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Förord 
 

Vi vill med detta förord ta tillfället i akt att tacka fem personer. Oss själva, för att vi klarade 

det; men främst till tre andra: Vår handledare Eduardo Medina för all bollning och feedback. 

Du har hjälpt oss och lyft oss när det gått tungt. Gunnel Andersson för korrekturläsning. Utan 

dig hade vi lämnat in en uppsats i totalt fel tempusform! Slutligen tack till Betsy, du har tagit 

oss dit ingen kunnat ta oss förr. 

 

Tack! 

 
 

Pia Andersson och Nina Frick, Eskilstuna 3 juni, 2007 
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Sammanfattning 

 
Vi har gjort en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Vi har använt oss av en hermeneutisk 

ansats vid tolkning av intervjuerna. Syftet med studien har varit att förklara hur personalens 

stämpling och utövning av social kontroll på ungdomar som vistats på institution ökar 

riskerna för institutionsskada. Vi har relaterat institutionsskada till fem stycken faktorer som 

påverkar ungdomens möjligheter att bryta sig in i samhället. Vid analys av vår empiri har vi 

använt oss av tre olika teorier. Dels Goffmans teorier om totala institutioner och 

stigmatisering och dels Beckers teori om stämpling. Slutsatsen vi har kommit fram till är att 

personalen främst stämplar ungdomen gällande ansvarsfaktorn och att detta ökar riskerna för 

att en ungdom blir institutionsskadad. Vidare kan den sociala kontrollen öka riskerna för 

institutionsskada om personalen kränker en ungdom och när personalen, i och med den 

sociala kontrollen, missbrukar sin makt. 

 

Nyckelord: Social kontroll, stigmatisering, totala institutioner, stämpling, institutionsskada, 

ungdomar. 
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1. Inledning  
 
Sjukdomen 
”När man har suttit på hem ett tag.  
Så blir hemmet en trygghet.  
Man vill flytta hem men ändå inte.  
Då har man blivit institutionsskadad.  
Det känns som om man inte klarar av verkligheten.  
Som väntar en där ute.  
Själv vet ja inte varför man blir så.  
Jag är så just nu.  
Jag vet inte om det bara jag som känner så.  
Men om det är nån där ute.  
Som känner som jag så ta det klivet  
Ut i friheten ta chansen och gör inte bort dej igen.  
Ha det bra.  
Nemo”1  
Dikt om institutionsskada skrivet av en ungdom för en poesitävling 2004 anordnad av Statens 
institutionsstyrelse.  
 
I vår utbildning på missbrukarvårdsprogrammet ingår det 15 veckors arbetsförlagda studier. 

Dessa spenderade vi på två liknande behandlingshem för ungdomar mellan 14 och 20 år. Vi 

kom där i kontakt med både ungdomar och personal och upptäckte efter ett tag att båda parter 

använde sig av begreppet ”institutionsskadad”. Ett begrepp som innebär att en individ tagit så 

pass stor skada av sin vistelse på institution att denna inte kan hantera samhället utanför 

används på institutionen. Begreppet används som ett skämtsamt skällsord eller som en ursäkt 

för ett visst beteende. Uttrycket används som vilket annat ord som helst, och sällan görs det 

några större reflektioner kring vad man egentligen kallat ungdomen man arbetar med i 

behandlingssyfte, eller vad denna just kallat sig själv eller en ungdom i samma situation. Vi 

finner detta intressant och ställer oss frågande till faktumet att denna jargong faller naturligt in 

i samspelet mellan personal och ungdomar, samt ungdomar emellan. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=5691 
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1.1 Bakgrund 

 

I ett socialt system föreligger det en bestämd kultur med bestämda normer för handlande, 

tänkande och värderande. Ett socialt system kan vara en grupp, en organisation, en institution 

eller ett modernt samhälle. De normer som finns i varje system är allmänt erkända och man 

kan välja att följa det normsystem som finns. De processer som leder till att medlemmarna 

följer det normsystem som råder i varje socialt system kallas för social kontroll. Som individ i 

ett socialt system har man även möjligheten att handla stridande mot det rådande 

normsystemet. Gör man detta så är man en social avvikare. Den sociala kontrollen försöker 

motverka social avvikelse och verka i riktning mot social konformitet. Social kontroll 

använder sig av olika strategier för att motverka social avvikelse, till exempel genom 

inlärning av ”riktigt” beteende, det vill säga det beteende som följer normsystemet. Detta görs 

genom uppfostran, utbildning eller genom den process som oftast benämns som 

socialiseringsprocessen. Denna process innebär kortfattat att en individ lär sig vilka normer 

och värderingar som är rådande i det sociala system som han/hon tillhör genom interaktion 

med andra individer som har erkänt det normsystem som finns och har förmågan att lära ut 

det.2  

 

Det finns både formell social kontroll och informell. Den formella sociala kontrollen utövas 

av myndigheter och institutioner.  Deras uppgift är att kontrollera medlemmarna genom olika 

sanktioner, till exempel kan indragen veckopeng vara så pass avskräckande vid ett 

behandlingshem för ungdomar att de inte bryter de regler som finns i det sociala systemet som 

råder på hemmet. Den informella sociala kontrollen utövas av individer i en människas 

omgivning, till exempel familj, vänner och grannar.3   

 

Samtliga ungdomar som befinner sig på en behandlingsinstitution ses som avvikare eftersom 

de inte har följt det normsystem som råder i samhället. Att placera en ungdom på en 

institution är en form av formell social kontroll eftersom det är ett socialrättsligt ingripande.4 

Den sociala kontrollen är hög på behandlingsinstitutioner eftersom tanken med placeringen är 

att ungdomen ska lära sig att bete sig på ett sätt som är accepterat av och i samhället.  

                                                 
2 Dahlström, E, Normer, avvikelse och social kontroll, s 17-19 
3 Ibid. s 24 
4 Ibid.  
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På en behandlingsinstitution befinner man sig i ett socialt system där det finns specifika 

normer och regler. Verkligheten ter sig inte alltid på samma sätt i detta subsamhälle som i det 

riktiga samhället. Oftast är livet på ett behandlingshem oerhört fyrkantigt och ungdomarna 

måste anpassa sig efter de regler som finns. Ungdomarnas frihet är begränsad och det finns 

alltid någon som håller ett öga på dem. Även på de öppna institutionerna finns det dörrar som 

är låsta och ungdomarna kan inte komma in och ut som de vill. En sån enkel sak som att ta en 

Alvedon innebär oftast att ungdomen måste be någon i personalen att hämta en tablett som 

bevaras i ett låst medicinskåp. Ungdomar som befinner sig på ett behandlingshem umgås 

oftast med de andra ungdomarna som befinner sig på samma behandlingshem och har inte 

möjligheten att umgås med andra jämnåriga som inte befinner sig i en behandlingssituation. 

Oftast krävs det isolering från det övriga samhället när en ungdom ska genomgå en 

behandling. Dock är risken överhängande att denna isolering kan bidra till att ungdomen efter 

avslutad behandling inte kan bryta sig in i det övriga samhället då denna inte vet vilka normer 

och värderingar den ska följa. Istället för att ha blivit en del av det sociala systemet som 

samhället är så har ungdomen i allt för stor utsträckning blivit en del av det sociala system 

som finns på institutionen. Ungdomen kan med andra ord ha blivit påverkad negativt på grund 

av sin vistelse på ett behandlingshem. Denna negativa påverkan som utmynnar i att en 

ungdom inte är en fullvärdig medlem i samhället utanför institutionen kommer vi i denna 

studie att relatera till institutionsskada. Vi kommer att försöka förklara tillståndet 

institutionsskada utifrån de faktorer som påverkar ungdomens sätt att vara och hur den möter 

världen utanför institutionen. Dessa faktorer, vilka vi kommer att belysa närmare i kap 2.5, 

är:5 Isolering, undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av individualitet och ansvarslöshet. 

 

2005 påbörjades ungefär 7200 heldygnsinsatser6 av barn och unga enligt Socialtjänstlagen7 

(SoL) 4 kap 1 § eller lagen om med särskilda bestämmelser om vård av unga8 (LVU) 2 §, 3 § 

och 6 §. Av dessa var ca 4900 barn och unga nytillkomna, det vill säga de hade inte beretts 

vård enligt SoL eller LVU under de senaste fem åren. Sammanlagt var det 15 200 barn och 

unga som behandlades i någon form av heldygnsinsatser 2005. De flesta av dessa barn och 

ungdomar behandlades i familjehem.9  

                                                 
5 Barton, R, Institutional neurosis, s 13-14 
6 Med heldygnsinsatser menas: 1: Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL. 2: Vård med 
placering enligt LVU. 3: Omedelbart omhändertagande enligt LVU. 
7Socialtjänstlagen (2001:453)  
8 Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:50) 
9 http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9253/Sammanfattning.htm 
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Drygt 80 % av de SoL placerade barnen och ungdomarna var placerade i ett familjehem och 

knappt 70 % av dem var LVU placerade. De övriga barnen och ungdomarna behandlades i 

någon form av behandlingshem.10 Att vara SoL placerad innebär att det har skett ett samtycke 

från individens vårdnadshavare om denne är under 15 år eller om individen är över 15 år och 

själv ger sitt samtycke. Skulle det vara så att det inte finns något samtycke så kan en ungdom 

bli placerad enligt LVU.11 För att en ungdom ska beredas vård enligt LVU 2 § så krävs det att 

ungdomens hälsa och utveckling löper en påtaglig risk att skadas på grund av fysisk eller 

psykisk misshandel, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet.12 För att 

placera en ungdom enligt LVU 3 § så krävs det att barnet eller ungdomen utsätter sin hälsa 

eller utveckling för en påtaglig risk genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt 

nedbrytande beteende.13 LVU 6 § innebär ett omedelbart omhändertagande och denna sortens 

placering sker om individen behöver beredas vård enligt LVU, men att risken för att denne 

utsätter sin hälsa och utvecklig för skada är så stor så att det inte finns tid att vänta på ett 

beslut om placering från länsrätten.14 Det är länsrätten som tar det avgörande beslutet om 

ungdomen ska beredas vård enligt LVU. Socialnämnden gör en ansökan till länsrätten. I 

denna ansökan ska det finnas en utredning gällande individens levnadsförhållande, vilka 

omständigheter som utgör grunden för att ungdomen behöver beredas vård, vilka tidigare 

insatser som är vidtagna och vilken vård socialnämnden avser att ordna till ungdomen.15 

Syftet med att placera en ungdom på ett behandlingshem enligt SoL eller LVU är att förhindra 

en negativ utveckling där de far illa. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att verka 

att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållande.16 En placering på ett 

behandlingshem innebär inte enbart något positivt. I en kunskapsöversikt över 

institutionsbehandling av ungdomar framhålls att många av de ungdomar som vårdas på en 

institution/behandlingshem istället genomgår en negativ utveckling. Det framhävs att det finns 

en stor risk med att blanda ungdomar med olika psykosociala problem och att de istället för 

att påverka varandra positivt påverkar varandra negativt. De bildar subgrupper och utvecklar 

en egen ungdomskultur på behandlingshemmet. 17 

                                                 
10 http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9253/Sammanfattning.htm 
11 SoL 4 kap 1 § 
12 LVU 2 § 
13 LVU 3 § 
14 LVU 6 § 
15 LVU 4 § 
16 SoL 5 kap 1 §  
17 Andreassen, T Institutionsbehandling av ungdomar, s 137, 160-161 
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Deras tidigare avvikande beteende förstärks av de andra ungdomarna på behandlingshemmet 

vilket resulterar i att de behandlingsåtgärder som sätts in inte ger någon effekt.18 En annan 

negativ effekt med att vistats på ett behandlingshem är risken för institutionsskada.  

 

Att en ungdom efter avslutad behandling inte kan anpassa sig i samhället kan bidra till fortsatt 

negativ utveckling vilket innebär att syftet med placeringen inte uppfylls. Den fortsatta 

negativa utveckling kan bidra till en ny placering vilket kan påverka graden av 

institutionskada till det sämre. Med andra ord kan ungdomen hamna i en negativ cirkel. Detta 

innebär en ekonomisk förlust för samhället. Att placera en ungdom på ett behandlingshem 

kostar pengar. Det är skattemedel som bekostar en ungdomsplacering och om inte placeringen 

uppnår det mål som socialtjänsten har så innebär det i princip att pengarna har blivit kastade i 

sjön. Vi vet med egna erfarenheter att begreppet institutionsskadad används flitigt inom 

behandlingshemsvärlden, både av ungdomar som vårdas och av personal. Begreppet används 

med negativ klang, men verkar ändå inte ses som något problem utan något självklart som 

inte går att påverka.   

 

Personalen på ett behandlingshem har medvetet eller omedvetet vissa förväntningar på de 

ungdomar som behandlas på en institution. Dessa förväntningar kan både vara positiva och 

negativa. Positivt är att personalen förväntar sig att ungdomen ska komma från sitt missbruk. 

De negativa förväntningarna kan vara av stigmatiserad form då personalen mer eller mindre 

stämplar ungdomen som avvikare på grund dennes tidigare liv och beteende. Att en ungdom 

är placerad på en institution innebär att ungdomen måste stå ut med att personer i dennes 

omgivning stämplar honom eller henne, det vill säga vederbörande tillskrivs vissa egenskaper 

som kanske inte alls stämmer överens med de verkliga förhållandena.  

1.2 Syfte/frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att förklara hur personalens stämpling och utövning av social kontroll 

på ungdomarna som visats på institutionen ökar riskerna för institutionsskada.  

 

Våra frågeställningar är: Hur blir ungdomarna påverkade av personalens stämpling? Hur blir 

ungdomarna påverkade av personalens utövning av social kontroll? Upplever personalen 

själva att de stämplar ungdomarna och ser de i så fall några risker med detta? 

                                                 
18 Andreassen, T Institutionsbehandling av ungdomar, s 137, 160-161 
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1.2 Tidigare forskning 

Det råder stora brister på tidigare forskning som behandlar begreppet institutionsskadad och 

annan tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi har spenderat timtal för att söka 

tidigare forskning och det resultat vi har funnit kommer vi att redovisa i detta kapitel.   

 

De negativa faktorer som kan bli följden av en institutionsvistelse finns inte enbart inom 

behandlingsinstitutioner, kriminalanstalter, psykvård etc. utan även i andra former av 

institutioner. Greg Powell19 skrev 2006 en artikel i ”Journal of Social Development in Africa” 

om barn som blivit placerade på institution som ett resultat av att de förlorat sina föräldrar i 

AIDS. Dokumentationen över skadliga effekter i barnens utveckling, så som kroppsliga och 

mentala förseningar och problem med att knyta an till andra människor, är enligt Powell 

omfattande. Forskningen visar att barn behöver kontinuerliga interaktioner med föräldrar eller 

vårdtagare, samt kärleksfulla relationer till dessa. Barn som berövas detta löper stor risk att 

skadas psykiskt. Deras tillvaro återspeglar inte den verklighet som finns utanför institutionen 

och det blir därför komplicerat att som vuxen leva i det övriga samhället. Det 

beroendeförhållande som utvecklas på institutionen stjälper barnen då de ska lämna denna.20    

1.2.1 Institutionell behandling 

 
I en allmän SiS-rapport21 (Statens institutionsstyrelse) om behandling inom sluten 

ungdomsvård diskuteras institutionsvård för ungdomar. Där redovisas vilka problem och 

möjligeter som finns med att placera en ungdom på en institution och vad som krävs av 

institutionen för att det ska bli en lyckad placering. Fördelarna med institutionsvård framhålls 

vara att ungdomen blir mött utifrån dess egna utvecklingsmässiga förutsättningar av 

personalen. Dessutom bidrar isoleringen till en säker miljö utan påverkan av droger eller 

kriminella gäng.  En viktig faktor för att uppnå goda behandlingsresultat är att det finns en 

fungerande interaktion mellan personal och ungdomar. Personalen måste möta ungdomarna 

med normala förväntningar, det vill säga de måste förmedla sin tro om att ungdomarna kan 

förändras.22  

                                                 
19 Powell, G, Children in institutional care: lessons from Zimbabwe’s experience, Journal of Social 
Development in Africa, 21 (2006) s 131 
20 Ibid. s 133 
21 http://www.stat-inst.se/documents/1998_3.pdf 
22 Ibid.  
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Personalen på en institution måste även vara gränssättande mot ungdomarna utan att för den 

delen kränka dem. Vidare är det viktigt att ungdomarnas behov av individuellt 

omhändertagande uppfylls.23  

 

För att individen ska ha möjlighet att klara sig ute i det verkliga samhället efter 

institutionsvistelsen så krävs det att det finns en koppling till familjen och närmiljön under 

placeringen. Detta för att de flesta problemen ungdomen har är kopplade till familjen och 

närmiljön och måste bearbetas och beaktas. Vidare är det oerhört viktigt att individen är 

delaktig i sin egen behandling, detta är främst viktigt vid tvångsvård eftersom de 

tvångsvårdade ungdomarna oftast saknar motivation. Vidare framhålls det att denna 

delaktighet kan förhindra passivitet och institutionalisering.24   

1.2.2 Närliggande begrepp till institutionsskadad 

 

Med institutionsskadad syftar vi på de negativa faktorer som kan uppkomma till följd av en 

placering på en institution. Det finns en rad närliggande begrepp till institutionsskadad som på 

olika sätt förklarar vad som händer en individ som är placerad på en institution.  

 

Institutionsneuros:  

 

Läkaren Russel Barton25 myntade redan 1959 begreppet institutionsneuros gällande klienter 

på mentalsjukhus. Huvuddragen av institutionsneuros är apati, initiativlöshet, intresselöshet, 

undergivenhet, oförmåga att planera för framtiden och avsaknad av individualitet. Han menar 

att det inte är enbart institutionen i sig som bidrar till denna sjukdom, men att det är på en 

institution sjukdomen uppkommer. Även om den egentliga sjukdomen behandlas, det vill säga 

den sjukdom klienten hade när han kom till institutionen, så kvarstår institutionsneurosen. 

Barton menar att det främst är 7 faktorer på en institution som påverkar om en klient får 

institutionsneuros. Dessa är:26 

 

1. Förlust av kontakt på utsidan. Oftast finns det många låsta dörrar på en institution och 

klienten kan inte röra sig fritt.  

                                                 
23 http://www.stat-inst.se/documents/1998_3.pdf 
24 Ibid. 
25 Barton, R, Institutional neurosis, s 13-14  
26 Ibid. s 19- 26 
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2. Den har inte heller möjlighet att träffa folk utanför institutionen i den utsträckning som 

de vill. Detta kan bidra till att när klient väl blir utskriven från institutionen inte vet 

hur man beter sig i samhället. En enkel sak som att åka buss eller hur man handskas 

med pengar kan den förre detta klienten finna oerhört svårt och komplicerat.  

 

3. Påtvingad sysslolöshet eller meningslöst arbete. För att fördriva tiden på en institution 

så krävs det att man sysselsätter sig. Detta kan ofta bli i form av totalt 

meningslöstarbete som klienten inte finner någon som helt tillfredställelse i. 

 

4. Förlust av tidigare vänner och ägodelar. Vänner får oftast komma och hälsa på 

institutionen men oftast ligger institutionen långt från klientens tidigare hemtrakter 

vilket resulterar i att han/hennes tidigare vänner inte har möjligheten att hälsa på så 

ofta. Risken är då överhängande att vänskapen förloras. På en institution får man 

heller inte ha alla sina egna ägodelar utan man bli tilldelad möbler och med mera.  

 

5. Medicinering. På mentalsjukhus blir många medicinerad mot sina psykiska sjukdomar 

så som schizofreni. 

 

6. Avdelningsatmosfär med krav på konformitet och undergivenhet som skapar en stark 

beroendeställning.  

 

7. Personal som ser ner på klienten. Klienten på en institution är alltid undergivna 

personalen. Det är personalen som har befogenheten att bestämma över klientens liv så 

länge den befinner sig på en institution.  

 

8. Förlust av planer på utsidan. Institutionen har blivit klientens trygghet och bara tanken 

på att lämna och återvända till livet utanför kan vara oerhört skrämmande.  

 
Anstaltsanpassad: 
 

Ett annat begrepp som används som är närliggande institutionsskadad är anstaltsanpassad.27 

                                                 
27 Sundin, B, Individ, institution, ideologi, s 75 
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 Det innebär kortfattat att den intagna anpassar sig till anstalten och på så sätt försvårar 

återanpassningen till samhället utanför. Anstalten har blivit den intagnas värld och samhället 

utanför blir mer och mer främmande. Den intagne får svårt att lämna institutionen.28  

 
Infantilisering: 
 

Ett mer psykologiskt begrepp som används för att förklara institutionsanpassning och de 

skador som kan uppkomma är infantilisering. Infantilisering och institutionalisering används 

ofta synonymt med varandra: Skillnaden på begreppen är att infantilisering ofta också betonar 

det barnsliga i klienternas beteende. Klienterna blir omhändertagna och behandlas ofta som 

barn på institutioner. De slipper axla sin vuxenroll eftersom de hela tiden kan förlita sig på att 

någon annan kan hjälpa och ta hand om dem. Följden av detta blir att klienten återgår till att 

bete sig som ett barn där han/hon kräver omedelbar behovstillfredställning och helt struntar i 

att ta ansvar. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
28 Sundin, B, Individ, institution, ideologi, s 75 
29Ibid. s 77 
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2. Teoretiska referensramar 
 

Vi kommer att utgå ifrån tre olika teorier i vår uppsats. Dels Goffmans teori om totala 

institutioner, för att närmare förklara vad en institution innebär och då framför allt en total 

sådan och vad det innebär att leva på en sådan, dels av Goffmans teori om stigmatisering. 

Detta är en självklarhet för oss eftersom vår studie går ut på att se om den stigmatisering som 

sker på ungdomarna på institutionen påverkar om de blir institutionsskadade. Vidare kommer 

vi även att använda Beckers stämplingsteori för att förklara närmare hur någon blir stämplad 

som avvikare.  

2.1 Institutioner 

 

För att definiera och förklara vad en institution är kommer vi nästan uteslutande att använda 

oss av Goffmans definition.  Goffman gjorde under ett års tid (1959) fältarbete på ett 

mentalsjukhus för att studera patienternas sociala värld. Goffman är den som myntade 

begreppet totala institutioner som vi kommer förklara närmare nedan. 

 

Alla sociala inrättningar och organisationer är en form av institution. Både socialtjänsten och 

behandlingshem är exempel på institutioner. Vissa är öppna där alla är välkomna, till exempel 

centralstationer, medan andra är något mer slutna som till exempel fängelse. 

Gemensamt för samtliga institutioner är att de på olika sätt tar en del av medlemmarnas tid 

och intresse i anspråk och ger dem en slags värld.30 Institutioner skapar mening och 

sammanhang för organisationens medlemmar. Genom att lära sig hur en institution fungerar 

lär man sig också att förstå medlemmarnas agerande och det blir då lättare att själva agera och 

göra sig begriplig. Om det inte hade funnits några institutioner eller om de inte hade kunnat 

etablera sig skulle det inte ha funnits någon interaktion mellan människor. Ett bevis på att alla 

sociala inrättningar är institutioner är att människan agerar på liknande sätt i specifika 

situationer trots att det inte finns angivet vad som förväntar sig av oss. Vardagen hade 

troligtvis varit betydligt mer komplicerad och svår om beteendet i till exempel snabbköpet 

inte hade varit institutionaliserad.31 

                                                 
30. Goffman, E Totala institutioner s 13 
31 Brorström, B & Siverbo, S, Institutioner och individer, s 12 
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Institutioner formar alltså människan och ger oss en vägledning om hur vi ska uppföra oss och 

vad som förväntas av oss i olika sociala sammanhang.32 

2.1.1 Totala institutioner 
 

En del institutioner har större räckvidd över sina medlemmars aktiviteter än andra, och i vissa 

extrema fall har de en total karaktär som symboliseras av låsta dörrar, taggtråd, murar, 

geografisk och social isolering. Dessa institutioner benämner Goffman som totala. Goffman 

menar att man kan dela in de totala institutionerna i fem grupper.33 

 

1. Institutioner som vårdar personer som är inkapabla att ta hand om sig själva och som 

är harmlösa, till exempel hem för blinda, barnhem, hem för äldre. 

2. Institutioner som vårdar personer som är inkapabla att ta hand om sig själva samtidigt 

som de utgör ett hot, om också oavsiktligt mot samhället, till exempel Tbc-sanatorier, 

mentalsjukhus samt vissa behandlingshem. 

3. Institutioner som vårdar men framför allt skyddar samhället mot sådana personer som 

avsiktligt utgör ett hot, till exempel fängelse, häkten samt vissa behandlingshem. 

4. Institutioner som förmedlar en viss kunskap, utbildning och livsstil genom olika 

arbetsuppgifter och som ensamma rättfärdigar dessa institutioners existens, 

exempelvis internatskolor, militärförläggningar och arbetsplatser där livet under en 

period är av total karaktär. Ett exempel på detta är lastfartyg. 

5. Institutioner som utgör en tillflyktplats från omvärlden, men som samtidigt ger 

möjligheten att fullkomna den egna personligheten, till exempel kloster. 

 

Oberoende av om dessa totala institutioner är frivilliga eller tvångsmässiga så har de vissa 

gemensamma drag som skiljer dem från öppna organisationer, menar Goffman.  Ett 

grundläggande drag i det moderna samhället är att individen brukar spenderar sin fritid, arbete 

och sömn på olika platser med olika grupper, under skilda auktoriteter utan någon specifik 

rationell plan. I de totala institutionerna är den uppdelning upphävd. Man spenderar all sin tid 

på samma plats och under samma auktoritet. Varje fas i de dagliga aktiviteterna är i 

omedelbart sällskap med andra som behandlas på samma sätt och som förväntas göra samma 

saker tillsammans.34  

                                                 
32 Brorström, B & Siverbo, S, Institutioner och individer, s 12 
33 Goffman, E Totala institutioner, s 13-14 
34 Ibid. s 14-15 
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Varje fas i de dagliga aktiviteterna är noggrant planerad och de olika faserna binds samman i 

ett schema. Alla aktivitet styrs av ett system av formella regler och officiella skrivelser. Alla 

dessa aktiviteter styrs samman till en enhetlig plan som har som syfte att fullfölja 

institutionens officiella målsättningar.  Dessa speciella drag för en total institution kan man 

finna på andra platser i samhället, men då på en frivillig basis, exempelvis stora 

handelsinstitutioner. Där öppnar man restauranger och så vidare för att förenkla 

medlemmarnas liv. Dock så tvingas inte medlemmarna att äta i restaurangen utan kan, om de 

vill, äta sin middag någon annanstans.35 

 

De totala institutionernas viktigaste drag är att mänskliga behov hos stora grupper av 

människor behandlas genom byråkratiska organisationer. I totala institutioner finns det en stor 

klyfta mellan de intagna och personal. De intagna bor oftast på institutionen och har liten eller 

helt obefintlig kontakt med yttervärlden. Personalen jobbar oftast 8 timmar och är därefter  

fria att lämna institutionen och är socialt integrerade med världen utanför. Båda grupperna 

tenderar att se på den andra som en antagonistisk stereotypgrupp. Personalen ser sig själva 

som överlägsna och rättfärdiga medan de intagna ser sig själva som underlägsna, svaga och 

orättvist behandlade. Den sociala distansen mellan dessa båda grupper är oftast stor och kan 

till och med vara officiellt föreskriven. Kommunikationen mellan de intagna och personalen 

är begränsad och det är inte ofta de intagna får information som handlar om dem själva, till 

exempel när de blir utskrivna. Denna brist på kommunikation bidrar troligtvis till att bibehålla 

de antagonistiska stereotyperna. Två skilda sociala och kulturella världar utvecklas och som 

lever sida vid sida med officiella knutpunkter, men med en liten ömsesidig förståelse. Denna 

uppdelning mellan personal och intagna är en följd av det byråkratiska sättet att handskas men 

en stor mängd av människor.36 

2.2 Stigmatisering 

 
Termen stigma skapades från början av grekerna för att beteckna kroppsliga tecken som 

tillfogats individen i syfte att påvisa något ovanligt eller nedsättande i dennes moraliska 

status. Tecknen brändes eller skars in på kroppen och gav därmed en tydlig beskrivning av 

vilken sorts människa detta var.37 

 
                                                 
35 Goffman, E, Totala institutioner, s 14-15 
36 Ibid. s 15-17 
37 Goffman, E. Stigma, s 11 
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Detta tjänade både som ett varningstecken för allmänheten samt som ett straff. 

Samtliga stigmatiserade ansågs av samhället vara socialt marginaliserade och man visste 

genom att bara titta på tecknen personen hade på sin kropp att denna var en brottsling, 

förrädare, utstött eller pestsmittad och således måste undvikas, särskilt på offentliga platser. 

Idag finns inte brännmärkning kvar, men den sociala handlingen existerar ännu, trots att 

orsakerna för den har förändrats. Med termen stigmatisering avser vi själva olycksödet snarare 

än de kroppsliga kännetecken som är en produkt av den 38.  

 

När vi applicerar begreppet stigma på den här studien kommer den att användas som benäm-

ning på en egenskap som misskrediterande, men inte att förglömma är att man för att förstå 

begreppets innebörd och kraft måste ha klart för sig att det inte rör sig om egenskaper utan om 

relationer.  

 

I varje samhälle och i varje gemenskap finns medel som tjänar till att dela in människor i olika 

kategorier. I varje kategori finns egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för de 

människor som ingår i den. Vilka människor som ingår i de olika kategorierna avgörs av den 

sociala miljön. De sociala spelregler som gäller inom en viss kategori underlättar för dem som 

ingår i denna att kommunicera och mötas, utan att egentligen ägna speciellt stor 

uppmärksamhet eller eftertanke på hur och varför vi agerar som vi gör. När det dyker upp en 

främling i vår närvaro blir normer och regler extra tydliga då bara blotta åsynen av denna gör 

att vi direkt applicerar egenskaper på personen för att på så sätt kategorisera honom eller 

henne. Vi utgår ifrån det första intrycket och formar därefter om den till de normativa 

förväntningar vi har på personen. Vi är sällan medvetna om kraven vi ställer förrän det till slut 

visar sig om personen i fråga uppfyller dessa eller ej. Först då blir vi på det klara med att vi 

från början haft förutfattade meningar om hur personen borde vara. Goffman menar här att 

den identitet vi tillskrivit personen är en skenbar social identitet snarare än den faktiska 

sociala identiteten Då den nya personen befinner sig nära och runt omkring oss i vår kategori 

framgår det ganska snabbt om denne besitter egenskaper som gör honom eller henne olik från 

de övriga i kategorin. En sådan egenskap är ofta mindre önskvärd och gör att personen 

automatiskt reduceras från en fullvärdig medlem av kategorin och istället blir utstött.39  

 

                                                 
38 Goffman, E. Stigma, s 11 
39Ibid. s 11-12  
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Att stämpla människor på detta sätt, det vill säga när det uppstår en skillnad mellan den 

skenbara och den faktiska identiteten och man attackerar denna, innebär ett stigma. En 

vanhedrande effekt blir det då det kallas oförmåga, oduglighet och handikapp. Det finns andra 

skillnader mellan den skenbara och den faktiska sociala identiteten, till exempel den som får 

oss att omklassificera någon och således flytta personen från en förväntningskategori till en 

annan. Det kan alltså även bli så att vi flyttar personer i en positiv riktning, när vår bedömning 

av dessa inte matchar våra förväntningar. Det är med andra ord inte alla icke önskvärda 

egenskaper som berörs utan endast de egenskaper som inom en kategori upplevs som 

oförenliga med de rådande mönstren om hur en individ bör samt inte bör vara 40.  

 

Enligt Goffman finns det tre olika sorters stigma 41: 

 

1. Kroppsliga stigman. Exempel på sådana är fysiska handikapp som missbildningar, 

blindhet, avsaknad av armar ben eller dylikt. 

 

2. Den personliga karaktären är fläckad och uppfattas som olika former av 

viljesvagheter. Exempel på sådana stigman är missbruk, homosexualitet, arbetslöshet, 

kriminalitet, självmordsförsök etc. 

 

3. Tribala, eller stambetingade, stigman. Till dessa stigman hör kön, klass, religion och 

etnicitet. Sådana stigman kan förmedlas från generation till generation samt drabba 

samtliga medlemmar i en familj.  

 

Det finns alltså både synliga stigman, som stigma nummer ett, och osynliga stigman, som 

stigma nummer två och tre. Då det inte alltid är möjligt att dölja sitt stigma, är individen 

tvungen att lära sig hantera samt leva med stigmat, och med detta följer således 

konfrontationer med olika fördomar. Dessa konfrontationer sker i stort sett varje dag i diverse 

situationer och Goffman har valt att kalla dessa för misskrediterande situationer. Osynliga 

stigman har man möjlighet att dölja och individen som har sådana stigman behöver inte i 

samma utsträckning konfronteras med dessa.  Dock är risken hela tiden närvarande att den 

stigmatiserade identiteten ska avslöjas.42  

                                                 
40 Goffman, E, Stigma, s 12 
41 Ibid. s 4 
42 Ibid. s 15-18 
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Människor med osynliga stigman är, enligt Goffman, misskreditabla. Som misskreditabel 

tvingas man ofta ta beslut i huruvida man ska välja att vara öppen med sitt stigma eller dölja 

det. Väljer man att dölja sitt stigma i det sociala samspelet så kan man få de sociala 

gemenskaperna att flyta på relativt smärtfritt. Man väljer att anpassa sig till det som är 

normativt för att på så sätt dölja påfallande tecken på att man egentligen inte helt och hållet 

ingår i kategorin. Detta kan i sin tur leda till självhat, som kommer att växa sig större inom 

individen då man hela tiden är tvingad att dölja en egenskap. Låt säga att det handlar om en 

missbrukare. Stigmat denne innehar är just missbruket och detta måste döljas för att kunna bli 

accepterad och inte sedd på som en avvikare. Att kontinuerligt dölja en stor del av sig själv, 

exempelvis att man är påverkad eller har sår i armvecken efter injektioner, gör att klyftan 

mellan bilden man projicerar ut till andra och den man egentligen är vidgas. Synen på det 

verkliga jaget blir således nedsättande och självhatet konkret. En person som blivit 

stigmatiserad kan i vissa fall ha möjlighet att försöka rätta till det som anses vara orsaken till 

dennes brister och svagheter. En blind kan försöka återfå synen genom ögonbehandling, en 

analfabet kan gå en läs- och skrivkurs, en fysiskt missbildad person kan genomgå 

plastikkirurgi, en missbrukare kan genomgå behandling. Resultatet av korrektioner som dessa 

leder dock sällan till att personen i fråga erhåller en fullt normal status. Istället förvandlas 

denna från att ha varit en person som drabbats av en särskild skamfläck, till personen som har 

i minnet att denna rättat till en skamfläck 43.  

 

För en stigmatiserad person ligger det, enligt Goffman, nära till hands att utnyttja sitt stigma, i 

syfte att tillskansa sig sekundära vinster som en slags ursäkt för den otur som på ett eller annat 

sätt har drabbat denne. Personen använder sig av sitt stigma på så sätt att alla besvikelser, 

tillkortakommanden, plikter och skyldigheter hängs upp på detta och tjänar som ett billigt sätt 

att slippa undan det sociala ansvaret som vi alla har. Att rätta till en så kallad skamfläck, som 

nämndes ovan, kan därför visa sig vara förödande för den stigmatiserade då livet utan denna 

kan vara långt ifrån enkelt 44.  

 

Goffmans rollteori berör samspelet mellan människor med utgångspunkt på en teaterscen. 

Han hävdar att vi har tillgång till en bestämd sorts rekvisitas, samt en del kulisser att ta skydd 

och gömma oss bakom. Alla har, menar han, ett backstage och ett frontstage.45  

                                                 
43 Goffman, E, Stigma, s 15-18 
44 Ibid. s 19 
45Goffman, E, Jaget och maskerna, s 45-49  
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Backstage tjänar för den del av vårt liv och oss själva som vi helst inte exponerar för 

allmänheten. Exempelvis ser vi till att ha duschat och klätt på oss rena kläder innan vi går ut, 

vi städar lägenheten när vi vet att vi får besök. Frontstage i sin tur är det vi väljer att visa upp 

för andra, det är den tillrättalagda fasaden och den roll vi iklär oss för att matcha 

sammanhanget vi ingår i. Till exempel är det våra finaste kläder som tas på när vi vill göra ett 

bra intryck samt att vi ser till att tala ordentligt och följa samtalsämnena flitigt 46.  

De individer som då inte följer detta rollspel utan som på ett eller annat sätt och av olika 

anledningar blivit stigmatiserade bildar ofta egna utanförgrupper, med människor som har 

samma stigma som dem själva. Häri föds en stark känsla av samhörighet då förståelsen inför 

varandra är stor i och med att man ofta har snarlika erfarenheter. Som produkt av detta 

infinner sig således en påtaglig vi och dem-känsla och gruppmedlemmarna kommer att guida 

varandra i olika typer av situationer, sprungna ur den gemensamma grupplaceringen inom den 

sociala strukturen, vilket gör gemenskapen ännu starkare 47. Konsekvenser av stämpling kan 

alltså bli att stämplade går ihop med andra som innehar samma eller liknande stigma kommer 

i och med det att tillsammans utgöra en avvikargrupp. Att vara medlem i avvikargruppen kan 

tjäna som ett socialt uppror där man tar avstånd från de strukturer som från början uteslöt en 

från den annars självklara delaktigheten i det sociala samspelet 48.   

 

Beteende som av samhället anses avvikande gentemot den majoritetsnorm som existerar blir 

alltså stigmatiserande för en del människor och kommer att stämpla dessa som avvikare. 

Sådana människor tillskrivs särskilda negativa karaktärsdrag och detta resulterar i sin tur att 

omgivningen förväntar sig ett visst beteende från dem. Det är mycket sällan som de som 

stämplats som avvikare, och därmed stigmatiserats, har en chans att visa sina individuella 

egenskaper, då det enda omgivningen uppmärksammar är deras brännmärken. Följderna blir 

således att självuppfattningen hos den stämplade individen kommer att förändras efter hand, 

precis som den sociala situationen. Då man kontinuerligt blir påmind av samhället om att man 

inte är som alla andra, är det lätt hänt att man efter ett tag accepterar detta och inte ser sig 

själv passa in eller tillhöra den stora gruppen, i stil med en självuppfyllande profetia.49  

 

 

                                                 
46 Goffman, E, Jaget och maskerna, s 45-49 
47 Goffman, E, Stigma, s 118-119 
48 Stensmo, C, Socialpedagogik, s 21, 72, 76 
49 Repstad, P, Sociologiska perspektiv, s 62-63 
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Avvikaridentiteten blir därför något självklart och förvandlingen från en fullvärdig människa 

till en kastmärkt och utstött avvikare är därmed definitiv. Den sociologiska förklaringen till 

flera av de existerande sociala problemen man finner i samhället handlar alltså om att 

stämpling bidrar till att individer isoleras från det sociala samspelet, har bristande 

nätverksresurser och låg självaktning 50. 

2.3 Stigmatisering i förhållande till institutioner 

 

Som intagen på institution avgränsas man fysiskt från omvärlden samt tilldelas en ny roll, då 

den förra inte går att behålla inne på institutionen. Man fråntas möjligheten att kunna 

reflektera över den nya rollen som tilldelats en i och med avsaknad av möten med andra 

utanför institutionen. Följden blir således att den sociala identiteten som tillskrivs en på den 

totala institutionen blir enormt viktig, då man fråntagits den identitet man hade när man  kom 

dit. Det finns ingen konkurrens om definieringar av jaget och ifrågasätts därmed inte. Denna 

socialiseringsprocess förstärks ytterligare med en så kallad avidentifiering, som ofta innebär 

att man fråntas personliga ägodelar som i sin tur ersätts med institutionella sådana.    

Stigmatiseringen fortlöper på institutioner, därför att individen befinner sig just där enbart på 

grund av sitt avvikande beteende eller sin avvikande egenskap. 51.  

 

Vare sig stigmat är synligt för ögat eller ej, så vet man om dess existens på institutionen och 

detta gör att individen till större del än innan utgörs av sitt stigma. Den nya institutionella 

verkligenheten utgörs samtidigt enbart av samspel med andra människor som definierar 

individen som avvikare. Vare sig det handlar om ett samtal med en annan intagen eller 

personal är man aldrig skyddad från definitionen av en 52.  

 

Graden av stigmatisering och vad som kommer att bli följderna av denna är beroende av 

vilket institutionellt sammanhang man som klient hamnar i. Totala institutioner karaktäriseras 

av slutenhet, rollförlust och avidentifiering av den tidigare identiteten och de utmärkande 

egenskaper som ingick där. Detta, som nämndes ovan, gör att definitionerna av den sociala 

identiteten skadas och inte längre kan sättas emot de institutionella definitionerna 53. 

  

                                                 
50 Repstad, P, Sociologiska perspektiv, s 62-63 
51 Närvänen, A-L, Tids- och rumssociologiska aspekter på stigmatisering och totala institutioner, s 100-101 
52 Ibid. s 101 
53 Ibid. s 103 



 23

Då institutionen utgör en avgränsad verklighet blir rumsaspekten essentiell för hur 

självuppfattningen och den sociala identiteten skapas och förändras. Den sociala världen på 

institutionen är tämligen sluten och rummet förstärker således den socialisationsprocess som 

den intagne genomgår. Den bekräftar också den sociala identitet som tilldelas denna. 

Låt säga att en missbrukare hamnar på institution; då är missbrukaridentiteten den enda 

sociala identitet som existerar och som uppfattas och erkänns som trovärdig av övriga intagna 

och personal. Denna process är stark och det är föga trovärdigt att en intagen kan värja sig 

mot den. Processen är ett led i stigmatiseringen 54. 

 

Tidsaspekten är även viktig att beakta när man ser till institutioners verkan på individen. Ju 

längre tid man vistas på institution, desto större effekt får stigmatiseringen. Det blir, 

åtminstone tillfälligt, svårt att återvända till det liv man levde innan man placerades på 

institutionen i och med socialiseringsprocessen samt nedbrytandet och återuppbyggandet av 

den gamla och nya identiteten. Man är definierad, både av sig själv och andra, som en 

missbrukare samt att man kommit att vänja sig av med att leva utanför institutionen 55.   

2.4 Stämplingsteori 

 

Grunden i Beckers teori om stämpling är att det är de som sitter på den sociala kontrollen som 

bestämmer vilka regler, normer och värderingar som ska följas, och bryter man mot dessa 

stämplas man som avvikare. Det avvikande beteendet, menar Becker, är inte avgörande för att 

någon blir en avvikare, istället är det först när man stämplar någon som avvikare som denna 

blir en avvikare. Det avvikande beteendet produceras alltså av stämplingen och inte tvärtom56. 

En person som stämplas som avvikare behöver inte alls uppfatta sig själv som en avvikare. 

Eventuellt kan denne se sig som en fullt ”normal” person och istället anse att det är de som 

innehar den sociala kontrollen som är avvikare. Det är inte de bakomliggande faktorerna som 

är centrala i Beckers stämplingsteori, tyngdpunkten ligger istället på hur man kan förstå vägen 

in i ett avvikande beteende 57.  

 

 

                                                 
54Närvänen, A-L, Tids- och rumssociologiska aspekter på stigmatisering och totala institutioner,  s 102 
55 Ibid. s 103-104 
56 Becker, H, Outsiders, s 1-2 
57 Hilte, M, Avvikande beteende, s 118 
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Det finns, enligt Becker, tre sorters avvikare 58: 

 

1. Ren avvikare – en ren avvikare är en individ som bryter mot det sociala systemets 

normer samt uppfattas av andra som en normbrytare 

 

2. Hemlig avvikare – en individ som bryter mot det sociala systemets normer men som 

inte definieras som en normbrytare av andra 

 

3. Falskt anklagad avvikare – en individ som inte bryter mot normsystemet, men som 

andra ser som en normbrytare 

 

Att stämplas som avvikare kan ha avgörande konsekvenser för identitetsutvecklingen. Becker 

talar om produkten av stämpling i form av en så kallad avvikarkarriär. Han menar att 

individens självbild riskerar att förändras i och med att denne stämplas som en avvikare. Låt 

säga att en individ stämplas som missbrukare; i och med detta får individen genast en lägre 

klass och en sämre social position samt att individen tillskrivs särskilda egenskaper som 

eventuellt inte alls överensstämmer med verkligheten 59.  

 

Människor besitter både positiva och negativa egenskaper, men en stämplad människas 

positiva egenskaper tenderar att helt hamna i skuggan av de negativa. Risken ligger häri att 

den stämplade individen hela tiden konfronteras med de negativa egenskaper som andra 

människor utgår ifrån att individen besitter, och därmed börjar denne till slut själv tro på och 

anamma dessa. Detta kan ses på som en så kallad självuppfyllande profetia, det vill säga om 

något betraktas som en verklighet så kommer detta till slut att bli verklighet 60. När individen 

börjar se på sig själv som, i det här fallet, en missbrukare så kommer denne automatiskt att 

börja söka sig till andra missbrukare. I sällskap av dessa lär individen sig att rättfärdiga sitt 

beteende som missbrukare. Information rörande exempelvis hur man undviker problem som 

uppstår när man inte följer lagen etcetera, snappas upp av individen och sakta men säkert rör 

denne sig från att ha varit felaktigt stämplad som missbrukare till att på grund utav stämpling 

ha blivit en avvikare 61.    

 
                                                 
58 Becker, H, Outsiders, s 19-20 
59 Ibid. 
60 Goldberg, T, Samhällsproblem, s 281 
61 Hilte, M, Avvikande beteende, s 128 
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3. Institutionsskadad  
 

Institutionsskadad är ett begrepp som vi tror används mest inom missbrukarvården, både på 

behandlingshem för äldre och för ungdomar. Vi har inte deltagit på högre nivåer, till exempel 

inom socialtjänsten, och inte heller haft tillgång till några texter skrivna av dem för att se om 

begreppet institutionsskadad används överhuvudtaget.  

 

För att förklara begreppet kommer vi dels att använda våra egna erfarenheter från 

missbrukarvården där vi har stött på begreppet och dels från tidigare litteratur som har 

behandlar närliggande begrepp, som institutionsneuros, anstaltanpassning och infantilisering. 

Som vi har nämnt tidigare så innebär institutionsskada de faktorer som påverkar klienten 

negativt då han eller hon inte kan bli en integrerad del av det sociala systemet som samhället 

utgör. Vi tror, precis som Barton62, att även om den ursprungliga sjukdomen kureras, det vill 

säga missbruket, så kvarstår institutionsskadan efter utskrivning om man inte aktivt försöker 

behandla den. För att förklara vad institutionsskada innebär kommer vi att, inspirerad av 

Barton, använda oss av olika faktorer som påverkar detta tillstånd.  

3.1 Isolering  
 

Att bli behandlad för ett missbruk på en institution innebär att man isoleras från omvärlden. 

En behandlingsinstitution är oftast en total institution där man spenderar all sin tid på samma 

plats. Man äter, sover och tillbringar sin fritid under samma tak. Friheten är begränsad. Man 

lever i ett subsamhälle med speciella regler, värderingar och normer. Om man spenderar en 

längre tid på en institution så ter sig dessa regler, normer och värderingar som de ”verkliga” 

och det övriga samhällets regler, normer och värderingar förlorar sin betydelse. Klienten 

förlorar även kontakten med omvärlden då han eller hon har väldigt liten chans att komma ut 

från institutionen under behandlingen och uppleva ett ”vanligt” liv träffa andra människor än 

de som befinner sig på samma institution. Övergripande kan man säga att en individ på en 

behandlingsinstitution kan tappa greppet om världen utanför i och med isoleringen. 

 

 

 

                                                 
62 Barton, R, Institutional neurosis, s 19 
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3.2 Undergivenhet 
 

En klient på en behandlingsinstitution är tvungen att följa de regler som finns på institutionen. 

Detta innebär att klienten inte längre kan bestämma över sig själv. De regler som finns följer 

inte alltid klientens syn på saker och ting vilket innebär att klienten måste underkasta sig 

regler som han eller hon egentligen inte förstår eller tror på. På en behandlingsinstitution vid 

missbruk finns det alltid personal närvarande. Det är personalen som bestämmer vad en klient 

får göra och när. Klienten måste alltid be om lov innan han eller hon kan göra något vilket 

resulterar i att klienten är undergiven personalen. Detta innebär att det finns en stor maktklyfta 

mellan personal och klient. Det är personalen som håller i taktpinnen och klienten är tvungen 

att följa. Skulle klienten sätta sig emot det som personalen föreskriver så är risken stor att det 

blir en sanktion, till exempel genom indragen veckopeng eller straffarbete.  

3.3 Initiativlöshet 
 

Att befinna sig på en behandlingsinstitution är oftast väldigt slentrianmässig och möjligheten 

till egna initiativ är små. Oftast är dagarna inrutade och bestämda av personalen. Det finns 

uppgifter som ska göras av klienterna och varje dag är noga planerad. Personalen har 

huvudansvaret att förmå klienterna att följa det schema som finns, vilket resulterar i att 

klienterna sällan behöver tänka på vad som ska ske härnäst. Detta kan resultera i att klienterna 

tappar sin initiativförmåga då de hela tiden lever efter ett visst mönster där varje dag och fas 

är noga planerad av någon annan. Klienterna kan även förlora sin förmåga att planera på 

grund av detta.  

3.4 Avsaknad av individualitet 
 

Samtliga klienter på en behandlingsinstitution för missbrukare är där av samma orsak. De har 

ett missbruk som ska behandlas. Samtliga klienter behandlas på liknade sätt på en institution 

och personalen ser dem som individer som ingår i ett kollektiv. Klienterna är också tvungna 

att skiljas från många av sina privata ägodelar. Goffman63 menar att människor förknippar en 

del av sin personlighet med sina ägodelar. Att individens tillhörigheter står i relation till hans 

personlighet. Då man som klient inte längre kan identifiera sig med sina egna ägodelar utan 

blir tilldelade nya från institutionen som alla klienter på institutionen har så påverkar det hans 

eller hennes grad av individualitet. 
                                                 
63 Goffman, E, Totala institutioner, s 23-24 
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 Klienten är inte längre en enskild individ utan ingår i ett kollektiv där det finns samma 

förväntningar på samtliga klienter och där de lever på liknade sätt, sysselsätter sig på liknande 

sätt, behandlas på liknande sätt och där de inte längre har möjlighet att bestämma över sina 

egna liv.  

3.5 Ansvarslöshet  
 

I det dagliga livet har man ständigt en massa ansvar. Man måste betala sina räkningar, gå till 

jobbet eller skolan, sköta om sitt hem och sig själv etcetera. På en institution har man inte 

detta ansvar. Allt man gör blir man tilldelad. Klienterna har ett ansvar, men inte i den 

utsträckning som i samhället utanför institutionen. Klienterna blir ständigt omhändertagna och 

blir serverade mat med mera. Detta bidrar till att många inskrivna på en institution återgår till 

att bete sig som barn där de inte behöver ta något ansvar alls. Många klienter kräver 

omedelbar behovs tillfredställning och de har inget tålamod. Klienterna kräver ständigt beröm 

och tål inte negativ kritik utan tar det personligt och anser att man är ute efter att sätta ditt dem 

om man skulle påpeka att något var felaktigt. Allt detta sammanfaller med hur ett barn beter 

sig.  

3.6 Sammanfattning 
 

Sammantaget så definierar vi en institutionsskada som ett tillstånd som påverkar klientens 

möjlighet att leva ett normalt liv utanför institutionen. Om man efter utskrivningen inte kan 

följa de normer och regler som finns i samhället, känner sig undergiven, inte har någon 

initiativförmåga, inte känner sig individuell och inte kan ta ansvar så klarar man inte av livet 

utanför institutionen. Många klienter som befinner sig på en institution ser institutionen som 

den ”verkliga” världen och förstår inte alls det övriga samhället och känner sig inte delaktig i 

det. Detta gör att många klienter efter behandlingen känner sig skrämda av att lämna 

institutionen. En före detta klient på en institution kan bli en marginell människa som inte 

passar in i någonstans.  
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Att vara en marginell människa innebär enligt sociologen Robert Parks:64 

 

”[…] en kulturell hybrid, en människa som lever i två åtskilda kulturer och 

traditioner och som inte är villig, inte ens om det är möjligt, att bryta med sitt 

förflutna och dess traditioner. I det nya samhället där han nu försöker finna en 

plats blir han inte helt accepterad på grund av (ras) fördomar. Det är en människa 

som återfinns i gränslandet mellan två kulturer och två samhällen som aldrig helt 

sammansmält”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
64 Svedberg, L, Marginalitet, s 12 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod med intervjuer, vilkets avsikt är att gå på 

djupet av ett fenomen. Vi har valt att utföra intervjuer just för att vi vill gå på djupet snarare 

än på bredden och för att förklara det vi valt att undersöka.   

 

Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats när vi tolkat intervjuerna som gjorts, detta för att 

försöka framställa en ömsesidig förståelse av dessa för att sedan kunna förklara dem. 

Intervjuerna har transkriberats för att bli mer överskådliga. Hermeneutiken förutsätter någon 

form av förförståelse för att forskaren ska kunna ge mening åt texten, samt för att kunna 

avgöra vilka data som är väsentliga för studien då det stundtals är åtskilliga tecken man som 

forskare måste orientera sig bland 65. Man kan aldrig ställa sig utanför sig själv när det är 

verkligheten man väljer att tolka. Att vi exempelvis tar del av andras arbete och erfarenheter, 

iakttar, intervjuar etc. kommer inte att positionera oss utanför oss själva, våra liv och våra 

föreställningar. Hur vi tolkar och förstår betingas ständigt av att vi är historiska varelser. 

4.2 Urval 

4.2.1 Behandlingshemmet 

Eftersom vi sedan tidigare har kontakt med ett behandlingshem valde vi att låta respondenter 

på just detta hem ingå i vår studie. Att vi benämner de vi intervjuar som respondenter är för 

att dessa själva är delaktiga i den företeelse vi studerar. Vi intervjuar individer som befinner 

sig på institution då vår studie handlar om tillståndet ”institutionsskada”, alltså är de vi 

intervjuar själva delaktiga i det vi studerar. Skulle dessa stå utanför företeelsen och enbart ha 

mycket att säga om detta så skulle de benämnas informanter66. Behandlingshemmet vi valt för 

vår studie har plats för ca 20 ungdomar mellan åldrarna 14-20. Verksamheten vilar på en 

miljöterapeutisk grund i ett tydligt system med en genomtänkt struktur.  

 

 

 

                                                 
65 Ödman, P-J, Tolkning förståelse vetande, s 9 
66 Holme, I, Solvang, B, Forskningsmetodik, s 104 
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Behandlingshemmet har fyra huvudmål med sin verksamhet. Dessa är:  

 

- Att utifrån de individuella behandlingsplanerna kunna rehabilitera de ungdomar som 

har något att komma tillbaka till. 

- Att vara en del av habiliteringen av de ungdomar som måste starta om sina liv. 

- Att behandlingshemmet ses av sin omgivande miljö som en modern och effektiv 

behandlingsresurs. 

- Att genom ett strukturerat kvalitetsarbete ständigt förbättra verksamheten 

 

I och med att vi valde just detta behandlingshem för att det var lättast att få tag i är det ett så 

kallat bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är oftast inte representativt och Holme och 

Solvang nämner risken i att ett sådant urval kan leda till oriktiga slutsatser om populationen67. 

Vi ser dock inte detta som ett problem då vår avsikt med studien, som vi nämnt tidigare, inte 

är att generalisera utan snarare att förklara det vi studerar.  

4.2.2 Personal 
 

På behandlingshemmet finns det fem fast anställda medlevare. Medlevarskap innebär att 

personalen bor på behandlingshemmet och därmed finns tillgänglig i verksamheten dygnet 

runt, året om. Medlevarna jobbar i olika arbetslag där det finns minst en man respektive 

kvinna i varje lag. Medlevarskapet på behandlingshemmet syftar till att skapa respektfulla 

möten med hög kvalitet mellan ungdomar och personal. Medlevarna fungerar även som 

jagstärkande förebild för ungdomarna All personal är indelad i kontaktgrupper med ett ökat 

ansvar för vissa elever. På behandlingshemmet jobbar även tre psykoterapeuter och en drog-

och alkohol terapeut. I behandlingen ingår två enskilda terapisamtal i veckan och terapeuterna 

gör även drog/alkoholutredningar samt håller i motivationssamtal. Terapeuterna jobbar inte 

som medlevare utan befinner sig enbart på behandlingshemmet när de har något samtal med 

någon av ungdomarna. 

 

Vi intervjuade fyra i medlevare på behandlingshemmet, varav tre av dessa var kvinnor. 

Respondenterna var mellan 25-40 år gamla.  Två av dessa har adekvat utbildning och två av 

dem är före detta missbrukare. De har arbetat inom missbrukarvården mellan 3 månader och 2 

år, varav samtliga enbart arbetat på det behandlingshem där vi utförde våra intervjuer. 

                                                 
67 Holme, I, Solvang, B, Forskningsmetodik. s 183 
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4.2.3 Ungdomar  

 

Ungdomar på behandlingshemmet har främst beroendeproblematik, men även psykosociala 

problem, kriminellt belastade, ADHD, självdestruktivitet och liknande diagnoser. På 

behandlingshemmet tar man emot ungdomar med olika sorters placeringar, men oftast är det 

LVU- eller SoL-placeringar. Samtliga ungdomar på behandlingshemmet har en individuell 

behandlingsplan som har upprättats av socialtjänsten, ungdomen och personal på 

behandlingshemmet.  

 

Vid placering på behandlingshemmet har den placerade först en inskolningsperiod på 6-8 

veckor. Denna inskolningsperiod är en möjlighet för honom/henne att ”landa” och vänja sig 

vid att leva i en strukturerad miljö. Inskolningen sker inte på behandlingshemmet utan på en 

annan ort som är inrättad enbart för inskolning. Under hela inskolningsperioden måste 

ungdomen gå med en personal och ungdomen får inte besöka behandlingshemmet. Den 

placerade får bara ha kontakt med sin familj och sin socialassistent. När ungdomen är klar 

med inskolningen får han eller hon flytta in på behandlingshemmet. Efter avslutad behandling 

erbjuds efterplanering/utsluss inom behandlingshemmets regi. Detta innebär att ungdomen får 

möjlighet att bo i en egen lägenhet, först bara några nätter i veckan men sedan på heltid. 

Ungdomen lever då sitt eget liv, men har hela tiden närheten till behandlingshemmet. Det 

finns även en i personalen som enbart jobbar med de ungdomar som är i efterplaneringsfasen. 

Denne åker runt och bistår med hjälp till alla de ungdomar som bor själva.  

 

Vi intervjuade fyra ungdomar mellan 18-19 år, tre av dessa var pojkar. Ungdomarna hade 

befunnit sig på det aktuella behandlingshemmet mellan 2-6 månader, två av dem hade SoL-

placeringar och två hade LVU-placeringar. Samtliga hade en utsatt tid de skulle vara 

placerade på behandlingshemmet och denna löpte mellan 6 månader till 1 år, exkluderat tiden 

för utsluss.  

 

Det existerar en viss problematik då man, som vi i den här studien, valt att tolka intervjuer 

från två respondentgrupper med olika intressen. Ungdomar på behandlingshemmet kan 

eventuellt ha intresse av att svartmåla personalen, och personalen i sin tur framställer 

eventuellt sig själva som de skulle vilja att deras förhållningssätt gentemot ungdomarna såg 

ut. Studien handlar om stämpling, vilket kan låta väldigt negativt.  
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Det föreligger således en risk i att det data vi utvunnit ur intervjuerna kan vara färgat av 

tänkbara motsättningar mellan de båda grupperna. Vi anser trots detta att både ungdomar och 

personal ska intervjuas för att kunna frambringa en så sanningsenlig bild som möjligt av det vi 

valt att studera. Vi misstänker att svar från endast en av respondentgrupperna hade kunnat 

göra studien och dess resultat vinklat.  

4.3 Tillvägagångssätt 

 
Under studiens gång tog vi kontakt med verksamhetschefen för det behandlingshemmet som 

vi har haft kontakt med sen tidigare som nämnts ovan. Vi lade fram vår önskan om att få 

intervjua åtta personer; fyra ur personalen och fyra ungdomar över 18 år, och fick tillstånd att 

komma dit och utföra dessa.  

Verksamhetschefen hade informerat personal och ungdomar om att vi skulle komma och 

dessa hade efterhand anmält sig frivilligt till att ingå i studien. Vi spenderade två dagar på 

behandlingshemmet, cirka åtta timmar per dag. Vi intog måltider tillsammans med personal 

och ungdomar och umgicks med dem mellan intervjuerna.  

 

Vid varje intervjutillfälle var det en av oss som ställde frågorna medan den andra antecknade. 

För att säkerställa att ingen information gick till spillo använde vi även oss av en diktafon. Vi 

klargjorde för respondenterna att det bara var vi två som skulle använda oss av 

ljudupptagningarna, samt att dem efter bearbetning skulle raderas.  

 

Intervjuerna skedde på olika platser på behandlingshemmet. I och med att vi var där en vardag 

hade alla sysslor på olika håll runt om på behandlingshemmet. Det var därför inget problem 

att hitta avskiljda platser för intervjuerna. Vid tre tillfällen satt vi vid ett trädgårdsbord utanför 

behandlingshemmets ingång och resterande inne i biblioteket. Intervjuerna tog allt mellan 30 

minuter till två timmar, beroende på hur utformliga svar de intervjuade gav.  Frågorna vi 

ställde var öppna sådana, alltså inga ja eller nej-frågor. De ställdes även på så sätt att vi gav 

respondenterna utrymme att utveckla svaren så att det snarare liknade ett samtal. Punkterna i 

vår intervjumanual följdes, men vi ställde oss öppna till att det under intervjun kunde dyka 

upp fler eller andra idéer som kom att fördjupa de redan existerande punkterna.    
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Vid intervjuerna av personalen lät vi dem själv läsa om de fem faktorer som vi har relaterat 

till institutionsskada, det vill säga isolering, undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av 

individuallitet och ansvarslöshet. De hade möjlighet att själva reflektera över dessa faktorer 

och komma med åsikter. Syftet med detta var att se om det fanns ett medhåll eller motstånd 

från personalens sida gällande faktorerna, och diskussionerna som följde efter att de fått läst 

dem var ofta långa och gav användbar information till studien. 

4.4 Datainsamling 

 

Att genom en intervju få fram viktig kunskap till sin studie börjar med att förstå konsten i att 

formulera fungerande frågor. Dessa frågor ska, om man vill utvinna så användbar information 

som möjligt samt specifik fakta ur en intervju, ställas öppet.68 Vi var därför måna om att 

karaktären på våra frågor skulle vara så öppna som möjligt när vi utförde intervjuerna. 

 Vi sökte utformliga svar från respondenterna och ställde många följdfrågor. Karaktären på 

intervjuerna skiftade beroende på respondenten. Vissa var mycket talföra och gav långa och 

utförliga svar. Detta gav oss möjligheter att utvinna väsentlig information, samt upptäcka nya 

och intressanta vinklingar på frågorna. Andra respondenter var aningen skygga och inte lika 

konversabla och då blev uppgiften att försöka locka fram svar genom att vara frågvisa. Vi var 

dock vi noga med att inte forcera fram svar, då det eventuellt skulle kunna leda till att de 

kände sig utsatta och därmed förlorade tilliten till oss. 

 

För att få människor att öppna sig under en intervju krävs det att personen ifråga har 

förtroende för den som utför intervjun. Det förtroendet ska grundas på att den intervjuade inte 

känner sig osäker på huruvida det den väljer att säga kommer att användas emot honom eller 

henne 69. Då vi ställde frågor som rörde situationen, både den fysiska och den psykiska, på ett 

behandlingshem, var vissa försiktighetsåtgärder nödvändiga. Institutionella världar som dessa 

styrs av sekretess och människor som eventuellt levt ett komplicerat liv med både missbruk 

och kriminalitet har av naturliga skäl inte alltid lust att öppna upp sig för främmande 

människor. Vi var därför noga med att göra de ungdomar vi intervjuade införstådda i att 

ljudupptagningen enbart skulle användas i syfte att analysera datamaterialet. 

                                                 
68Häger, B, Intervjuteknik, s 60-61 
69Häger, B, Intervjuteknik. s 47 



 34

Inga namn eller andra avslöjande karaktärsdrag skulle röjas, vare sig för den enskilda 

respondenten eller för behandlingshemmet i sig. Holme och Solvang70 menar att 

observationer som teknik är användbara vid studier av bland annat slutna system. Det hade 

således kunnat utöka vårt datamaterial ytterligare eftersom en institution är ett slutet system. 

Det är svårt för individer som lever mitt i det sociala system vi studerar att gå utanför sig själv 

och situationen och se detta i en större kontext. Därför kan vi i efterhand konstatera att 

deltagande observationer hade varit att föredra i kombination med intervjuer. Vi tror att dessa 

hade kunnat ge oss bättre och mer tillförlitlig information då vi hade fått tillfälle att studera 

och tolka samspelet mellan personal och ungdomar. På så sätt hade vi eventuellt haft 

möjlighet att se hur personalen utövar social kontroll, samt om det förekommer stigmatisering 

av ungdomarna från personalen.  

 

4.5 Bearbetning 

 

Vid samtliga tillfällen använde vi oss av en diktafon och stödanteckningar. Inspelningarna 

lyssnades sedan noga igenom och kopplades ihop med anteckningarna som gjordes under 

intervjuerna. Anteckningarna kom att hjälpa oss att minnas hur personerna reagerade på vissa 

frågor rent kroppsspråksmässigt sätt. Vad och hur vi antecknat under intervjuerna skvallrade 

om möjliga försvarspositioneringar, vilket kom att gagna tolkningen ytterligare. Vi letade 

efter likheter och skillnader i respondenternas svar, samt försökte finna kopplingar till de 

valda teorierna. 

4.6 Resultatets tillförlitlighet  

 

Giltigheten, eller validiteten, i informationen man arbetar fram vid en studie är mindre 

problematisk att utvinna vid kvalitativa studier. Närheten till det eller dem man studerar vid 

kvalitativa studier är också betydligt större i förhållande till kvantitativa. Kvalitativa studier 

önskar få tag i enheter som kan bidra med en mer nyanserad bild av det man väljer att 

studera.71.  Då vi valt att studera tillståndet ”institutionsskadad” var det alltså en självklarhet 

att studien skulle utgöras av enheter som befann sig på en institution. 

 

                                                 
70Holme, I, Solvang, B, Forskningsmetodik, s 110 
71Ibid. s 94 
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Vi är medvetna om att den förförståelse som vi innehar i och med att vi båda har vistas som 

praktikanter på två separata behandlingsinstitutioner kan ha påverkat vårt resultats 

tillförlitlighet negativt. Dock så krävs det en viss förförståelse vid en hermeneutisk ansats för 

att forskaren ska kunna ge mening åt texten och sedan kunna förklara den.72 En möjlig 

svaghet i vår undersökning är den knappa tid som vi har haft till vårt förfogande.  

 

Hade vi haft mer tid hade vi kunnat intervjua fler respondenter och observerat på 

behandlingsinstitutionen, vilket hade kunnat öka vår studies tillförlitlighet i och med att vi 

hade haft mer material att analysera. Att ungdomarna och personalen frivilligt fick anmäla sitt 

intresse att vara med i vår studie kan också ha haft en negativ effekt på validiteten på vår 

studie. Framför allt när det gäller de ungdomar som vi har intervjuat. Risken finns att det kan 

ha blivit en snedvridning av resultatet och att de ungdomar som vi intervjuat inte alls är 

representativa för de ungdomar som vistas på behandlingsinstitutionen. Medveten om dessa 

brister och risker så anser vi ändå att vår studie har hög validitet då vårt syfte inte var att ge en 

generaliserbar bild av det vi studerar utan snarare förklara det. Vidare har vårt 

intervjumaterial behandlats på ett tillförlitligt sätt då vi var två vid både intervjuerna och vid 

tolkningen av dessa. Vi har på så sätt kunnat kontrollera varandra så att vi har tolkat rätt och 

inte gjort några misstag vid analysen av vårt intervjumaterial.  

4.7 Etiska övervägande 
 

Enligt forskningsrådet är det viktigt att skydda de individer man intervjuar. Man måste skydda 

bland annat insynen i deras levnadsförhållande. Man måste också se till att den forskning man 

bedriver inte utsätter de man intervjuar för varken fysisk eller psykisk skada. Detta kallas för 

individskyddskravet. Häri finner man fyra huvudkrav, informations-, samtycke-, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. Kraven berör de aspekter som borgar för att individen 

vet studiens syfte, att de ingår i studien frivilligt, att personuppgifter behandlas konfidentiellt 

samt att uppgifter om enskilda personer enbart används i forskningssyfte.73  

 

Vid början vid varje intervju informerade vi respondenterna om studiens syfte och att studien 

var en C-uppsats som skrevs som en del av vår högskoleutbildning. Vidare informerade vi om 

att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta.  

                                                 
72 Ödman, P-J, Tolkning förståelse vetande, s 9 
73 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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Vi valde att enbart intervjua ungdomar som var över 18 år då vi kände att en del av frågorna 

var av en etisk känslig karaktär och att det fanns en risk för att en yngre ungdom eventuellt 

skulle ta psykisk skada av våra frågor. Gällande respondenternas personuppgifter informerade 

vi dem vid intervjuns början att vi skulle hantera de högst konfidentiellt. Vid intervjuerna 

förde vi anteckningar och spelade in på en diktafon. Vid intervjuns början frågade vi 

respondenterna om de gick med på att vi spelade in det som sades.  

 

Vi informerade också om att det som vi spelade in och antecknade skulle bevaras på ett sådant 

sätt så att ingen utomstående skulle kunna ta del av materialet och att vi skulle radera 

materialet så fort bearbetningen av det var klart. Vidare upplyste vi våra respondenter om att 

vi enbart skulle använda materialet till denna studie, det vill säga för forskningsändamål. 
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5. Resultat/Empiri 
 

Vi har valt att redovisa ungdomarnas och personalens intervjumaterial under två olika 

rubriker, detta för att lättare kunna utröna vad de olika grupperna av respondenter sade och för 

att lättare kunna redovisa vårt resultat. Resultatet av ungdomarnas intervjuer kommer vi att 

presentera utifrån de fem faktorerna som vi relaterar till begreppet institutionsskada, det vill 

säga isolering, undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av individualitet och ansvarslöshet, . 

Vi kommer dessutom att redovisa ungdomarnas resultat under rubriken ”ungdomarnas syn på 

livet efter institutionen”. Resultatet av personalens intervjuer kommer vi också att redovisa 

utifrån dessa faktorer. Vi kommer även att ha med rubrikerna ”stämpling” och ”personalens 

syn på institutionsskada” eftersom vi vid intervjuerna även fick material rörande detta. Vi har 

valt att ge samtliga intervjuade fiktiva namn samt ge en kort bakgrundsbild av varje enskild 

respondent.  

5.1 Ungdomar 

 

Lizette, 18 år. Lizette har varit placerad på institutionen i fem månader och ska sammanlagt 

vara där i ett år och därefter utsluss på obestämd tid. Hon har en LVU-placering. 

Stellan, 18 år. Stellan har varit på institutionen i sex månader och ska sammanlagt vara där i 

ett år och efter det ha sex månaders utsluss. Han har en LVU-placering. 

Rolf, 19 år. Rolf har snart varit på institutionen i två månader. Han har en SoL-placering och 

vet ej hur länge han ska vara placerad, han vet dock att det handlar om minst sex månader. 

Rolf har inte bestämt sig gällande utsluss, men tror att han själv får vara med och påverka om 

han ska ha en sådan eller ej. 

Otto, 19 år. Otto har varit på institutionen i tre månader. Han ska vara där i sex månader, och 

därefter ha sex månaders utsluss. Han har SoL placering. 

5.1.1 Isolering 

 

På den institution vi utförde våra intervjuer får ungdomarna inte röra sig fritt utanför 

behandlingshemmet utan någon personal.  

Dock får de efter 6 månader, om personalen ger sitt medgivande och anser att ungdomarna är 

mogna för det, själva resa in till närliggande storstad där det även finns 
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övernattningsmöjlighet. Ungdomarna på institutionen får inte heller ha någon mobiltelefon 

eller tillgång till Internet, men även i detta fall gäller 6 månaders-regeln. Ungdomarna får ta 

emot besök i princip hur ofta som helst, men det krävs ett godkännande från socialtjänsten om 

vem och vilka som får komma. Det sker alltså en gallring av ungdomens nätverk. Det som ses 

som negativa kontakter sållas bort. Ungdomarna kan även ringa och ta emot telefonsamtal, 

men även här är det socialtjänsten och personalen som bestämmer vem som får ringa och vem 

de får ringa till. Ungdomen får inte själv slå nummer eller svara i telefon utan både 

inkommande och utgående samtal sker genom personalen. Den enda kontakten ungdomarna 

får ha, utan att det krävs något godkännande från socialtjänsten eller personal, är via brev. 

Dock öppnas breven och frimärken beslagtas för att säkerställa att det inte kommer in 

narkotika eller annat som anses negativt för ungdomens behandling. Breven läses dock ej.   

 

Det råder delade meningar gällande isoleringen bland de ungdomar vi intervjuade. Samtliga 

tyckte det var jobbigt att kontakten med omvärlden var så kontrollerad och att de inte hade 

möjlighet att röra sig fritt. Två av dem tyckte emellertid att det var en självklarhet att det 

skulle vara på detta sätt.  

 

”- Visst kan jag känna mig instängd ibland, men jag förstår att det måste vara såhär […] jag 

har ju blivit dömd till det här, det är ju så det fungerar då, man får ta smällen liksom” – 

Stellan 

 

”- Det är jättejobbigt, man känner sig inlåst […] men jag accepterar mitt straff och förstår 

att det måste vara på detta sätt […] jag kan ju liksom inte direkt påstå att jag inte hellre hade 

varit hemma nu och tagit studenten med min klass, men nu är det inte så och jag har satt mig 

i den här situationen själv.  ” – Lizette 

 

Lizette hade trots isoleringen möjlighet att röra sig lite på egen hand runt institutionen. Hon 

hade fått tillstånd av personalen att ta ensamma morgonpromenader. Detta enligt henne för 

att: ”- Dom vet var dom har mig” 

 

Otto sa såhär gällande resorna in till den närliggande storstaden: ”- Åka in till stan själv kan 

jag göra, men det får jag inte”  
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Vidare uttryckte Otto ett önskemål om att det borde vara individuellt när man får lov att 

ensam åka in till stan. Han tyckte att 6 månadersregeln är dum då alla ungdomar är olika och 

kan ta detta ansvar vid olika tidpunkter i behandlingen. 

 

Ungdomarna på institutionen har möjlighet att göra hemresor. När dessa sker bestäms 

individuellt och det är personalen tillsammans med socialtjänsten som ger ett godkännande, 

dock ej tidigare än tre månader om det inte gäller en speciell situation, exempelvis begravning 

eller dylikt. Vid varje ungdoms första hemresa är det alltid en personal som följer med. 

Hemresan sker endast över ett dygn och personalen bor på samma ställe som ungdomen, till 

exempel hos föräldrar eller morföräldrar. Det råder delade meningar även kring detta. 

 

”- Det är ändå ett stöd liksom […] det känns bra och tryggt” – Otto 

 

”- Jag känner mig som ett barn typ […] hela tiden övervakad” – Rolf 

5.1.2 Undergivenhet 

 

Enligt de ungdomar vi intervjuade så är det personalen på institutionen som bestämmer 

samtliga regler. Det är även de som planerar hur en dag ska se ut och vem som ska göra vad 

och var. Samtliga ungdomar upplevde institutionen som strukturell på gott och ont. De hade 

en viss möjlighet att komma med förslag gällande helgutflykter och dylikt. Dock ansåg de att 

de måste de underordna sig personalen i slutändan, då det är de som tar de avgörande 

besluten. En ungdom fann det svårt att alltid underkasta sig personalens beslut:  

 

”- Alltså det är inte, kul man e van och göra som man vill liksom, det är jobbigt tycker jag 

[…] andra tar beslut hela tiden […] jag känner mig ibland som ett barn, jag får inte vara så 

vuxen som jag faktiskt är” - Otto 

 

Två av ungdomarna ansåg att de regler som finns på institutionen är relativt simpla. 

 

”- Det är enkla ju regler att följa […]jävligt  långtråkigt att städa nästan varje dag bara […] 

men det går […] vissa regler är jäkligt tjatiga” - Stellan 
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”- Jag ser det som en självklarhet med regler […] jag har haft en bra uppväxt med ett 

normalt liv, så jag kan regler sen innan jag började knarka. Det här är liksom inget nytt för 

mig, att man ska göra saker och att så är det bara, punkt slut. Men för det menar jag inte att 

det är skitkul att städa rummet och toaletterna på bestämda tider.” – Lizette 

 

Lizette hade känt sig kränkt av personalen då de reglerade vilka kläder hon fick ha på sig: 

 

”- När jag kom hade jag typ väldigt raviga kläder, typ med svampar och sånt […] det fick jag 

inte ha […] jättejobbigt […] där tyckte jag fan gränsen gick, det är ju min stil, jag tycker det 

är snyggt och det tycker jag att jag ska få tycka fastän jag är i behandling […] nu har jag en 

svamptröja gömd längst inne i garderoben, hahaha”  
 

Då ungdomarna vägrar att följa de regler som satts upp får de avdrag på veckopengen. Hur 

stort avdraget är beror på vilket regelbrott som har begåtts. 

 

”- Det hjälper inte, det vet både jag och dem vuxna” – Rolfs kommentar gällande avdraget på 

veckopengen. 

 

När det sker grövre regelbrott, till exempel då droger förs in på institutionen sker något som 

kallas utlyft. Ett utlyft innebär att den ungdom som har utfört regelbrottet åker iväg med en 

personal till en annan plats. Det kan vara alltifrån en stuga mitt ute i skogen eller hem till en 

personal, detta för att få avskildhet. Lizette hade vid ett tillfälle, i början av sin behandling, 

fört in droger på institutionen. Konsekvensen blev ett utlyft: ”- Jag tyckte det var bra […] jag 

var tvungen att tänka igenom det jag hade gjort.”  

 

Åsikterna rörande hur relationen mellan personal och ungdomar ser ut skiljer sig åt. Stellan 

ansåg att han hade en god relation med personalen och tyckte att det är bra att dessa lever och 

bor tillsammans med ungdomarna på institutionen. Det blir mycket samtal och diskussioner 

som han trodde att det förmodligen inte skulle ha funnits om det istället varit dag- och 

kvällspersonal. Otto hade inte någon bra relation med någon i personalen. Han tyckte att han 

kan klara sig själv, men ansåg att om han skulle behöva prata med någon så fanns det personal 

han kunde gå till. Otto upplevde att han ibland hade känt sig kränkt av personalen då det 

hamnat i en diskussion.  
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Han hade fått höra att han inte visste vad han pratade om, att det bara är försvarsmekanismer 

etc. Ottos kommentar till detta: ”- Jag känner mig kränkt fan […] dom ska fan inte berätta 

vad jag tycker och tänker”  

 

Lizette och Rolf tyckte inte att de har någon bra relation med personalen, däremot med den 

terapeut de gick och samtalade med. Båda ansåg emellertid att problemet låg hos dem själva, 

då de inte sökte den kontakt eller uppmärksamhet som hade krävts för att skapa en god 

relation med personalen. Rolf ansåg att han hade problem med vuxenrelationer och han hade 

aldrig haft en bra vuxen förebild förutom sin mamma: ”- Det känns som alla hatar mig […] 

det känns som dom är mina fiender”  

5.1.3 Initiativlöshet 

 

Samtliga ungdomar ansåg att de tog initiativ och att de fick gensvar för dessa. Lizette och 

Rolf tyckte att det var bra att dagarna var strukturerade så att det hela tiden fanns någonting 

att göra. Lizette menade att hon var mycket mer kreativ och initiativrik nu än tidigare. Hon 

berättade att hon tog mycket initiativ för att få tiden att gå: ”Jag måste göra någonting hela 

tiden, annars får jag panik … jag måste få tiden att gå … det finns inte så mycket att göra så 

jag måste sysselsätta mig hela tiden”  

5.1.4 Avsaknad av individualitet 

 

Det framkom från de ungdomar som vi intervjuade att livet på institutionen innebar att man 

alltid hade människor omkring sig. Till exempel hade de alltid personal med sig när de befann 

sig på annan plats än på institutionen, men även på institutionen var de ständigt omgivna av 

både personal och andra ungdomar. Reaktionerna på detta var olika: 

 

”- Skönt att ha folk omkring mig [...] när jag sitter själv kommer det upp massa tråkiga 

tankar i huvudet, minnen om massa skit […] skönt att ha folk omkring mig, jag mår bättre 

då” - Rolf 

 

”- Har vant mig, jag har suttit på ganska många institutioner förut […] inget problem för mig 

här, jag kanske kommer känna mig otrygg efter jag kommit ut härifrån […] att inte ha nån 

ifall jag mår dåligt, inget stöd, ingen som står bakom mig” - Stellan 
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”I början när jag kom hit tyckte jag det var jättejobbigt att man aldrig kunde var 

själv, och typ åka in till stan och såna grejer. Typ om man hittar en snygg tröja så 

går man ibland och tittar på den i en vecka och funderar på om man vill ha den 

eller inte. Sånt kan man inte göra längre nu, allt måste planeras. Innan jag kom 

hit hade jag kunnat köpt den när jag ville. Men jag har vant mig vid tanken, jag 

vet ju att det kommer.” - Lizette 

 

Tre av de ungdomar vi intervjuade kände sig som enskilda individer fastän de ingick i ett 

kollektiv. De ansåg att personalen såg dem som de människor de var och inte som en grupp 

missbrukare på ett behandlingshem. Rolf däremot var av en annan uppfattning. På frågan om 

han ansåg att personalen såg på honom som en enskild individ svarade han: ”- Nej jag känner 

att dom ser på mig som en knarkare bland dom andra […] att jag ingår i gruppen […] så 

känner typ jag i alla fall” 

 

Under våra intervjuer med ungdomarna så framkom det att de enda saker som fråntogs dem 

var drogrelaterade. När ungdomarna kom till institutionen fick de lov att ha med sig sina egna 

saker såsom möbler, handdukar, bäddset och så vidare. För de ungdomar som inte hade, eller 

inte ville ha med sådana saker kunde institutionen bistå med detta. Varje rum var möblerat 

med institutionens möbler, men ungdomarna var fria att inreda det på det sätt de själva ville.   

5.1.5 Ansvarslöshet 

 

I princip allt ansvar som ungdomarna hade på institutionen hade blivit tilldelat dem av någon i 

personalen. Med andra ord fråntogs ungdomarna det ansvar som de hade haft ute i samhället. 

Samtliga ungdomar tyckte att det var skönt att slippa ta ansvar gällande hushållssysslor. De 

menade att de visst var de själva som städade sina rum, men det var snarare en regel att de var 

tvungna att göra detta för att inte bli av med veckopengen. Ansvaret låg således på att följa 

reglerna snarare än att utföra sysslorna. De ansåg även att det hade varit skönt att få ta lite mer 

ansvar på institutionen, och då främst ansvaret över sina egna liv. Dock tyckte två ungdomar 

under intervjun att de tog mer ansvar över sitt liv nu, då de genomgick en behandling för att 

skapa förändring för att kunna leva ett drogfritt liv.  
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En möjlig paradox är det faktum att trots att samtliga upplevde att det var skönt att slippa ta 

ansvar, så ansåg de ändå att de kände sig som barn när de inte fick ta ansvar i sådan 

utsträckning som de hade velat. Otto säger: ”- Jag är ju för fan 19 år och har bott själv sen 

jag var 16. Jag kan ta hand om mig själv […] ibland känns det som att personalen tror att 

man är typ åtta.” 

 

Rolf hade dock en smula förståelse för att personalen behandlar dom som barn: ”- När jag 

pundat och sånt så har jag stannat i utvecklingen […] jag förstår att personalen ser oss som 

omognare än vad vi är.”  

5.1.6 Ungdomarnas syn på livet efter institutionen 

 

Tre av ungdomar kände sig nöjda och positiva till att de skulle ha utsluss i institutionens regi. 

En hade inte bestämt sig för om han önskade ha utsluss eller ej. De tre som var positiva till 

detta trodde att om inte utslussen funnits hade de känt sig betydligt mer skrämda av tanken på 

att lämna institutionen. I och med utslussen kände de nu istället en glädje i att bli utskrivna, 

och en trygghet eftersom de visste att de hela tiden hade stödet från institutionen och 

personalen kvar. Dock fanns det en ungdom som ändå uttryckte en viss rädsla för hur han 

skulle komma att klara att lämna institutionen och bo ensam: 

 

”- När jag tänker på när jag ska flytta härifrån så tänker jag olika. På ett sätt ska det bli 

skönt att vara fri, men på ett annat sätt känner jag mig skraj för hur det kommer bli när jag 

plötsligt är ensam igen” - Stellan. 

 

Det rådde delade meningar om vilka lärdomar som ungdomarna kommer att ta med sig från 

institutionen. Rolf trodde att det var fritidsintressena och drogfriheten han skulle ta med sig då 

han skrivs ut. Otto kände likadant. De ansåg båda att de hade skött sig bra innan de placerats 

på institutionen och skulle därför klara sig bra när de kom ut igen. Både Lizette och Stellan 

ansåg att de lärt sig många saker redan på institutionen som de kommer att ta med sig 

därifrån. Triviala saker som matlagning och tvättning, men även mer existentiella saker som 

synen på sig själva och omvärlden.  
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”Jag har lärt mig jättemycket, jag har utvecklats till en normal människa. Innan höll jag på 

att snatta och sånt, nu säger jag till och med till andra när dom gör det. Jag har fått mycket 

mer moral, det går framåt”. – Lizette 

 

”Förut var man så hatiskt mot samhälle […] nu ser jag öppet på det, jag vill vara med […] 

jag var jävligt egotrippad under droger, nu vill jag betala tillbaka, för att bli av med 

skammen.” – Stellan 

5.2 Personal  

Josefin, 25 år. Josefin har arbetat inom missbrukarvården ett år och tre månader, då enbart på 

institutionen i studien. Hon har eget missbruk bakom sig och har själv genomgått behandling. 

Ture, 41 år. Ture har arbetat inom missbrukarvården till och från i två år, enbart på det 

aktuella behandlingshemmet. Han har eget missbruk bakom sig och har själv genomgått 

behandling.  

Maj, 47 år. Maj har arbetat inom missbrukarvården i ett år, endast på det aktuella 

behandlingshemmet. Hon är utbildad fritidsledare. 

Siirpa, 26 år. Siirpa har arbetat inom missbrukarvården i fem månader, enbart på det aktuella 

behandlingshemmet. Hon är utbildad socionom.  

5.2.1 Isolering 
 

Tre av fyra respondenter ansåg att det vi hade skrivit gällande isoleringen (se kapitel 2.5.1) 

stämde överens med verkligheten. Ungdomarna blir isolerade i och med att de placeras på 

institutionen. Ture var dock aningen motsägelsefull; i ena andetaget hävdade han att 

ungdomarna inte isoleras i och med att de faktiskt rör sig ute i samhället, exempelvis genom 

sportengagemang. Lite senare i intervjun yttrade han: 

 

”här är ungdomarna isolerade, om man jämför med en vanlig 18-åring. Det 

måste dom vara. Denna isolering påverkar dom bara positivt. Ungdomarna har 

redan varit isolerade i samhället och i familjen innan dom kom hit. De har levt 

antisociala liv där livet mest har handlat om självdestruktivitet, kriminalitet och 

så vidare. Alltså dom har haft ett avvikande beteende som gör att dom alltid har 

stått utanför samhället och aldrig haft grepp om verkligheten.”  
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Vidare menade Ture att personalen tillhör omvärlden i och med att de har privatliv utanför 

institutionen. Han trodde att om ungdomarna får ta del av detta förhindrar det isoleringen.   

 

Alla fyra respondenter nämnde vikten av en väl fungerande utsluss. De trodde att om inte 

utslussen funnits så hade risken varit betydligt större att ungdomarna inte skulle lyckas bryta 

sig in i samhället och anpassa sig till detta. Josefin trodde att det kan bli tufft om man som 

ungdom helt plötsligt måste stå på egna ben efter utskrivningen från institutionen. Hon, 

liksom de andra, ansåg att denna process måste ske successivt där mycket stöd från vettiga 

vuxna måste inkluderas. Maj upplevde en oro för att de ungdomar som under en lång tid 

vistats på institution kan bli oerhört institutionspräglade: 

 

”har man varit där länge, typ sen tolv eller så, så blir det ju svårt att klara sig ute i samhället 

[…] de är väldigt manipulativa. Har de varit på institution länge så blir de väldigt verbalt 

duktiga […] dom är så institutionspräglade, vissa kommer nog aldrig komma ut” 

 

Siirpas meningar gällande isolering var delade, så även meningarna om utslussen. Att isolera 

en ungdom som missbrukar ansåg hon vara en nödvändighet för att ungdomarna ska ha 

möjlighet att komma ifrån sitt självdestruktiva liv och det nätverk som ingår i det. Utlsussen 

tyckte hon är väldigt bra, men när den oftast sker någon annanstans än på ungdomens hemort 

så såg hon risker i det faktum att många av ungdomarna själva senare väljer, eller blir 

tvingade av socialtjänsten, att flytta tillbaka till sin hemort och då ensamma måste möta de 

utmaningar som följer. De har under en lång tid levt skyddade från de människor som ingick i 

ungdomarnas missbrukarliv. Då ungdomen senare återvänder till hemorten finns det många 

faktorer som denna inte haft möjlighet att bearbeta, hur man värjer sig mot de riskfaktorer 

som finns omkring ungdomen, till exempel missbrukarvänner, skulder och så vidare. Detta 

trodde Siirpa kan bli en så stor chock för ungdomen. Hon trodde vidare att detta kan leda till 

att ungdomen återgår till det liv som ungdomen levde innan institutionen, det vill säga i 

missbrukarkretsar. Risken finns att individen inte får de verktyg som krävs på institutionen för 

att orka stå emot gamla ”vänner” som ingick i dennes nätverk innan placeringen på 

institutionen. Hon trodde att för att undvika detta så krävs det bättre planering. En möjlig idé, 

enligt Siirpa, skulle kunna vara att de ungdomar som man vet ska flytta tillbaka till sin hemort 

har halva sin utsluss hemma, just för att få de verktyg som krävs för att ungdomen ska kunna 

fortsätta leva ett drogfritt liv.  
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5.2.2 Undergivenhet 
 

”- Vi har försökt jobbat bort det där, vi säger vuxna istället för personal” - Josefin 
 

På behandlingshemmet som vi utförde våra intervjuer på framgick det under intervjun med 

Josefin att det precis hade gjorts en ändring för att försöka motverka den maktklyfta som 

samtliga respondenter ansåg existerade. Istället för att benämna sig själv som personal säger 

man vuxen. Alla ansåg att maktklyftan mellan personal och ungdomar är ett måste. Det är 

nödvändigt att det finns någon som bestämmer och strukturerar upp tillvaron. Regler och 

rutiner behövs för att det ska fungera på institutionen och för att ungdomen ska klara av livet 

efter utskrivning därifrån. Att personalen bestämmer de flesta regler ansåg respondenterna 

vara en sanning. Ture menade att ungdomarna aldrig hade kunnat bestämma över sig själva: 

 

”- Ingen har bett om att bli missbrukare, det är inget man bestämmer … de har 

aldrig kunnat bestämma över sig själva. Här lär dom sig göra det. Dom tar 

kontroll över sig själva och sina egna liv. Visst är det vi vuxna som bestämmer de 

flesta reglerna, men det tar inte lång tid innan ungdomarna rent intellektuellt 

fattar att det är så det måste vara” 
 

Både Maj och Siirpa trodde att det kan förekomma maktmissbruk både på öppna och låsta 

institutioner. Detta såg de som en stor fara. Istället för att ungdomarna växer och får bättre 

självförtroende på institutionen känner de sig underlägsna och värdelösa. Detta trodde de i sin 

tur kan bidra till att hatet och misstron gentemot omvärlden växer istället för minskas under 

institutionsvistelsen. Samtliga respondenter nämnde vikten av respekt.  

Det krävs att personalen ger respekt för att kunna få respekt. Det gäller att ungdomarna inte 

känner sig undergivna eller kränkta. 

 
”- Det låter kanske väldigt naivt, men jag försöker att aldrig gå i klinch med en unge innan 

jag fått en kram.” – Maj 
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5.2.3 Initiativlöshet 
 

Att lära ungdomen att ta egna initiativ är viktigt, dock menade flera av respondenterna att det 

stundtals kan vara komplicerat att ge det utrymmet till ungdomarna då vardagen är 

schemalagd.  

 
”- Har man ett intresse som ungdom här så är det jättelätt att bygga på det … lättare här än 

hemma … På helgerna alltså, hahaha” – Josefin 

 

Både Sirpa och Ture ansåg att ungdomarna måste inse att livet ibland är slentrianmässigt och 

de måste lära sig att kunna ha tråkigt. Siirpa menade att initiativförmågan är beroende av 

individen. Hon trodde att det visst finns de som tappar initiativförmågan och blir slöa och 

trötta, som personal är det då viktigt att man går in och lyfter ungdomen så att den orkar ta 

nya tag och mer initiativ. Hon såg dock risker med att institutionen är så inrutad och välfylld 

med diverse olika aktiviteter: 

 
”- Jag tror inte det är bra att ungdomarna har någonting att göra hela tiden 

mellan klockan 8-23 varje dag, jag tror det måste finnas utrymme för reflektioner 

och tankar om sig själva, sitt liv innan och sitt liv nu, och även inför framtiden. 

Det är lätt att som ungdom här på institutionen bara rusa iväg, att strunta i att 

tänka. Jag anser att delar av behandlingssyftet inte uppfylls då, tanken med 

behandling är ju att dom ska behandlas, inte bara hitta på saker hela tiden, trots 

att vi jobbar utifrån miljöterapi. ” 

5.2.4 Avsaknad av individualitet 
 
 

”- Man ser ju vissa mer än andra, vissa försvinner […] det är ju vårat fel […] 

dom syns inte, de fungerar så pass bra [...] det är dom struliga som syns mest 

[…] det finns stora risker med detta, behandlingen kan bli lidande, kanske börjar 

dom strula eller rymmer […] dom kanske tar på sig en roll som dom egentligen 

inte vill ha bara för att synas […] det beror på tidsbrist och personalbrist tror jag 

[…] man har bättre kontakt med vissa ungdomar. Och det är illa, men inte så 

mycket man kan göra åt det.” – Josefin  
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Alla fyra respondenter påpekade vikten av att avlägsna de drogrelaterade saker ungdomarna 

kan ha med sig när de kommer till institutionen, exempelvis t-shirtar med svampmotiv. Ture 

nämnde att det är oerhört viktigt att ungdomarna lägger av den gamla ”uniformen” som 

förknippas med det självdestruktiva liv de levde innan. Han menade att denna ”uniform” 

måste tas bort för att ungdomen ska kunna hitta en ny roll.  

Även Maj instämde i detta. Hon berättade om hur hon tror att en ungdom kan uppleva sin 

första hemresa efter en tid på institutionen:  

 

”[…]det är ju en kris, de ändrar så mycket, första hemresan är ju en chock, t o m 

mamma har blivit okänd […] ungdomen kan få en identitetskris och inte längre 

vet vem dom är och vad som hänt med dom. om detta beror på att de blivit 

fråntagen sin identitet på behandlingshemmet eller att de ändrat sin insikt kan 

man aldrig veta.[…]Personalen måste vara så pass proffsiga att de hjälper 

individen hitta en ny roll” 

 

Samtliga fyra respondenter försökte se varje ungdom som en enskild individ. Siirpa ansåg 

ändå att det fanns vissa risker med att hon ibland ser på ungdomarna som en grupp. Hon 

ansåg att eftersom de bor tillsammans och spenderar i stort sett all vaken tid ihop så är faran 

att hon generaliserar förväntningarna på ungdomarna och därmed ibland ser ungdomarna som 

en grupp istället för enskilda. Vidare berättade hon att personalen ibland brukar diskutera 

ungdomsgruppen som just en grupp. Till exempel ”den här ungdomsgruppen är bra, den här 

ungdomsgruppen är kaotisk”. Detta såg hon som ett problem då man faktiskt glömmer bort att 

varje individ i gruppen är speciell och att ungdomarna i sig påverkar gruppen lika mycket som 

gruppen påverkar varje enskild ungdom.  

5.2.5 Ansvarslöshet 
 

”- De flesta är ju här för att de har ett LVU o då finns det ju på papper att de inte kan ta hand 

om sig själva” – Josefin 

 

Tre av fyra respondenter ansåg att det ansvar som ungdomarna tar på institutionen är ansvar 

som har blivit tilldelat dem av personalen.  
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Ture menade däremot att det är likadant inne på institutionen som ute i samhället, 

ungdomarna har samma ansvar där och att det i lika hög utsträckning är tilldelat. Den 

kollektiva känslan spelar in, alla hjälper till för att institutionen ska fungera och alla delar på 

ansvaret.  

 

Maj menade att det är bra för ungdomarna att slippa ansvar, men att de kan bli frustrerande i 

längden då de inte får bestämma själva. Hon ansåg att man inte kan ha samma förväntningar 

på en 18-åring på institutionen som på en 18-åring utanför: 

 
”- De vet inte hur de ska uppföra sig, man måste börja på scratch […] ta ett telefon samtal 

och så. En vanlig ungdom kan ju det. Mer tålamod […] det krävs samma inlärning här på en 

18-åring som på en åttaåring hemma” 

 

Siirpa ansåg att ungdomarna behandlas som barn och att förväntningarna på vad de är kapabla 

till att ta ansvar för är får låga. Hon trodde att ungdomarnas självförtroende hade stärks om de 

hade haft möjlighet att ta mer ansvar, och detta i sin tur hade kunnat förhindra att ungdomarna 

känner sig handlingsförlamade när de blir utskrivna. Hon har upplevt att dessa låga 

förväntningar, som personalen generellt sett har på ungdomarna, gör att ungdomarna utnyttjar 

situationen och beter sig troligtvis omognare än vad de är.  

5.2.6 Stämpling 
 

Samtliga respondenter läste journalanteckningar och socialutredningar i varierande 

utsträckning. Tre stycken läste för det mesta enbart de journaler och utredningar som 

behandlade de ungdomar som de var kontaktpersoner till, dock gjordes detta inte direkt utan 

de lät en tid gå då de önskade själv skaffa sig en uppfattning om ungdomen och inte bli alltför 

påverkade av det som stod skrivet om denna. Josefin läste de flesta ungdomarnas journaler 

och utredningar. Om detta säger hon: 

 

”- Det påverkar en ju, vissa saker kan ju påverka en väldigt negativt om nån begått övergrepp 

eller nåt sånt, om den personen är ensam med våra tjejer eller så [...] så hade man inte dömt 

ut ungdomen om man inte hade vetat det” 
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Siirpa upplevde att trots att hon försökte att först bilda sig en egen uppfattning om 

ungdomarna så kunde hon bli negativt påverkad av att läsa tidigare journalanteckningar och 

utredningar.  

 

”- Jag vill ju skapa mig en egen bild, en egen känsla för ungdomarna, innan jag 

läser journalerna. Även fast jag gör såhär, och tror att jag har skapat en egen 

uppfattning om ungdomarna, så kan det jag läser påverka mig negativt. Jag vet 

inte om det har att göra med att jag är ganska ung och oerfaren, men ibland kan 

jag känna mig otrygg när jag umgås med en ungdom som jag vet har begått ett 

våldsbrott. Detta påverkar ju såklart både mig och ungdomen negativt. Mig för 

att jag inte kan göra ett ordentligt arbete då jag känner mig otrygg och ungdomen 

för att jag mer eller mindre stämplar honom eller henne som våldsbenägen.” 

5.2.7 Personalens syn på institutionsskada 
 

Sammanfattningsvis trodde samtliga fyra respondenterna att dessa fem faktorer, det vill säga 

isolering, undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av individualitet och ansvarslöshet, kan 

påverka om en ungdom blir institutionsskadad. De nämnde vikten av respekt från personalen 

och en bra utsluss för ungdomen för att förhindra risken för att de ska bli institutionsskadade. 

Maj trodde inte enbart att det är institutionen i sig som påverkar om en ungdom blir 

institutionsskadad eller ej, utan att det även är inkompetent personal som kan bidra till detta: 

 

”- Jag tror att huvudfaktorerna för en institutionsskada är hur lång tid man har 

vistats på en institution. Ju längre tid man är på en institution desto mer ökar 

risken för detta. Det är viktigt att man respekterar de ungdomar man har att göra 

med och att man ser till att de här fem faktorn som vi har talat om, att man har 

dom i åtanke när man jobbar så att man kan förhindra att det påverkar ungdomen 

negativt när han kommer härifrån.” 
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6. Slutsats/Diskussion  
 

I vår slutsats kommer vi att koppla ihop de teoretiska referensramar vi har och våra egna 

åsikter och funderingar med resultatet. Vi kommer att försöka ge svar på studiens syfte, som 

är att förklara hur personalens stämpling och utövning av social kontroll på ungdomar som 

vistas på institutionen ökar riskerna för tillståndet institutionsskadad. Vidare kommer vi att 

försöka svara på våra frågeställningar som är: Hur blir ungdomarna påverkade av personalens 

stämpling? Hur blir ungdomarna påverkade av personalens utövning av social kontroll? 

Upplever personalen själva att de stämplar ungdomarna och ser de i så fall några risker med 

detta?  

 

För att tolkningen av intervjuerna ska bli så korrekt som möjligt har vi tagit hänsyn till den 

eventuella problematik som existerar när man använder sig av intervjuer från två olika 

respondentgrupper. Vi redogjorde i metodavsnittet ( kapitel 4.2.3) för möjligheten att studien 

kan komma att bli färgad av den tänkbara konflikt som råder mellan personal och ungdomar. 

Dock menar vi att konflikten i sig är av vikt då maktklyftan blir tydligare i och med denna.  

6.1 Stämpling 

 

Det framgick genom intervjuer med ungdomar samt personal att det sker en stämpling av 

ungdomarna på institutionen. Både Josefin och Siirpa ansåg att de blev negativt påverkade av 

att läsa journalanteckningar och socialutredningar. Siirpa nämnde att hon ”mer eller mindre 

stämplar” en ungdom och Josefin sa att hon ”dömer ut”. Utifrån vårt resultat har vi funnit att 

förväntningarna på ungdomar som befinner sig på institutionen skiljer sig från de 

förväntningar som finns på ungdomar utanför denna. Vissa av ungdomarna upplevde själva att 

personalen såg på dem på ett visst sätt. Främst ansåg de att personalen såg på dem som barn, 

vilket de själv inte uppfattade sig vara. Detta styrktes av Maj som menade att det krävdes 

samma inlärning på en 18-åring på institutionen som det görs på en på åttaåring ute i 

samhället. Dock kan inte vi avgöra om Maj tillskriver ungdomarna en skenbar eller en faktisk 

social identitet, då kanske vissa ungdomar behöver behandlas just på detta sätt. Vi anser ändå 

att Maj generaliserar samtliga ungdomar genom detta uttalande och därmed sker det en 

stämpling från hennes sida.  

 



 52

Dessa, enligt oss, negativa förväntningar som personalen har på ungdomarna är en form av 

stigmatisering. Enligt Goffman innebär stigmatisering att man tillskriver individen en skenbar 

identitet istället för att se till den faktiska sociala identiteten.74 Det blir en vanhedrande effekt 

då ungdomarna enligt oss blir stämplade som oförmögna att ta hand om sig själva.  

 

Vi tycker, och anser att vi har uppbackning av det resultat vi har fått, att personalen stämplar 

en ungdom redan innan denne har kommit till institutionen. Personalen har möjlighet att se 

vilken sorts placering ungdomen har innan denne har anlänt och vi menar att det redan där 

sker en stämpling. Dels stämplas individen som en social avvikare bara genom faktumet att 

den är placerad på en institution. Vi menar att man inte placeras på en sådan om man lever 

upp till det normsystem som finns i samhället. Vidare anser vi, med stöd från vårt resultat, att 

det på institutionen sker ytterligare stämpling. En ungdom som har ett LVU- beslut blir i 

större uträckning stämplad som oförmögen att ta hand om sig själv än en ungdom med en 

SoL-placering. Detta för att en LVU-placering innebär att det ”finns papper på att den inte 

kan ta hand om sig själv”, vilket det inte finns på en SoL-placerad ungdom.  

 

I resultatet framgår det att den stämpling som sker på institutionen, det vill säga de 

förväntningar som finns på ungdomarna, kan resultera i att de lever upp till dessa. Siirpa 

ansåg att ungdomarna behandlas som barn och att förväntningarna som finns på dem är för 

låga. Hon trodde att detta resulterade i att ungdomarna kan börja bete sig utifrån de 

förväntningar som finns på dem, det vill säga som barn som är okapabla att ta hand om sig 

själva och oförmögna att ta ansvar.  

 

I vårt resultat kan vi utläsa att stämplingen från personalen främst rör ungdomarnas 

ansvarsförmåga. Detta kan leda till att de, dels utifrån att de faktiskt blir fråntagna allt ansvar 

på institutionen, dels utifrån att stämplingen kan leda till en självuppfyllande profetia, inte är 

kapabla att ta något ansvar efter utskrivning. Som vi flera gånger tidigare har nämnt kan 

frånvaro av ansvar vara en bidragande orsak till att en ungdom riskerar att bli 

institutionsskadad. Om man inte är förmögen att ta ansvar menar vi att det är omöjligt att till 

exempel sköta arbete, skola etcetera, det vill säga bryta sig in i samhället. I vår studie relaterar 

vi svårigheten att bryta sig in i samhället till en institutionsskada. Slutsatsen är, att en individ 

                                                 
74 Goffman. E, Stigma, s 12 
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som blir fråntagen sitt ansvar och/eller stämplas som ansvarslös löper större risk att bli 

institutionsskadad.  

 

På frågan om Rolf ansåg att personalen såg på honom som en enskild individ svarade han att 

hans upplevelse var att han ingick i ett kollektiv av narkomaner. Utifrån detta anser vi att man 

kan anta att Rolfs upplevelse är att personalen stämplar hela ungdomsgruppen som 

narkomaner. Personalen tillskriver i så fall ungdomarna rollen som sociala avvikare. 

 

En behandlingsinstitution är en total institution. Totala institutioner karaktäriseras av 

slutenhet, rollförlust och avidentifiering av den tidigare identiteten. När en ungdom kommer 

till en institution har den ett bestämt sätt att se på världen och sig själv. När denne blir isolerad 

går vissa roller förlorade på grund av den barriär som finns mellan honom eller henne och 

samhället utanför. Ungdomen har inte samma rollindelning längre då den hela tiden befinner 

sig på institutionen och därmed inte har möjlighet att inneha flera olika roller. På en 

institution blir stigmat tydligare än någonsin. Ungdomens roll som avvikare blir utmärkande 

eftersom det inte finns någon annan roll som konkurrerar med den. Denna stämpling kan 

åtminstone tillfälligt innebära att det kan bli svårt att återvända till samhället då man i och 

med vistelsen på en institution i högre grad än tidigare blivit stämplad som avvikare. Denna 

stämpling innebär att ungdomen trots sin vistelse på institution fortfarande ses som en 

avvikare av det sociala system som utgör samhället och är därmed inte är en fullvärdig 

medlem av detta, det vill säga ungdomen kan inte bryta sig in i samhället.75  

 

Sammanfattningsvis, en ungdom som fortsätter att stämplas som en social avvikare inne på 

institutionen av personalen kan ha svårigheter att bryta sig in i samhället. Att personalen 

tillskriver ungdomen avvikaregenskaper och därmed en viss roll kan med andra ord öka 

riskerna för en institutionsskada. 

6.2 Social kontroll 

 

Det är ett faktum att det utövas social kontroll inom alla sociala system, och en institution är 

ett socialt system. Utövandet av social kontroll sker av en enda anledning; att motverka 

sociala avvikelser och verka i riktning mot social konformitet. För att motverka social 

avvikelse använder sig social kontroll av olika strategier, till exempel genom inlärning av 
                                                 
75 Närvänen, A-L, Tids- och rumssociologiska aspekter på stigmatisering och totala institutioner,s 100-104 
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riktigt beteende, det vill säga det beteende som följer normsystemet.76 Vi tycker att på en 

institution är det främst socialiseringsprocessen och uppfostran som är det viktigaste 

faktorerna vid inlärning av riktigt beteende. Det är personalen som innehar den sociala 

kontrollen då det är de som bestämmer samtliga regler på en institution.  

De är även personalen som besitter kunskapen om det erkända normsystemet och det är deras 

uppgift att lära ut detta till de ungdomar som är placerade där.  

 

Vi anser att vi får stöd av vårt resultat när vi menar att den sociala kontroll som utövas på den 

institution vi utfört intervjuerna på kan vara en bidragande faktor till institutionsskada. 

Samtliga fem faktorer; isolering, undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av individualitet och 

ansvarslöshet, är det sätt som personalen kontrollera ungdomen utifrån. Respondenter i 

personalen såg risker i att isolera en ungdom om det inte finns en bra utsluss med i bilden. De 

trodde att det kunde bli svårt att bryta sig in i samhället och anpassa sig till detta om 

ungdomen under en längre tid varit isolerad från det.  

6.3 Den onda cirkeln 

 

Vi anser att stämpling är en produkt av social kontroll. Om det inte hade utövats någon social 

kontroll så hade det heller inte funnits någon anledning till stämpling. Att social kontroll 

motverkar social avvikelse innebär per automatik att de människor som inte lever upp till 

normsystemet stämplas som avvikare. Social kontroll tillåter alltså att individer stämplas. 

 

När ett dolt stigma, som missbruk, uppdagas är det högst troligt att det sociala systemet utför 

en sanktion, till exempel får individen ett LVU. I och med detta blir stigmat synligt och 

individen blir stämplad som avvikare. Sanktionen är en form av social kontroll där det sociala 

systemet motverkar social avvikelse för att försöka främja social konformitet. När individen 

sedermera, på grund av sitt LVU, hamnar på institution blir denna återigen stämplad, då 

främst av personalen. Även inne på institutionen utövas social kontroll för att få individen att 

bete sig på ett sätt som följer normsystemet, både de normsystem som finns inne på 

institutionen, men även det system som finns ute i samhället. Individen blir fråntagen sina 

tidigare roller, bland annat missbrukarrollen och stämplas nu som klient på en institution. När 

individen sedan blir utskriven från institutionen är risken stor att denne ännu en gång blir 

stämplad av det sociala systemet som utgör samhället, på grund av den sociala kontrollen. 
                                                 
76 Dahlström, E, Normer, avvikelse och social kontroll, s 24 
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Denna gång blir individen stämplas som dels en före detta missbrukare och dels en före detta 

klient på en institution. Att vara en före detta missbrukare eller klient på en institution är inte 

accepterat i normsystemet och den sociala kontrollens jakt på konformitet innebär att 

individen fortfarande ses som en avvikare. Detta anser vi i sin tur kan leda till att det blir en 

självuppfyllande profetia och att individen uppfyller de förväntningar som finns på honom, i 

detta fall som en avvikare. För att stå ut med detta menar vi att risken kan vara stor att 

individen börjar missbruka igen och den sociala kontrollen återigen måste göra en sanktion.  

 

Med andra ord, den sociala kontrollen producerar stämpling som i sin tur leder till att 

individen inte kan bryta sig in i samhället (institutionsskada). Denna skada kan i sin tur leda 

till att individen fortsätter att avvika och resulterar således i en ond cirkel. 
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Bilaga 1: Intervjumanual till ungdomarna 
 
BAKGRUNDS FRÅGOR 
 

- Hur gammal är du? 
 

- Hur länge har du varit på institutionen? 
 

- Vad har du för sorts placering? SoL? LVU? Kontraktsvård? 
 

- Hur länge är du placerad på institutionen? Vet du när du blir utskriven? 
 
 
ISOLERING: 
 

- Hur ser din kontakt med familj och vänner ut? 
 
- Hur ofta och på vilket sätt har du möjlighet att röra dig utanför institutionen? 
 
- Hur påverkas du av att din tillvaro utgörs av regler? 
 
- Tror du att ditt sätt att se på dig själv och omvärlden påverkats i och med din vistelse 

på institution? Hur, i så fall? 
 
 
UNDERGIVENHET: 
 

- Hur ser relationen mellan dig och personalen ut? Anser du att ni har lika mycket att 
säga till om? 

 
- Hur påverkar detta dig? 

 
- På vilket sätt har du möjlighet att bestämma över ditt eget liv och kontrollen över 

detta? 
 

- Vad händer om du vägrar följa institutionens regler? Hur får följderna av detta dig att 
må/känna? 

 
 
INITIATIVLÖSHET: 
 

- Kan du ta egna initiativ? 
 
 

- Hur ser dina möjligheter till att ta egna initiativ ut? Tex. när du ska äta, sova, sporta,  
vad du ska sysselsätta dig med. 

 
 
- Hur påverkar det dig nu? 
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- Hur tror du att det kommer att påverka dig när du är utskriven och återigen bestämmer 
över dina egna val? 

 
 
AVSAKNAD AV INDIVIDUALITET: 
 

- Hur upplever du faktumet att du sällan gör någonting på egen hand? 
 
- Upplever du att du känner dig som en enskild individ eller att du ingår i ett kollektiv? 
 
- Hur påverkar det dig att du inte själv får bestämma vilka saker du får lov att ha på 

institutionen? Tex. kläder, tavlor, affischer. 
 
 
ANSVARSLÖSHET: 
 

- Hur mycket ansvar anser du att du tar generellt, i relation till hur mycket ansvar du tog 
innan din vistelse på denna institution? 

 
- På vilket sätt tar du eget ansvar på institutionen? 

 
- Hur reagerar du när du blir kritiserad? 

 
- Anser du att personalen ser på dig som en vuxen människa? – om nej; på vilket sätt, 

och hur påverkar det dig? 
 
 
AVSLUTNINGSFRÅGA: 
 

- Hur tror du att din vistelse på institution kommer att påverka dig när du blir utskriven? 
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Bilaga 2: Intervjumanual till personal 
 
BAKGRUNDS FRÅGOR 
 

- Hur gammal är du? 
 

- Vad har du för utbildning? 
 

- Hur länge har du jobbat inom missbrukarvården? 
 

- Hur länge har du jobbat på denna institution? 
 
STÄMPLING 
 

- Läser du ungdomarnas journaler? Om ja, påverkar det ditt sätt att se på ungdomarna? 
Hur? Positivt/negativt? 

 
- Hur anser du att ungdomarna påverkas av att det är ni i personalen och socialtjänsten 

som tar de flesta besluten åt ungdomarna? 
 

- Har du samma förväntningar på en ungdom som du behandlar som på en ”vanlig” 
ungdom ute i samhället? 

 
- Tror du att dina förväntningar gällande ungdomen i förhållande till isolering, 

undergivenhet, initiativlöshet, avsaknad av individuallitet och ansvarslöshet på något 
sätt påverkar ungdomarnas beteende? Om ja, hur? 

 
 


