flickors sociala problem som upphöjs till sann kunskap. Så är alla flickor 
som har sociala problem. Tolkningar som dessa kan alltså successivt omvandlas till sanningar 
som på sikt blir betydelsefulla sociala handlingsformer som i sin tur interagerar med andra 
mänskliga aktiviteter och påverkar hur dessa kommer att uppfattas.  
 
Frågor gällande kön och olikheter mellan könen skapas och upprätthålls genom sociala 
konstruktioner. Med detta menas att vår kultur genom att bemöta flickor och pojkar på olika 
sätt beroende av könstillhörighet skapar olikheter mellan flickor och pojkar. Det kanske inte är 
så att flickor av naturen är bättre på relationer och pojkar bättre på teknik, utan att dessa 
förmågor framförallt är kulturellt förankrade. Den typen av särskiljande föreställningar om kön 
är en del av socialisationsprocessen där flickor och pojkar skapas (Hamreby, 2004). 
 
Många socialarbetare anser att flickor är mycket svårare att arbeta med än pojkar. Deras 
känslomässiga svängningar, brist på rationalitet, utbrott av aggression och internalisering av 
missbelåtenhet gör att behandlare inte vet vad de ska göra och blir osäkra på sin egen roll och 
kapacitet. När flickor inte uppför sig passivt och kontrollerat är det förståeligt att de möts med 
panik, ogillande och bedöms vara i behov av behandling eftersom de utmanar normerna för 
normalt uppförande. Men flickornas reaktioner skall inte betraktas som onaturliga utan som 
helt rationella överlevnadsstrategier. När reaktionerna uppfattas som problem förstärks 
uppfattningen om att det är hennes eget fel. När klienterna använder känslor för att 
kommunicera och uttrycka sig bör det inte betraktas som en defekt utan som en positiv resurs. 
Deras emotionella reaktioner bör bemötas som ett begripligt och positivt sätt att hantera 
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upplevelser av social orättvisa. Då först kan de känna sig självständiga och uppleva att de kan 
påverka sina egna liv (Armelius, Bengtzon, Rydelius, Sarnecki & Söderholm Carpelan, 1996). 
 
Hilte och Claeson (2004) har i en rapport hur kön presenteras och reproduceras inom två 
ungdomsinstitutioner kommit fram till att det råder en mycket traditionell bild av hur flickor 
skall vara. Detta påverkar den vård som flickorna utsätts för. Flickors kroppar och sexualitet 
skall stävjas och vad som anses vara rätt klädsel, uppförande och förhållningssätt enligt 
institutionen förmedlas. I rapporten beskriver intervjupersonerna flickorna som flörtande 
sexualobjekt och ambitionen att förändra detta är ett exempel på att normen är utifrån det 
mannliga könet och att en av institutionens uppgifter är att tona ner flickornas sexuella 
utlevelse och göra dem till anständiga och väluppfostrade flickor. På institutionerna uppfattas 
flickorna inte enbart som omoraliska och sexuellt utsvävande, de beskrivs även som offer för 
sexuellt utnyttjande. Sexualiteten är central i behandlingen av flickorna till den grad att man 
ska förändra ett beteende genom att lära dem ett nytt mer accepterat. I behandlingen av 
flickorna ingår kroppsvård utifrån ett annat tema där SPA avdelningen spelar en stor roll och 
där de kan få massage för att koppla av.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa vad som motiverar behandlaren i sitt arbete samt hur behandlarna motiverar 
flickorna till beteendeförändring. Syftet är även att belysa behandlarnas/institutionernas syn på 
könsperspektivet inom institutionsvården. Som bakgrund till forskningsfrågorna ansågs det 
relevant att kartlägga hur behandlarna såg på begreppet motivation. Detta dels för att kartlägga 
medvetenheten om motivationsbegreppet hos intervjupersonerna, men också för att förstå 
deras synsätt på begreppet i relation till de andra forskningsfrågorna. 
 
De fyra forskningsfrågor som skall besvaras är: 
 

• Hur ser behandlarna på motivationsbegreppet? 
• Vad motiverar behandlarna i sitt arbete? 
• Hur motiverar behandlarna flickorna till beteendeförändring? 
• Bedriver LVU-hemmen sin verksamhet utifrån ett könsperspektiv, i så fall vilket? 
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2. Metod 

2.1 Intervjupersoner 
Undersökning baseras på intervjuer med behandlingspersonal och chefer som arbetar med 
flickor vid LVU-hem. Urvalet styrdes av att tre av fem behandlingshem tackade nej till 
deltagande, medan två tackade ja till deltagande. 
 
LVU-hem A ligger i Västsverige. Dess målgrupp är flickor mellan 14 och 18 år med 
psykosociala problem samt inslag av kriminalitet och missbruk. Institutionen bedriver 
behandlingsarbete utifrån utvecklingspsykologiska och miljöterapeutiska riktlinjer. Personalen 
har högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av arbete med flickor med stora sociala 
problem. Institutionen består av en akutavdelning och fyra behandlingsavdelningar. Målet med 
behandlingen är att de ska fungera i samhället när de genomgått behandlingen. Det innebär att 
de antingen ska hem till sina föräldrar eller till eget boende. De stannar som regel på 
institutionen ca 1 år.  
 
LVU-hem B ligger i södra Sverige och målgruppen är flickor mellan 17 och 20 år, med 
allvarliga psykosociala problem, missbruk och psykiska problem. Arbetet utgår från en 
miljöterapeutiskt och en kognitiv psykoterapeutisk modell. Utöver strukturerade samtalsforum, 
arbetsträning, fysisk träning och ridning är huvudkomponenterna i det individuellt utformade 
behandlingsinnehållet avgiftning, utredning och motivationsarbete. Hemmet har både 
utrednings- och motivationsplatser. Flickorna stannar på institutionen ca 12 veckor. 
Utredningsplats innebär att eleven genomgår en utredning för att sedan slussas vidare till 
lämplig åtgärd, t.ex. behandlingshem. Motivationsplatsernas funktion är att motivera eleven så 
att hon kan genomföra en behandling vid ett behandlingshem. Flickorna erbjuds stödsamtal hos 
psykolog. Behandlingspersonalen utbildas inom kognitiva behandlingsmetoder och de flesta har 
annan högskoleutbildning inom socialt arbete. Personalen får handledning kontinuerligt. Det 
finns tio platser, sju på låsbar akut- och utredningsavdelning med hög omhändertagandenivå 
och tre på låsbar avgiftningsavdelning.  
 
På LVU-hem A består intervjupersonerna av fyra behandlare (2 män och 2 kvinnor) och två 
arbetsledare (1 man och 1 kvinna). På LVU-hem B består intervjupersonerna av fem 
behandlare (2 män och 3 kvinnor) och en manlig chef. Alla behandlare har arbetat längre än 
två år. Intervjupersonerna valdes till viss del ut av kontaktpersonerna vid respektive hem. Dessa 
var på båda hemmen avdelningsföreståndaren. 

2.2 Material 
Metoden som valts är kvalitativa tematiska intervjuer (Bilaga 1). Teman har använts för att styra 
intervjuerna så lite som möjligt och för att inte gå miste om någonting viktigt som kan bidra till 
undersökningen. De teman som används är begreppet motivation, behandlarnas 
arbetsmotivation, flickornas behandlingsmotivation samt behandlarnas könsperspektiv i 
behandlingen.  

2.3 Procedur 
Intervjupersonerna tillfrågades om det gick bra om intervjuerna spelades in på band. Personerna 
garanterades då konfidentialitet. Intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas arbetsmiljö i 
ett avskilt rum. Varje enskild intervju började med att författarna presenterade sig själva och 
förklarade syftet med studien. Båda författarna var närvarande vid varje intervjutillfälle. I 
undersökningen har semistrukturerade intervjufrågor använts för att inte begränsa eller påverka 
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intervjupersonernas svar. Det ansågs viktigt att intervjupersonernas synpunkter och 
uppfattningar får styra utvecklingen av intervjun. 

2.4 Databehandling 
Samtliga intervjuer har spelats in på band, för att underlätta transkriberingen av 
intervjumaterialet. Intervjuerna har skrivits ner ordagrant för att få en tydlig överblick av 
materialet. 
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3. Resultat3  

3.1 Motivationbegreppet 
LVU-hem A 
På LVU-hem A fanns en stor medvetenhet om vad motivation var. Det framkom att de i 
arbetsgruppen ofta talar om motivation och hur motivation skapas. Detta sker i det dagliga 
arbetet och i planeringsskeden. Intervjupersonerna beskriver att motivationsbegreppet är 
centralt i deras arbete och att de är bra på att sätta ord på de processer som sker och att dessa 
processer till stor del handlar om motivation. Alla intervjupersoner kunde direkt ge en 
beskrivning av begreppet. Genomgående för samtliga beskrivningar var att motivation ses som 
en drivkraft eller rörelse att komma framåt. De beskrev motivation som en drivkraft som kan 
vara både medveten och omedveten.  
 

”Motivation för mig är det som driver människan att göra någonting positivt eller negativt för att 
uppnå någonting. Det som driver en att bete sig på ett visst sätt. Det behöver inte vara medvetet, det 
kan också vara krafter inom en som man inte vet om.” 

 
”Motivation är viljan att göra någonting, motorn… och det är ju de som vårt arbete går ut på, att få 
tjejerna att förstå att de kan göra någonting åt sin situation.” 

 
LVU-hem B 
På LVU-hem B hade intervjupersonerna generellt svårt att sätta ord på begreppet motivation.  
Alla utom en funderade en liten stund och resonerade med sig själva fram och tillbaka innan de 
gav ett svar. Det framkom att de upplevde det svårt att sätta ord på begreppet men de beskrev 
att motivation är centralt i deras arbete.  
 

”Det var en svår fråga… vi arbetar med motivation hela tiden, det är ju det vi gör, men vi är inte så bra 
på att sätta ord på processerna… det handlar om att sätta igång nått… att vilja komma framåt… i 
behandlingen till exempel…” 
 
”Oj, … det är en svår fråga att svara på bara sådär… men det handlar om att vilja förändra 
någonting… eller utvecklas…” 

 
En av intervjupersonerna svarade rakt och direkt på frågan: 
 

”Motivation är motsatsen till stagnation, lusten att lära. Är man motiverad har man en rörelse framåt 
och hopp för framtiden… Man har mål, lust att prova nya saker… Jag tycker att vi arbetar med 
motivation hela tiden, men att vi pratar alldeles för lite om det.” 

3.2 Arbetsmotivation 
De intervjuade beskrev sitt jobb som många gånger tufft både fysiskt och psykiskt. Alla 
intervjupersoner på både LVU-hem A och LVU-hem B beskrev sitt arbete som mycket 
varierande. Att de har mycket mångsidiga arbetsuppgifter, att deras arbete kräver förmåga att 
kunna hantera många olika situationer och beteenden hos flickorna och att de aldrig vet vad de 
möts av när de kommer till ett arbetspass. Flera berättade om att de har många informella roller 
beroende av flickornas behov och bemötande.  
 

                                                 
3 Där intervjupersonerna från de olika hemmen haft olika syn eller åsikt har materialet delats upp, för att belysa olikheter. I de 
frågor där intervjupersonerna i ledande befattning intervjuats och deras åsikt eller synsätt skilt sig från den behandlande 
personalens redovisa detta. 
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”Det är inte alla som passar för det här. Man ska ”palla” rätt mycket stundtals. Sen så är det ju under 
perioder tufft klimat här inne och det kräver mycket av en. Man ska vara stark men samtidigt i kontakt 
med sina egna känslor och vara beredd på att jobba med sig själv. I perioder så tar det här arbetet mycket 
mer än det ger en, om man kan säga så… men oftast så får man så mycket tillbaka i arbetet med 
tjejerna… men man blir ju aldrig full lärd så att säga… ” 
 
”Man vet aldrig hur dagen kommer att se ut, som idag till exempel har det varit lite kaos, men man lär 
sig att leva med det… sen kan det vara perioder när det är lugnt … jag tycker om att inte någon dag är 
den andra lik, det gör att man alltid är vaken… det är olika personligheter som har olika erfarenheter 
och dessutom befinner sig de på olika faser här, det gör att man får hantera många olika situationer…”   
 
”Man har ju många olika roller. Man är en mannlig förebild, lite pappa, kurator och sopkorg emellanåt, 
men det är hemskt stimulerande, det är de ju.” 

 
LVU-hem A  
Behandlarna ser oftast det slutliga resultatet av sitt arbete. När behandlingen är slut så upphör 
kontakten mellan LVU-hemmet och flickorna. Den kontakt som möjligtvis upprätthålls är på 
flickornas initiativ, genom att de skriver brev eller ringer till institutionen. Detta innebär att 
behandlarna oftast inte vet hur det gått för flickorna efter det att de slutfört behandlingen.  
 

”Det händer att en del tjejer hör av sig hit efter ett tag och berättar hur det gått för dem, oftast är det 
de tjejer som varit struligast som hör av sig. Det är jättekul att få höra hur de har det, det blir som ett 
kvitto på att vi gör någonting bra. De om någonting ger en energi att fortsätta jobba. Om jag kan 
hjälpa en av tjejerna av dem som är här, så är det värt det.” 

 
Det är en liten del av flickorna som hör av sig för att berätta hur deras liv har blivit. 
Intervjupersonerna talade om vilken betydelse det skulle ha för dem om de fick mer 
information om hur det gått för flickorna efter behandlingen. 
 

”Klart att man tänker på vissa tjejer ibland och undrar hur det har gått för dem. Man har ju 
engagerat sig i dem under en lång tid och skapat starka band. Det skulle betyda mycket om vi fick 
lite mer information om hur det går.” 

 
Ibland så tar de sociala myndigheterna flickorna ur behandlingen innan den avslutats, detta av 
ekonomiska skäl. Det beskrev de intervjuade med stor besvikelse.  
 

”Socialen har makten eftersom att de är de som betalar behandlingen. Har man som tjej i det här läget 
fel socialsekreterare som inte står upp för tjejen, så kan det leda till att socialen tar tjejen här ifrån. Det 
kan vara av olika anledningar, men oftast så handlar det om pengar eller att de tycker att tjejerna gjort så 
stora framsteg att de bedömer att hon inte ska vara här. Man känner sig maktlös när en tjej inte får 
stanna här. Då är allt vi gjort i onödan, känns det som, eftersom att hon inte genomgått alla delar i 
behandlingen och då har en sämre chans att klara sig där ute eller i värsta fall att en tjej som verkligen 
vill stanna och genomföra sin behandling klart inte får det.” 

 
Intervjupersonerna beskrev att de får se ett slutresultat, men talade ändå om en önskan att få 
mer information om hur tjejerna klarar sig efter behandlingens slut. De berättade även om 
maktlösheten över att ibland inte få se något slutresultat pga. att sociala myndigheter som 
betalar för behandlingen gör bedömningen att flickan inte får fortsätta behandlingen. 
 
 
LVU-hem B 
Intervjupersonerna hade olika sätt att se på i vilken mån de gör klart arbetet från början 
till slut med synliga resultat. En intervjuperson var nöjd med på vilket sätt institutionen 
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arbetar och det resultat som de åstadkommer. Hon tyckte att institutionen är bra på sin 
uppgift. 

 
”Eftersom att vi utreder och motiverar flickor för att sedan slussa dem vidare ser vi inte ett 
slutresultat i den bemärkelsen att de mår bra och kan klara sig själva, men vi hjälper dem med 
det första steget, att genomgå utredningen... och inse att behandling är någonting bra… vi är 
bra på att utreda, vi gör djupa utredningar… självklart sker det förändringar hos tjejerna under 
tiden som de är här.” 

 
En annan upplevde det otillfredsställande att institutionen bara arbetar med 
inledningsskedet i åtgärderna för flickorna: 
 

”Problemet är att vi bara är ett utredningshem. Vi ska få dem att genomföra utredningen… det 
är otillfredsställande att inte baka in någon form av behandling i utredningsskedet eftersom att 
tjejerna är här minst 12 veckor, inlåsta… det är inte naturligt för en ung tjej att vara inlåst så 
länge… det är vår skyldighet att ge dem så mycket vi bara kan, och vi skulle definitivt kunna 
ge dem mer under deras vistelse här.” 

 
Intervjupersonerna beskrev att deras arbetsuppgifter är att se till att flickorna genomför 
utredningen och att de tydligt kan se resultatet av sitt arbete, alltså att flickorna har blivit 
utredda. Intervjupersonerna är inte helt eniga i synen på resultatet eller den del av åtgärderna 
som institutionen gör för eleverna. 
 
Intervjupersonerna på båda hemmen talade om deras institutions uppgift och att behovet av 
sådana institutioner ökar. De beskrev stor meningsfullhet med sitt arbete och samtliga tyckte att 
de fyller en viktig funktion:  
 

”Vi hjälper flickor som samhället vänt ryggen till. Tjejerna som kommer till oss har blivit utsatta 
för de mest hårresande saker och vi hjälper dem till en chans att leva sitt liv som vi (menar 
respondenten själv och vi som intervjuar) lever, med respekt och värdighet. Vi hjälper tjejerna 
från ett liv bland missbruk, sexuellt utnyttjande.” 
 
”Tjejerna har farit så illa innan de kommer hit. Det väcker en ilska inom en vilket är en drivkraft 
att fortsätta arbetet. Det jag gör har en stor betydelse, inte bara för eleven utan hennes situation 
påverkar många.” 
 

De beskrev sig som värdefulla både för flickorna, deras nära och samhället i stort. De beskrev 
att de hjälper människor som samhället inte klarar av att hjälpa på annat sätt och att dessa 
flickor är beroende av dem. De beskrev att människor de möter ofta reflekterar över arbetet 
som de gör och att de tyckte att intervjupersonerna har ett viktigt arbete. 
 

”Det är ett viktigt arbete som vi gör... det är deras möjlighet till ett normalt liv… visst händer det 
att någon säger att ens jobb är viktigt och de beundrar att jag jobbar inom denhär typen av vård 
som ändå kräver ett engagemang.” 
 
”Det här är tjejer som inte fungerar utanför institutionen. Hela samhället tjänar på att dessa tjejer 
får behandling. Om man ska se det i siffror som socialen gör så är det så att det i längden kostar 
det samhället mer att inte hjälpa dem. Sen så är de ju barn som faktiskt har rätt till ett drägligt 
liv.” 

 
Intervjupersonerna beskrev sin befattningsanatomi olika. LVU-hem A har en arbetsmodell som 
genomsyrar allt arbete på institutionen. På LVU-hem B finns inte en övergripande modell för 
arbetet men olika verktyg till hjälp i olika delar av arbetet. 
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LVU-hem A 
Intervjupersonerna beskrev en stor trygghet i att ha en tydlig arbetsmodell. I arbetsmodellen 
ges utrymme för möjlighet påverka arbetets utformning. De beskrev att de tillsammans med 
ledningen utarbetar strategier och ramar för arbetet. Att de har ett ansvar för hur arbetets utförs 
och att ledningen lyssnar på var de har att säga. Intervjupersonerna beskrev arbetssättet som 
enkelt och tydligt, vilket leder till effektivitet och att alla strävar efter att uppnå samma mål.  
 

”Det är jättetryggt med modellen. Man vet vad man ska göra och flickorna kan inte spela ut oss 
mot varandra. Jag känner mig trygg i min roll eftersom att det finns tydliga riktlinjer.” 
 
”Vi är delaktiga i att lägga upp de strategier som vi arbetar efter och alla har ett ansvar, dels över 
de kontaktelever som vi har men även annars också över verksamheten på avdelningen… jag 
upplever att ledningen har ett förtroende för mig och att det litar på mig och min kompetens.” 
 
” … men man ser att vi har en mycket bra modell att arbeta efter. Tjejerna och personalen vet vad 
som gäller. Det är väldigt fyrkantigt men de mår jättebra när de vet vad som gäller… det är 
solklart vad vi ska göra och är det problem så tar vi upp det när vi har handledning.” 

 
Även ledningen talade om behandlarnas delaktighet i planeringen av utförandet av 
arbetet. Intervjupersonerna beskrevs som viktiga eftersom de känner flickorna bäst och 
vet vad som kan tänkas fungera och inte. 
 
LVU-hem B 
På LVU-hem B finns ingen övergripande modell för arbetet men de har olika verktyg till sin 
hjälp. Flera av intervjupersonerna pratade utifrån hur de själva jobbar i sitt arbete, inte hur 
arbetsgruppen gör. De beskrev att de finns nästan för stor rörelsefrihet i arbetet och att det 
kräver ansvarstagande från deras sida.  De skildrade även hur detta leder till att flickorna får 
ojämn nivå på vistelsen och kanske också på utredningens kvalitet. Intervjupersonerna var inte 
eniga i frågan om de är i behov av en tydligare arbetsmodell.  
 
Tre av intervjupersonerna ville ha en tydligare arbetsmodell för att förenkla arbetet.  
 

”Det är så mycket egna åsikter vilket gör att det blir spretigt. Det hade underlättat om vi hade haft 
en tydlig modell. Nu är mer så att vi arbetar så olika exempelvis med dokumentation. Vilket 
innebär att det kan uppstå orättvisa. Det skulle behövas riktlinjer för att alla ska arbeta på samma 
sätt så att resultaten blir mer enhetliga.” 
 
”Jag skulle helst se att vi haft en mer enhetlig metod i vårt arbete, vilken kvalitet som tjejerna får i 
sin vistelse här är mycket beroende på vilken kontaktperson de får. Vissa tar för sig mer än andra 
och det skapar klyftor och irritation.” 

 
En av intervjupersonerna talade om sitt missnöje med hur institutionsvården ser ut i dag och 
hur denne upplevde det som motiverade att kunna påverka vårdsituationen för flickorna. 
 

”Det som motiverar mig är att kunna påverka till en bättre institutionsvård. Det skulle gå att göras 
mycket bättre, med mindre institutioner där det inte handlar om att låsa in dem, man skulle kunna 
göra flickornas tid här mer meningsfull” ”Att göra tvångsvården bättre. Möjlighet att påverka hur 
vården skall se ut på hemmet. Strategier för hur vi ska jobba med flickorna.” 

 
En av intervjupersonerna var mycket nöjd med dagens arbetssätt och menade att en 
enhetlig arbetsmetod skulle begränsa henne i sitt arbete. 
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”jag har så mycket erfarenhet så jag hittar ständigt nya lösningar på problem och jag ses av 
många arbetskollegor som en förebild. Jag upplever att ledningen har ett stort förtroende för 
mig och det arbete som jag utför… en modell skulle begränsa arbetet och bara bli mer 
pappersarbete…” 
 

Alla intervjupersoner beskrev den kontinuerliga utvecklingen hos flickorna som en stor 
drivkraft för den egna motivationen. De beskrev att framstegen hos flickorna ger feedback. Det 
kan exempelvis vara att de börjar må bättre, att de har ett bättre beteende eller att någonting 
som de specifikt fått jobba med ger resultat. De beskrev vidare att resultat gör att de upplever 
sig som en del av processen. 
 

”Man blir motiverad till att fortsätta att kämpa när man ser att flickorna gör framsteg. Man ser att 
de har tränat och att det ger resultat. Att de exempelvis kan fråga och presentera sig på ett artigt 
sätt.” 

 
”Det som motiverar mig är att det vi gör ger lyckade resultat… jag känner att jag är bra på det jag 
gör och det motiverar mig att göra ännu bättre och det stärker en att inte ge upp när det är tufft.” 

 
”Man blir motiverad när man ser att tjejerna för framsteg.” 

 
Vid besök på en av avdelningarna på LVU-hem A i samband med intervjuerna observerades 
hur stolt intervjupersonen som mötte upp oss blev när flickorna på avdelningarna var artiga 
mot oss när vi kom. Han berättade senare under intervjun om hur mycket arbete som ligger 
bakom en sådan enkel handling: 
 

”Man blir jättestolt när tjejerna gör framsteg. Som en dag när vi var och solade solarium så hittade 
en av tjejerna en mobil. Då märker man att hon lärt sig vad som är rätt, och när hon sen fick 
hittelön så kändes det så himla bra, för det gav henne bekräftelse på att det lönar sig att hjälpa 
andra, det är motivation om nått.” 

 
Alla intervjupersoner på LVU-hem A blev känslomässiga när de berättade om känslan av att se 
förbättringar hos flickorna och flera (3) intervjupersoner var nära till tårar när det berättade om 
framsteg hos flickorna. De berättade även om flickor som det hade gått bra för efter tiden på 
institutionen. 
 

”Den feedback som jag får är från tjejerna. Både under tiden när de är här och i efterhand när de 
ringer hit eller skickar brev eller vykort.” 
 
”Känslan av att träffa henne och se hur bra det har gott värmer… jag var så stolt. ” 

 
Intervjupersonerna på LVU-hem A beskrev även hur de påverkats av att flickornas motivation 
går ner och arbetets resultat inte är lika synligt. Intervjupersonerna beskrev att under perioder 
när de inte får lika mycket feedback från flickorna hålls motivationen uppe genom den starka 
personalgruppen som de finner trygghet och stöd i. De använder även verktyg som de finner 
stöd i, dessa verktyg innefattar medarbetarsamtal, samtal med metodvägledare och psykolog. 

 
”Om det händer någonting så tar vi upp det, så man känner sig inte ensam eller utsatt vi ställer 
upp för varandra. Jag känner att jag kan prata med mina arbetskamrater om det är någonting. Jag 
hade en tung period och orkade inte jobba, behövde verkligen ventilera mig och då kände jag både 
stöd i arbetsgruppen oh av ledningen. Det finns även resurser utanför som man kan prata med och 
det känns bra.” 
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”Jag känner mig trygg med mina arbetskamrater och det är viktigt eftersom att det stundtals 
förekommer både hot och våld. Vi är ett tajt gäng.” 

 
”Jag tycker att vi får bra stöd uppifrån, att de talar om att vi gör ett bra jobb.” 

 
På LVU-hem B beskrev intervjupersonerna inte samma trygghet från vare sig personalgruppen 
eller ledningen. De beskrev att de är bra på att ge flickorna feedback, men inte varandra.  
Vidare framkom att de är en splittrad personalgrupp med många starka viljor vilket skapar 
slitningar. De beskrev att de pratar med dem som står dem närmast i personalgruppen och att 
de har ett forum för feedback som inte fungerar. De upplever att de inte får så mycket feedback 
från ledningen.  

 
”Generellt så är vi inte bra på att berömma varandra, men flickorna berömmer vi hela tiden… vi 
har ett forum för feedback, men det funkar inte, dels för att vissa inte kan ta kritik och sedan för att 
det inte prioriteras… ” 

 
”Vi är bra på att ge flickorna feedback, men inte varandra… från ledningen få vi sällan höra att vi 
gjort någonting bra…” 

 
”Vi har ett system för feedback inom personalgruppen, men det fungerar inte eftersom att inte alla 
använder det och att vissa inte kan ta kritik. Det är svårt när det finns slitningar… / … vi är en 
splittrad personalgrupp. Det är många starka viljor…”  

 
En intervjuperson tyckte att de i personalgruppen var bra på att ge varandra feedback och att 
där ledningen brister i att ge feedback får individen själv spela en större roll och ta för sig. 
 

”Vi är bra på att berömma varandra när någon gjort någonting bra. Jag får ofta beröm av 
mina arbetskamrater… man kan ju inte sitta och vänta på att alla andra ska göra saker … eller 
vänta på beröm som man inte vet om det kommer. Tycker man att man är bra och vill ha feedback 
får man tala om för ledningen vad man gjort.” 

 
Intervjupersonen menade också att de problem som finns i personalgruppen uppstår när 
kollegor är konflikträdda. 
 

”Vi är vuxna människor som borde kunna vara ärliga med varandra, men vissa är inte det 
och jag orkar inte bry mig, jag är här för att jobba med flickorna och det är jag bra på.” 

 
Vid intervjuerna med ledningen framkom att institutionerna har vissa krav på 
medarbetarnas kompetens vid rekrytering. De talade även om kontinuerlig 
kompetensutveckling. På LVU-hem A talade ledningen om vikten av utbildning men 
att rätt person också är en viktig faktor. På LVU-hem B tryckte ledningen mer på 
utbildningskravet och var mycket stolt över att de hade så utbildad och kompetent 
personal. 
 
Alla behandlare på LVU-hem A upplevde att de erbjuds flera typer av 
utvecklingsmöjligheter i sitt jobb, något som intervjupersonerna i ledande befattning 
också beskrev.  

 
”Vi får den utbildningar som vi behöver och om jag hittar en utbildning eller en kurs som jag vill 
gå så är det aldrig omöjligt att få igenom det.” 
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På LVU-hem B såg intervjupersonerna inte samma möjligheter att få utbildning, medan 
de i ledande befattning menade att de hade god möjlighet till vidare utbildning. 
Ledningen framhöll personalens höga utbildningsnivå:  
 

”Vi får för lite vidareutbildningar, vissa skulle behöva kompetensutveckling, det skulle nog kunna 
bidra till att de som inte är så motiverade får ett nytt synsätt på sitt jobb. För att vi skulle få 
motivation skulle det skulle behövdas mer kompetensutveckling, gärna löpande.” 
 
”Vi har den kunskap vi behöver för att hjälpa tjejerna, men det skulle vara bra med mer 
vidareutbildningar men det finns det inte pengar till.” 

 
Alla intervjupersoner beskrev den personliga utvecklingen som är en del av arbetet. De 
upplevde att de ständigt utvecklas och ser detta som mycket motiverade. Några av 
intervjupersonerna menade att de måste vara redo att arbeta med sig själv. 
 

”Jag upplever att jag som person är i ständig utveckling genom att arbete med detta.” 
 
”Mitt arbete erbjuder både utbildning och personlig utveckling. Eftersom att ingen dag är den andra 
lik och man kan sättas inför de mest otänkbara situationer så lär man sig mycket om sig själv i det 
här jobbet. Det tar mycket på psyket vissa perioder men jag tror att alla som jobbar med det här har 
drivkraften att lära sig om sig själv.” 
 
”Det som motiverar mig i mitt arbete är att jag hela tiden utvecklas i mig själv.” 
 

Intervjupersonerna nämnde inte sin lön vare sig som positiv eller negativ motivation. De 
beskrev att deras arbete kräver mycket personligt engagemang och att lönen inte är central.  
 

”Man arbetar inte inom vården för lönens skull, vi är klart underbetalda för det jobb vi 
utför, men man får mycket annat tillbaka istället, som personlig utveckling.” 

 
Intervjupersonerna på LVU-hem A talade positivt om relationerna i arbetsgruppen och 
till ledningen. Intervjupersonerna från LVU-hem B uttryckte att det fanns problem 
både i relationen till ledningen och inom personalgruppen. 

3.2 Motivationsprocessen 
Intervjupersonerna talade om vikten av att skapa en relation till flickorna för att kunna nå fram. 
Alla talade om vikten av att skilja på person och beteende. De beskrev även hur de gör detta 
synligt för flickorna så att de ska förstå dels hur de ser på dem och deras beteende, men också 
hur de kan se på sig själva. De beskrev hur de ser kärnan i varje individ och att ingen människa 
föds ond utan att flickornas negativa beteende skapats i relation till den miljö som de levt i: 
 

”Det viktigaste för att kunna motivera dem är att skilja på person och beteende. Ingen människa 
föds ond och alla vill innerst inne väl, de har bara inte lärt sig hur man beter sig. Många av dessa 
tjejer har aldrig fått höra att de är bra eller fått beröm… de tror inte att de är bra eller kan bete sig 
bra…” 
 
”… att förklara för henne att jag tycker om henne som person men inte hennes beteende för 
tillfället, det hjälper henne också… att förstå.” 
 
”Det är viktigt att skilja på flickorna som individer och deras beteende, också att få dem att förstå 
att jag tycker om dem men inte deras beteende.” 
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”Tjejerna som kommer hit är överlevare. De har levt ett liv som har gjort dem starka, för annars 
hade de inte överlevt. Det gäller att vända all den energi som de förr använt negativt till positivt. 
För de har kraften inom sig, det handlar bara om att få dem att inse detta och att de är värda att 
ha kontrollen och att leva ett bra liv.” 

 
Intervjupersonerna på de båda hemmen beskrev den inledande fasen som en anpassning 
till den nya miljön. Flickorna är ofta stökiga och testar personalen. De beskrev att 
anpassningsfasen är nödvändig för att nå fram till flickorna så att de har någonstans att 
börja. 
 

”För att de ska kunna motiveras till att ta till sig behandlingen måste de känna sig trygga här. 
Tryggheten skapar vi genom att ha rutiner, klara regler för vad som gäller och genom att skapa 
relationer med flickorna. Det är centralt att visa dem respekt.” 
 
”När tjejerna kommer så är de ju inte positiva till att vara här, tvärt om… de är ofta stökiga och 
rebelliska och ska testa om vi håller… en gång när en tjej som var ny här gapade och skrek så sa en 
av tjejerna som varit här ett tag ” det är ingen ide att skrika och vara förbannad, för det har jag 
redan provat och det hjälper inte” ganska fort fattar de att de kan skriva hur mycket som helst, men 
de får ingen respons för ett sådant beteende.” 

 
Relationen gör också att förtroende uppstår och flickorna tar till sig det de säger. 
 

”Vi jobbar mycket med relationen, vi skapar ett ömsesidigt förtroende och på så sätt blir de 
mottagliga för behandlingen.” 
 
”När de kommer hit har de en mur uppe för att skydda sig. För att kunna få dem att ta till sig 
behandlingen måste den muren rivas och ersättas med en relation. De här tjejerna har blivit svikna 
så många gånger att de från början testar en hela tiden för att se om man är vad man utger sig för 
att vara. När de sedan ser att det är så, så skapas en relation.” 
 
”Först handlar det om att skapa en relation med flickorna så att de litar på en att man inte ska 
svika dem, sedan att få dem att förstå att det är upp till dem själva, att se sin egen kraft.” 
 
”Man jobbar mycket med relationen, den är nyckeln till allt.” 
 
”Det viktiga i motivationen är att bygga på relationen mellan oss personal och flickorna.” 

 
Intervjupersonerna beskrev flickornas delaktighet som nyckeln till motivationen. De 
exemplifierade flera olika scenarion om hur detta kan gå till. Ofta så bygger strategin på elevens 
vilja att komma från institutionen. Så här beskrev en intervjuperson på LVU-hem A: 

 
”Det handlar om att få flickorna att förstå att de bestämmer själva. När tjejerna har landat så 
kommer ofta kommentarer som ”vad är det har för” jävla skitställe” då kontrar jag med Va bra, 
för då är ju du motiverad att ta dig här ifrån och det ska jag hjälpa dig med. Sådant brukar ta 
skruv och då får man igång en diskussion som förhoppningsvis gör att de fattar att de har ett eget 
val. Att sen också få dem att förstå att de kan påverka sin situation här inne och längden på deras 
vistelse.” 

 
”Att få dem att förstå att de kan få kontroll för sin egen situation, att hon är delaktig i sin egen 
process, att hon har makten över sitt liv.” 
 
”Det som driver tjejerna till allt som de gör är slutligen att ha kontroll över sin egen situation. Det 
är det som bygger på.” 
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Intervjupersonerna talade om flickornas behov av att ha kontroll över sitt eget liv. Att hjälpa 
flickorna att få kontroll över sitt liv på ett positivt sätt var centralt i motivationsarbetet för att 
tjejerna ska komma på ”rätt spår”. Att inget kan göras mot deras vilja och att detta är mycket 
viktigt för att flickorna skall kunna känna att de har makten att själva göra ett aktivt val. 
 

”Flickornas delaktighet är en förutsättning för att det ska funka. Många börjar tänka att de har en 
möjlighet att påverka och det brukar sätta igång saker… / … Vi tvingar aldrig någon till 
någonting, de har alltid ett val, allt sker på flickornas frivillighet.” 
 
”Vi försöker att motivera dem genom att de själva kan göra ett aktivt val, genom att välja om de 
vill delta i aktiviteter eller inte. Vi tvingar dem inte. Men när de kommer och säger att de har 
tråkigt så säger vi att de har gjort det valet själv för att de valt bort aktiviteter.” 
 
”Allt måste vara i samförstånd med tjejerna.” 

 
Intervjupersonerna på båda hemmen talar om vikten av att ha ett mål uppsatt så att flickorna 
har någonting att sträva efter. Tillsammans arbetar de och flickorna för att sätta upp attraktiva 
mål som flickorna skall nå. Det handlar ofta om att komma från institutionen. De lägger 
tillsammans upp en plan för hur de skall komma dit och vad som måste uppnås på vägen. 
Intervjupersonerna beskrev vikten av att målen är vad flickorna vill för att de ska kunna 
motivera sig att ta sig så långt. De små målen som satts upp på vägen stärker individens 
motivation.  
 

”Modellen bygger på tydligt uppsatta mål, så tjejerna vet vad de ska göra för att få belöning, ett 
bra beteende premieras.”  
 
”Kontroll över sin egen situation. De börjar inse vilket liv som de har levt och att de inte vill 
tillbaka till det livet. Vinsten av att de börjar på kontakt med sin familj igen, vilket de oftast trott 
var helt kört.” 

 
De beskrev också vikten av att inte låta flickorna misslyckas och att de hjälper dem att 
lyckas och förhindrar att de misslyckas: 
 

”Jag kan inte vara hennes motivation men jag kan visa henne hur hon kan använda den drivkraft 
som hon tidigare använt sig av för att överleva till att påverka sitt eget liv.” 
 
”Sätter saker i perspektiv så att de ska se de förändringar som sker.” 
 
”Jag motiverar tjejerna genom att låta dem lyckas, det handlar om att hitta rätt nivå och låta. Det 
här är tjejer som aldrig fått beröm och som inte tror att de har ett eget värde.” 
 

Intervjupersonerna på båda hemmen talar om vikten av att vara en bra förebild för flickorna. 
De beskrev att flickorna när de ska lära sig ett nytt beteende tar efter det beteende som de har 
mot flickorna och även mot andra människor som de möter. De beskrev att de i sitt arbete 
tänker på hur de klär sig, sitter i soffor, hur de talar mot varandra i personalgruppen när 
flickorna är med och även hur de talar med flickorna. De beskrev också att de tänker på vilka 
värderingar de uttrycker när flickorna är med: 
 

”Ibland får man hålla tillbaka sina egna åsikter i diskussioner med flickorna för att vara en bra 
förebild, man kan inte argumentera för något som är omoraliskt eller olagligt, som hembränning 
till exempel. Samtidigt som man inte alltid säger som det är för att det inte passar deras öron… 
exempelvis om jag varit på fest under helgen och flickorna frågar vad jag gjort under helgen så 
säger jag inte att jag varit dyngrak (mycket berusad) på en fest, eller att jag druckit hembränt, det 
ingår inte i den roll som jag ska ha i relation till flickorna.” 
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Alla intervjupersoner talade om vikten av att ge flickorna bekräftelse. De beskrev 
bekräftelsen som lika viktig som att flickorna är delaktiga i processen. De menade att 
flickorna själva måste ta tag i sina liv men att det sker med hjälp av vägledning och 
bekräftelse på att det som de gör är rätt. De beskrev att de ofta berömmer flickorna för 
den som de är bara för att stärka dem. De beskrev hur de hjälper flickorna att inte 
misslyckas och att de berömmer minsta framsteg för att visa att de är på rätt spår. 

 
”Det är centralt att berömma dem, både som individer och deras positiva beteende. När de kommer 
till oss har de inget självförtroende och många av dem tycker att de aldrig har lyckats med någonting 
i hela sitt liv och har aldrig fått höra att de är bra på någonting. Många av dem har blivit 
utnyttjade av alla som de någon gång har litat på, därför att det jätteviktigt att de få den att lita på 
oss så att de kan slappna av och släppa ner garden som de haft upp under så lång tid. Det är en 
jätteprocess som inte är lätt för dem. När de kommer till oss är det mycket tuffa tjejer vi möter, men 
efterhand så visar de sitt rätta jag ”en liten osäker tjej, med taskig självbild. Det handlar om att 
stärka deras tro på sig själv genom att låta dem lyckas.” 

 
De beskrev också att flickorna när de varit en tid vid institutionen kan se på sitt gamla 
beteende själva, att de får en medvetenhet och kan se att det beteende som de hade 
haft inte lönar sig, men att det nya inlärda beteendet lönar sig i form av respekt och 
bekräftelse och att det föder en längtan efter mer. 
 

”När tjejerna har kommit en bit i behandlingen så kan de fälla kommentarer som ” mitt gamla jag 
skalle ha reagerat si och så” De reflekterar över sitt gamla beteende och kan själva se förändringen 
som vad de vinner på att ändra sitt beteende. De börjar inse vilket liv de har levt och att de inte vill 
tillbaka till det.” 
 
”Ett bra beteende ska löna sig, det är det som ska få dem att ta till sig behandlingen och lära sig ett 
nytt beteende.” 
 
”att bekräfta dem fast än dem inte gjort någonting speciellt, men bara att man ser dem.” 
 
”Att hitta alternativa beteenden genom att se vad som ger bekräftelse. Det handlar om att se vilket 
beteende som lönar sig, och ibland så får man smöra.” 

 
Intervjupersonerna beskrev att när flickorna kommit en bit in i behandlingen så söker de efter 
bekräftelse. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt men ofta handlar det om att de beter sig eller 
gör saker som de fått lära sig är det rätta. Som att vara artig och tacka för maten, berömma att 
någon har en fin tröja på sig, säga tack, eller erbjuda sig att hjälpa till med någonting. 
 

”Flickorna kan tävla om uppmärksamhet och peppas av att se att andra som gjort någonting bra 
för beröm… det är nästan mest effektivt.” 

 
De beskrev också vikten av att hjälpa flickorna extra när de är i svackor, att lägga in 
extra förstärkare så att de inte faller tillbaka. 
 
Intervjupersonerna vid LVU-hem A: 
 

”När de hamnar i svackor så handlar det om att sätta in extra förstärkningar. Det kan vara att ge 
dem en snabb förstärkning, alltså att ge hon det hon vill ha eller så genom att säga att om du betar 
av dessa fyra punkter så kan vi gå på bio. Sedan så plockar man bort förstärkningen för att de ska 
börja kämpa igen.” 
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”Man kanske sänker kraven något eller peppar genom att säga att när du gjort det här så kan vi 
fara ner på kiosken och köpa glass… ” 
 

3.3 Könsperspektiv 
Det ansågs viktigt att ta reda på hur ledningen på institutionerna ser på verksamhetens innehåll 
utifrån det faktum att de bara tar emot flickor. 
 
Både intervjupersoner i ledande befattning och personal på båda hemmen var eniga om att 
behandlingen inte bedrivs utifrån ett könsperspektiv utan att man ser individen och jobbar 
utifrån det. Däremot beskrev alla att innehållet är könsrelaterat, vilket innebär att de 
fritidsaktiviteter som finns på institutionen är utifrån vad flickorna tycker om att göra, som 
exempelvis rida, baka, måla och spa-kvällar. De talade även om att flickorna håller sig mer 
fokuserade och att intrigerna blir färre när det bara är flickor. 
 
En av avdelningsföreståndarna på LVU-hem A beskrev metoden: 
 

”Metoden är den samma oavsett om det är för tjejer eller killar men innehållet är annorlunda. 
Killar har mer sporter och tjejer har mer aktiviteter som innehåller känslor och samtal. Det handlar 
om att flickorna ska hitta sin kvinnliga sida och bejaka den, exempelvis brukar vi ha spa- kvällar 
med fotbad och krämer.” 

 
Chef på LVU-hem B beskrev metoden: 
 

”Allt är individanpassat men vi har bland annat ett barnmorske projekt som innebär att 
barnmorskan kommer hit och pratar med tjejerna om hur en kvinna fungerar och om sex och 
samlevnad. Aktiviteter är utifrån vad tjejerna gillar så det är klart att på så vis är det könsrelaterat 
… / … Det är positivt att det bara är flickor här för att de är mer koncentrerade.” 

 
De intervjuade oavsett deras kön menade även att flickorna behöver samma vård, men flera av 
intervjupersoner beskrev ändå vissa skillnader i att jobba med bara kvinnliga eller manliga 
elever. Dessa ligger i hur de olika könen skall bemötas och vilka aktiviteter som de vill delta i. 
 
Beskrivning av behandlingen: 
 

”Flickornas behov skiljer sig inte från pojkarnas. De grundläggande behoven att vi ska ha tid för 
dem och att vi ska se dem, är det primära för både killar och tjejer.” 
 
”Det är individanpassat inte köns anpassat, men belöningar och de aktiviteter som vi gör är ju 
inriktade på tjejers intresse som fotbad och massage… Det skulle vara kul om det fanns resurser att 
ibland kunna ge dem kunde ge tjejerna större belöningar. Som en heldag på ett spa, med massage 
och fotbad, sånt som tjejer gillar.” 
 
”Killar är lättare att få igång, flickorna är mer osäkra, det är mer trixade och förhandlande, jag tror 
att det hade varit så i vilken grupp som helst bestående av flickor.” 
 
”flickor är nog svårare att sätta igång än killar, de ifrågasätter allt och man ska diskutera med dem. 
Säger man åt killarna att man ska spela innebandy klockan två så infinner se sig ombytta och 
klara, medan tjejerna ska diskutera och dividera … ” 

 
Samtliga intervjupersoner talade även om vikten av att det inte är pojkar på institutionen. 
Flickorna har ofta haft negativa relationer till män och när flickor och pojkar behandlas på 
samma institution så har flickorna lätt att falla tillbaka i den negativa roll som de haft i 
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relationen till män. Flickorna har i sitt liv sökt bekräftelse hos pojkarna och fått det genom sin 
sexualitet. De beskrev också problematiken med kärleksrelationer mellan pojkar och flickor, 
något som stör behandlingen. Det blir även konkurrens mellan flickorna, om killarnas 
uppmärksamhet. Detta försvårar också flickornas behov av att komma ifrån den utsatta roll som 
de ofta haft i relation till män. De har många gånger blivit utsatta båda för sexuella övergrepp 
och prostituerat sig. 
 

”De behöver inte göra till sig när det bara är tjejer. Annars hamnar de i samma roller som de alltid 
varit i. Vi vill att de ska komma ifrån sådana destruktiva roller. Det är viktigt att få dem att förstå 
att de kan bidra med annat än sin kropp.” 
 
”De har inte sett sitt eget värde utan bekräftat sig själva genom den uppmärksamhet som de fått 
från män. Den uppmärksamheten är på intet sätt positiv utan har handlat om att män utnyttjat 
dem för egna intressen.” 

 
Intervjupersonerna beskrev att en del av deras arbete går ut på att hjälpa flickorna att finna 
värdet i sig själva. I sina beskrivningar av den problematiken så nämnde de flickornas 
destruktiva syn på sexualiteten och deras problematiska relation till män.  
 

”Flickorna har en skev bild på sin sexualitet, och på sin självbild, de har ju använt sin sexualitet 
på fel sätt, exempelvis för att få uppmärksamhet, husrum, eller bara få vara med i gänget. Det är 
bidragit till deras skeva självbild.” 
 

Beskriver en av männen: 
 
”Det är bra att det bara är tjejer här. De här är tjejer som har sålt sig för husrum eller bara för att 
få vara med i gänget eller för att få vara med den där killen som de var kär i. Många av dem har 
nog aldrig träffat en man som behandlat dem med värdighet, så vi har en viktig uppgift, vi män.” 

 
Samtliga intervjupersoner talade om den manliga personalens viktiga roll i arbetet med 
flickornas relation till det motsatta könet. Att dessa män ska visa flickorna att det finns 
män som inte vill utnyttja deras kroppar och att de finns män som de kan lita på och 
anförtro sig till. Däremot upplevde de att de inte har en jämn könsfördelning i det dagliga 
arbetet. 
 
De ansåg rent generellt att de kunde ge olika perspektiv till flickorna beroende på sitt 
eget kön. 

 
”Det är jätteviktigt att vara en bra förebild och visa flickorna att inte alla män vill tafsa på dem 
eller ligga med dem. Viktigt att man kan ha en relation till en man utan att den är sexuell. Att jag 
an titta på dem utan att det är sexuellt.” 
 
”… Olika saker i behandlingen. Jag kan visa dem hur en riktig man är. Jag måste vara noga i hur 
jag beter mig mot tjejerna på så vis att jag inte tar i dem i början eftersom att de oftast har en 
mycket negativ erfarenhet av män.” 
 
”Jag som man får vara mer försiktig när det gäller att ta i tjejerna. Jag sätter mig heller inte var som 
helst eller hur nära som helst. Jag går heller inte in i deras rum själv. Tjejerna kommer ofta till det 
stadiet att de kan komma och ge en kram tillexempel om de ska åka hem några dagar, det värmer 
att man fått en sådan relation att det känns naturligt, men jag tar inte initiativ.” 
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Föreståndarna på LVU-hem A talade om vikten av att inte anställa för unga manliga behandlare 
för att risken skulle vara stor att flickorna skulle testa honom, försöka förföra och kanske till 
och med bli kära i dem vilken inte är önskvärt. 
 
När flera av intervjupersonerna beskrev flickornas framsteg så nämndes fokuseringen på 
utseende och kvinnlighet och de talade om vikten av att flickorna vårdar sitt utseende. 
De talade om värdet av att flickorna inte bara duschar på morgonen utan också sminkar 
sig och fixar håret. De beskrev flickornas fixering vid sitt utseende som normalt men att 
det är viktigt att det håller sig inom ramen, exempelvis att de sminkar sig ”snyggt”. Vid 
LVU-hem A fanns möjlighet för flickorna att genom ett belöningssystem köpa varor som 
avdelningen köpt in. Varor som flickorna ansåg som attraktiva. Dessa saker var till största 
del skönhetsprodukter som mascara, lösögonfransar osv. 
 

”När de börjar må bättre så kommer den biten, men vi brukar uppmuntrar till att hon ska kliva 
upp lite tidigare så att hon hinner sminka sig och fixa håret.” 

 
”Tjejerna beter sig ofta som killar, de har många gånger klätt sig som killar för att smälta in i 
kulturen. ”jag brukar göra detta synligt för dem genom att säga att de klär sig som en kille. En 
annan sak som man ofta också får påpeka är hur de går” ”Jag brukar säga… nu går du som en 
kille, eller sitter som en kille, så att det blir synligt för dem, ofta gillar de sin kvinnliga sida när 
man tar fram den.” 

 
När de talade om flickornas framtid så handlade det till stor del om deras förhoppningar om att 
flickorna skulle hitta en man att skaffa familj med. Personalen på LVU-hem A talade om 
flickorna som de haft tidigare som det gått bra för. Det som de då uppgav som lyckat var att de 
fått barn och levde ett stabilt familjeliv. Inte någon av intervjupersonerna talade om före detta 
flickor som utbildat sig eller som det bara allmänt gått bra för. 
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4. Diskussion 

4.1 Motivation 
Intervjupersonerna beskriver motivationsbegreppet i enlighet med Jenner (2004). De beskrev 
motivation som en inre drivkraft mot ett mål. Det som skiljer intervjupersonerna var att på 
LVU-hem A hade de lättare att definiera begreppet och ger en mer utförlig beskrivning, 
samtidigt som de beskrev att de i sitt arbete talar om motivation. Intervjupersonerna vid LVU-
hem B hade svårare att beskriva begreppet samtidigt som de gav uttryck för att de inte sätter 
ord på motivationsarbetet. Trots detta hade de en omedveten kännedom om begreppet som 
kom fram i samband med att de övriga forskningsfrågor behandlades. Skillnaden mellan 
hemmen visar på vikten av att synliggöra och sätta ord på de processer som sker, detta för att 
skapa en medvetenhet och större förståelse för de modeller de arbetar efter. Detta borde i 
längden leda till ett effektivare arbete.  

4.2 Arbetsmotivation 
Utifrån Hackman och Oldmans (1980) teori om arbetsmotivation och sambandet mellan 
arbetsegenskaper och hur dessa påverkar inställningen till arbetet kan det antas att alla 
intervjupersoner upplever meningsfullhet i sitt arbete. Denna slutsats dras genom att alla ansåg 
att deras arbete kräver olika färdigheter. De beskrev bland annat att de har olika roller i sitt 
arbete och att ingen dag är den andra lik.  
 
Alla intervjupersoner upplevde att de ser resultat av sitt arbete. Att de vid LVU-hem B inte var 
eniga om huruvida de ser det färdiga resultatet kan ha sin orsak i att de värderar slutresultatet 
olika. Deras arbetsprocess både börjar och slutar i början på behandlingsprocessen, vilket kan 
förklara att de upplever mindre tillfredställelse. De uttryckte ett missnöje med att de ”bara” 
utredde flickorna för att sedan skicka dem vidare. De upplevde också att de skulle kunna göra 
flickornas vistelse på institutionen mer meningsfull, med fler behandlingsmässiga inslag och 
därmed skulle resultatet bli bättre.  
 
Om det är så att det skulle vara möjligt att kunna lägga in mer behandlingsmässiga inslag under 
vistelsen på utredningshem skulle detta kunna leda till att personalen upplever en större 
arbetstillfredsställelse, samt att flickornas behandlingstid skulle kunna kortas ner och att pengar 
skulle kunna sparas.   
 
Alla intervjupersoner var eniga om att en stor del av motivationen kommer ifrån 
arbetsresultatet, att se förändringar hos eleverna. Det som skiljde intervjupersonerna åt var att 
på LVU-hem A blev de mer känslomässiga när de talade om resultatet av sitt arbete och de 
beskrev stödet från arbetskamrater och ledning som betydelsefullt för arbetet när det är tungt.  
 
Intervjupersonerna ansåg att deras arbete har stor betydelse och att de känner egenkontroll i 
arbetet. På båda hemmen beskrev de att arbetet tillåter till viss del både oberoende, 
valmöjligheter samt personligt ansvar. Intervjupersonerna på LVU-hem A menade att deras 
arbetsmodell skapar ramar och förutsättningar för arbetet men att de också var delaktiga i 
planering av arbetet tillsammans med ledningen. På LVU-hem B beskrev flera av 
intervjupersonerna att den stora handlingsfriheten lett till att starka viljor driver sin sak och att 
konflikter uppstår och leder till orättvisor för flickorna. Intervjupersonerna menade att de har 
för lite riktlinjer att gå efter. För stor handlingsfrihet kan leda till att arbetet blir ineffektivt 
vilket i sin tur kan leda till sämre resultat. Eftersom resultatet påverkar arbetsmotivationen kan 
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detta vara en anledning till att intervjupersonerna vid LVU-hem B inte uppfattas lika 
motiverade till i sitt arbete. 
 
Utifrån Hackman och Oldmans (1980) teori kan det antas att intervjupersonerna oberoende av 
var de arbetade har hög motivationspotential. De beskrev att arbetet är meningsfullt, att de har 
ansvar för resultatet av arbetet och att de kan återkoppla till arbetet och får feedback. De 
faktorer som är svagare för intervjupersonerna på LVU-hem B bidrar enligt Hackman och 
Oldmans (1980) teori till att LVU-hem B har något lägre motivationspotential, detta för att de 
inte ser slutprodukten på samma sätt som intervjupersonerna vid LVU-hem A och att de inte 
heller kände samma feedback från arbetsgruppen eller ledningen. 
 
Alla intervjupersoner i ledande befattning talade om vikten av utbildad personal. På LVU-hem 
A talade de om vikten av att ha rätt människor inom vården och att detta var centralt i 
rekryteringen. Personalen på LVU-hem A var mer tillfredställda med utbudet och möjligheten 
till kompetenshöjning. På LVU-hem B tyckte de inte att de fick möjlighet till tillräckligt 
mycket vidareutbildning. Alla beskrev den personliga utvecklingen som arbetet medför som 
stimulerande och motivations höjande. De flesta av dem påpekade också nödvändigheten av att 
vara öppen för processerna som sätts igång inom individen själv. Intervjupersonerna tyckte att 
utmaningarna i jobbet är stimulerande och de har hög kompetens. Intervjupersonerna på LVU-
hem A var mer tillfredställda med sitt arbetssammanhang. De hade en bättre relation inom 
arbetsgruppen och även till ledningen. Eftersom att de på LVU-hem B på intet sätt är 
underkvalificerade för sitt jobb är det svårt att tro att deras missnöje med att de får för lite 
vidareutbildning spelar allt för stor roll vad gäller inställningen till arbetets motivationspotential. 
 
Enligt Hackman och Oldmans (1980) teori om arbetstillfredsställelse är intervjupersonerna vid 
LVU-hem A mer motiverade än de vid LVU-hem B. Anledningen till detta är att de kände sig 
delaktiga och kunde påverka i sitt arbete. De upplevde också en större uppgiftsidentitet 
eftersom att de gör klart sitt arbete från början till slut på ett annat sätt än intervjupersonerna 
vid LVU-hem B. Enligt Hackman och Oldman (1980) bryr man sig mer om arbetet om 
arbetet slutförs. Även bristen på feedback från ledningen kan vara orsak till att de upplevs ha 
lägre motivation. 
 

4.3 Motivationsprocessen 
I intervjuerna finns en enighet i hur intervjupersonerna ansåg att motivationsprocessen ter sig 
och vilka delar den innehåller. De talade om vikten av att ha rätt inställning till flickorna och 
att skilja på person och beteende. De beskrev en positiv människosyn där inställningen är att 
flickorna oavsett vad de tidigare gjort är goda. Revstedt (2002) menar att motivationsarbetarens 
människosyn är en tro som är förankrad i denne och påverkar den egna inställningen till 
möjligheterna att motivera flickorna. 
 
Intervjupersonerna beskrev den inledande fasen som en anpassning till den nya miljön. För att 
flickorna ska kunna motiveras måste de känna sig trygga. Tryggheten skapas genom rutiner, 
klara regler för vad som gäller och genom att skapa relationer med flickorna. Enligt Maslow 
(1968) har trygghetsbehovet en grundläggande betydelse för människan. Att människan känner 
sig trygg och har en daglig rytm med rutiner. När flickorna anpassat sig till den nya miljön 
inleder arbetet med att skapa relationer till flickorna. Relationerna symboliserar respekt, tillit 
och förtroende. Enligt intervjupersonerna var relationsskapandet en förutsättning i 
förändringsarbetet. Maslow (1968) menade att människan är ett flockdjur som behöver känna 
tillhörighet i en meningsfull gemenskap. Enligt Goetschius (1971) är det genom relationen 
flickorna lär sig spelets regler.  
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Intervjupersonerna beskrev flickornas delaktighet som nyckeln till motivationen. Flickorna har 
ett behov av att ha kontroll över sitt eget liv. Att få flickorna att förstå att de har makten att 
själva göra aktiva val och att bara de själva kan göra de förändringar som är nödvändiga är 
centralt. Detta kan beskrivas som Maslows (1968) behov av självuppskattning. Att när flickorna 
anpassat sig till den nya miljön och relationen skapats så uppstår en vilja av att bestämma över 
sig själv. Att känna att hon själv har förmågan att besegra sina svårigheter och uppleva 
självrespekt. Jenner (2004) talar om vikten av att behandlingen utgår från klientens perspektiv. 
Genom delaktighet väcks inre motivation hos flickorna. Enligt självbestämmandeteorin har 
människor ett inre behov av att bestämma själva. Arborelius (1993) menar att när individen 
själv får bestämma kommer motivationen inifrån och individen engagerar sig för att de själva 
vill, inte för att få en yttre belöning, något som intervjupersonerna beskrev.  
 
När flickorna förstått att de själva måste ta tag i sitt liv så skapar personalen tillsammans med 
flickorna realistiska mål som flickorna skall uppnå. Motivationsprocessen som de beskrev är i 
enlighet med de faktorer som Jenner (2004) redogör för. Målen sätts upp tillsammans med den 
enskilda flickan. Delmål sätts upp för att motivation ska hållas uppe och att målet skall kännas 
nåbart. Misslyckanden synliggörs inte utan endast positiva handlingar lyfts fram för att stärka 
flickornas självförtroende och viljan till att fortsätta behandlingen. Jenner (2004) beskriver 
vikten av att flickan ser sina möjligheter att lyckas, något som intervjupersonerna beskrev att de 
arbetar med. 
 
Intervjupersonerna beskrev att bekräftelsen är viktig för att stärka flickornas självförtroende och 
för att de ska få bekräftelse på att de gör framsteg. När flickorna kommit så långt i processen att 
de medvetet väljer ett beteende för att få bekräftelse kan det antas att hon har nått behovet av 
självuppskattning enligt Maslow. Intervjupersonerna beskrev även att flickorna skapat sig en 
önskan av att få bli bekräftad, något som leder dem till ett positivt beteende. 
   
Vidare beskrev intervjupersonerna vikten av att sätta in förstärkare när flickornas motivation är 
svag så att de inte faller tillbaka i ett negativt beteendemönster. Som Imsen (1992) beskrev kan 
man få en människa att göra någonting den inte vill genom att ge någonting som är trevligt 
efteråt. I detta fall ger förstärkningen flickorna en motivationshöjare som gör att arbetet 
förhoppningsvis går lättare framöver. 
 
Flickornas motivationsprocess följer Maslows (1968) behovshirarki, där det primära är att de 
skall känna sig trygga i den nya miljön för att sedan skapa relationer och en vilja att förändras. 
Genom delaktighet skapas de mål som skall uppnås och med hjälp av inre och yttre belöningar 
samt förstärkningar uppnås dessa. Den process som intervjupersonerna beskrev når till 
självuppskattningsbehovet. Det sista behovet som är självförverkligande beskrev inte 
intervjupersonerna. Detta kan ha sin förklaring i att behandlingen slutförs innan flickorna 
kommit till den nivå där de kan känna självförverkligande. De beskrev att flickorna inte är redo 
för livet ute i samhället och där skapa sig ett eget sunt liv, som många gånger innebär att inte 
umgås med gamla vänner som inte är bra för deras välbefinnande. Kanske inte behandlingen 
ska anses som slutförd i och med att det lämnar institutionen då det inte har hunnit hitta 
styrkan i sig själva. Om eftervård skulle komma in i detta skede så skulle det kanske vara lättare 
för dessa flickor att klara sig fullt ut, liksom att relationen till personalen som många gånger är 
den enda sunda relationen som de har inte bara klipps av. Med tanke på att flickorna oftast inte 
har så positiva erfarenheter vad det gäller vuxnas stöd så vore det av stor betydelse och vikt att 
de fick behålla kontakten med personalen även efter institutionstiden för att på så sätt kunna 
slussas ut till samhället på ett bra och fungerande sätt, här är det viktigt att det är relationer som 
de redan har byggt upp inom institutionen och fått förtroende till. Inte ge dem ytterligare en 
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ny person som de ska lära känna förtroende för då det är ett nog stort steg att lämna det 
aktuella LVU-hemmet där de börjat känna sig trygga. Detta är intressant eftersom att flera 
intervjupersoner påtalade bristen av eftervård, eller stöd för flickorna efter slutförd behandling. 
Detta för att de ansåg att flickorna inte är klara i sin process innan de kommer ut i samhället då 
de behöver stöd för att anpassa sig och utvecklas till en självständig individ som klarar sig själv, 
först då kan de nå den högsta nivån i pyramiden. 
 

4.4 Könsperspektiv 
Ledning och personal var eniga om att de inte anser sig bedriva könsspecifik verksamhet. De 
menade att arbetet med flickorna bedrivs utifrån individnivå och att elever oberoende av kön 
ska behandlas utifrån samma metoder men att aktiviteterna ska vara utifrån vad respektive kön 
är intresserade av. De aktiviteter som deras arbete innehåller är exempelvis rida, baka, måla, 
spa-kvällar osv. Intervjupersonerna på båda institutionerna, personal och ledning, förklarade att 
flickor behöver mer aktiviteter som innehåller känslor och samtal.  
 
Deras träningsformer som nyttjades bestod av exempelvis promenader och aerobics och när en 
av intervjuarna föreslog boxning som en bra sport för att avreagera sig på, svarade 
intervjupersonen att flickorna inte är intresserad av detta. Men kanske är det så att genom 
uppmuntran så skulle detta bli något som flickorna skulle kunna bli intresserade av och därmed 
få andra möjligheter att få ut bland annat sin ilska.  Fokus ligger på att flickorna ska finna sin 
kvinnlighet, inte sin identitet. Istället borde flickorna få en chans att hitta sin egen kvinnlighet 
utifrån sin egen identitet. Flickorna är ju normen men de styrs utifrån en norm som inte 
kritiskt har granskats, istället lever gamla normer kvar av hur flickor ska bete sig och vara för att 
falla in i samhällets normer.   
 
Även vikten av att det enbart ska vara kvinnliga elever på institutionen påtalades, detta för att 
flickorna inte ska hamna i samma destruktiva roller som de tidigare varit i. Samtidigt som det 
beskrevs att vid institutioner där det finns elever av båda kön lägger flickorna all sin energi på 
att förföra killarna och att detta skapar konflikter mellan flickorna. Detta gör att institutionernas 
verksamhet blir svårare att bedriva.  
 
Vidare menade intervjupersonerna att flickor är mer krävande på så sätt att de fordrar mer 
trixande och förhandlande. De talade också om vikten att flickorna tar hand om sitt utseende, 
inte bara håller sig rena. När de beskrev flickornas framsteg så gjorde de det ofta genom att 
fokusera på utseende och kvinnlighet. De berättade om vikten av att flickorna finner sin 
kvinnlighet. Deras uttalanden tyder på att de har tydliga normer för vad kvinnlighet är. I detta 
innefattas att vara mån om sitt utseende, att sminka sig och göra sig fin. När de talade om att de 
önskar att det ska gå bra för flickorna i framtiden så talar de ofta om deras önskan om att 
eleverna ska få en egen familj. Det förutsätts att alla flickor är heterosexuella och att de alla har 
en önskan om att skaffa familj. 
 
Intervjupersonerna hade tydliga föreställningar om hur en riktig flicka skall vara, trots att de 
menade att de inte bedriver verksamheten utifrån könsperspektiv. I enlighet med Hamreby 
(2005) så fokuseras det på kontroll av flickornas sexualitet och utseende för att få flickorna att 
hålla sig inom ramen. Flickorna skall lära sig att hitta sin kvinnliga sida, vilket innebär att 
bemöta andra människor på ett annat sätt, dämpa sin sexualitet och måna mer om sin kropp 
och sitt utseende.  
 
Det vore kanske lämpligare att fokusera på flickorna som individer och lyssna på hur den 
enskilda flickan vill vara, och leva sitt liv. Att tro på individens förmåga att hitta sig själv och 
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inte förmedla så starka normer om kvinnlighet. Inte alla kvinnor ute i samhället finner det 
viktigt att i någon större mån fokusera på sitt utseende. Det vore mer relevant att få dem att 
fokusera på sin psykiska och fysiska hälsa, som att till exempel utöva sporter, men detta var 
något som de intervjuade tillskrev som mer manligt. 
 
Intervjupersonernas beskrivning av hur de ser på flickorna stämmer mycket väl överens med 
hur Hilte & Claeson (2005) beskriver hur kön presenternas. Intervjupersonernas omedvetenhet 
om hur de kategoriserade flickorna och deras beteende efter normerna i samhället tyder på hur 
djupt rotade dessa föreställningar är. Det är viktigt att framhålla att detta förhållningssätt inte var 
medvetet och att det upplevs som att intervjupersonerna verkligen vill utgå från individerna. 
Det känns sorgligt att intervjupersonerna som har utbildning och kompetens inte ser vilka 
könsnormer de använder. 
 
Visst är det så att dessa flickor behöver lära sig att respektera både sig själv och andra, men 
fokus är satt på fel saker, då flickornas framsteg mäts i hur mycket de månar om sin kvinnlighet, 
sitt utseende. Intervjupersonerna talade ingenting om att de arbetar med flickornas identitet 
och deras personliga utveckling, utan det är kvinnligheten som är i centrum.  
 
Det finns en fara i att se flickorna på detta enkelspåriga sätt. Det generaliserades om hur flickor 
är och ska vara. De flickor som inte prioriterar att ”göra sig fina” kan känna ett utanförskap och 
kan anses inte ha kommit lika långt i sin beteendeförändring. Detta kan göra att flickor som 
inte är inom ramen för vad som anses rätt känner att de inte duger, eller att de rättar sig efter 
vad som förväntas för att få bekräftelse. Hilte och Claeson (2004) visar i sin rapport hur kön 
presenteras och reproduceras inom ungdomsinstitutioner och att det råder en mycket 
traditionell syn över hur flickor ska vara. De skriver att det påverkar den vård som dessa flickor 
utsätts för. 
 
Intervjupersonernas sätt att tänka är många gånger är ytligt, dvs. att det som ses som viktigt är 
att flickorna passar med rådande samhällsnorm när de kommer ut i samhället. Flera av 
intervjupersonerna beskrev antingen hur flickorna ofta klär sig i för bylsiga kläder eller för 
utmanande kläder.  Fokus är på att fixa flickornas skal och beteende mot andra, för att de ska 
passa i samhället, men fokus borde ligga på det inre något som med all säkerhet i slutändan 
skulle resultera i mer välmående individer. Detta är intressant i relation till att kritik förs i 
samhället över att Statens Institutionsstyrelse generellt visar på dåliga resultat. 
 
Motiveringen till att flickorna ska vara på särskilda hem är att de ska komma bort från de 
destruktiva roller de haft, oftast i relation till män. Enligt intervjupersonerna så har de lyckats 
med sitt arbete när flickorna bildat familj och lever ett vanligt Svenson liv. Detta innebär att 
det blir ett stort utanförskap för de flickor som inte känner för att leva på just detta sätt. De 
fokuserar inte på den enskilda flickans önskningar och drömmar. 
 

4.5 Reliabilitet 
Reliabilitet avser datainsamlingsmetodens tillförlitlighet. God reliabilitet innebär att resultatet 
vid upprepade mätningar blir detsamma. Vid kvalitativa studier som denna är det författarna 
själva som är mätinstrumentet då det är författarna som ställt frågorna under intervjuerna. Vad 
som kan påverka resultatet är författarens egna erfarenheter och intressen som inte är helt 
objektiva. Detta är viktigt att ta i beaktande under såväl förberedelserna inför intervjuerna, som 
under dessa samt vid efterarbetet. De frågor som intervjuerna bygger på kan göra att 
undersökningen tappar reliabilitet, exempelvis genom att vara ledande. Ett annat hot mot 
reliabiliteten är intervjuarens sätt att ställa frågorna, ordval, kroppsspråk och tonval kan av 

 28



intervjupersonerna uppfattas som att ett visst svar är det önskvärda och att det på så sätt 
omedvetet styr vad intervjupersonerna svarar. Genom att använda semistrukturerade 
intervjufrågor finns i förväg en viss uppfattning om vilka frågor som kan tänkas vara relevanta. 
Dessa frågor får på så sätt bilda basen i det frågeformulär, som används under 
intervjusituationen. Det är dock viktigt att intervjupersonens egna synpunkter och 
uppfattningar får styra utvecklingen av intervjun. 
 
För att pröva tillförlitligheten skulle det i detta fall där intervju ska användas, kunna sättas in 
kontrollfrågor som efterfrågar samma sak som tidigare frågor. Om svaren blir desamma som på 
tidigare frågor så är reliabiliteten god. 
 
Hänsyn har även tagits till att intervjupersonerna inte är helt objektiva, att de genom medvetna 
eller omedvetna handlingar svarar på ett önskvärt sätt vilket kan påverka undersökningens utfall 
(Gunnarson, 2002). 
 

4.6 Validitet 
God validitet innebär att undersökningen mäter vad som avses att mäta. Under arbetet med 
denna uppsats har hög intern validitet försökts uppnå. Ett hot mot den interna validiteten skulle 
kunna vara att använda teorier som inte är relevanta för undersökningens syfte och/eller att de 
teorier som används inte är trovärdiga. Detta kan förhindras genom att använda välkända, 
etablerade teorier. 
 
För att öka trovärdigheten är det viktigt att tänka på den kommunikativa validiteten som består 
av förförståelse, beskrivning av datainsamling och beskrivning av urval. Alla intervjuer i 
undersökningen har skett på frivillig basis och information om undersökningens syfte och de 
moment som ingått har getts. Samtliga personer som har intervjuats har även gett sitt 
medgivande till att intervjun har spelats in på band. 
 
Den externa validiteten avser i vilken utsträckning erhållna resultat kan generaliseras till andra 
än de personer som ingått i undersökningen. Generaliserbarheten i denna undersökning är 
begränsad eftersom det användes ett relativt litet urval. Resultaten kan mycket väl visa sig gälla 
för andra inom LVU-vården än de som ingått i denna undersökning men detta är något som 
framtida, mer omfattande studier får utvisa. Ett hot mot den externa validiteten skulle kunna 
vara att intervjuer har gjorts med personal som inte jobbar med de aktuella flickorna, dvs. att 
fel folk har intervjuats. Ett annat hot skulle kunna vara att informanterna missförstår syftet med 
undersökningen/frågorna som ställts så att uttalanden som inte är giltiga för undersökningen 
har erhållits. 
 

4.7 Kritik mot det egna arbetet 
Denna studie har en kvalitativ inriktning och grundar sig enbart på intervjuer, därför kunde en 
enkätundersökning som komplement ha skapat ett bra underlag. 
 
Motivet till varför det i vissa delar av resultaten finns redovisat vad informanterna i ledande 
befattning sagt är att det ansetts som relevant i dessa delar.  
 
Författarna kan inte dra några generella slutsatser för alla institutioner inom Statens 
Institutionsstyrelse vad gäller motivationsarbetet och huruvida arbetet utifrån ett 
könsperspektiv. På grund av detta kan resultaten av studien inte generaliseras till hela 
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verksamheten inom LVU-vård för flickor. Resultaten indikerar endast hur motivationsarbetet 
inom LVU-vården för flickor kan se ut, både vad gäller personalens motivation och huruvida 
det arbetar utifrån ett könsperspektiv. 
 

4.8 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har en kvalitativ inriktning vars syfte främst är att belysa personalens 
motivationsarbete och den motivationsprocess som flickorna går igenom, men 
undersökningens syfte var även att belysa om och i så fall hur vården bedrivs utifrån ett 
könsperspektiv. Men en enkätundersökning kunde ha skapat ett bra underlag. Det hade även 
varit ytterst intressant att göra observationer för att studera det dagliga arbetet vid 
institutionerna. 
 
Det skulle vara mycket relevant att göra en jämförelsestudie mellan ett pojkhem och ett 
flickhem för att studera eventuella skillnader vad gäller könsperspektivet. 
 

4.9 Etiska riktlinjer 
Innan själva intervjun började informerades intervjupersonerna om de forskningsetiska 
principerna i humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning som rekommenderas av 
vetenskapsrådet. Där tas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet upp. Forskaren måste upplysa om syftet med undersökningen och att 
intervjupersonen själv bestämmer om den vill delta, att uppgifter om intervjupersonen ges 
största möjligt konfidentialitet samt att de insamlade uppgifter intervjupersonen lämnat endast 
får användas för forskningsändamålet. För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer inte 
resultaten att redovisas på så sätt att det går att utläsa vilken intervjuperson som sagt vad. I 
enlighet med nyttjandekravet kommer de uppgifter som samlats in enbart att användas i detta 
arbete. 
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Bilaga 1 
Med Föreståndaren 
 
Presentation av institutionen 

• Allmän fakta (utgångspunkt och målsättning med vården)  
• Metodik (kunskapsteoretisk utgångspunkt och metoder) har de en metodik 

specialiserad för flickor? (jobbar de med motivation, individbaserad, eller i grupp?) 
• Resultat 

 
Flickorna 

• Vilka vårdas?, varför just dem?, Hur många? Ålder? 
• Urvalsprocess 
• Behandlingsprocess (generellt hur den ser ut, hur lång tid) 
• När är flickorna färdigvårdade? 
• Förekommer eftervård? 

 
Personalen 

• Vilka yrkesgrupper finns, omsättning av pers? 
• Urval av personal 
• Kompetensnivå 
• Vidareutbildning 
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Personalen 
 

1. Presentation av oss och syftet? 
 

2. De får presentera sig, bakgrund = utbildning, erfarenhet, ålder? 
 

3. Motivation, Vad är motivation för dig?  
 

4. Hur ser flickornas motivationsprocess ut? 
(Vad motiverar flickorna till beteendeförändring i de olika faserna av behandlingen) 

 
• Hur bygger ni upp motivationen i början av behandlingen? Vilka är flickornas 

primära behov när de kommer till institutionen? Vilka prioriteringar har flickorna, 
vad är viktigt för dem (behov)? Vad är enligt personalen flickornas drivkraft till 
förändring? Förväntningar - orsaksförklaringar? Hur bedöms framgång - 
misslyckanden? Hur mycket kan de påverka sin behandling? Mål?(hur sätts dessa 
upp?) Meningsfull vardag! Vilka förväntningar har man på flickorna, uttalade? 
Aktiv i sin egen behandling? 
 

• Hur bibehålls motivationen? Vilka faktorer är avgörande för motivationen? 
Motiverande samtal? 
 

• Hur förändras behoven för att bibehålla motivationen? Vilken typ av motivation 
använder man och hur arbetar man med detta i vardagen? 
 

• Hur kan motivationsarbetet förbättras? 
 

5. Vilken är personalens roll i flickornas motivation 
 

• Din roll i motivationsprocessen? 
(Anser intervjupersonerna att de kan påverka, att de har en stor betydelse för 
flickornas motivation) (Hur kan personalgruppen, de enskilda påverka flickornas 
motivation) 

 
• Hur förändras rollen under behandlingen? 

 (attityd till motivation och möjlighet till bättring) 
 

• Inställning till sitt jobb. Yrkesstolthet, engagemang, status. Trivs de? 
• Den enskildas inställning till att det bara är flickor. Varför är det bara 

flickor? För att få veta vilken inställning och kunskap som de besitter om flickors 
specifika behov. Vad gör att flickorna kommer just hit? 
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