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1. Introduktion  
 
Att samspela verbalt och semiotisk med sina medmänniskor är något naturligt som de flesta 
människor gör varje dag. Många gör detta oreflekterat som en del av det vardagliga livet, 
och det är först när förhållanden förändras, när vi möter människor vi inte känner eller inte 
förstår, som vi uppmärksammar hur interaktionen sker. För de flesta av oss är det ovanligt 
att samspelet med andra människor är ofrivilligt styrt av maktstrukturer. Vi har själva stor 
kontroll över var och när vi vill befinna oss på en plats, och vi har dessutom i stor 
utsträckning möjlighet att välja vilka i vår omgivning vi vill interagera med. Dock har de 
flesta av oss varit med om att vi i ett visst umgänge eller i vissa situationer spelar en ”roll”, 
att sammanhanget vi befinner oss i gör att vi inte är avslappnade, att vi säger saker vi inte 
tänkt säga och handlar på ett för oss ovant sätt. För att hantera dessa situationer finns det 
många olika metoder, vissa ”gillar läget” och följer med i den nya situationen, andra 
försöker visa upp en annan sida av sig själva och ytterligare andra väljer att försöka förändra 
och göra motstånd mot den ”roll” som skall spelas upp. Hur vi än väljer att göra, så har vi i 
viss mån ett val, en möjlighet att förändra situationen själva.  I ovanliga fall kan det ibland 
vara så att någon annan går in och hjälper oss i dessa situationer, tar över kontrollen över 
situationen. Detta kan ibland inge en känsla av obehag över att den andra kontrollerar de 
möjligheter jag själv har att agera. Men det kan också vara en befrielse, en befrielse att 
någon frigör en från den obehagliga obekanta position som uppstått. 
 
Vad händer då om människor är frihetsberövade och inte själva väljer vare sig miljön de 
vistas i, maten de äter, aktiviteterna de ska utföra eller vilka skrivna och oskrivna regler som 
ska följas? Till exempel på ungdomshem som vi nu vill rikta fokus på. I samhället i dag 
ligger debatten om vård av unga konstant mullrande under ytan, för att då och då blossa upp 
till en het debatt. De flesta av dessa debatter handlar om fel som begåtts, rymningar, 
misshandel på ungdomshem och om tveksamma myndighetsutövningar som lett till lidande 
för den omhändertagne. Detta gör att den allmänna bilden av ungdomshemmen och regler 
och förordningar inom ungdomsvården periodvis varit mycket ifrågasatt. Vi har bland annat 
kunnat läsa i dagstidningar om att vården inte fungerar och att det förekommer misshandel 
och rymningar. Utöver detta finns naturligtvis fungerande ungdomshem där ungdomarna 
rehabiliteras och kommer ut som accepterade samhällsmedborgare. Ungdomshem för 
ungdomar finns i olika former, från helt låsta avdelningar där ungdomarna befinner sig 
dygnet runt, till mer öppna avdelningar där det finns aktivitet förlagd utanför själva 
institutionen. Olika regler kan även gälla för ungdomar på samma avdelning då de kan vara 
omhändertagna enligt olika förordningar. Majoriteten av ungdomarna på ungdomshem 
avtjänar ett straff för ett brott de blivit dömda för. Tiden kan då variera upp till maxstraffet 
på fyra år. Övriga ungdomar är omhändertagna enligt Lagen om vård av unga (LVU). Detta 
är ett icke tidsbestämt omhändertagande med halvårsvis omprövning. De olika lagarna och 
reglerna, som finns för omhändertagande kan möjligen också vara en betydande aspekt i hur 
ungdomarna positionerar sig gentemot varandra.  
 
SiS (Statens institutioners Styrelse) är den myndighet som ansvarar för ungdomsvård på 
ungdomshem. Man skriver i sin verksamhetsplan (2006) att man på uppdrag av regeringen 
kommer att utveckla de vårdkedjor som gör att vården blir långsiktig och utskrivningen 
välplanerad. Detta är ett led i den aktuella satsningen regeringen genomfört år 2005-2007, 
som har namnet ”Ett kontrakt för livet”. Satsningen gäller i första hand missbruksvård men 
påverkar även andra vårdformer då till exempel kommuner kan få reducerat dygnspris för de 
individer de placerar i vård. Prisreduceringen kräver motprestation av kommunerna i form 



4 
 

av noggrann planering för eftervård och uppföljning då man bedömer detta vara av yttersta 
vikt för att individer som fått behandling ska kunna fortsätta att ha ett sunt levnadssätt. 
Genom detta kan kommunerna komma att anstränga sig för att hitta nya och bättre former 
för eftervård och skaffa sig kunskap om effektiva modeller för att hantera olika typer av 
problematik. 
 
I SiS verksamhetsplan för ungdomshem står det också om behandlingens mål och syfte. Ett 
av målen formuleras enligt nedan. 
 

Att med hjälp av behandlande insatser bidra till att minska risken för återfall i 
kriminalitet, Den unges vård ska ske under betryggande former för den unge och för 
samhället.  All vård baseras dock på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet (SiS 
2006:25).  

 
Detta mål är intressant att ställa mot medias ofta svartmålande bild av ungdomshemmen i 
Sverige. Vi ställer oss också frågande till hur mycket ungdomarna själva känner till av de 
mål SiS har för verksamheten och den bild av ungdomshemmen media ibland framställer. 
   
Kring institutioner för ungdomar samt andra institutioner som fängelser och psykiatrivård 
har det gjorts otaliga undersökningar, både inom sociologi och inom andra 
vetenskapsgrenar. Sociologer på olika nivåer har intresserat sig för olika delar av 
institutionaliserad verksamhet, Erving Goffman bland andra har studerat institutioner i sitt 
numera klassiska verk Totala institutioner (1963).  Många studier har nu några år på nacken 
och utgår från en vårdform som i dag inte längre är aktuell, eftersom många förändringar 
skett inom institutionsvården. Med inspiration hämtad ur tidigare gjorda studier skulle vi 
vilja lyfta den här frågan och se den i ett nytt dagsaktuellt ljus. Vi vill ta ett steg ifrån den 
negativa bilden av ungdomshem och det maktutövande som ofta målas upp. Med vår 
forskning vill vi belysa ungdomarnas sätt att konstruera sin situation på ett ungdomshem i 
dag på 2000-talet- Vi vill utgå från dem, inte som institutionaliserade utan som ungdomar 
hänvisade till ett starkt regelverk.  
 
Vad händer med möjligheterna att konstruera en värdefull vardag under frihetsberövandet? 
Är den yttre kontrollen från den institution som ungdomar befinner sig i, lika obehaglig som 
den är när man i sin vardag känner att man spelar en ”roll”?  Eller är det en befrielse att vara 
kontrollerad? Då någon kan ”rädda” någon annan ur en obehaglig situation i vardagen, 
kanske det tunga regelverket på ett ungdomshem ger en frihet för ungdomar att hitta nya 
vägar för sitt agerande som inte tidigare varit tillgängliga. Kan frihetsberövandet i sig skapa 
nya möjligheter att omforma den egna identiteten? 
 

Vår egen tanke kring denna debatt är att det finns både för- och nackdelar med ungdomshem 
och dessutom fungerar vissa bättre än andra av olika skäl. Just detta är dock inte vad vi i 
denna undersökning har för avsikt att reda ut. Vi hoppas istället få en djupare förståelse av 
själva samspelet mellan individer som är placerade på ungdomshem och mellan ungdomar 
och personal. Vi vill också veta hur de själva talar om detta. Vi har fokuserat på vilka 
positioner ungdomarna intar och hur de bibehåller eller förändrar dessa och hur de själva 
kan konstruera eller förhålla sig till dessa positioner och maktrelationer.  För att kunna 
skapa goda möjligheter till ett bra liv för ungdomar måste vi vilja förstå hur alla små delar i 
den mänskliga samvaron hänger ihop, vilket också vi anser vara grunden i allt arbete med 
människor.  Genom kunskap skapas möjligheter till förändring, i detta fall kan förståelsen 
av ungas möjlighet till nya positioneringar och formande av den egna tillvaron inte bara leda 
till en möjlig förändring av institutionsvård för unga utan kanske även beroende på vad vi 
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får veta, till en förändring av den stigmatiserade mörka bilden av ungdomshem, och de 
stigman som kan uppstå för ungdomar som vistas där. 
 
 
2. Problemformulering och syfte  
 
Utifrån dessa funderingar har vi ställt oss frågande till de möjligheter vi har att agera, vilka 
möjliga utgångslägen finns det för oss som människor i vårt möte med varandra och hur 
förändras detta utifrån den fysiska miljön vi vistas i. Vi ämnar ta reda på vilka möjligheter 
frihetsberövade ungdomar har att positionera sig, när de är beroende av omständigheter 
utanför den egna personen och hur ungdomarna själva talar om detta. Vi vill även titta på 
hur maktstrukturer påverkar ungdomarna under frihetsberövandet och vilka möjligheter 
ungdomarna har att konstruera den egna identiteten. 
 
Utifrån detta är vår avsikt att studera ungdomshem utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
förhållningssätt för att få svar på hur det verkligen förhåller sig på ungdomshem. Syftet med 
undersökningen är att fördjupa vår förståelse för hur ungdomarna konstruerar sin vardag. Vi 
vill förstå vilka faktorer som spelar in då individer intar olika subjektspositioner och hur 
maktrelationer påverkar individerna. Vi vill även ta reda på om själva 
frihetsberövandet/kontrollen upplevs som enbart negativ eller om det kan finnas en 
befriande känsla i att bli styrd och reglerad av andra.  
 
Våra frågeställningar är; 
   

• Vad innebär frihetsberövandet för ungdomars konstruktion av sin identitet och sin 
tillvaro? 

• Hur hanterar ungdomar sin situation under frihetsberövandet? 
 

 
3. Disposition 
  
Vi kommer att börja vår uppsats med en genomgång av den tidigare forskningen på 
området. Den forskning som finns inom detta fält är inte särskilt omfattande så vi har därför 
även tagit med forskning om ungdomar i andra situationer än just på ungdomshem. Bristen 
på relevanta artiklar innebär också att vi valt att använda många statliga undersökningar och 
forskningsrapporter. Vi kommer sedan att gå vidare och redovisa de teorier och de begrepp 
som ligger till grund för vår undersökning. Vi arbetar då främst efter två teoretiker; Michael 
Foucault, där de begrepp som vi har som centrala är makten, den disciplinära och den 
monarkiska makten och dess verkningar och Erving Goffman från vilken vi hämtar begrepp 
som beskriver de beteenden som människor använder för att hantera en institutionalisering. 
Vi kommer även att använda oss av socialkonstruktionismen och teorin om 
subjektspositioner då vi anser att detta på ett relevant sätt kan hjälpa oss att förstå vilka 
strukturer och positioneringar som är gällande för de frihetsberövade ungdomarna. Vidare 
kommer vi att redovisa hur vi samlat in vårt datamaterial, som består av intervjuer med både 
ungdomar och personal på ungdomshemmet och observationer samt hur vi analyserat dessa. 
Den analysmetod vi använder för analysen av observationerna är en socialkonstruktionistisk 
modell som vi lånar från Vivian Burrs (2004), detta för att söka förståelse för de yttre 
strukturerna och subjektspositionerna som förekommer på ungdomshemmet. För att 
analysera våra intervjuer kommer vi att arbeta diskurspsykologiskt, för att kunna förstå hur 
individerna på ungdomshemmet utifrån de givna positioneringarna och den struktur som 
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finns, själva förmår konstruera sin mening och identitet. I detta avsnitt kommer vi också att 
redovisa hur vi gjort vårt urval och hur vi gick till väga för att få kontakt med det undersökta 
ungdomshemmet.  
 
Vi kommer sedan att gå vidare till vår resultatdel. Där redovisas först de resultat som 
framkommit i observationerna. Bland annat analyseras de subjektspositioner och 
makstrukturer vi observerat. Samt hur dessa strukturer och positioner förändras och 
påverkar individerna utifrån förändrade situationer. Efter detta kommer resultatet av 
intervjuerna att redovisas, det resultat vi här får fram är mest fokuserat på individernas egna 
konstruktioner av verkligheten, hur de själva hanterar sin tid på institutionen, vilka av de 
maktstrukturer som vi sett framträda i observationerna som de själva är medvetna om, samt 
hur de själva framställer sin egen person. Även de intervjuer som har gjorts med personal på 
ungdomshemmet kommer att redovisas här, i syfte att ge nya infallsvinklar som kan stärka 
ungdomarnas utsagor eller påvisa skillnaden i hur ungdomarna och personalen uppfattar 
situationen på ungdomshemmet. Därefter följer en kort sammanfattning av resultatet, där vi 
sammanställer de resultat vi fått utifrån de redovisade intervjuerna och observationerna. När 
vi sedan går vidare till diskussionen kommer denna behandla våra resultat i relation till först 
tidigare forskning och sedan till teori, där vi också kommer att kommentera den använda 
metoden. Här kommer vi att redogöra för vad vi anser att vårt resultat tillfört den forskning 
som redan finns på området samt hur detta samspelar med vår teori. Vi kommer också att 
försöka vara självkritiska och redovisa vad vi ansett vara svårt och vilka problem vi stött på 
i undersökningen, för att avslutningsvis gå vidare och blicka framåt och påvisa vad vi anser 
vara relevant att fortsätta forska på inom detta område i framtiden. 
 
 
4. Tidigare forskning  
 
Det finns en hel del forskning om ungdomar och ungdomsbrottslighet. Vår utmaning var att 
gallra bland artiklar för att hitta det som var relevant för vår uppsats. I en noggrann 
avvägning har vi försökt få med forskning som säger något om våra frågor på både makro 
och mikronivå. Mycket av den tidigare forskningen är kvantitativa undersökningar där man 
studerat antalet brott eller våld i olika sociala grupper eller i olika tider. Man har i tidigare 
forskning även tittat på samband mellan brottslighet och uppväxtvillkor eller försökt hitta 
orsakssamband. Undersökningar om institutioner och dess strukturer förkommer också. Vi 
har i relativt stor utsträckning använt oss av svenska statliga forskningsrapporter. SiS har 
under många år gjort ett antal egna utredningar där man tagit upp olika frågor kring 
ungdomshemmen och hur ungdomarna har det där. Det är utredningar om såväl säkerheten 
på ungdomshemmen som behandlingarnas utfall och verksamhetens mål och framtida 
planer.  
 
Även forskning kring olika behandlingsmetoder och dess resultat har gått att finna, även om 
det fanns anmärkningsvärt lite undersökningar som visar samband mellan 
behandlingsmetoder och resultat. Sådana undersökningar är relevanta för vårt arbete då vi 
anser att behandlingsmetoderna inverkar på ungdomarnas sätt att hantera sin tillvaro och 
konstruktionen av denna som frihetsberövade.  Det som saknas i tidigare forskning är 
kvalitativa studier där ungdomarnas egna berättelser kommer fram, om hur de själva 
upplever sin situation som frihetsberövade. I de få rapporter man låtit ungdomarna själva 
svara på frågor har detta skett via enkäter. Vi misstänker dock att det kan ha påverkat 
ungdomarnas intresse av att lämna ut sina tankar samt att forskarna genom färdiga enkäter 
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riskerar att missa de frågor som är meningsfulla och viktiga för ungdomen själv. Det är 
denna lucka i forskningen vi genom vår undersökning ska fylla. 
 
För att få en tydlig struktur över vad den tidigare forskningen visar oss, har vi delat in de 
artiklar och rapporter vi gått igenom i olika kategorier. Under dessa rubriker har vi sedan 
lyft fram väsentliga delar som har relevans för undersökningens syfte, att undersöka hur 
ungdomar konstruerar sin tillvaro och identitet som frihetsberövade. 
 
Identitet och självbild 
 
Ett stort område inom forskningen rör på olika sätt identitet och ungdomars utveckling. Då 
vi försökt utesluta de artiklar med de strikt psykologiska perspektiven på identitetskapandet, 
hamnar vi i undersökningar som sätter ett samband mellan identitet och samhörighet i olika 
grupper. I en undersökning av Tarrant, MacKenzie & Hewitt (2006), har man tittat på hur 
ungdomar, 14-15 år, utvecklar sin identitet. Man vill ta reda på hur ungdomar förhåller sig 
till varandra i sitt nätverk av kamrater och hur detta i sin tur är betydelsefullt för ungdomens 
identitetskapande. Författarna utgår från begreppen ”ingroup” och ”outgroup” då de 
beskriver hur möjligheten till att skapa sin identitet stärks genom att vara del i en grupp. 
Gruppens individer hjälper ungdomen att strukturera sina relationer med andra i ett 
växelspel mellan att vilja vara som de andra i sin grupp och att samtidigt vilja utveckla sin 
egen identitet. Ungdomarna fick i en enkät svara på frågor, uppdelade på de tre 
huvudområdena grupptillhörighet, personlig utveckling och självkänsla. Genom svaren på 
dessa frågor kunde forskarna se vissa strukturer i ungdomens identitetsutveckling. Det har 
tidigare konstaterats att tonåringar som tillhör en grupp av kompisar som de kan identifiera 
sig med, även har en bättre självkänsla. Omvänt kunde forskarna i denna undersökning 
konstatera att ungas självkänsla i sin tur innebär att ungdomen lättare kan identifiera sig 
med kamrater och hitta en position i kamratgruppen. Tillhörigheten till en kompisgrupp 
hade alltså större betydelse än alla övriga variabler i fråga om att hitta en trygg identitet. Då 
ungdomar på ungdomshem ofrivilligt är hänvisade till en grupptillhörighet i form av sina 
medintagna, anser vi att detta blir en intressant aspekt i hur ungdomen kan påverkas av 
detta. Möjligheten att utveckla sin identitet skulle då delvis kunna bli styrd av att dessa 
ungdomar lever under frihetsberövning och därför själva inte kan välja den grupp de umgås 
med. För oss blir det i denna undersökning intressant att förstå om ungdomarna ser de andra 
intagna som en del av en in-grop som kan leda till en identitetspåverkan. 

En annan viktig del i identitetskapandet som anknyter till vår undersökning gäller hur 
negativa smitteffekter kan påverka ungdomar. Alltså att ungdomar tar efter negativa 
beteenden som andra ungdomar i deras närhet visar upp. Andreassen (2003) har 
sammanfattat forskningsreslutat kring detta. Att sammanföra flera ungdomar som samtliga 
har beteendeproblem är något som skiljer institutionsbehandling från annan behandling. 
Andreassen slår fast att antisocialt beteende både kan upprätthållas och utvecklas till följd 
av institutionaliseringen av unga. Bristen på andra människor att bilda samhörighet med på 
ett ungdomshem kan också leda till att ungdomarna etablerar ett samspel med kamrater de 
annars inte hade identifierat sig med. Precis som Foucaults studier kring fängelsekultur 
(Foucault 2003) visar undersökningar att det även på ungdomshemmen utvecklas en särskild 
subkultur där kriminallitet och droger glorifieras och där man tar avstånd från personalen 
och ungdomshemmets försök till behandling. Ju starkare ungdomen identifierar sig med den 
kulturen, ju svårare blir det att återvända till samhället utan ett fortsatt liv utan kriminalitet. 
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Även då man studerar yngre barn ser man ett tydligt samband mellan de sociala 
interaktioner man är en del av och skapandet av den egna identiteten. I en undersökning 
(Nesdale & Flesser 2001) har man genomfört en studie i ”experimentform” på 258 barn i de 
tidiga skolåren. Man lät barnen tro att experimentet var en slags tävlingslek och bad dem 
måla en bild. De gjorde sedan olika grupper där man påverkade barnen att bilda team med 
sin egen grupp. De skulle sedan bedöma bilder från olika grupper och svara på enkätfrågor 
om hur de uppfattade sig själva och andra barn. Det mest uppenbara i resultatet var att 
barnen mycket snabbt skapade en samhörighet med den egna gruppen, trots att de själva inte 
valt sina gruppkamrater. De såg också lätt fördelar med sina gruppkamrater samtidigt som 
de lätt hittade nackdelar hos de som ingick i andra grupper. Detta anser vi ha stor betydelse 
för hur ungdomarnas förutsättningar på ungdomshem ser ut, då det gäller att stå emot 
grupptryck och samarbeta med personalgruppen. 
 
Positioner och roller på ungdomshem 
 
Då vi tittat närmare på de positioner som ungdomar kan inta i olika situationer har vi bland 
annat haft för avsikt att förstå i vilken utsträckning detta är något ungdomen själv kan välja. 
Att inta olika roller i olika sammanhang är något som de flesta på ett naturligt sätt kan göra 
både medvetet och omedvetet. Då institutionsvård tvingar in ungdomen i en särskild 
situation och en underordnad ställning, antar vi att detta får betydelse för de interaktioner 
som sker på ungdomshemmen. I en av SiSs forskningsrapporter, som också den bygger på 
en kvantitativ datainsamlingsmetod, har Palm (2003) bland annat försökt fånga 
ungdomarnas subjektiva uppfattning om sin roll i gruppen. Frågorna i undersökningen 
handlar genomgripande om situationen på institutionen och hur klimatet upplevs där. De är 
också inriktade på möjligheten till kontakt med yttervärlden och erhållna 
behandlingsinsatser.  De flesta av ungdomarna ansåg att reglerna på institutionen var för 
stränga och att de nästan alltid blev behandlade som barn av personalen, vilket de ansåg 
vara förnedrande. Med andra ord är de redan i sin roll som ”intagna” hänvisade till en 
underkastad roll i förhållande till personalen. De ansåg vidare att personalen snarare var 
vakter än behandlingspersonal vilket i sin tur ledde till ett minskat förtroende och istället en 
större gemenskap med de andra ungdomarna. Detta även om de uppgav att de utanför 
institutionen inte skulle ha känt tillhörighet till samma typ av kamrater. Ungdomarna i 
denna undersökning ansåg sig i vissa sammanhang endast ha små eller inga möjligheter att 
uppträda på ett sätt som stämde överens med sin vilja, då detta skulle få konsekvenser för 
deras vistelse i form av indragna förmåner eller ”straff” från andra intagna. Många valde i 
stor utsträckning att i sitt beteende handla taktiskt, för att få en så bra vistelse som möjligt 
(Palm 2003). För att förstå hur ungdomar konstruerar sin tillvaro under frihetsberövning, har 
vi valt att studera de positioner som är möjliga för dem i den institutionaliserade miljön. Då 
vi anser att detta är viktig del i förutsättningen för skapandet av sin egen situation.  
 
Olika strukturer på institutioner har gett olika resultat på behandlingen. En erkänd modell 
som heter ”Teaching Family Homes” har visat sig funktionell för unga med 
beteendeproblem. Detta oavsett om vården gäller för ungdomar som begått brott eller är 
omhändertagna i förebyggande syfte. Modellen bygger på att skapa små grupper av 
ungdomar där personalen intar en slags föräldraroll. Syftet är att bygga upp en tät relation 
mellan personalen och ungdomarna för att få ett starkt förtroende sinsemellan. De ungdomar 
som vistas på dessa enheter har haft goda framsteg i sin behandling och intagit en 
syskonliknad relation till varandra. (Andreassen 2003). Detta är också den 
behandlingsmodell som haft bäst resultat i fråga om minskad kriminalitet efter vårdtiden. 
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Medbestämmande, makt och myndighetsbeslut 
 
Ungdomar som inte är dömda för något brott men som ändå är omhändertagna av 
myndigheterna behandlas vanligtvis på HVB-hem. Förkortningen står för Hem för vård 
eller boende. Detta är en vårdform där ungdomarna vistas på ett särkilt ställe dygnet runt, 
ofta under hemlika förhållanden. I forskningsrapporten ”Bedömning och uppföljning av 
ungdomar vid HVB-hem – rapport från en pilotstudie” (Westermark & Sallnäs 2004) från 
socialstyrelsen har man i olika enkäter låtit både personal på HVB-hem, ungdomarna och 
deras föräldrar svara på en rad frågor, både vid inskrivning och vid utskrivning. Frågorna 
var uppdelade i följande huvudgrupper. Relationer (bygger på underskalorna involvering, 
stöttning och spontanitet), Behandling/personlig utveckling (bygger på underskalorna 
autonomi, praktisk orientering, personlig problemorientering och ilska/aggression) samt 
Organisation/systemupprätthållande (bygger på underskalorna ordning och organisering, 
programklarhet och personalkontroll).  
 
Trots socialomsorgens ansats att försöka öka ungdomarnas och föräldrarnas inflytande har 
man fortfarande stora brister i systemet. Material de samlat in visar att ungdomars 
problembild inte alltid stämmer med den behandlingsinriktning som institutionen själv 
uppger. Att vi vill se på detta ur ett maktperspektiv bottnar i att det även här är andra som 
tar över makten över ungdomarnas framtidsplaner. Även om omhändertagandet vid tillfället 
är ”oundvikligt” borde det vara den omhändertagande instansens skyldighet att genomföra 
vården på ett sätt som på vetenskaplig grund är funktionell. Ett antagande som hos oss 
bottnar i att makt till viss del kan vara fruktbart men som medför ett stort ansvar. Vi har 
dock i den tidigare forskningen inte kunnat hitta mycket som tyder på att den 
omhändertagande myndigheten arbetar utefter vetenskaplig kunskap. Att från myndigheters 
sida fatta beslut ”över huvudet” på ungdomen försvårar samarbetet. Rapporten (Westermark 
& Sallnäs 2004) beskriver också hur viktigt det är att se på ungdomars problem från flera 
perspektiv och inte minst ta reda på hur de själva berättar om sin situation och sitt beteende. 
Det är just detta som vi i vår egen undersökning ämnar göra då vi gör djupintervjuer och 
observationer i ungdomarnas vardag på ett ungdomshem.  
 
Vi har även gått igenom en forskningsrapport från socialstyrelsen (Vinnerljung, Sallnäs & 
Kyhle-Westermark 2001) som gäller 13–16-åringar som placerades i socialtjänstens 
dygnsvård under 1991, under titeln ”Sammanbrott vid tonårsplaceringar– om ungdomar i 
fosterhem och på institution”. Man har här undersökt hur vanligt förekommande det är med 
sammanbrott i ungdomsvåden, dvs. att vården avbryts, samt vilka faktorer hos de fyra parter 
som är inblandade i en placering utanför hemmet, som verkar ha betydelse för 
sammanbrottsrisken. De fyra parterna är barnen själva, de biologiska föräldrarna, 
vårdmiljöerna (fosterhem och institutioner) och socialarbetarna. Rapportens huvudsakliga 
syfte är alltså att undersöka vilka faktorer som visar korrelationella samband med 
sammanbrott, det vill säga vilka faktorer som verkar öka respektive minska risken för 
sammanbrott (Vinnerljung, et.al., 2001:24). I denna rapport används begreppet fosterhem. 
Familjehem är annars den idag aktuella och korrekta benämningen rent formellt. Det är 
dock vanligt att man i dagligt tal fortfarande använder den tidigare benämningen fosterhem. 
 
Med sammanbrott menar man ett oplanerat avbrott i den pågående behandlingen eller att 
vården avslutas på ett sådant sätt att det är uppenbart att detta inte är vad man hade tänkt sig. 
Det kan vara en institution som inte anser sig ha resurser som motsvarar vårdbehovet men 
det kan också vara ett familjehem som av olika skäl säger upp sitt uppdrag att ta emot 
ungdomen i sitt hem. Det är dock en myt att sammanbrott huvudsakligen orsakas av att 
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fosterföräldrar/institutioner ”kastar ut barn”. Ofta är det ungdomen själv som avviker eller 
vägrar stanna i en vårdform, detta sker i 44 procent av alla sammanbrott. Det kan också vara 
socialtjänsten som avbryter en placering då de anser att den inte längre är lämplig. 
Avvikningar från ungdomshem ses som det vanligaste sammanbrottet, oftast sker detta 
genom att ungdomen inte återvänder efter en permission men det kan även vara tal om 
utbrytande rymningar. 30-37 % av de placerade ungdomarna i underökningen var med om 
ett eller flera sammanbrott.  
 
I en jämförelse mellan ungdomshem och fängelse har Palm (2003) försökt fånga in vad som 
skiljer institutionstyper åt och om syftet med ungdomshemmen uppnås. Meningen med 
ungdomshemmen är enligt Palm att de ska ge behandling i större utsträckning än vad 
fängelse gör och att unga inte ska vara på samma institution som kriminella vuxna. De 
skadeverkningar man vill hindra genom detta är att de unga ”lär sig” mer kring kriminalitet 
och droger och att de blir institutionaliserade så de har svårt att komma tillbaka till 
samhället. Fängelsekulturen innebär också ett visst motstånd mot personal och försvårar 
därmed behandling av den intagna. På ungdomshemmen ska varje ungdom få vara med och 
göra en behandlingsplan. Enligt rapporten finns dock stora brister kring detta. Den 
vanligaste uppfattningen av ungdomarna i Palms undersökning, var att det inte var fråga om 
behandling utan att de bara skulle avtjäna sitt straff. 
 
Då ungdomar rymmer från ungdomshem får detta ibland mycket plats i media på ett 
ofördelaktigt sätt. Man kommer enlig SiSs verksamhetsplan 2006 att satsa mycket på att öka 
säkerheten för att hindra avvikningar. Sten Svenssons genomförde en utredning kring 
säkerheten som publicerades 2006. Det var en översyn av de institutioner som har uppdraget 
att vårda och behandla elever som dömts till sluten ungdomsvård. I huvudsak syftar man då 
på den säkerhet man behöver för elever och personal i det dagliga arbetet och undvikandet 
av avvikningar. Särskilt förebyggande åtgärder för att minska antalet avvikningar ägnas 
stort utrymme i rapporten. Detta är ett krav inte bara från organisationen själv utan också 
från allmänheten då det i media lyfts fram att ungdomar som begått brott vistas obevakat 
utanför institutionerna. 
 
I rapporten framgår det att antalet avvikningar varit alltför högt och att säkerheten behöver 
förbättras på de flesta av de befintliga ungdomshemmen. Som avvikning räknas allt från att 
en ungdom inte kommer tillbaka i tid efter en obevakad permission till att ungdomen genom 
vapenhot och gisslan bryter sig ut från ungdomshemmet. Som lösning föreslås bland annat 
yttre skalskydd på fler institutioner, dvs. murar och stängsel kring anläggningen. Detta 
skulle göra att ungdomshemmen mer än i dag liknade vanliga fängelser, men också innebära 
att ungdomar får möjlighet att vistas utomhus (i inhägnader) i större utsträckning än idag.  
 
En del i arbetet kring säkerheten består i att upprätta större möjlighet till en heltäckande 
vårdkedja inom samma ungdomshem. Idag finns detta endast på ett utav ungdomshemmen 
där man alltså kan fullfölja hela behandlingen från sluten mottagningsavdelning, sluten 
behandlingsavdelning, öppen behandlingsavdelning till utslussningsavdelning på samma 
institution.  Att behöva flytta ungdomen mellan olika institutioner då behandlingen övergår i 
en ny fas, anses innebär risker för såväl behandlingsresultatet som en risk för att ungdomens 
tillit till personalen går förlorad. De flesta institutionerna använder sig av ett så kallat 
teckenekonomisystem. Detta innebär i princip att ungdomen kan ”förtjäna en bättre plats” i 
vårdkedjan, dvs. flyttas över i nästa fas mot utslussning. Detta är tänkt som att uppmuntra 
till ett bra beteende men kan även uppfattas som ett hot då man får färre fördelar genom att 
man inte ”sköter sig” dvs. inte underkastar sig institutionens regler. 
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Behandlingsmodeller och ”livschanser efteråt” 
 
En viktig del av forskningen på området har ägnats åt att mäta olika behandlingsmodeller 
mot varandra för att med säkerhet veta vad som ger de bästa effekterna och de bästa 
förutsättningarna för ungdomen att klara sig bra i livet. Förvånansvärt lite forskning gick att 
finna kring detta. Med tanke på det stora antal ungdomar som omhändertas varje år och det 
trauma ungdomarna utsätts för samt de kostnader som detta medför för samhället, 
förväntade vi oss att finna forskning med tydliga resultat om vad som var den bästa formen 
för behandling av dessa ungdomar. Tyvärr fanns relativt lite av detta varför vi valt att 
bredda vårt perspektiv och se på vad som visat sig påverka ungdomar i fler situationer än på 
själva ungdomshemmen.  
 
En artikel handlar om ungdomar som bott i fosterhem, eller andra hem utanför den egna 
familjen, och deras förmåga att efter utflyttningen klara sig bra i vuxenlivet (Daining & 
DePanfilis 2007). Man anser att detta är en grupp ungdomar som är väldigt sårbara och att 
själva steget ut i vuxenlivet är särskild känsligt då man växt upp utanför den egna familjen. 
Arbetslöshet, hemlöshet, låg utbildning, tidigt föräldraskap, psykiska problem, 
drogberoende och kriminalitet är de riskfaktorer som forskning pekat på för unga vuxna. 
Dessa faktorer har man använt för att möta hur väl ungdomarna klarat sig efter att de flyttat. 
Man har i undersökningen också tittat på hur både personliga och sociala skillnader inverkar 
på hur ungdomen klarar övergången till vuxenlivet. Resultatet i denna undersökning visar 
att det som var gynnsamt för att ungdomarna skulle klara ett liv utan ovanstående problem 
var att de inte lämnade fosterhemmet för tidigt, ju äldre de var vid utflyttningen, desto 
bättre. Man såg också att pojkar var mer benägna att hamna i problem än vad flickor var. En 
annan avgörande faktor var att ha god social support från vänner och familj, vilket visade 
sig var gynnsamt för ungdomarnas chans till ett bra vuxenliv.   
 
I tidigare nämnd artikel av Palm (2003) är det också konstaterat att det är viktigt att 
behandlingen sker utan avbrott (i rapporten benämnd som sammanbrott). Enligt 
undersökningen är sammanbrott traditionellt associerat med negativa effekter för barnen. 
Man pekar dels på tonåringars utbildning, som blir lidande av skolbyten och oro vid 
förflyttningar mellan olika vård eller boendeformer. Varje sammanbrott är också en 
smärtsam erfarenhet för barn och unga och lämnar känslor av bitterhet och ouppklarad skuld 
hos ungdomarna. I rapporten menar man också att långvariga institutionsvistelser riskerar 
att öka barns beteendeproblem över tid. Motsvarande risk nämns dock inte då det gäller 
fosterhemsplaceringar. Varje sammanbrott innebär också en förlorad chans att ta till vara på 
de goda resultat som vården hade ambitioner att ge om den genomfördes. Eftersom 
forskningen visar att behandlingsmodeller och personal täthet starkt påverkar den 
frihetsberövade ungdomen, har vi valt att i vår undersökning även söka information från de 
som arbetar med ungdomarna. Detta för att få en bättre förståelse för vilka förutsättningar 
som finns för den frihetsberövade ungdomen. 
 
Andreassen (2003) har sammanställt flera olika forskningsresultat i sin bok. Då man gjort 
jämförelser av behandlingsmetoder har man utgått från resultatmåttet; minskad kriminalitet. 
Dessutom har man i undersökningar tittat på strukturer, dvs. personaltäthet, kompetens, 
utrustning mm och slutligen processer i själva institutionen, dvs. verksamheten med 
terapisamtal, utbildning, planering och uppföljningsarbeten med ungdomarna. Det visar sig 
tydligt att de behandlingsformer som sammantaget ger bäst resultat är de som har sin grund i 
beteendeterapi. Inom detta område var det social färdighetsträning och ART (Aggression 
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Replacement Training) som hade de allra bästa effekterna på en positiv förändring 
(Andreassen 2003:206). Behandlingsmetoder som däremot byggde på psykodynamisk terapi 
eller ”straff-metoder” hade inga eller få positiva resultat då man mätte graden av minskad 
kriminalitet en tid efter institutionstiden. Inom SiSs ungdomshem genomförs på två 
institutioner ett försök med en ny behandlingsmodell kallad MultifunC, Multifunktionell 
behandling på institution och i närmiljö. (På engelska: Multifunctional Treatment in 
Residential and Community Settings.) Denna modell är ett resultat av de metoder som visat 
sig funktionella för ungdomar i behov av behandling på grund av beteendeproblem 
(Andreassen 2003). 
 
I SiSs verksamhetsplan (2006) betonar man att ungdomarna som är i behov av ungdomsvård 
inte är en homogen grupp. Därför ska varje ungdom ha en individuell behandlingsplan där 
man ser till ungdomens särskilda och individuella behov. SiS har också för avsikt att 
utveckla skolverksamheten och dess utbud för ungdomarna, både vid institutionernas egna 
skolor och i de fall då ungdomarna kan åka till en extern skola. Ett annat mål i 
verksamheten är att öka delaktigheten för ungdomarna och deras familjer så att 
behandlingsplanen blir en överenskommelse där alla berörda medverkat till innehållet. Man 
arbetar mycket med att genom frågeformulär låta ungdomarna komma till tals vid 
inskrivningen där man tar med information från frågeformuläret då man kartlägger 
vårdbehovet. Detta är vad vi i vår undersökning hoppas få syn på genom hur ungdomarna 
säger sig vara delaktiga och medaktörer i sin egen behandlingsprocess. 
 
Aggressioner hos ungdomar 
 
Det kan förefalla som en svag koppling att knyta aggressioner till vår undersökning kring 
ungdomshem. Vi har dock valt att se detta som en stor del av problemet då många 
ungdomar är dömda för våldsbrott som t.ex. misshandel. I SiSs verksamhetsplan (2006) 
framgår också tydligt att träning i ilskekontroll är en betydelsefull del i behandlingen av 
ungdomarna på ungdomshemmen.  Reis, Trockel & Mulhall (2007) har studerat tonåringars, 
12-14 år, våld i skolan. Man har i undersökningen definierat våld med exempel som att slå 
någon, vara elak mot någon eller att ofta hamna i slagsmål. I enkätform har man undersökt 
dels hur de unga hanterar sin ilska, dels vad som skiljer ungdomar som inte utövar våld mot 
andra från dem som utövar våld mot andra. Resultatet visar att många olika faktorer 
inverkar. Först skriver författarna om interpersonella faktorer, som är individuella 
variationer i hur man handskas med sina egna känslor. De tar upp frågan om hur föräldrars 
inverkan har betydelse för ungas aggressioner. Skolan har också en betydande roll, med sina 
förväntningar, belöningar och sanktioner. Sammanfattningsvis kan man läsa i resultatet att 
ett tydligt samband förekommer mellan aggression och brist på vuxenstöd i hem och skola. 
De elever som enligt resultatet brukar mest våld hade få eller inga vuxna i sin närhet som de 
litade på och kunde prata med. Detta kan ha betydelse för varför ungdomarna inte heller på 
ungdomshemmen litar på personalen eller andra vuxna vilket Andreassen förklarar enligt 
följande; 
 

Ungdomar som behöver institutionsbehandling kännetecknas ofta av en fientlig 
varseblivning av miljön och karaktäriseras av att de har negativa erfarenheter av 
relationer med vuxna (Andreassen 2003:296). 
 

Vidare har konstaterats att ungdomar på institution ofta hamnar i maktkamper med 
personalen då det gäller att följa vissa regler eller göra vissa aktiviteter. Ungdomarna har 
också en tendens att känna sig provocerade eller hotade på grund av tidigare erfarenheter 
och på grund av den vanmakt det innebär att vara frihetsberövad. För att minska antalet 
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våldssituationer måste personalen vara mycket lyhörd för att på ett tidigt stadium kunna 
avleda ungdomar som är på väg att trappa upp sin aggression. Detta är endast möjligt om 
personalen spenderar tid tillsammans med ungdomarna och lär sig se signaler på ett tidigt 
stadium. Att noga överväga hur man som personal uttrycker sig har också avgörande 
betydelse för att minska risken för att ungdomens känner sig provocerad eller blir arg. En 
speciell träning enligt metoden ART har också lett till att ungdomarna lär sig hantera sin 
ilska på andra sätt än genom våldshandlingar (Andreassen 2003).     
 
Rättsväsendet och dess effekter på ungdomar 
 
Ryan, Herz, Hernandez & Marshall (2007) har tittat på minderårigas brott och hur de blivit 
dömda i rätten. Man har i detta velat se hur ungdomarnas hälsa påverkas av själva 
rättsprocessen. Forskning har tidigare påvisat att risken för ungdomsbrottslighet ökar 
drastisk för ungdomar som varit utsatta för fysisk och psykisk misshandel under uppväxten. 
I denna undersökning visar man genom att följa dömda ungdomar och dokument från 
rättsprocesser att många ungdomar mår mycket dåligt både före själva brottet begicks och 
under hela strafftiden. Detta bekräftas även i undersökningen av Andreasson (2003) där man 
slår fast att man oavsett hur bra behandlingsmetoden är i förhållande till andra 
behandlingsmetoder, har man i det totala antalet relativt dåliga resultat då det gäller att 
anpassa ungdomarna till ett liv utan kriminalitet. Ungdomarna själva uppger också att det 
inte får tillräcklig hjälp under sin tid på ungdomshemmen. 
 
Meningen med straff har genom tiderna gått från att brottslingen kroppsligt ska sona sitt 
brott, man har velat avskräcka andra för att begå brott och som i vår tid vara rehabiliterande 
för att återanpassa individer till ett laglydigt liv i samhället. I forskningen har vi letat belägg 
för att funktionen med ungdomshem uppfyller sitt syfte att rehabilitera och behandla 
ungdomar. I en artikel ifrågasätts tanken med behandling i kombination med straff (Levin 
2003). Levin belyser detta med paradoxen att ungdomarna blir informerade om att syftet 
med tiden på institutionen är för att ungdomen skulle få behandling och att det är för ”deras 
eget bästa”, samtidigt som flera andra undersökningsresultat visar att endast ett fåtal av 
ungdomarna själva tycker att de får någon behandling och att de flesta snarare anser att tiden 
på institutionen varit till skada för dem (Palm 2003), (Andreassen 2003) och (Levin 2003).   
 
Att döma unga brottslingar till vård på ungdomshem istället för fängelse är en relativt ny lag 
som trädde i kraft 1999. Man har dock sedan länge använt institutionsvård för att 
tvångsomhänderta ungdomar med beteendeproblem. Detta har lett till att man idag ofta 
behandlar ungdomar på samma avdelningar, oavsett om de är där för att avtjäna ett straff 
eller för att de är omhändertagna enligt LVU. Denna situation har lett till att även ungdomar 
som inte begått något brott vistas under samma premisser som dem som avtjänar ett straff. 
Något som har fått flera negativa konsekvenser i fråga om ungdomarnas vilja att samarbeta i 
sin behandling (Palm 2003).  
 
En annan artikel som också behandlar konsekvenserna vid en rättslig process för ungdomar 
är “Youth Justice, Social Exclusion and the Demise of Social Justice” (Gray 2007). Här vill 
man gå ytterligare ett steg i fråga om samhällets ansvar för dömda ungdomsbrottslingar. 
Gray menar att man genom straffet endast reproducerar ungdomarnas tidigare erfarenheter 
av social uteslutning. Detta eftersom majoriteten av de dömda har växt upp i ett socialt 
uteslutande sammanhang på olika sätt, i skola eller i sin hemmiljö. Att spärra in ungdomar 
på institution kan enligt Gray omöjliggöra rehabiliteringen för ungdomen. Vidare skriver 
han att enligt United Nations Convention on the Rights of the Child 1989 (UNCRC), ska 
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barns bästa alltid stå i fokus då myndigheter fattar beslut om dem. Det är då knappast 
försvarbart, anser han, att fortsätta driva institutioner på ett sätt som inte på ett 
tillfredställande sätt visar goda resultat. Därmed styrker denna artikel andra studier, som 
ifrågasätter värdet av institutionsvården. Utifrån detta vill vi undersöka om det är så att 
själva frihetsberövandet omöjliggör rehabilitering av ungdomen, eller om det kan finnas 
flera sidor på samma mynt? 
 
 

5. Teoretisk och begreppslig referensram  
 
Vi kommer här att beskriva var våra tankar och funderingar runt ungdomshem och 
frihetsberövning startade, genom att beskriva den teoretiska grunden vi stödjer vårt arbete 
emot. Eftersom syftet med detta arbete är att söka förståelse för hur ungdomar konstruerar 
sin identitet och sin vardag som frihetsberövade har vi valt att utgå ifrån teorier som berör 
just detta ämne. Vi kommer också att redogöra för socialkonstruktionistisk teori, för att 
kunna ge en bild av hur individen skapar sin vardag utifrån diskurser och strukturer i 
samhället. Vi kommer att börja med att gå igenom Foucaults arbete om straff och 
övervakning, där han går igenom makstrukturer och vilka effekter makt i olika former kan 
få för individen. För att komplettera och förtydliga detta kommer vi att ge en 
socialkonstruktionistisk beskrivning av subjektspositioner, för att belysa hur individer 
skapas. Foucault och socialkonstruktionismen står för det mer makrosociologiskt 
orienterade perspektivet även om deras teorier är gällande även för ett mikrosociologiskt 
perspektiv. För att komplettera detta med ett mer mikrosociologiskt perspektiv, som ger oss 
möjlighet att förstå individernas egna konstruktioner av verkligheten kommer vi att beskriva 
begrepp av Erving Goffman.  Det vi valt att fokusera på i Goffmans arbete är det som 
handlar om just frihetsberövning. De begrepp som han själv skapat utifrån sitt arbete med 
totala institutioner (2007)  kommer vi att använda som begreppslig referensram för att 
kunna lägga fokus på en mer individbaserad mikrosociologisk samt själva frihetsberövandet.  
 
Foucault 
 
Foucault var en mångsysslare i den bemärkelsen att hans kunskap och forskning sträcker sig 
över många vetenskapliga områden.  Foucault hann före sin död 1984 få en examen i 
filosofi, en i psykologi samt en lärostol i ”Tankesystemets historia” vid Collége de France.  
Foucault verkade inom vetenskapen, men var samtidigt alltid kritisk till densamma, 
eftersom den tenderar att begränsa människors tankar om världen genom att indela, ordna 
och institutionalisera på ett sätt som krymper tankens frihet (Foucault 2003: VI). Foucault 
utgår ifrån begreppet diskurs och samtalsordning i sina senare verk och hur dessa är 
reglerade av maktordning och helt beroende av sociala förhållanden (Foucault 2003: IX). Vi 
har valt att använda Foucaults verk Övervakning och straff (2003), där han går igenom 
fängelsets historia. Foucault beskriver hur en differentierad disciplinär makt växer fram och 
hur denna makt sprider sig vidare ut i samhället. Foucaults fokus riktas inte mot de individer 
som har makten utan snarare mot hur de som underordnas makten drabbas av den (Foucault 
2003: XIII). Det är också där vi vill lägga fokus i vårt arbete. Hur påverkas individer på 
ungdomshem av de maktutövningar som finns institutionaliserade i dessa institutioner? 
 
Straffet och makten 
Foucault börjar sin beskrivning av straffets utveckling i historien. För att förtydliga hur 
Foucaults teori inspirerade oss i detta arbete, och hur vi ser de olika maktfunktionerna i 
samhället i dag kommer vi att ge en översikt som behandlar hans idé om förskjutningen från 
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det han kallar en monarkis makt, till en mer disciplinär form av maktutövning, eftersom 
detta är starkt sammankopplat med frihetsberövandets. Foucault beskriver hur straffet 
historiskt var riktat mot kroppen och dess lidande men genom tiderna mer och mer gått ifrån 
den fysiska och symboliska bestraffningen av kroppen. När straffet byter riktning kan det i 
stället påverka det inre, själen, hjärtat, tanken och viljan hos människor (Foucault 2003:21).  
 
Den monarkiska makten bygger, enligt Foucault, på att det är monarken, den härskande som 
är den som enväldigt bestämmer och därför också är den som enväldigt har rätt att straffa, 
men denna makt har inbyggda motsättningar och är svår att kontrollera och genomföra.  
Därför behövs det ersättare, nya ”förvaltare” av makten med rätten att bestraffa, förvaltare 
som inte låter någon komma undan, en makt som kan ta sig in i samhällets minsta vrår och 
som kan övervaka att ingen orättvis bedömning av straff sker av t.ex. maktlystenhet. En 
förvaltning av makten som i stället är aktiv och detaljerad i hela sin utformning (Foucault 
2003:82). Ett brott som begås får inte missas, det måste uppmärksammas och straffas efter 
givna regler. Systemet faller samman om inte alla potentiella brottsutövare kan se ett 
samband mellan brott och straff. De straff som utdöms skall vara en oundviklig följd på det 
brott som begåtts för att vara så effektivt som möjligt (Foucault 2003:98).  
 
När straffet förändras från ett straff för kroppen till ett straff som inriktar sig på förbrytarens 
inställningar och vanemönster, görs strafftiden till en viktig del av straffet.  Det införs 
tidsscheman, och obligatoriska planer där arbete, flit och lydnad är viktiga ingredienser. 
Personen som straffas ska genom tidens minutiösa planering nu kontrolleras och ändras i sitt 
beteende. Den som är förvaltaren av detta straff är därför den som har den totala makten 
över den straffade. Denna straffmodell skall till slut genomsyra hela samhället så att straffet 
inte blir bundet till en utförare av straffet utan straffet skall komma att bli en del av den 
makt som genomsyrar hela samhället (Foucault 2003:130) som genom detta nya tankesätt 
utvecklas, är en disciplinär makt, en makt som främst verkar genom att examinera sina 
medborgare, belöna och bestraffa dem. Denna makt verkar i en hierarkisk uppbyggnad där 
alla är synliga.  Här är det inte bara maktens utövare som är synlig utan istället är det den 
som underkastas makten som görs synlig (Foucault 2003:171–172). Alla ses och är ständigt 
därför i maktens öga. För inom den disciplinära makten finns inte en arvtagare till makten. 
Den kan inte överlämnas till någon, så som sker inom den monarkiska makten. Istället 
bygger den på en relationell makt som inte bortser från någon (Foucault 2003:178). 
 
Genom historien visar Foucault hur disciplinen utövas och sprider sig i samhället på olika 
sätt och i olika skepnader.  Disciplinen synliggörs lättast på institutioner, som inom skolan, 
sjukvården, fabriken och fängelset. Där utvecklas den genom institutionens slutna miljö. För 
att inte människan skall flytta sig ur kontroll finns det i det disciplinära rummet en bestämd 
plats för alla individer. Att alla beteenden skall gå att övervaka, belöna och bestraffa så att 
egenskaper kan jämföras och mätas så att människor blir bedömda och analyserade efter 
sina förmågor (Foucault 2003:144–146). Denna bedömning och ständiga jämförelse av 
individer leder till uppdelning mellan det som är normalt och onormalt. Mäta och bedöma, 
kontrollera och korrigera är verktyg inom den disciplinära makten som möjliggör en 
uppdelning mellan gott och ont och rätt och fel (Foucault 2003:200). 
 
Det tydligaste exemplet på detta, som Foucault använder, är beskrivningen av 
panoptikonmodellen. Detta arkitektoniska byggnadsverk visar bildligt denna 
maktfördelning. Den är utformad så att de människor som sitter inlåsta i byggnaden, 
Panoptikon, sitter i separerade upplysta rum, med ett stort fönster ut mot en gård. Dessa rum 
är byggda i en cirkel och utformade så att det går att se rakt igenom. Mitt på gården av 
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ligger vakttornet, den som befinner sig i detta torn kan genom ljuset och byggnadens 
utformning se alla människor från en enda plats. Detta gör också att människor i de olika 
rummen inte kan prata med varandra, att det inte kan skapas upplopp eller att ett 
samstämmigt missnöje inte kan uppstå. Det gör också att den som befinner sig i ett av 
rummen ständigt är sedd men inte kan se. Denna vetskap leder till maktens fullkomlighet då 
människan i Panoptikon inte vet vem eller när någon ser henne från tornet. Möjligheten att 
någon alltid kan se räcker för att makten skall verka. Samtidigt som maktens utövare blir 
oviktig som individ. Den disciplinära makten leder då till att makten inte utgår ifrån den 
som övervakar utan ifrån den som makten övervakar. Resultatet blir att den övervakade 
övervakar sig själv, denne blir genom konstruktionen av makten både övervakare och 
övervakad (Foucault 2003:201–203). För oss är det intressant att undersöka hur dessa olika 
makstrukturer verkar. Vi kommer att genomföra vår undersökning på en öppen avdelning 
vilket vi anser kunna ge oss möjligheter att upptäcka de strukturer och maktförhållanden 
som är förknippade med den disciplinära makten, institutionsvården och straffsystemet 
kommer också att ge möjlighet till en inblick i hur ungdomarna hanterar maktens effekter.  
 
Denna modell finns överallt och kan överföras till de flesta skeenden, skola, fängelser eller 
straffvård. Den fyller sitt ändamål genom att makten inte längre är yttre utan i stället 
kommer inifrån (Foucault 2003:207). Denna makt har sedan kunnat sprida sig ut från 
institutionen in i hela samhället som en ständigt vakande makt med ögon överallt. Genom de 
institutioner som finns för att straffa har också den disciplinära makten dragit fram. De 
anstalter som enligt den monarkiska makten fanns för att straffa människan, finns nu enligt 
den disciplinära maktens tradition för att kontrollera.  Anstalten är en plats där brottslingen 
skall dresseras och normaliseras för allas bästa. För att uppnå ett modernt straff skall 
människor examineras. Genom straffet skall en korrigering, en förändring eller en 
diagnostisering kunna förändra individen. Vi kan se hur människan nu skapat fängelser som 
liknar skolor eller arbeten, genom att arbeta och lära den intagne, kan fängelset upprätthålla 
den disciplin som möjliggör en normaliseringar av människor som begått gärningar, 
ansedda som brott och som följaktligen skall bestraffas (Foucault 2003:225–228). 
 
Fängelsets form övergår alltså från att vara bestraffande, till att vara uppfostrande. Påföljden 
av detta att tar sig uttryck i en gradering av människors beteenden.  En gradering som skapar 
normer. Samhällets värsta fiende blir den som inte följer denna norm, den onormale, som 
därför blir jämställd med en brottsling. Genom utformningen av den disciplinära makten 
befinner sig alla människor i maktens centrum genom hela livet eftersom makten finns i och 
runt alla människor. På detta sätt blir fängelset som företeelse diskret, den är en del av 
makten. En helt naturlig del av det disciplinära systemet. Fängelset vårdar och uppfostrar 
genom den disciplinära makten. Makten att straffa är därför inget som ifrågasätts utan 
förvandlas till en del av samhällets svårupptäckta disciplinära system (Foucault 2003:301–
305). Vi är i vår undersökning intresserade av att se hur de ungdomar vi träffar ser på 
makten i samhället, hur de hanterar sin egen position i maktsystemet, om det påverkar dem i 
situationen som frihetsberövade. 
 
Socialkonstruktionismen 
 
Här tänker vi ge en övergripande bild av socialkonstruktionismen och subjektspositioner. 
Eftersom vi anser att denna på ett lättförståligt sätt samspelar med Foucaults teori om makt. 
Foucaults teori är vald utifrån vårt arbete om frihetsberövning medan 
socialkonstruktionismen kan förklara en mer generell bild av hur individen skapar sin 
tillvaro. Dessa två kan tillsammans därför skapa en mer holistisk bild av vår utgångspunkt 
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för hur vi förstår ungdomarna som är frihetsberövade. Vi är intresserade av 
socialkonstruktionismen som sådan i vår uppsats, eftersom det finns delar i denna teori som 
vi anser kunna belysa vårt arbete på ett värdefullt sätt. Eftersom vi med den som 
utgångspunkt kan få hjälp att förstå vilka möjligheter och begränsningar det finns för 
frihetsberövade ungdomar att konstruera sin egen tillvaro. 
 
Det socialkonstruktionistiska synsättet förespråkar att vi antar en kritisk syn på den kunskap 
vi annars tar för given om vår omvärld. Den utmanar tanken att vår kunskap är objektiv och 
uppmanar därför till en kritisk syn på människan och dess omvärld. Att världen och vår 
kunskap om världen inte finns där framför oss, utan är något som människan skapar 
tillsammans. Genom vår interaktion och vårt sätt att samtala och beskriva vår omvärld och 
varandra skapar vi kunskapen om vår omvärld. I detta skapande finns vissa mönster för hur 
vi kan agera och hur vi inte kan agera. Detta gör att socialkonstruktionismen också påvisar 
maktrelationer, eftersom mönstren styr vad människor förväntas göra. Den bild av världen 
människan har kommer genom hennes föregångare och hennes samtida människors sätt att 
tala om världen.  Det är också genom språket vi visar våra maktrelationer (Burr 2003:55). 
Det sätt vi ser världen finns redan i den kultur vi föds in i och reproduceras av människan 
genom hur hon talar om världen. Sociala fenomen i vår värld förklaras inte genom patologi 
eller inre egenskaper inom socialkonstruktionismen. De sociala fenomenen bör i stället 
studeras genom fokus på interaktionen mellan människor, genom att se till den sociala 
samvarons förutsättningar och samspel förklaras även människors svårigheter, svårigheter 
som traditionellt förklarats genom patologi (Burr 2003:2-8). Detta betyder att människans 
identitet inte heller är något på förhand givet eller inneboende i oss, utan blir till i vårt 
samspel med andra, och att andras och vår egen person är en del av vår kultur.  De 
tillskrivningar och bedömningar människor gör av varandra vilar på den kultur de lever i 
(Burr 2003:32–37). I vår undersökning är vi intresserade av vilka begränsningar eller 
möjligheter den institutionaliserade världen ger individen till konstruerandet av sin tillvaro 
och den egna identiteten. 
 
Subjektspositioner 
Det begrepp från socialkonstruktionismen som vi främst kommer att fästa 
uppmärksamheten vid är subjektspositioner. Subjektspositioner är ett begrepp som av 
socialpsykologer används bland annat för att beskriva hur skapandet av våra identiteter 
produceras. För att kunna beskriva subjektspositioner måste också begreppet diskurs 
nämnas. En diskurs kan beskrivas på många olika sätt. För att sammanfatta begreppet kan 
en diskurs beskrivas som följande: 
 

A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, 
statement and so on that in some way together produce a particular version of events. 
(Burr 2003:64) 

 

Diskurser berättar något om ett objekt eller ett skeende, ett och samma objekt kan omges av 
flera olika diskurser som alla strävar efter att berätta och konstruerar objektet på olika sätt. 
Diskurser skapar på detta sätt genom det sagda eller skrivna ordet eller på annat sätt 
framställda mening en konstruktion av de fenomen som finns runt oss i vår värld. Varje 
diskurs hävdar sin egen sanning, och sitt eget sanna perspektiv och spelar därför en stor roll 
i skapandet av våra identiteter, maktrelationer och förändringar i samhället (Burr 2003:64–
65). 
 
Vi blir genom diskurser bestämda som vissa subjekt i vissa positioner, vi blir gamla, unga, 
kriminella eller bundna till kön genom diskursernas utformning. De subjektspositioner som 
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finns tillgängliga för oss kan vi inte undvika. De är de representationer av oss själva och av 
andra som diskurserna tillåter. Det enda vi kan göra är att försöka motsätta oss de positioner 
som vi ställs inför eller helt enkelt acceptera dem. När vi väljer att acceptera våra 
subjektspositioner kommer vi sedan att behöva handla utifrån de givna förutsättningar 
subjektspositionerna har genom vårt tal och vårt agerande.  De subjektspositioner som finns 
tillgängliga för oss skapar genom diskurserna ”ringar på vattnet” för hur vi kan bete oss. 
Detta gör att vår självbild kommer att framställas för oss genom diskursen. Burr tar i sin bok 
upp ett exempel där en rökare även blir en som är beroende, och detta är något som ingår i 
subjektspositionen rökare. Detta gör att självidentiteten inte bara kommer att påverkas av 
faktumet att någon röker utan också av det faktum att man är en beroende människa (Burr 
2003:111). Detta går att översätta på andra subjektspositioner. För oss blir en intressant 
subjektsposition ”ungdomsbrottsling” och vi ställer oss frågan om vilka självbilder denna 
position medför och vilka möjliga uttryck den ger i samspel med andra. Detta för ner tanken 
på ett mer mikrosociologiskt plan, där vi kan studera hur detta fungerar i ungdomarnas 
vardagssituation. 
 
Vi får i vårt vardagliga liv olika subjektspositioner utifrån de sammanhang vi befinner oss i. 
Detta kan göra att de olika subjektspositionerna ibland krockar med varandra. Människor tar 
upp olika subjektspositioner i mötet med varandra. Om människor vi möter tar upp en 
subjektsposition kan detta minska utrymmet för en annan individs val, vilket gör att denna 
försätts i en position där endast en subjektsposition är ledig. När detta sker kommer åter 
valet att acceptera detta eller försöka förhandla positionen till att förändras. De 
subjektspositioner som finns tillgängliga för oss finns där genom kulturen och de referenser 
som kulturen bär med sig för människor. De subjektspositioner som är tillgängliga är därför 
både beroende av den interaktion de uppstår i och den kultur vi lever i . Detta betyder att 
alla människor i sitt samspel med andra måste definiera den situation de befinner sig i, för 
att förstå sammanhanget och genom det kunna avgöra vilka möjliga subjektspositioner som 
där finns möjliga för dem och om de följer den givna subjektspositionen eller försöker 
motsätta sig den (Burr 2003:113–115).  
 
Genom dessa subjektspositioneringar kommer också makt att infinna sig. Huruvida 
subjektspositionerna ger oss olika möjligheter till maktutövande, genom vårt språk och våra 
positioner påverkar vår identitet och vårt sätt att föra makt mellan varandra. Vi positionerar 
oss till varandra och ur dessa positioner som ges genom diskursen kommer möjliga 
maktrelationer att uppstå och utövas av de som interagerar (Burr 2003:116). För att kunna 
förstå hur samspelet och maktrelationerna fungerar och påverkar ungdomarna kommer vi att 
i vårt arbete söka efter vilka subjektspositioner som finns, både vilka som de själva ger 
uttryck för och vilka vi själva kan se, som kan påverka maktrelationerna och samspelet på 
institutionen. 
 
För att inte måla upp en så tom bild av människans identitet och person beskriver Burr 
(2003) möjligheten för oss att kunna vara en person och inte bara vara en subjektsposition. 
Hon utgår då ifrån att vissa av dessa subjektspositioner är mycket tillfälliga och flytande 
medan andra av dem faktiskt är mer konstanta, så som kön, mamma eller bror. De mer 
konstanta subjektspositionerna vi innehar kommer att ge oss erfarenheter som gör att de mer 
tillfälliga subjektspositionerna kommer att påverkas av hur vi handlar när vi innehar dem 
trots att de alla är sprungna ur diskurser (Burr 2003:119). Genom att uppmärksamma de 
subjektspositioner som ges till individen via diskursen kan vi också förändra vår självbild. 
Om de konstruktioner vi har av oss själva inte kommer från vårt inre och är en del av oss 
patologiskt, kan vi också förändra dem genom att se dem annorlunda. Detta betyder att 
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utmaningen för varje individ blir att ta sig ur de subjektspositioner som de inte vill vara och 
i stället försöka hitta de diskurser och subjektspositioner som ger dem den självidentitet de 
mår bra av (Burr 2003:122-123). Eftersom subjektspositioner utgår från makt och relationer 
efter givna diskurser, vill vi i vår studie se hur dessa positioner möjliggörs eller begränsas 
vid en inlåsning. Vi genomför vår undersökning vid en institution vilket gör att 
förutsättningarna och positionerna i viss mån är givna av yttre strukturer. Vi vill därför 
undersöka hur ungdomarna på institutionen förhåller sig till dessa givna positioner och om 
de verkligen är givna på det sätt som diskursen utanför en institution påtalar.   
 
Erving Goffman 
 
Erving Goffman är sociolog och samhällsteoretiker men lägger sig på en mikrosociologisk 
nivå i sina studier av samhället och människan. Han associeras ofta till den symboliska 
interaktionismen och deras teorier, men har själv motsatt sig denna stämpel. Vad som är 
säkert är dock att den symboliska interaktionismen har influerats mycket av Goffman och att 
han inspirerats mycket av det arbete som utförs inom symbolisk interaktionism. Goffman 
har studerat det mellanmänskliga skeendet och människors beteende i mötet med andra.  
Hans arbete kretsar till stor del runt hur människan väljer social identitet, och hur de visar 
upp olika sociala identiteter i olika sammanhang. Goffman utgår ifrån, i sitt arbete, hur 
människan konstruerar sitt jag, hur vi sedan tillsammans stöttar varandras jag och hur vi 
tillsammans verkar för att inte låta någon ”tappa masken” i sociala sammanhang och hur 
detta sker genom ritualer och uppvisande av respekt mot varandra i varje möte i vårt liv 
(Goffman 2007:175-188). För att kunna få fatt i de variationer i subjektspositioneringarna 
som kan uppstå och hur det finns både flytande positioner och mer fasta, har vi valt att med 
hjälp av Goffman öka vår förståelse för det samspelet på ett mikrosociologiskt plan. 
 
Den av Goffmans studie som vi har intresserat oss för är den han gjort på institutioner. I 
denna studie tar han upp hur det sociala samspelet ser ut i en institutionaliserad värd. Denna 
bok är gammal den kom ut 1963 (ny upplaga 2007) och institutionernas värld har till viss 
del förändrats sen dess, men vi anser att de begrepp och funktioner Goffman tar upp ändå är 
relevanta för oss i dag. Goffman tar upp många begrepp men vi har valt ut några av de 
begrepp som vi tror är mest relevanta för vår studie av ungdomar. Dessa begrepp följer här 
och ger oss en grund i vad som händer med individer på en institution och ger oss nycklar 
till att kunna avkoda människors beteende i vår egen studie. 
 
Sekulärt anpassningsbeteende 
Det sekulära anpassningsbeteendet är oftast mest synligt inom fängelser men kan även vara 
skönjbart på andra institutioner. Detta utgår ifrån handlingar som utmanar personalen, detta 
kanske inte görs på ett direkt sätt utan kan snarast ta sig uttryck i ett internt språk som 
används av de intagna. Dessa regler kan också utgå ifrån en social kontroll av varandra i 
gruppen av intagna, en social kontroll som har till sin främsta uppgift att se till att ingen 
delar information som inte anses lämplig med någon av de anställda. Denna avskildhet eller 
gruppbildning finns inte bara mot de anställda på institutionen, utan tar sig även uttryck i att 
det byggs upp en känsla av samhörighet mellan de intagna. Denna gemensamhet utgår ofta 
ifrån de gemensamma erfarenheterna av att de har blivit orättvist behandlade och att den 
yttre världen kan göra dem illa. Inom dessa grupper kan det sedan som i de flesta grupper 
uppstå interna grupper, personer som är kompisar utöver gruppen och ger varandra deras 
känslomässiga stöd och stöttning. Det sekulära anpassningsbeteendet kan som nämnts ta sig 
många uttryck, men det gemensamma i detta beteende är strävan efter att visa att individen 
är sig själv och har kontroll över sin situation. Den sociala gruppen kan genom detta 
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beteende fungera som en ram för de intagna att bygga upp sin personlighet (Goffman 
2007:46–49). Detta är av vikt för oss när vi gör underökningen vid ungdomshemmet.  Vi har 
då chans att se om det finns några sådana gruppbildningar, då de självklart påverkar 
interaktionen i gruppen av anställda och intagna. Gruppbildningens påverkan på individen 
är något som den tidigare forskningen tar upp. 
 
Att hantera sin institutionalisering 
Vid en institution utvecklas det flera olika beteenden för de intagna för att hantera den nya 
situationen de befinner sig i, det kan handla om personer som helt drar sig undan och går in i 
sig själva. Det finns också de som helt enkelt går emot alla regler som finns på institutionen, 
de som ständigt utmanar de personalen och regelverket. Men det finns även ett tredje vanligt 
förhållningsätt bland intagna på en institution – kolonisatören. Kolonisatören trivs på 
institutionen och bygger därför upp ett maximum av tillfredsställelse utifrån de möjligheter 
som ges till honom. Denne skapar en egen fristad inom institutionen. Kolonisatören bygger 
oftast upp en antinorm mot institutionen trots att de trivs, för att kunna bevara 
grupptillhörigheten på institutionen. Kolonisatören gagnar sig själv med det medel som 
finns. Även en fjärde väg är möjlig att gå. Det är att acceptera personalens bild av sig själv 
som intagen. De intagna som gör detta är entusiastisk och foglig gentemot personalen, Detta 
är också en bild som personen inte gärna visar upp för sina kamrater på institutionen utan en 
bild som främst finns i relation till personal (Goffman 2007:50-51). För att få förståelse för 
de intagna på ett ungdomshem känns det viktigt för oss att kunna försöka få fatt i de olika 
strategierna ungdomarna utövar för att hantera sin situation och sin identitet som 
ungdomsbrottslingar. 
 
Intagningen som en lättnad 
Goffman beskriver i sin bok hur en psykiskt sjuk person kan känna lättnad över att bli 
intagen på mentalsjukhus. Eftersom den då kan få bekräftat att den egna bilden av galenskap 
är sanna och han därför kan sluta spela ”frisk” i samhället. Den nya sociala miljön skapar 
nya förutsättningar för individen att förändra sitt beteende (Goffman 2007:99). De intagna 
som vi studerar är inte mentalpatienter men vi vill undersöka om detta är en känsla som kan 
vara möjlig att uppleva för alla som kommer i kontakt med olika institutioner. I detta fall 
blir det intressanta för oss att se om det finns någon känsla av omvänd frihet för ungdomar 
som kommer in i systemet av sluten ungdomsvårdsbehandling. 
 
Förspilld tid och flyktaktivitet 
För den intagne på en institution upplever den intagne enligt Goffman ofta en känsla av att 
de spiller sin tid. De kan inte göra det som de skulle kunna om de var fria, i form av tjäna 
pengar, få utbildning och bilda familj. Detta försöker den intagne ofta förändra genom sitt 
sätt att berätta om sin situation som intagen. Därför beskrivs ofta den institutionaliserade 
tiden i en individs liv som någonting bra av individen själv. Sanningen visas upp utifrån 
termer som att det ändå är bra, att de lärt sig olika massor eller att det faktiskt inte var så 
tokigt för att det fanns många roliga människor. Ett annat sätt att hantera detta är att 
sysselsätta sig med flyktaktiviteter. Detta är aktiviteter som gör att individen kan göra 
någonting annat än tänka på sin situation, det kan vara kort eller idrott. Dessa aktiviteter 
finns i den institutionaliserade världen, både organiserat och spontant upprättat från de 
intagnas sida (Goffman 2007:54–55). För att förstå hur tiden går och vilka känslor som de 
intagna på ungdomshemmet hyser för sin tillvaro vill vi ta reda på hur de själva beskriver 
sin situation. Vi vill också observera hur de sysselsätter sig och med vilka motiv detta sker 
för att kunna få en tydlig bild av hela konstruktionen av situationen. 
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Moralisk karriär 
Den moraliska karriären som en intagen kan tänkas konfronteras med blir som mest påtaglig 
då det handlar om öppenvård eller behandlingsvård. Eftersom den intagne då genom 
personal och samhälle kommer att behöva konfronteras och förhålla sig till sitt förflutna och 
sin framtid. Den bild som av en individ binds samman av nutid, dåtid, och framtid är i de 
flesta sammanhang framställd på ett sådant sätt att den är lämplig att visa upp när så krävs. 
Samhällets värderingar flyter oftast ihop med den bild som en individ visar av sig själv, i 
form av moraliska ställningstaganden. De bilder som visas upp blir därför ofta formade 
utifrån situationen. Om individen i nuläget har personliga egenskaper som passar in i 
samhällets bild, beskriver denne ofta sig själv som en framgångssaga, där berättelsen om en 
kommande fantastisk framtid väntar. Det andra alternativet utgår ifrån att varken personens 
förflutna eller nutid är särskilt smickrande, Detta leder ofta till att berättelsen om sig själv, 
läggs utanför individen, som gör sig själv oansvarig för livets omständigheter. Detta ger 
möjlighet att visa upp en tragisk bild av livet. Intagna på institutioner berättar ofta själva 
dessa historier om sig själva, då detta ger dem kontroll över vad som visas upp av dem. Det 
ömsesidiga sociala samspelet skapar också en atmosfär där de intagna i samma grupp tror på 
historien även om den kan verka otrolig (Goffman 2007:111). För oss är detta intressant 
eftersom berättelsen om sig själv kan påverka både den egna och personalens syn på 
ungdomarna. Den kanske dessutom kan påverka de relationer som finns inom gruppen på ett 
ungdomshem.  
 
System av rättigheter 
Inom alla institutioner pågår, från den dag en individ tas in, en anpassning till det system 
som nu råder. Den intagne kommer att under sin vistelse så småningom kunna lösa upp 
bilden av sitt privata jag och i stället anpassas till institutionens regler och struktur. Detta 
görs främst genom ordningsregler, dessa är explicita och ger den intagne en bild av de 
regler som gäller för hans tid på institutionen. För det andra förekommer det också belöning, 
belöningen är något som kan uppnås om den intagne i tanke och handling visar att den lyder 
personalen. De belöningar som delas ut är ofta av en relativt enkel och vardaglig karaktär i 
samhället. Det kan handla om en extra kopp kaffe, telefonsamtal eller cigaretter. Dessa blir 
av vikt för den intagne då detta normaliserar hans tillvaro på institutionen. Även 
bestraffningen är en del av institutionskulturens formande av individen. Bestraffningar är 
konsekvenser av en bruten regel. Dessa straff handlar oftast om indragning av förmåner 
(Goffman 2007:42-43). För att kunna överblicka maktstrukturer och hur institutionen byggs 
upp anser vi att detta är ett viktigt begrepp. Genom att se till anpassning samt belöning och 
bestraffningssystem kan maktrelationer tydligöras, både mellan de intagna själva och mellan 
personal och intagna. 
 
Sammanfattning  
Vi kommer med hjälp av Foucaults teori om maktstrukturer försöka att i vår undersökning 
förstå vilka maktstrukturer det är som påverkar ungdomarna under deras tid som 
frihetsberövade. Hur vi ser att makten utövas men också hur individerna som vistats på 
ungdomshemmet själva konstruerar sin bild av hur den utövas. För att förstå just hur 
individen konstruerar sin tillvaro kommer vi ta hjälp av socialkonstruktionismen för att 
kunna beskriva detta och själva upptäcka de strukturer och diskurser som spelar in för 
ungdomen när den lever som frihetsberövad. För att sedan kunna ge en mer mångfaciterad 
bild av detta där vi även kan få fatt i hur ungdomarna själva skapar sin identitet och tillvaro, 
kommer vi att ta hjälp av Goffmans begrepp som utgår ifrån institutionens värld. Detta för 
att kunna uppmärksamma den föränderlighet som finns i de olika subjektspositioneringarna 
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för varje individ, och att detta medför olika hierarkiska ordningar och funktioner för 
ungdomen i sitt konstruerande av tillvaron på ungdomshemmet. 
 
 

6. Metod  
 
I vår undersökning har vi valt att arbeta kvalitativt. Detta dels för att det är den metod som 
bäst kompletterar den forskning som redan finns på området, då tidigare forskning främst är 
kvantitativ. Dels för att vårt syfte med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för 
hur ungdomar på ungdomshem hanterar och konstruerar sin situation. De kvalitativa 
datainsamlingsmetoderna vi använder är observationer och intervjuer, vi kombinerar dessa 
eftersom vi anser att de är det som kan ge oss den största förståelsen och det djupaste djupet 
på frågan om maktrelationer, subjektspositioner och identitet i en institutionaliserad miljö. 
Vi anser att detta är något vi både kan upptäcka genom observationer och något vi kan fråga 
om i intervjuerna. 
 
De teorier vi valt att arbeta med och grunda vårt arbete i kommer att fylla olika funktioner.  
Vi har använt oss av Goffman (2007) då vi tror att hans socialpsykologiska begrepp 
kommer att kunna vara en vägvisare i vårt arbete på individnivå, men eftersom vi vill kunna 
placera vår undersökning i en kontext, där vi kan uppmärksamma och tydligöra 
maktstrukturer och subjektspositioner, vill vi också med hjälp av Foucault och Burr kunna 
förstå hur de större samhällsstrukturerna påverkar och påverkas av människor. Genom att 
studera det, visas de strukturer som handlar om institutionalisering, maktutövande och 
möjligheter till att positioneras sig i en hårt kontrollerad miljö. Med hjälp av teorin som 
grund i arbetet anser vi att vi får möjlighet att kunna lyfta fram ungdomarnas och de som 
arbetar på ungdomshems egen syn på det mellanmänskliga samspelet och den strukturella 
påverkan. Valet att göra observationer kopplas till Burrs teorier, att sociala fenomen bör 
studeras utifrån interaktion och att vi genom att uppmärksamma den kan se hur vi bygger 
vår identitet och våra relationer genom den kulturella grund vi lever i och reproducerandet 
av de mänskliga värderingar vi anser sanna. Detta är skeenden i det sociala sammanhanget 
som kan vara svåra att uppmärksamma genom ett samtal men som lättare kan upptäckas 
genom blotta ögat. Diskussionen som förde oss fram till detta arbete var 
institutionaliseringen och de negativa konsekvenser som ofta målas upp av den och det var 
detta vi ställde oss tveksamma till. Vad vi tyckte oss se var svårtydda tecken på att det fanns 
fördelar med den institutionaliserade världen, men att dessa var svåra att greppa.  De 
begrepp vi vill fördjupa vår kunskap om, för att kunna se vilken betydelse de har för 
subjektet är, den disciplinära maktens effekt för ungdomarna och vilka aktuella 
subjektspositioner som är tillgängliga för dem. Utifrån Goffmans (2007) begrepp kommer vi 
att tolka de olika beteenden som ofta uppstår i institutionaliserade miljöer. 
 
Socialkonstruktionistisk analys 
 
Vi utgår ifrån synen att vi använder språket på olika sätt, de sätt vi använder vårt språk på 
skapar och befäster olika maktrelationer, som är beroende av det sammanhang där något 
sägs eller på annat sätt förmedlas genom språk. Beroende av vem som talar till vem, 
kommer olika maktrelationer att befästas. En fråga till ett barn kan få en helt annan innebörd 
än om den ställs av en vuxen till en annan vuxen, där andra relationer och 
maktpositioneringar kommer att uppstå. Detta gör att vi även skapar identiteter genom 
språket, identiteter som kan utmanas, upprätthållas eller omformas genom språkbruket. Det 
är genom språket vi har möjlighet att förändra vår identitet, detta är inte lätt eftersom 
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språket och det som kan uttalas är beroende av vår omgivning och de förutsättningar som 
finns i den (Burr 2003: 55-56). För att förstå de förutsättningar som ungdomarna på 
ungdomshemmet har, och upptäcka de subjektspositioner, maktstrukturer och relationer som 
finns, kommer vi att använda den analys av Willig som Burr redogör för i sin bok (2003: 
171). Detta är en sexstegsmodell för analys av omgivande faktorer i våra observationer. 
Detta kommer att kunna visa hur de som befinner sig på ungdomshemmet upprätthåller eller 
motsätter sig de strukturer och regelverk som finns runt dem.  Vivian Burr utgår i dessa sex 
steg ifrån att diskurser är olika sätt att uttrycka sig om världen och människor, vilket bidrar 
till att bilda individer. Människor är subjekt i olika diskurser och förstår sin egen identitet 
utifrån de positioner som vi får i diskurserna, alla positionerna som finns i en diskurs är inte 
omedelbart tillgängliga för oss, som individer, utan de positioner vi får skiftar utifrån 
diskurser och sammanhang (Burr 2003:169). Detta är våra tillgängliga subjektspositioner. 
Med subjektspositionerna följer möjligheter till handlande och förväntat handlande från 
andra, vilket också skapar maktrelationer.  
 
Genom att studera ungdomshemmet utifrån den modell Burr presenterar kan vi få en bild av 
den omgivande kontexten, de subjektspositioner och maktstrukturer som finns. Denna utgår 
från sex steg, för det första identifierandet av den diskursiva konstruktionen, det vill säga, 
titta efter de sätt som objekten refereras till i våra observationer. För det andra, se vilka 
bilder som målas upp av objekten genom olika diskursiva konstruktioner. Tredje steget 
handlar om händelseorientering, där vi tittar efter vad de olika konstruktionerna har för 
effekt för dem som talar eller agerar. Som fjärde steg tar Burr upp positioneringen, vilka 
möjliga subjektspositioner finns det i sammanhanget. Femte steget gäller praktiken, om 
vilka möjligheter till agerande får individen utifrån de subjektspositioner som finns. 
Dessutom ser vi också till det subjektiva, vilka känslor, uttryck och tankar för dessa 
subjektspositioner med sig för individen. I det sista steget kommer övergången till vårt 
intervjumaterial att ske, där vi för att riktigt kunna förstå hur mönster av maktrelationer och 
subjektspositioner påverkar individerna, fortsätter vi vår tolkning enligt diskurspsykologin.  
Vi kommer att söka efter subjektens egna konstruktioner av dessa faktorer. Strukturerna i 
vår omgivning, ger olika förutsättningar för hur individen har möjlighet att agera, och vilka 
olika maktrelationer som uppstår. För att få fatt på sådant är ofta det skrivna ordet det som 
uppmärksammas, ofta i ett begränsat sammanhang, för att kunna se hur mönstren av 
relationer och makt ser ut (Burr 2001:170). För vår del kommer texten vi studerar att vara 
våra utskrivna observationer och intervjuer, och det sammanhang där vi söker förstå och 
upptäcka mönster, vara begränsat till ungdomshemmet där observationerna och intervjuerna 
genomförts. 
 
Genom att använda ett grundläggande tillvägagångssätt från socialkonstruktionistisk teori 
anser vi att vi kan finna den mest klargörande bilden av ungdomshem. Vi eftersträvar att 
resultatet både ska visa på de omgivande strukturerna som påverkar subjekten i sitt 
skapande av verkligheten samt de konstruktioner som subjekten själva skapar under sin 
vistelse på ungdomshemmet. Detta ger oss möjligheten att med det socialkonstruktionistiska 
greppet bibehålla en öppenhet för varje individ i denna miljö, där de själva skapar sin 
mening som kan vara unik för individen, eller skiftande, beroende på kontexten och 
föränderligheten i subjektet och dess omgivning. De olika meningar som vi får fram i vår 
analys av materialet kan både vara motsägelsefulla och splittrade, vilket går att belysa 
genom uppmärksammandet av hur vi ser att verklighet och konstruktionen av mening 
skapas, utifrån de olika positioner och förutsättningar som ges subjektet. Genom att 
analysera både observationer och intervjuer begränsas inte vår undersökning bara till att 
klargöra de mönster eller diskurser som framträder, inte heller begränsas det av fokus på 
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subjektets egen konstruktion av verkligheten. I stället ger det oss möjlighet att rikta vår 
strålkastare mot hur ungdomarna och de som arbetar i nära relation till dem berättar om sitt 
meningskapande i denna hårt kontrollerade miljö. För att få fatt på hur de själva skapar sin 
mening och konstruerar bilden av sig själva kommer vi att ta hjälp av begrepp från den 
diskurspsykologiska modellen, som fokuserar mer på identitetsskapande. 
 
Diskurspsykologi 
 
Diskurspsykologin utgår ifrån att jaget är ett diskursivt subjekt och att människan använder 
diskurser aktivt, som en resurs och inte bara är bärare av diskurserna. Jaget är därför inte ett 
isolerat fenomen utan är något som skapas socialt. Jaget är diskursivt och skapas genom hur 
vi talar om det, vilket gör att jaget inte är fast eller stabilt utan flexibelt och varierat.  
Det finns diskurser som starkare ger avtryck i formandet av identiteter, dessa kan vara 
nation, klass eller kön. Eftersom det finns många diskurser, som är med i skapandet av 
identiteten, kan dessa bli motsägelsefulla för individen.  Identiteterna blir genom detta inte 
nya för varje gång någon talar, utan individen väljer utifrån tidigare erfarenheter en 
självförståelse för det jag som den väljer att visa upp vid ett visst tillfälle. Detta val är dock 
inte konstant utan föränderligt beroende på situation. Dessa identiteter som tillfälligt 
bestäms som fasta, kan delas av en hel grupp, denna identitet kan vara kvinna, eller svensk 
(Winther, Jørgensen & Phillips 2000:107). För vår del är vi intresserade av både att 
undersöka om det finns en gemensam identitet som ungdomsbrottsling till exempel, samt 
hur ungdomarna hanterar det egna jagets utformning och vilka möjligheter de har att 
förändra sitt jag i den slutna miljö som ungdomshemmet är.  
 
För att fånga detta kommer vi att fokusera på tolkningsrepertoaren som används vid 
intervjuerna. Tolkningsrepertoaren används för att tydligöra kommunikationen och 
konstruktionen av det egna jaget. Tolkningsrepertoar handlar om ett antal begrepp som 
används på ett särskilt stilistiskt vis, dessa repertoarer ger människor möjlighet att 
konstruera sin egen version av verkligheten. Genom att använda begreppet 
tolkningsrepertoar i stället för diskurs poängteras det att tolkningsrepertoaren är något som 
finns ständigt närvarande i sociala relationer (Winther, Jørgensen & Phillips 2000:114). 
Detta betyder att vi börjar med att söka efter teman i datamaterialet. I detta skede är vi 
öppna för materialet och skapade teman efter det vi såg, för att sedan fördjupa dessa när vi 
fått en ökad förståelse för dem (Winther, Jørgensen & Phillips 2000:122).  Detta för att vi 
skulle kunna förstå hur ungdomarna på olika sätt konstruerade sin tillvaro på 
ungdomshemmet och även hur de som arbetade där konstruerade tillvaron, samt hur de i 
samspel med varandra konstruerade tillvaron och förutsättningar för identitetsskapande. 
 
Vi väljer alltså att använda den socialkonstruktionistiska teorin och Foucault som vår ram 
och analys av observationerna, för att förstå och upptäcka de strukturer och maktrelationer 
som kan uppstå i sociala sammanhang. Den första delen av resultatet kommer att utgå ifrån 
ett sökande efter mönster och subjektspositioner, där fokus kommer att vara mer 
makrosociologiskt orienterat. I den andra delen av resultatet kommer vi att presentera 
intervjuerna och vad de säger om ungdomarna och de som arbetar på ungdomshemmets 
egna konstruktioner, vilket kommer att ske på en mikrosociologisk nivå. Det är också av 
denna anledning som vi inspirerats av diskurspsykologin. Slutligen kommer vi i den tredje 
resultatdelen att presentera förhållandet mellan den struktur som observationerna visat oss 
och de konstruktionerna av tillvaron de intervjuade beskriver. 
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Urval  
 
Eftersom våra studier riktar sig mot ungdomshem och hur makt, identitet och relationer 
byggs inom dessa institutioner var det självklart att det var ett ungdomshem vi skulle söka 
kontakt med. Det problem vi ställdes inför var tillgängligheten, vilka ungdomshem kunde vi 
få tillgång till och vilka avdelningar var vi intresserade av. För att smalna av och begränsa 
vårt sökande bestämde vi oss för att ta en ordentlig funderare på vilken typ av ungdomshem 
vårt intresse främst riktade sig mot, och var vi kunde få den mest värdefulla informationen 
för vårt arbete.  Det blev till slut så att vi kom att få kontakt med en öppen avdelning på ett 
större ungdomshem.  Att söka information på en öppen avdelning på ett ungdomshem var 
bra eftersom det gav oss möjlighet att möta informativa respondenter. Denna miljö, samt att 
den frihet som finns på en öppen anstalt gav oss möjlighet till att studera det 
mellanmänskliga relationerna på det sätt vi eftersökte för studien. Det var också en fråga om 
tillgång. För att få kontakt med ungdomar på ungdomshem, krävs det i många fall tillstånd, 
inte bara från ungdomarna själva och från personalen utan även från föräldrar och sociala 
myndigheter. Det var också dessa faktorer som gjorde att vi i vårt sökande sökte efter 
ungdomar över femton, både av etiska skäl samt utifrån deras förmåga att ge utförliga svar 
på de frågor vi ställde. 
 
När denna avsmalning hade gjorts sökte vi behandlingshem via SiS, Statens Institutions 
Styrelses hemsida över ungdomshem.  Där kunde vi få information om olika ungdomshem i 
Sverige, och tog efter detta, kontakt med dem vi ansåg bäst passa vår studie. Efter 
telefonkontakt med både institutionschefen och avdelningschefen, under en veckas tid blev 
det klart att vi kunde komma dit. Våra observationer och intervjuer genomfördes på ett 
ungdomshem i en större svensk stad på en öppen avdelning. Avdelningen tillhörde ett 
behandlingshem som totalt bestod av fyra olika avdelningar. Genom detta blev det urval vi 
använde oss av ett bekvämlighetsurval. De som tackade ja till att låta oss komma var dem vi 
besökte för att genomföra vår studie. Bekvämlighetsurval ger inte ett generaliserbart 
resultat, då urvalsgruppen inte representerar hela populationen. I denna studie ansåg vi inte 
detta vara något problem, då det inte är vårt syfte (Holme & Solvang 1997:183). 
 
Intervjuurvalet gick till så att de ungdomar som själva ville ställa upp på att intervjuas fick 
delta. Eftersom våra intervjufrågor skulle kunna upplevas som känsliga för ungdomarna 
valde vi att använda oss av självselekterande urval (Holme & Solvang 1997:183). Vi hade 
informerat avdelningschefen om att vi var intresserade av intervjuer med ungdomar och 
personal innan vi anlände. Fyra ungdomar hade anmält sitt intresse att delta i en intervju. 
P.g.a. sjukdom avböjde sedan en av dem. I personalgruppen var intresset mer tveksamt då 
de bland annat inte i förväg visste vilka som hade möjlighet att gå ifrån på sin arbetstid. 
Detta ledde till att vi bestämde intervjupersoner ur personalen efter överenskommelse med 
dem på plats, både utifrån vilka vi ansåg skulle kunna ge oss värdefull information och efter 
tillgängligheten.  
 
Vi valde att både intervjua ungdomar och personal för att kunna få en så bred bild som 
möjligt av hur ungdomshemmet upplevdes och utformades i sin vardag av dem som vistades 
där. Den information vi sökt är riktad mot identitet, maktpositioner samt meningskapande, 
vilket betyder att alla som vistas på behandlingshemmet kommer att påverka varandra i 
dessa processer. Eftersom personal och intagna ungdomar lever mycket tätt kan de båda 
grupperna vara viktiga informatörer om de olika processelserna på institutionen. Vi ansåg 
att dessa fem var de som kunde ge oss den bredaste och djupaste informationen om det vi 
sökte svar på. De observationer som genomfördes, genomfördes under två långa dagar, 
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sammanlagt deltog vid olika tillfällen sju personal, samt två jourpersonal, vilka hade ett 
övergripande ansvar på alla avdelningar under nätter och kvällar samt fem ungdomar.  
 
De som deltog vid intervjuerna var: 
 

- En personal som arbetat i många år i verksamheten, som vi ansåg skulle kunna ge 
oss mycket information om förändringar som skett och bilden han hade av den 
institutionaliserade ungdomsvården. 

 
- En personal som gjorde sin praktik där, vi ansåg att denne kunde komma med öppna 

ögon och berätta om sin uppfattning på ett sätt som kan vara svårt när rutiner och 
vanor på ett jobb satt klorna i förmågan att se verksamhetens svaghet och styrkor. 

 
- Tre ungdomar med mellan ett halvår till ett års långa straff enligt LSU, som nu 

vistades på den öppna avdelningen och hade gjort det i varierande lång tid. En av 
dem hade varit där så kort tid som en vecka och de andra något längre. Detta för att 
kunna få så mycket som möjligt av ungdomarnas egna bild av ungdomsvården. Alla 
ungdomar hade också erfarenhet av en eller flera andra avdelningar. Av sekretesskäl, 
där vi själva skrivit på sekretess i samband med besöket på ungdomshemmet och 
forskningsetiska skäl är detta all information vi anser nödvändig att lämna ut. 
Förståelsen, för resultaten, anser vi kommer att vara fullständig trots detta. 

 
Tillvägagångssätt  
 
Vi bestämde oss för att starta vår undersökning med att göra öppna observationer. Detta dels 
för att kunna öka förståelsen för miljön våra deltagare befanns sig i, dessutom fick 
ungdomarna möjlighet att se oss och veta vilka vi var, innan vi började med själva 
intervjuerna. Vi tyckte att detta var en viktig del i utformningen då vi antog att det kunde 
finnas en viss misstänksamhet mot oss från ungdomarnas sida, vilket det också visade sig 
göra. På ungdomarnas initiativ hade vi därmed en diskussion då vi kom dit, om vad en 
beteendevetare är och om att vårt syfte inte var att ”analysera” de enskilda individerna i vår 
undersökning. Utifrån de observationer som sedan följde fick vi möjlighet att korrigera våra 
intervjuguider så att vi kunde anpassa frågorna utifrån några aspekter vi lagt märke till. Om 
vi startat med intervjuerna hade vi gått miste om denna möjlighet. 
 
Även personalen visade sig ha en något skeptisk inställning till oss innan de fick klart för 
sig att vi inte skulle göra någon form av utvärdering av deras arbetsinsatser eller deras 
kompetens. Då vi förtydligat vårt syfte med undersökningen vad dock även personalen villig 
att låta sig intervjuas. Det blev tydligt att kommunikationen vi haft med institutionschefen 
inte nått riktigt ända fram på det sätt vi hoppats. Vi hade skrivit ett beskrivande (missiv)brev 
(bilaga 1) kring vårt syfte, som var avsett att nå alla som skulle delta i undersökningen, men 
brevet hade inte ”kommit fram” i tid. Vi får ta lärdom av vikten att bättre förbereda 
deltagarna i god tid. 
 
Då vi kom dit fick vi först en rundvandring för att se avdelningen och träffa personal och 
ungdomar. Med hänsyn till att vi befann oss på ”ungdomarnas mark” var vi försiktiga med 
att ta några större initiativ utan försökte att så gått vi kunde smälta in i deras vardag. Vi hade 
förberett våra observationer så att vi skulle kunna gå undan och göra anteckningar då vi 
ansåg det alltför provocerande för ungdomarna att anteckna deras beteenden i deras närvaro. 
Det var en balansgång att vara uppmärksam på allt som skedde samtidigt som vi ville vara 
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deltagande i de samtal ungdomar och personal förde med oss. För att lösa detta turades vi 
om att sätta oss lite vid sidan av på ett diskret sätt. Materialet från observationerna, totalt 5 
stycken á 60 minuter under två dagar, skrev vi rent så fort vi lämnat avdelningen för dagen. 
Detta för att få bästa möjlighet att i minnet befästa det vi sett under observationerna. 
 
Då det gäller intervjuerna hade vi utformat två olika intervjuguider, en för ungdomarna och 
en för personalen (bilaga 2 & 3). De som var intresserade av att delta fick veta vilken tid 
som vi planerade starta, hur lång tid vi beräknade att det skulle ta och var vi skulle sitta 
under intervjun. Alla fick dessutom en påminnelse om att intervjun var helt frivillig och att 
uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. Vi erbjöd också respondenterna att erhålla ett 
varsitt exemplar av uppsatsen då den var färdig vilket flera var intresserade av. 
Intervjuguiderna var semistrukturerade men vi var beredda på att låta respondenten styra 
över på en ännu mer öppen intervju om det skulle visa sig att den hade mycket den ville 
säga. Detta skedde i viss mån, men vi gick i stort sett igenom de frågor vi planerat att ställa. 
Varje intervju tog cirka en timme och spelades in på band. Vi transkriberade sedan 
intervjuerna ordagrant. 
 
Metodologiska tankar 
 
De tankar vi har angående vårt metodval har mycket handlat om vilken metod som passar 
bäst för att få fram det vi söker svar på. Eftersom vi började med att försöka anta 
ungdomarnas eget perspektiv och hur de själva konstruerar sin tillvaro valde vi efter en 
grundlig genomgång av våra tankar och idéer den socialkonstruktionistiska analysmetoden, 
eftersom vi ansåg att den skulle kunna hjälpa oss att besvara våra frågor på bästa sätt. 
Genom att både undersöka strukturerna och individens egen konstruktion av verkligheten, 
med lite olika analysverktyg anser vi att vi kan få fram den mest nyanserade och 
heltäckande bilden av hur det är på ett ungdomshem. De problem som uppstått för oss i 
genomförandet av vår undersökning är främst tillgången till fältet. Det är svårt och känsligt 
att få tillgång till de personer som är straffade för brott, framförallt unga. Valet att göra både 
observationer och intervjuer hade flera fördelar, dels för våra analysmöjligheter, men också 
för vår möjlighet att få genomföra bra intervjuer med ungdomar och personal. Eftersom de 
fick möjlighet att förstå vilka vi var genom att vi var där och observerade innan vi 
genomförde intervjuerna. Observationerna gav oss möjlighet att upptäcka detaljer i 
relationer, och funktioner på ungdomshemmet som vi inte skulle kunna få fram genom bara 
samtal. Och samtalen gav oss möjligheter att förstå hur individerna själva skapar sin tillvaro. 
Det problem som vi upplevt med att både observera och intervjua var att det inte gav oss 
möjlighet, på grund av tidsbrist, att intervjua lika många personer. Detta anser vi inte är 
något problem för vår undersökning, men vi ser i vårt material att intervjuerna gav oss 
mycket intressant information, och det hade kunnat vara bra att intervjua både fler av 
ungdomarna och fler i personalen. För vår del hade det varit möjligt att genomföra fler 
intervjuer, men i och med att det var svårt att få tillgång till respondenter från första början, 
gavs vi inte möjligheten att med kort varsel få möjlighet att stanna en dag till. 
 
 

7. Resultat 
 
Utifrån vårt insamlade datamaterial kommer vi här att presentera resultaten i tre delar, där vi 
börjar med resultatet av de genomförda observationerna och sedan går vidare för att 
presentera intervjuerna. I den tredje delen presenterar vi en sammanställning av de olika 
resultatdelarna. Vi anser att vi genom detta tillvägagångssätt bäst kommer att kunna visa 
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resultaten av de olika frågeställningar vi sökt svar på. Avslutningsvis finns även en kort 
sammanfattning av resultaten. 
 
Observationerna   
 
Först gör vi här en presentation av den yttre strukturen i form av miljön och vissa 
avdelningsregler. Sedan följer de resultat vi genom vår analys kunnat få fram i ungdomarnas 
och personalens observerbara interaktion och diskursiva konstruktion av sig själva och 
varandra. Vi är medvetna om att vår närvaro som observatörer har inverkan på individerna 
och deras sätt att agera men bedömer ändå att det i stort sett var en representativ bild av 
vardagen på avdelningen, som visade sig.  
 
Institutionen består av ett antal byggnader som vart och ett inrymmer en avdelning. Den 
avdelning vi valt att använda i vår undersökning är en så kallad öppen avdelning och liknar 
till det yttre en större enplansvilla. Ytterdörren är olåst och det finns inga galler för fönstren 
eller andra tecken på ”inlåsning”. Vi får dock veta att det är larm på fönster och dörrar så 
personalen kan höra om någon går ut. Inne på avdelningen finns två korridorer med rum, 
inte heller dessa går att låsa annat än från insidan. I mitten finns ett stort allrum, kök och 
expedition. Expeditionen har stora fönster ut mot allrummet och lås på dörren. Avdelningen 
har även andra utrymmen som till exempel konferensrum, pingisrum, TV-spelsrum, 
samtalsrum, tvättstuga och telefonhytt. Inga av dessa är låsta. Utanför TV-spelsrummet 
finns anslag om vilka tider det är tillåtet att spela. I köket finns lappar om vilka regler som 
gäller i köket. Utanför expeditionen finns allmänna ordningsregler uppskrivna och varje 
elev har också ett schema för den aktuella veckan där alla aktiviteter och samtal finns 
inskrivna. 
 
Vi har i våra observationer lagt märke till flera olika subjektspositioner. Det är ju också det 
som är en av de stora frågeställningarna för hela vår undersökning, alltså vilka 
subjektspositioner som ungdomarna kan inta eller tillskrivas på ett ungdomshem. Vi har 
alltså både tittat på de subjektspositioner som ungdomarna själva intar genom sitt sätt att 
agera eller prata om sig själva, men också på de subjektspositioner som personalen 
tillskriver ungdomarna genom regelverk, interaktion och diskursiv konstruktion. 
 
Till att börja med har vi de två stora huvudpositionerna som intagen och som personal. 
Dessa två positioner står i olika relation till varandra i olika situationer. Då det gäller 
personalens sätt att diskursivt konstruera ungdomarna var den tydligaste rollen den som 
elev. Att vara elev, istället för fånge, kännetecknas av inställningen till lärande. Att se någon 
som elev är att se den som någon som kan lära sig och som kan undervisas. En elev är inte 
någon som bara ska straffas utan någon som kan förändras, behandlas och utvecklas. 
Personalen kallar alla intagna ungdomar för elever, då de talar om dem. Ungdomarna blir 
ibland benämnda som killarna eller ungdomarna men det är som sagt elev som är den 
vanligaste titeln i samtal om dem. Några blir också omtalade som mönsterelever, duktiga 
och suveräna. Vid tilltal blir alla kallade vid förnamn eller efternamn. Ungdomarna i sin tur 
kallar också personalen vid namn. Ingen gång hör vi öknamn eller negativa sätt att omtala 
varandra, varken från personal eller från ungdomar. Tvärtom hör vi istället ord som schysst, 
ok, cool och kompis då ungdomarna tilltalar eller benämner varandra eller personalen. En 
ungdom blir av personalen, vid minst ett tillfälle, utsedd att föra gruppens talan då denne får 
i uppdrag att formulera ett brev till institutionschefen angående ett missnöje. Vi får veta att 
samma ungdom brukar visa runt besökare eller nya på avdelningen. Ungdomen omtalas 
upprepade gånger av personalen som duktig. 
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En av de subjektspositioner vi kunde se bland ungdomarna är rollen som den förståndige. 
Framförallt en av ungdomarna uttrycker ofta åsikter om hur livet kommer att bli bättre nu 
efter tiden på avdelningen och hur han tagit lärdom av sina misstag. Han är mycket stolt 
över sina fina skolresultat och får också mycket uppmuntran för detta. Personalen framhåller 
även hur han tagit tillvara på den här tiden och att han fattar kloka beslut inför framtiden. 
Den förståndige är en roll som både kan tillskrivas av andra och intas på eget initiativ. Vi 
kunde inte se några tecken på att detta skulle vara något annat än en positiv roll, vilket 
skulle kunna vara fallet i ett annat sammanhang där det i skulle kunna vara ”otufft” att vara 
förståndig. På den här avdelningen verkade det snarare vara en eftersträvansvärd roll. 
 
Det blev vid några tillfällen tydligt att ungdomarna på denna avdelning ville göra en 
skillnad på sig själva och de som satt på andra avdelningar. Vi är i alla fall bättre än de 
andra, var en kommentar som kom till uttryck i flera olika sammanhang. De skillnader som 
framhölls var framför allt formen av brott som begåtts, men även hur ungdomar på andra 
avdelningar uppträdde mot personal och mot varandra. De andra upplevdes som stökigare 
och bråkigare. De andras brott ansågs också vara ”sämre” än deras brott, då den ena 
avdelningen behandlade sexualbrottslingar. 
 

Ungdomar och personalen talar om gymmet som nu är borttaget. Ungdomarna tycker 
det är helt fel att de inte ska få träna men säger att de förstår att de på den andra 
avdelningen inte får träna för ”dom är ju som dom är”. Ett av argumenten som 
personalen framhåller är att hantlar mm kan utgöra en säkerhetsrisk vid bråk men 
säger samtidigt att ungdomarna på just den här avdelningen aldrig skulle göra något 
våldsamt. 

 
En annan roll är den roliga. Detta är en roll som växlade mellan olika ungdomar och 
personal, även om man kunde se att vissa hade rollen mer ofta. Den roliga är en stor 
tillgång, som subjektsposition, eftersom den sprider en god stämning över hela avdelningen. 
Det är en roll som antingen kan tillskrivas någon av de andra eller en roll som någon själv 
kan inta. 
 

En av personalen kommer och frågar om någon vill följa med och hämta matvagnen. 
Detta utlöser ett skämtsamt kivande om vem som ska behöva gå. En ungdom börjar 
halta och tar sig på benet och säger med ett stort leende” Aj mitt ben, jag kan inte 
andas”. Alla skrattar. 

 
Att uppträda avvaktande och att verka en aning passiv i olika samtal är kanske mer en 
strategi än en subjektsposition. Av det vi kunde se var det framförallt en ungdom som höll 
en ”låg profil”. Vi spekulerar inte i anledningen till detta men konstaterar att det var en 
position som kom till uttryck vid flera tillfällen.  
 
Personalen utsåg en ungdom att föra gruppens talan genom ett brev till institutionschefen. 
Det verkade inte vara en slump att de valde just denna ungdom då han även vid andra 
tillfällen intog en form av ledarroll. Samma ungdom blir av personalen omnämnd som 
mönsterelev och en förebild. 
 

En personal föreslår att ungdomarna ska skriva ett brev till institutionschefen för att 
förklara varför de tycker att gymmet ska vara kvar. Samma personal hämtar papper 
och penna som hon ger till en ungdom. Denne vill först inte skriva men personalen 
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uppmanar ungdomen att ändå göra detta. Ingen av de andra ungdomarna föreslås till 
att skriva. 

 
Subjektspositionen som personal skiljer sig från den föräldraroll som framträder i andra 
sammanhang. Som personal ser man till att alla ”sköter sig” och följer regler. Man 
dokumenterar och planerar för ungdomarnas behandling. I andra situationer av mer 
vardaglig karaktär är det mer en föräldraroll där man samspelar på en något mer familjär 
nivå. Det finns i stort sett inget i interaktionerna som tyder på avstånd mellan ungdomar och 
personal utan de har en god relation och spenderar mycket tid med varandra. Vi lägger dock 
märke till en yttre detalj i våra observationer som kan ses som en maktposition. 
 

Flera av personalen bär nycklar som sitter med ett blått nyckelband. Detta verkar 
vara någon form av utlåningsnycklar för det hänger flera likadana på expeditionen.   

 
Detta blir ett yttre attribut som distanserar personal från ungdomarna eller i alla fall 
markerar en maktskillnad. I övrigt finns inga skillnader såsom arbetsuniform eller 
”fängelsekläder” utan både ungdomar och personal använder privata kläder. Personal och 
ungdomar samspelar på en relativt jämn nivå då det gäller vardagliga samtal, kortspel, TV-
tittande eller matsituationer. De tillfällen som skillnaden i position syns mest mellan 
ungdomar och personal är då personalen går in och sätter sig vid datorn på expeditionen, 
frågar ungdomarna om medicin eller då personalen tar bilen för att hämta en ungdom vid 
bussen. I övriga sysslor känns de olika subjektspositionerna familjära där ungdomarna är 
som syskon och personalen agerar som föräldrar.  
 
Utöver den yttre maktmarkören nycklarna, finns det givna maktpositioner, där personalen 
utgör de regelupprättande maktpositionerna, vilket också gör att det är de som kan 
bestämma när det går att förändra dessa regler. Då det gäller avdelningens regler kan 
personalen tillåta vissa undantag till viss gräns. Det händer att ungdomarna får använda TV-
spel även andra tider än vad som egentligen är tillåtet. Vi får också berättat för oss att det 
kan hända att de får se klart ett TV-program som slutar efter tiden för läggdags. Även regler 
kring kvällsfika och regler i köket kan personalen överse med. Detta är förstås små detaljer 
men ändå värda att notera då det utgör en maktfaktor i vem som kan tillåta vad enligt ett 
godtycke. Ungdomarnas möjlighet att agera är hela tiden inom ramen för institutionens 
regler men beroende på vilken personal som för tillfället tjänstgör behöver man alltså inte 
alltid följa allt helt strikt. Detta gör att ungdomarna ”tjänar” på att hålla sig väl med 
tjänstgörande personal. Det finns hela tiden en viss risk att man, om man inte ”sköter sig”, 
får indragna förmåner eller i värsta fall bli isolerad. Just isolering finns dock inte på denna 
avdelning utan man får i så fall komma tillbaka till en låst avdelning igen, där det finns 
möjlighet till isolering.  
 
Ungdomarna är under dagarna ute på praktik eller går i skola. En ungdom är ganska ny i 
huset, sedan en vecka. Han verkar lite besvärad av att berätta att han går i den skola som 
institutionen själva driver. I samma klass finns ungdomar från andra avdelningar och det 
verkar finnas en inbördes rangordning mellan dessa. De som avtjänar straff för sexualbrott 
verkar anses som ”sämst” enligt ungdomarnas sätt att tala om dem. Ungdomen som är ny 
verkar, vad vi först kan se, ganska tillbakadragen tillsammans med de andra. I vissa 
konversationer deltar han med blicken utan att själv säga något. Han verkar ha ett tyst men 
ändå aktivt deltagande.  
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Endas en gång under våra observationer blir stämningen på avdelningen lite ”tjock”. Det är 
när en personal frågar ungdomarna i TV-soffan om någon vill ha sin medicin direkt eller när 
personalen kommer tillbaka om en stund. En stunds tystnad och skruvande på sig vittnar om 
att frågan var aningen besvärlig, förmodligen inför oss. En ungdom bryter dock tystnaden 
och snart är samtalen igång igen. Förutom detta personliga obehag är det en av ungdomarna 
som vid flera tillfällen återkommer till tankar om sitt brott. Ungdomen funderar över att den 
inte kan bli förlåten av ”offret”. Ungdomen säger också att offret kanske har mardrömmar 
och inte har någon anledning att förlåta. Detta är ett konstaterande som samtidigt påvisar 
något av en hopplöshetskänsla från ungdomens sida då den inte riktigt kan ”göra rätt för 
sig” endast genom att sitta av sitt straff. Ungdomen kommer kanske alltid vara ”oförlåten” i 
någon mening. 
 
Ungdomarna ser ut att ha en god relation med varandra och med personalen. De regler som 
finns ”uppifrån” beskylls inte på avdelningspersonalen utan ungdomarna är medvetna om 
varifrån direktiv kommer. Ett exempel på detta finns i följande situationsobservation: 
 

Det diskuteras kring det nerlagda gymmet. Ungdomarna tycker att det är fel. Personalen verkar 
här ha lite skilda uppfattningar. De som gör sin röst hörd håller med ungdomarna om att det var 
synd att gymmet försvann och att argumenten om säkerhet inte håller. Det uppstår en känsla av 
”Vi mot Dom”, där den ena parten är ungdomar och viss personal på avdelningen och den andra 
parten är ”Dom på SiS” som fattat beslutet.  

 
Ungdomarna uttrycker visserligen stor frustration men den riktas inte direkt mot personalen 
på avdelningen även om det var de som förde fram informationen om beslutet. En av 
förklarningarna till varför gymmet tagits bort är att dömda brottslingar inte ska uppmanas att 
styrketräna och att lösa hantlar mm är en säkerhetsrisk, då dessa skulle kunna användas som 
”vapen” att slåss med. Här har man alltså ”uppifrån” konstruerat bilden av att ungdomarna 
är våldsbenägna. En annan konstruerad bild av ungdomarna visar sig då det ska serveras 
middag. Personalen tar fram annan mat då de visar sig vara fiskpudding från storköket. De 
säger till varandra att tonårskillar inte tycker om fiskpudding. Vi vill här påpeka att vi i 
dessa ovanstående exempel inte tar ställning till huruvida konstruktionerna stämmer med 
hur det faktisk är, vi vill bara visa på hur själva bilden av ungdomen målas upp i 
sammanhanget. 
 
Vi kunde i våra observationer även se att ungdomarna visar stor respekt för varandra och för 
personalen. De vill hålla sig väl med alla på avdelningen. Alla är artiga mot varandra och 
lämnar till exempel alltid plats till varandra i TV-soffan. Även vid matbordet skickar man 
runt dryck mm till varandra med vänlighet. Då en ungdom ena dagen var sjuk, var de andra 
extra omtänksamma och visade sin sympati. En ungdom blir ena dagen ”glömd” vid 
busshållsplatsen så att denne får gå den kilometer det är till avdelningen, istället för att åka 
bil, inte ens då visas någon ilska eller irritation. Ungdomen får vid tre tillfällen personalens 
ursäkter och denne svarar varje gång att det är okej. Ungdomen ser dock en aning 
sammanbiten ut och gör själv i ordning en ordentlig middagstallrik av den mat som sparats 
undan. En av de andra ungdomarna säger något uppmuntrande till den förste. Expeditionen 
är enda utrymmet som ungdomarna inte har direkt tillträde till. Dörren dit står öppen under 
långa stunder på kvällen, ändå knackar ungdomarna på om de vill tala med någon personal 
som är där inne. De flesta knackningar gäller ärenden om telefonen. Ungdomarna kan inte 
själva ringa upp någon utan måste be personalen ringa upp och blir sedan kopplade via 
telefonhytten. En situation från våra observationer visar hur det kunde vara: 
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En personal sitter på expeditionen och gör något vid datorn. En ungdom går fram till fönsterrutan 
och tittar in. Denne går tillbaka till soffan men vänder sen igen mot expeditionen. Ungdomen tittar 
in genom den öppna dörren och knackar samtidigt på glaset. Personalen tittar upp och ungdomen 
ber om att få ringa sin pappa. Personalen svarar vänligt att denne ska ringa upp åt ungdomen 
alldeles strax, varpå denne går mot telehytten och väntar. 

 

Det är nästan genomgående så som i situationen ovan, att vi kan se tacksamma ungdomar 
och personal som vänligt hjälper den som vill ha hjälp. Även om stämningen hela tiden är 
vänlig blir detta samtidigt ett exempel på en maktsituation där den ena subjektspositionen är 
den behövande och den andra subjektspositionen är den som hjälper. 
 
Intervjuerna 
 
Vi kommer att redovisa de resultat vi fått fram i intervjuerna genom att ta hjälp av 
diskurspsykologi, för att förstå hur ungdomarna skapar sin egen identitet och mening i den 
institutionaliserade miljön. 
 

Skapandet av grupper och relationer 
För att undersöka vad det finns för olika beteenden som visas upp inom institutionen har vi 
valt att försöka se hur de själva hanterar sina relationer på institutionen, relationen både till 
dem som arbetar där, samt till de andra intagna. Det de själva beskriver som sin bild av 
gruppen. Det våra resultat visar är att de alla kommer överens, beskrivningarna de ger av sin 
tillvaro och sina relationer liknar mycket det vi ser i en familj. Ungdomarna försöker att 
hjälpa varandra så gott det går, de försöker också att hjälpa personalen även om de inte 
riktigt har lust. De följer de uppskrivna reglerna och tycker att det är viktigt att de kan 
komma överens, eftersom detta är det som skapar en god stämning på avdelningen. Alla 
respondenter talar om att de kan skojbråka och reta varandra, men att detta aldrig är elakt 
menat. De beskriver på olika sätt i intervjuerna att de känner tillit till varandra, och att det är 
viktigt för dem.  
 

Alla gör nånting så att det blir bra stämning, skulle nån vara på dåligt humör och 
börja bråka så där..då förstör det ju för alla och det blir inte riktigt bra stämning… 

 
Att de håller ihop inom avdelningen, mellan både personal och intagna är tydligt. 
Ungdomarna själva berättar inte om några särskilda gruppbildningar inom gruppen, trots att 
några av de intagna känner varandra sen tidigare. Det som kan vara värt att uppmärksamma 
är dock att de som vistas på avdelningen länge beskriver vänskapen mer målande och 
intensivt än den ungdom som spenderat en kortare tid vid just denna avdelning. Det som är 
tydligt är dock att ungdomarna på denna, öppna avdelning, vill distansera sin avdelning från 
andra avdelningar. De hävdar att det är stor skillnad mot låst avdelning, och att de som sitter 
på en av avdelningarna för specifika brott, är helt galna. Likaså vänder de sig mot de sociala 
myndigheterna och rättssystemet. Deras egen grupptillhörighet verkar stärkas av det faktum 
att de är på en öppen avdelning, att de har skött sig. De poängterar vikten av att uppföra sig 
väl, för att få komma upp på denna avdelning, och hur stökigt det kan vara på de andra 
avdelningarna om man jämför. Vid andra tillfällen framstår det som att de själva trivts bra 
även när de varit på andra avdelningar, vilket stärker känslan av att det är i sammanhanget 
som de knyter den egna gruppen samman, och de negativa uttalandena om de andra 
avdelningarna görs, främst om en specifik avdelning.  En berättar hur han ser på detta:  
 

…asså dom som kommit hit (syftar på avdelningen) jag tycker dom tatt det väldigt bra 
men på dom andra avdelningarna kan det ju vara värsta jävla dårhuset… 
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Den känsla de beskriver genom att berätta om den myndighetsutövning de är en del av 
verkar vid analysen snarare hänga ihop med beskrivningen av den egna självbilden än med 
känslan av att tillhöra en grupp. I personalens berättelse om gruppen beskrivs, i intervjuerna, 
det också som att de är en familj. De håller ihop, både personalen och ungdomarna. 
Personalen berättar själva att det viktigaste är att de kan spendera tid tillsammans med 
ungdomarna och vara förebilder, så att personalen inte bara blir en överordnad, utan någon 
som ungdomarna kan lita på. De relationer som finns inom gruppen beskrivs av personalen 
som baserade på individen, det handlar om att de har syskonroller, men inte som på något 
sätt påverkar gruppen negativt. Personalen bekräftar att den öppna avdelningen är särskilt 
bra, de har bra relationer här inom gruppen och med personalen, men att det kan vara 
annorlunda på de andra avdelningarna.  Det som personalen ytterligare beskriver är att de 
själva tycker att det är viktigt att gruppen fungerar väl här, när det är på den öppna 
avdelningen. Därför är de killar, som vistas här är utvalda av personalen för att kunna passa 
in i gruppen. Analysen av gruppkonstellationerna visar att gruppen beskrivs både av 
personalen och de intagna som bra, det finns en bra gruppsammanhållning, där skillnaden i 
relationen mellan intagna och personal upplevs som marginell. De bildar tillsammans en 
stor grupp med få eller inga mindre grupper inom gruppen. 
 

Att hantera tiden som frihetsberövad 
För att få förståelse för hur individen konstruerar sin tillvaro på ungdomshem känns det 
viktigt för oss att kunna försöka få fatt i de olika strategierna som ungdomarna utövar för att 
hantera sin situation och sin identitet som ungdomsbrottslingar. 
 
De intagna har olika sätt att förhålla sig till att de är institutionaliserade. Detta ger olika 
beteenden i gruppen, i relation till de andra och till personalen. Dessa beteenden stärks ofta 
genom personalens bemötande av de enskilda ungdomarna. Dessa beteenden är också 
varierande upptäcker vi i vår jämförelse av intervjuer och observationer, vilket vi kommer 
att återvända till senare.  Den förståelse av deras konstruktion av tillvaron, som vi kan få 
genom analysen av intervjuerna visar dock också på stor variation. En av ungdomarna har 
tydligt ordnat sin tillvaro på institutionen så att den blir maximalt tillfredsställande för sin 
egen tillvaro. Denne berättar inlevelsefullt hur engagerad denne är i olika föreningar och 
organisationer, och att detta kan komma att vara meriterande senare i livet, respondenten har 
skapat den tillvaro som han känner är till fullo tillfredsställande på institutionen. I samtalet 
om vad ungdomarna gör på dagarna och hur de spenderar sin tid blir detta tydligt, det 
poängterar hur viktigt det är med ett engagemang när respondenten senare skall söka jobb 
genom att säga: 
  

Allt det här ser ju bra ut på papper sen då när jag ska söka jobb bra betyg och så! 
Men sen ska dom kolla mitt register vet du, och då ser dom att jag är straffad...då får 
jag inte jobbet. Men det är okej då, det är tack och hej, tack för att vi fick träffast! 
Man måste ha tålamod, det kommer att funka. Man måste göra sitt bästa av det man 
kan, vända det till någonting bra. 

 
Genom ungdomens egen berättelse kommer det fram hur denne konstruerar sin tillvaro för 
att bli värdefull, inte bara nu utan i framtiden. Detta ska inte vara några bortkastade år. 
 

…då hamna jag här. Men nu gillar jag att plugga…jag ska jobba med ungdomar 
själv. För jag tänker att de kanske lyssnar på någon som varit kriminell själv för den 
vet ju vad den snackar om, den fattar ju så då tänker jag att jag ska jobba med 
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ungdomar. Så jag kan snacka med dom o säga det. Det e inte värt det, se på mig asså 
..jag vet det är inte värt det. Då kanske dom skulle lyssna för dom vet vem jag är, 
hemma och så alla vet vad jag gjort så dom skulle fatta vad jag snackar om.  

 
Han visar tydligt att frihetsberövandet i sig inte behöver göra hans tillvaro negativ. Han har 
konstruerat en bra tillvaro. Det här är en accepterad del av självbilden, tiden som 
frihetsberövad ger möjlighet för ungdomen att vända detta till någonting bra.  Genom att 
han tar vara på sin tid som intagen på ett sätt som gör att skapandet av denna tid blir 
värdefull eftersom han lär sig så mycket. Och att det han går miste om genom att vara 
frihetsberövad är inte särskilt betydelsefullt i hur denne skapar mening i tillvaron. 
Ungdomarnas berättelser om hur de utnyttjar sin tid vid institutionen varierar. Ovanstående 
ungdom använder sin tid till ett meriterande engagemang i sin omgivning medan de andra 
ungdomarna är mindre engagerade i aktiviteter utanför institutionens värld. Deras sätt att 
hantera sin institutionalisering verkar mer handla om att göra tiden så smärtfritt som möjligt.  
Alla ungdomar vi intervjuar anser att det bästa är att kunna komma överens med personalen, 
och det vill de att alla ska göra. Detta är de sätt som alla har för att hanterar sin 
institutionalisering, genom att sköta sig. Det blir trevligare för alla på avdelningen så.  
Denna avdelning är sista anhalten innan de muckar vilket säkert ökar deras vilja att inte 
sticka ut. Vid intervjun är det svårt att få fatt i vad det är som gör att de väljer att använda 
sin tid så olika, men det utkristalliseras att det finns vissa olikheter. För ungdomen ovan 
handlar det om att skapa sig en så värdefull tid som möjligt. För en annan framstår det mer 
som att den tid som spenderas här skall vara så smärtfri som möjligt. I den tredje 
ungdomens berättelse om sin tid på ungdomshemmet, framstår det som att denna bara vill 
fortsätta med de aktiviteter den gjorde innan, såsom skola och sport. I övrigt är denna tid ett 
straff som skall avtjänas inget som kan komma till användning senare i livet, eller som 
denne införlivat på ett betydelsefullt sätt i den egna självbilden. 
 
Personalens bild av ungdomarnas sätt att hantera sin institutionalisering utgår ifrån 
ungdomarnas aktivitetsnivå. I intervjuerna berättar personalen hur alla ungdomar på den 
öppna avdelningen ska gå i skolan eller göra praktik eller utföra någon annan aktivitet 
dagtid. Detta är viktigt för personalen och en av deras huvuduppgifter är att se till att 
ungdomarna har något att göra, att ordna så att det finns aktiviteter och scheman för hur 
deras dagar och veckor ska se ut på denna avdelning. Deras arbete upplevs mest vara att 
kunna skapa förutsättningar för ungdomarna att kunna ta sig tillbaka ut i samhället, vilket 
självklart påverkar deras engagemang i hur de hanterar sin situation under tiden de vistas på 
institution. En av de anställda uttrycker det som:  
 

...de kan ha påbörjat en utbildning[…]Ehhh, som de har påbörjat innan de kom hit. 
Och då försöker vi ju så fort som möjligt att fortsätta, så att när de kommer hem, då 
är det bara att kliva in i sin rätta skola och fortsätta köra. 

 
Det som blir tydligt i vår analys av intervjuerna är att de mönster som finns i denna miljö 
även här blir en del av deras sätt att forma sin tid som frihetsberövade. Ungdomarna agerar 
utifrån sin position som intagna mycket efter samma mönster, de vill hålla sams och uppföra 
sig väl, då detta underlättar för dem i konstruerandet av den egna tillvaron under tiden de är 
frihetsberövade. Även personalen följer ett givet mönster, de skapar en bild av att det som är 
värdefullt för ungdomarna är deras olika aktiviteter och fokuserar därför på dessa för att 
kunna var med och skapa en så tillfredställande tillvaro som möjligt för ungdomarna. Bilden 
av hur detta görs handlar inte om personalen eller ungdomarna som individer utan snarare 
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om hur det generellt skapas en värdefull tillvaro för ungdomarna, så att deras individuella 
utveckling kan utvecklas medan de avtjänat sitt straff och är frihetsberövade. 
 

Värdefulla aktiviteter eller tidsfördriv 
Vad ungdomarna fyller sin tid med under sin frihetsberövning är självklart en del av hur de 
hanterar sin institutionalisering. Ungdomarnas olika sätt att agera, kommer igen i hur de 
beskriver att de spenderar sin tid.  I observationerna kunde vi uppmärksamma rastlöshet hos 
ungdomarna, det var mycket rörelser och mycket aktiviteter som pågick, som för oss inte 
såg ut att fylla någon funktion. För att förstå om det vi såg i våra observationer var riktigt 
ville vi i intervjuerna söka svar på om dessa aktiviteter var en del av ett beteende som kom 
av att de handlade för att inte behöva sitta ner och tänka, eller om det var något annat som vi 
inte kunde förstå vid observationerna. Vi sökte alltså svar på hur de själva motiverade sitt 
beteende och de aktiviteter de hade på dagarna. Den av ungdomarna som beskrev sin vardag 
fylld av aktiviteter, beskriver att den tid som finns här knappt räcker till för allt som denne 
vill göra. Det som han nu ägnar sin uppmärksamhet åt är viktiga aktiviteter, som skolan och 
idrott. Därför har han knappt tid att göra någonting utöver detta, förutom att träna. Han var 
också den person som under observationerna hade det minst rastlösa beteendet av 
ungdomarna. De andra ungdomarna verkar mer tveksamma, en av dem anser att han har 
alldeles för lite att göra. Det kan vara långtråkigt på ungdomshemmet, och friheten verkar 
därför mer lockande, de aktiviteter som finns på avdelningen räcker inte till för att fylla en 
dag. Samma ungdom beskriver inte heller de aktiviteter som han har schemalagda som 
väldigt viktiga eller engagerande, utan aktiviteterna framstår mer som ett sätt att spendera 
sina dagar, för att bara slippa sitta och glo. Detta framkommer också genom att ungdomen 
berättar att de kurser som skulle ingå i skolgången inte finns, eftersom en lärare på skolan 
har slutat och inte kunnat ersättas. Ungdomarnas uppfattning om tiden beskrivs av alla i 
samband med en beskrivning av vad de gör på behandlingshemmet. De som går i skola 
utanför behandlingshemmets område, beskriver sin tid som värdefull i större utsträckning än 
den ungdom som går i skolan på området.  Vad de gör med sin tid som inte är schemalagd 
för att sysselsätta sig är svårt att få fram vid intervjuerna, det som mest beskrivs i dessa är 
hur mycket de saknar gymmet, nu när det är borttaget. Träningen som förut varit en 
möjlighet på området måste de nu åka in till staden för att kunna utföra. Vilket de själva 
uttrycker kommer leda till rastlöshet, vilket framkommer under i en diskussion med 
personalen som vi tog del av under observationerna. Detta verkar i hög grad vara en av de 
aktiviteter som ungdomarna själva anser meningsfull. De andra aktiviteterna som beskrivs 
är mest tv och plugg för skolan. 
 
I analysen kan vi se att personalens bild av vad ungdomarna gör med sin tid skiljer sig något 
från det ungdomarna själva ger uttryck för. Personalen beskriver det som att i stort sett all 
ungdomarnas tid är schemalagd. Detta görs tillsammans med ungdomen på ett sätt som skall 
passa var och en.  Den tid som ungdomarna berättar om som långtråkig och inte så värdefull 
för dem verkar personalen inte känna till. Personalen beskriver att det planeras mycket.  
 

Men det sker ju planering, veckovis så har man framförhållning då, alltså en vecka 
innan, så om man inte har så att två gånger i veckan åker man på praktik så planeras 
ju den övriga tiden.  
 

Även den tid, som infinner sig på kvällar och helger planeras och schemaläggs enligt 
personalen.  
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Ja, det planeras också. Det är idrott eller de kanske har nåt 
kunskapsspel...eller…eee...det kanske är en film eller..så har de veckosamtal eller, 
ja…en gruppdiskussion då. Det planeras också in. Dom har ett eget schema. 

 
Personalen beskriver detta som att det finns aktiviteter hela tiden, att den mesta tiden är 
planerad så att den är värdefull för ungdomarna. Ungdomarna själva mäter sin tid mer i de 
aktiviteter, som inte är fritidsaktiviteter och förmedlar både genom intervjuerna och 
observationerna delvis en viss rastlöshet och sysslolöshet under vissa delar av dagen. Den 
tid som personalen beskriver som planerad tid av ”fritiden” som att spela spel eller titta på 
film, framstår för ungdomarna själva delvis som en aktivitet de gör för att de inte finns 
något annat att göra. Sammantaget upplever de ungdomar som har en hög aktivitetsnivå sin 
tid som mer värdefull än den ungdomen som inte har ett lika aktivt schema, detta trots att 
personalens bild är att det mesta av ungdomarnas tid är uppfylld av aktiviteter.  
 
Att ”åka fast” 
För att kunna förstå hur ungdomarna upplevde sin situation försökte vi genom intervjun få 
en uppfattning om de fanns någonting bra eller någonting dåligt med att komma till 
ungdomshemmet. Vi försökte också genom intervjun med de anställda få fram en fördjupad 
bild av vad de ansåg om detta, om de som arbetade där själva ansåg, att det var bra för 
ungdomarna att vara på institutionen. Eftersom vi intervjuat flera olika ungdomar fick vi, 
även här, fram en stor variation. Precis som i konstruerandet av tiden, den egna tiden, fanns 
det här givna svar som framkom utifrån deras position som intagna. Det som var gemensamt 
för alla ungdomar var att de tyckte att det var någonting bra med att de ”åkt fast” och 
kommit hit. De poängterade alla att detta kunde bero på att just det här behandlingshemmet 
var ovanligt bra och att det är bättre när man sitter på den öppna avdelningen. I 
beskrivningarna som ges kommer det fram, att det var bra att någon bröt deras tidigare 
beteende, så att det inte bara fortsatte. Om ingen hade brutit det som de höll på med kunde 
det ha accelererat och de kanske aldrig hade slutat utan i stället blivit värre och värre och till 
slut, slutat i fängelse. Så även om ungdomarna anser att det finns mycket som är trist med 
att vara på avdelningen, så är det ändå bättre än de tänkbara alternativen och det uttrycker 
alla intervjuade ungdomar. En ungdom beskriver det så här; 

 
Ja asså det är ju så…det är inte så kul att vara här men det är bra att man liksom var 
tvungen att komma ur det där, annars hade jag fortsatt och bara gjort värre och värre 
saker. Dessutom hade jag kanske varit äldre och åkt in i fängelset …det hade inte 
varit kul, nu hamna jag här och det är ett skitbra ställe. 

 
Gemensamt för alla ungdomar är att de ser att det är bättre att hamna här än vad det skulle 
vara om de åkt fast när de var äldre och skulle behöva sitta i fängelse. Detta varierar dock i 
hur viktigt det är för de olika ungdomarna. En av ungdomarna säger att detta är det bästa, 
vid intervjun förmedlar han att det är just att slippa fängelse som är det mest relevanta. Här 
framstår det tydligt hur de själva väljer att förhålla sig till att vara kriminella.  Hur de ser på 
att ”åka fast” och om detta kan vara bra sammanfaller till stor del med hur de beskriver att 
de hanterar sin tid som frihetsberövad. Den ungdom som beskrev sin tid som frihets- 
berövad, som ett straff som sitts av, där det inte händer mycket som gagnar personen senare 
i livet, är den ungdom som också mest trycker på att det är ett bra ställe där alla är bra, både 
de som arbetar där och de andra ungdomarna. De tänkbara alternativen framstår för 
ungdomen som avskräckande och utgör den största delen i att det var bra att ”åka fast”: 
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Ja asså jag tycker själv att det fanns någonting bra med att åka fast. Elva månader 
liksom det kan man sitta av. Mina kompisar dom var 26 och 20 så dom fick fyra och 
två år[…] ja, det här är ju dagis liksom i jämförelse med var du kan hamna asså. 

 
För alla ungdomar är detta en viktig del, det framstår dock som att detta för denna ungdom 
är det primära i sin syn på att åka fast. För den ungdom som beskriver hur aktivt han skapat 
en aktiv och värdefull tid här, framstår det annorlunda.  Den ungdomen beskriver mer hur 
det är att bryta ett dåligt mönster, en ny start, en möjlighet att förändras och göra någonting 
nytt i livet. Betoningen för ungdomen ligger mer på det nyväckta intresset för skolan och 
alla nya möjligheter som ungdomen tycker sig kunna skapa. Den tredje av ungdomarna 
håller en låg profil, och berättar att det så klart finns någonting bra med att åka fast, men är 
mer tveksam till om det hade behövts. Han framställer inte sig själv som en kriminell och 
anser inte att det kanske hade varit nödvändigt att för honom att bli straffad för att sluta begå 
brott, men ser ändå att det självklart finns någonting bra med att han blev straffad, och tar 
också upp att det var bra att hamna på ungdomshem också: 
 

Asså jag vet inte om det hade varit bäst för mig om jag inte åkte fast. Men jag tror inte 
det[…] Så det var bra! Att det blev stopp. Jag var inte över arton också, det är ganska 
stor skillnad på ett ungdomshem och en anstalt, de är stor skillnad. Jag kanske hade 
fortsatt också typ… 

 
Ungdomarna ser sin intagning på helt olika sätt vilket speglas i hur de reflekterar över varför 
det är en lättnad för dem att bli intagna. Alla är dock överens om att det varit bra för dem att 
de hamnade på ungdomshemmet. Denna konstruktion av situationen delas även av 
personalen, som också tror att det är en lättnad för ungdomarna. 
 

Vård och egen förändring av beteende 
Oavsett vilken bild ungdomarna har av nyttan i att åka fast, har alla dem som vi intervjuat 
en bild av att de har lett till en förändring i deras beteende. De har ändrat sig på olika sätt 
och detta är något de själva uppskattar. I vår tolkning av materialet framstår det, hos alla 
ungdomarna, som att de nu på ungdomshemmet kunnat förändra sin syn på vad som är 
viktigt i livet, det är det verkligt goda de får ut av detta, oavsett anledningen till att de är där, 
har detta gett dem möjlighet att kunnat fokusera på nya saker i livet. De beskriver själva att 
de har mognat och kunnat få tid att tänka efter. Ungdomarna ser att de nu fått tid att ta det 
lugnt och tänka igenom vad de gjort och vad de vill göra i framtiden. Detta beskrivs på olika 
sätt av de olika ungdomarna, två exempel följer här; 
 

Jag tänker annorlunda nu... än för till exemplet ett år sen. 
 
Nu tänker man att det är jävligt barnsligt att hålla på så där liksom[…] ja absolut 
asså jag har mognat så mycket på den här tiden asså. Jag kommer aldrig att riskera 
att hamna här igen. 

 
Ungdomarna berättar om en personlig förändrig och tycker att de kan se på saker på ett 
annat sätt, nu när de varit på ungdomshemmet. De beskriver att en del av det som är bra är 
att de får ett straff och samtidigt får vård, så att de kan komma tillbaka till samhället utan att 
begå fler brott.  Här upptäcker vi i intervjuerna dock något intressant, som vi inte räknat 
med. Vid frågan vad det får för vård är det ingen av de vi intervjuade som visste vad det är 
för vård de egentligen fick. De beskriver skattningsskalor som inte verkar fungera och att 
det finns personal som stöttar dem, men någon direkt vård kan de inte svara på om de får. 
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Detsamma gäller för personalen. Personalen beskriver att de upplever att de ungdomar som 
är på deras avdelning känner en viss lättnad över att de har hamnat här och får vård nu. Men 
inte heller personalen kan beskriva vilken vård det är ungdomarna får. Däremot berättar en 
av de anställda vad hon ser som det som betyder mest för ungdomarna; 
 

Jag har hört från ungdomar att den här erfarenheten..ja.. har varit bra för dem. 
[…]Bygga upp en helt ny syn på en äldre person en vuxen människa liksom, i deras 
närhet. Som dom kanske aldrig har haft i hela sitt liv, även fast föräldrarna har 
funnits där så är det en speciell situation med föräldrar ibland och ..ja…det tror jag 
är bra att de kan få…för alla har samma förutsättningar här…och därav har de också 
den möjligheten att se till sig själva och utvecklas och de har tid på sig. 

 
Personalen berättar även om sin egen förmåga att hjälpa till, att det kan vara en lättnad för 
ungdomen bara att veta att det finns personal att lita på och att det inte går att strula till det 
utan att någon märker det. Genom att ungdomarna blir frihetsberövade så blir de tvungna att 
ta sig tiden att fundera på hur de vill leva sitt liv, vilket personalen själv upplever som en del 
av lättnaden för ungdomen med intagningen. Personalen delar ungdomarnas bild av att det 
är någonting bra med att komma till ungdomshemmet att det fungerar för ungdomarna, och 
gör att de kan förändra sitt sätt att se på sina liv och sitt beteende, och personalen är där för 
att kunna stötta och hjälpa dem med detta. Men vilken uttalad vård som finns utöver detta är 
det ingen som känner till. 
 
Förändringar i konstruktionen av det egna jaget 
Ungdomarnas skapande av sig själva förmedlas på olika sätt i intervjusituationen. Deras 
berättelser om den egna personen är mångfasetterad både i deras egna berättelser och i vår 
jämförelse med observationerna. En av ungdomarna beskriver att detta att vara på 
ungdomshem, bara är en liten, liten del av livet. Han säger att han var tidigare en sådan, som 
skolkade och inte skötte sig men nu har han bra betyg i skolan, han vill komma härifrån, 
engagera sig och själv få arbeta med ungdomar när han blir äldre. Denne ungdom 
förmedlade bilden av sig själv som en framgångssaga, det här är en person som verkar stolt 
över sina framsteg på ungdomshemmet och gärna berättar om dem. Insikten finns om hur 
viktigt det är att jobba och framförallt att ha tålamod, tålamod att se att det kan bli 
annorlunda, att fortsätta kämpa, och inte ge upp.  Han illustrerar under intervjun detta: 

 
Om den här tiden när jag sitter här är så här lite (mäter upp med fingrarna ca 1 cm 
på bordet) och mitt liv är så här långt (håller ut armarna så långt han kan) då är ju 
det här ingenting. 

 
De andra ungdomarna förmedlar inte samma framgångsbild av sig själva, men har också två 
skilda versioner av den egna utvecklingen. Den ene anser sig förstå att de beteende som 
förut var en del av ungdomens person inte är någon idé att fortsätta med då detta inte lönar 
sig. Den bild som förmedlas av honom själv, är en bild av en person som fortfarande är tuff, 
som berättar om det liv den levt utan problem, men som med en viss saklighet konstaterar 
att detta inte funkar längre. Han förmedlar att det fortfarande finns tillfällen som gör att det 
känns som han vill slåss men berättar samtidig att det handlar om att man lär sig att 
behärska sig, det funkar inte att ha ett beteende som straffas hela tiden, därför är det bättre 
att låta bli. Man klarar sig bättre om man undviker strul. Denna ungdom förändrar 
framställningen av sin egen person vid intervjutillfället, han har tidigare uppfattats som en 
tyst och tillbakadragen person som undvikit kontakt i onödan. Under intervjun förändras 
denna bild helt, då denne ungdom är den som är mest öppen och mest utförligt pratar och 
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delar med sig av sitt liv och sina tankar.  Den tredje ungdomen har ytterligare en annan bild 
som förmedlas, den egna personen beskrivs utifrån att han alltid varit en relativt skötsam 
person. Ungdomsvården har för denne ungdom varit en viktig läxa och något som inte vill 
upplevas igen. Alla ungdomar beskriver att de har förändras mycket under sin tid här men 
från olika ståndpunkter. Men det är bara den sista av ungdomarna som beskriver sig själv 
som skötsam både nu och då, detta kommer fram när vi diskuterar lagar: 
 

Ehhh, asså jag tror att …jag vet vad som skulle vara bättre för mig..i min situation 
såsom jag varit här..för mycket beror på , eller allt beror på hur man sköter sig, LVU 
till exempel, hade jag haft LVU då hade jag varit ute nu. 

 
LVU är ett icke tidsbestämt straff, som förhandlas var tredje månad av socialtjänsten, ett 
gott uppförande kan då ge en kort strafftid medan LSU är ett tidsbestämt straff, som ej kan 
omförhandlas oavsett beteende. Övriga ungdomars resonemang runt dessa två alternativ, var 
att de var glada över att de fått ett LSU straff, det vill säga att de visste när de skulle komma 
ut och att detta straff inte skulle kunna förändras beroende på hur de skötte sig. 
 
Den personliga utvecklingen och för ungdomarna är svår för personalen att gå in på i 
enskilda fall. Men generellt för den öppna avdelningen är att ungdomarna som får vara där 
måste vara mycket skötsamma, det är personer som personalen räknar med kommer att 
kunna leva ett oproblematiskt liv utanför institutionen. Personalen ser att ungdomarna 
utvecklas, att de förändrar sin bild av sig själva och vill sköta sig för att få livet att fungera. 
En i personalen beskriver:  
 

Man är på väg ut i samhället redan och man har ett mål i sikte, man har planering 
och man följer den. Då känns det som det inte är värt…att tjafsa om sånt som är 
oväsentligt. 

 
Detta stämmer väl överens med ungdomarnas egen beskrivning av utveckling, även om 
personalen inte kan fånga den bild varje ungdom har av sin egen utveckling beskriver de 
samma bild som ungdomarna av hur de beter sig i dag, och att detta är en förbättring och en 
utveckling av ungdomarnas beteende. 
 
Att leva efter regler 
I vårt sökande efter hur man kan konstruera mening i livet på en institution frågade vi 
ungdomarna hur de själva förhöll sig till regler och förordningar. Här finns det intressanta 
motsättningar i alla ungdomarnas svar. De resultat som ändå är samstämmiga i intervjuerna 
är att det samtliga ogillar med att vara på institution, är att situationen är begränsande och att 
de inte kan göra som de själva önskar, när de vill. De har inte friheten att gå ut utan personal 
och kan inte åka in till staden eller liknande om de så önskar. Trots detta har samtliga 
ungdomar svårt att svara på vad det är de skulle vilja göra som de inte får. De regler och 
rättigheter som upplevs svåra att acceptera verkar återigen vara de som kommer från dem 
högst upp i hierarkin på hemmet, samt de samhällsnormer som kommer att drabba dem när 
de kommer ut. Det som upplevs som de största problemen i dagsläget hos ungdomarna är 
kronofogden, och hur detta med stora skulder och orättvisa straffsystem kommer att påverka 
dem resten av deras liv. Kronofogden samt socialtjänsten och de högre chefernas beslut 
upplevs som de svåraste att hantera för ungdomarna. En ungdom säger: 
 

Det är exakt så det kan bli, om soc. är sur på dig, då kan dom låta dig ruttna här… 
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Uppfattningen att det inte är personalen utan de högre cheferna och regelverken som är 
svårhanterliga verkar finnas hos alla ungdomarna trots att personalen på avdelningen är de 
verkställande i själva myndighetsutövningen. Förutom socialtjänsten är rättsystemet och 
straffväsendet det största hotet som ungdomarna känner. Detta för att det är det som har 
möjlighet att förstöra hela deras liv. Detta beror till största delen på en form av straff som 
utmätts för brott som begås i grupp. Solidariskt skadestånd, vilket betyder att skadeståndet 
sätts till en viss summa, och sedan är det upp till gärningsmännen att själva göra upp vem 
eller vilka som ska betala, vilket kan leda till att en får betala allt. Detta återkommer alla 
ungdomar till, som ett stort problem för dem, eftersom de kommer få svårt att kunna komma 
ut i samhället och leva hederliga liv, de kommer att fortsätta vara straffade även efter att de 
avtjänat sitt straff som frihetsberövade, en av ungdomarna ser det så här: 
 

Ja men det är ett system, samhället behöver kriminella, kolla det är så här (ritar 
ringar på bordet som går utanpå varandra). Först har vi liksom polisen, vad skulle 
dom göra om det inte begicks några brott? Tänk dig om det var så att det inte fanns 
nån kriminalitet?! Då skulle dom inte kunna ta fast nån, och då skulle inte domarna 
ha några att döma och om dom inte dömde några skulle soc. inte ha något att jobba 
med heller…så det är ett system, fattar du? 

 
Intressant är att personalen på flera sätt bekräftar detta. De anser också att problemen för 
ungdomarna är dem som skapas av högre positionerade personer än dem själva och att detta 
kan leda till vissa problem för dem i sin yrkesutövning. Men de brukar vara ärliga med detta 
mot ungdomarna, en i personalen säger: 
 

Ja jo, men vi..vi pratar ju mycket med killarna och de förstår liksom att det inte är ju 
inte vi som bestämmer nått utan det är ju uppifrån. Även om vi tycker det är skit får vi 
rätta oss efter det. Så är det ju bara. 

 
Personalen säger att de ibland måste sätta regler de själva har svårt att ställa sig bakom. 
Självklart måste alla följa regler och de som arbetar på ungdomshemmet förmedlar också att 
de anser att det måste finnas regler och att det är bra för ungdomarna att det finns fasta 
regler att förhålla sig till. 
 

Belönings och bestraffningssystem 
De formella reglerna på anstalten och i samhället är dem som ungdomarna starkast uttrycker 
att de tycker är svåra eller orättvisa att leva efter. De regler som finns inom avdelningen 
däremot anser de inte vara svåra att leva efter.  Ungdomarna anser alla att de har möjlighet 
att påverka sin situation på avdelningen. De har möjligheter att göra det mesta som de vill 
om de bara pratar med personalen och har ett gott uppförande. Möjligheterna till 
permissioner och utevistelser ser ungdomarna som beroende av deras beteende, genom ett 
gott uppförande. Är de intagna schyssta mot personalen kommer de att vara schyssta 
tillbaka. En ungdom beskriver: 
 

Absolut, det är det som är det viktigaste. Hur man har skött sig, o hur man beter sig o 
så där…aaa, att man lyssnar på personalen att man inte bråkar me…eller ja 
personer. 

 
Trots att de beskriver att personalen tillsammans med chefer och socialtjänsten bestämmer 
allt, i form av regler och ordnad sysselsättning verkar det hos ungdomarna inte vara negativ. 
Bara man frågar och beter sig skötsamt så funkar det. De verkar nöjda, det handlar om att ge 



41 
 

och ta, beskriver en av ungdomarna. Detta verkar gälla för det mesta, personalens regler 
funkar bra, en av ungdomarna menar till och med att det skulle vara jobbigt om personalen 
inte var där, att det skulle bli kaos. Trots detta kan det ju självklart vara jobbigt att 
personalen bestämmer allt, menar han. Detta gäller för alla ungdomar, de beskriver hur det 
kan vara så att de belönas och får vara uppe lite längre, om de har, vad som benämns som ett 
”gott beteende”, vilket innebär att man inte bråkar och att regler följs. Följs inte reglerna kan 
permissioner och utevistelser bli indragna av personalen, i vissa fall kan det vara så att 
någonting annat dras in, men är man schysst och hjälper till, då är personalen schysst 
tillbaka och det är det som är belöningen. Ungdomarna säger att det finns bestraffnings och 
belöningssystem, men det är inte formellt utformat på papper genom något teckensystem 
utan mer som oskrivna regler.  Detta är något som personalen inte upplever, då de förmedlar 
att det inte finns något belönings eller bestraffningssystem. De anser att det till största delen 
är personalen på avdelningen som själva sätter reglerna, något utan varken belöning eller 
bestraffningssystem. Samtidigt förmedlar både ungdomarna och de som arbetar där, att de 
bara är ungdomar som skött sig mycket bra som ens får komma upp till denna avdelning, 
och vilka de är väljer personalen själva. 
 

Det är vi på avdelningen som bestämmer reglerna. Här på avdelningen och det är ju 
inga märkvärdigheter utan det är sunt förnuft bara. Du ska bete dig schysst och…så 
att…men vi kör inte med nån bestraffning så det är väl sunt förnuft som gäller. 

 
Det framstår här som att ungdomarna upplever ett system, som personalen arbetar efter utan 
att själva uppleva det. Dessutom finns det en upplevd överenskommelse om vad som är ett 
schysst beteende som aldrig uttalas men som följs av ungdomarna, och som gillas av 
personalen.  De betyder att de som i detta fall har subjektspositioner, som personal, är de 
som har makt utan att veta om den, liksom att de som är intagna följer dessa regler utan att 
det ens behöver formuleras. 
 
Sammanställning av observationer och intervjuer  
 
Vid observationerna ser vi att både de intagna och personalen har vissa givna positioner, vi 
kan också se att det finns tydliga mönster i deras beteenden, och hur de förhåller sig till 
varandra. Dessa positioner och mönster bekräftas delvis av de intagna under intervjuerna när 
vi frågar dem om deras egen bild av sin situation som intagna. Subjektspositionen som den 
förståndige, finns kvar hos informanten även under intervjutillfället. En av de andra 
ungdomarna byter däremot i stor utsträckning förhållningssätt i den nya situationen som det 
innebär att vara intervjuad, och vara den som har informationen. Ungdomen blir nu pratig 
och informativ, med mycket kunskap och stor vilja och förmåga att dela med sig. Något som 
var svårt att se under våra observationer då densamme befann sig i gruppen. Förutom detta 
är det som är intressant att utveckla i våra resultat maktrelationerna.  Under intervjuerna 
framkommer en del motsägande fakta, mellan personal och ungdomarna, vilket är ett 
förväntat resultat, då de självklart upplever sin situation olika. Det som däremot är intressant 
är att både ungdomarna och personalen i intervjuerna beskriver att det inte finns något makt- 
utövande från personalen på avdelningen.  De som har makten är de som bestämmer högre 
upp i hierarkin, från politiker till chefen för ungdomshemmet. Till viss del visar våra 
observationer samma sak, att det finns en god stämning där alla verkar leva på samma 
villkor i mångt och mycket. Men det som personalen och de intagna inte känner, är det som 
vi ser som subtila men kraftiga maktuttryck vid observationerna. Det visar sig exempelvis i 
nycklarna, som alla i personalen bär, det som tydligt visar att de är de som har makten att 
låsa upp dörrar och att bestämma vad och när något ska göras. De visas tydligt när någon av 
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de intagna vill ringa eller använda Internet. En ungdom som frågar om den får ringa hem, 
får till svar att detta ska ske alldeles strax.  Detta reagerar inte ungdomen på alls, utan väntar 
tills personalen har tid att ringa upp. Maten serveras på ett visst klockslag och då äts det som 
bjuds av personalen, scheman planeras tillsammans med personalen men inte fritt av de 
intagna. Vid tv:n finns en soffa och en fåtölj, denna fåtölj använder ingen av ungdomarna på 
hela tiden vi är där, utan här sitter endast personal. Detta är ett av tecknen på alla små 
disciplinära maktutövningar som pågår på institutionen, men som är en så naturlig del i 
vardagen att de inte uppmärksammas vare sig av personal eller intagna.  
 
Det visar sig också både vid intervjuerna och vid observationerna att det finns ett nästan 
osynligt straffsystem. Personalen upplever inte själva att det finns något straffsystem, men 
samtliga av ungdomarna beskriver att de kan bli straffade. Detta ingår också i det uttryck 
som förekommer frekvent både hos personal och hos ungdomar som menar att det handlar 
om att sköta sig. Vad det är att sköta sig det kan inte formuleras av någon, det bara finns där 
som en outtalad överenskommelse, som av ungdomarna upplevs handla om att de genom att 
vara schyssta mot och göra som personalen säger samt att sköta sig, slipper få permissioner 
eller utevistelser indragna. Personalen berättar att de upplever att detta är en grupp som kan 
sköta sig och behärska sig. Viljan att behärska sig är hos ungdomarna så stor att den, för oss 
vid observationen, tenderar att vara onaturlig. När det visar sig att gymmet är borttaget, utan 
att detta i förväg informerats om, blir det en upprörd stämning, men i stället för att höja 
rösterna och kräva raka svar ber ungdomarna personalen att förklara, blir håglösa och de 
känns för en utomstående inte så arga, som de i sina behärskade samtal uttrycker att de är. 
Detta framstår som en del av den maktstruktur ungdomarna accepterar men inte längre ser, 
vilket också gäller för personalen, i ännu högre utsträckning. Detta framstår dessutom som 
en del av det som gör det svårt för ungdomarna att skapa mening i sin vardag vid 
institutionen. Det finns ingenting som kan få stor betydelse för ungdomarna, eftersom detta 
kan fråntas dem eller förändras av personer med makt, som är långt ifrån den vardag de 
själva befinner sig i. Detta är något som alla, ungdomar och personal anser vara ett problem, 
att straffsystemet gör att de kommer få det svårt när de kommer ut. Att det är socialtjänsten, 
som kan komma att avgöra när de kommer hem och att det är en högt uppsatt chef 
tillsammans med staten och SiS som bestämmer om de får träna eller ej. Det framstår som 
det är detta, som gör att ungdomarna känner en håglöshet och svårigheter att skapa en 
värdefull mening med sin tillvaro på ungdomshemmet. Den disciplinära makt som finns där 
på institutionen, i form av strukturer och personalens regler verkar däremot snarare vara en 
förutsättning för att ungdomarna skall kunna trivas. En av ungdomarna uttrycker det så här: 
 

 Ja, asså det har påverkat mig mycket att sitta här, det är lättare för mig att säga nej 
till allting nu än det var förut. Det är bra här. 
 

En annan berättar: 
 
…jo då. asså jag tror att (skratt) utan personalen skulle det inte funka …alls… 

 
Det som visar sig här i vårt resultat vid en sammanslagning av observationerna och 
intervjuerna är hur olika de ser på makten. Både de som arbetar på ungdomshemmet och 
ungdomarna själva upplever att det är den synliga makten som är den som är svår att 
hantera, den som finns som strukturer i samhället eller i form av ledningen för institutionen 
eller som det straffsystem de upplever att de är fast i, även efter sin tid som frihets berövade, 
genom stora skulder. Det är också dessa instanser som de vänder sig emot, som de tycker 
påverkar dem. Den som har bestämt att gymmet skall tas bort kan de skriva brev till, de kan 
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söka upp personen som bestämmer över dem, som har makten. Även personalen beskriver 
att denna maktstruktur kan ha både för- och nackdelar. De kan använda den som ett försvar 
för beslut som fattas, men också uppleva hur denna form av makt begränsar dem i sitt arbete 
och ungdomarna i sitt liv. Den makt som de inte talar om men som i analysen av det 
sammanlagda datamaterialet blir tydlig, är den makt som finns inom institutionen. Makten 
som gör att alla håller sig till den odefinierade regeln att uppföra sig schysst. Innebörden i 
detta kan inte definieras av informanterna, och inte heller av dem som arbetar där, men 
uppför man sig schysst så blir det bättre stämning och det gagnar alla. Hur detta påverkar 
ungdomarna blir tydligt då de under en observation uppstår tillfällen då vi som utomstående 
upplever deras reaktioner inte bara som schyssta, utan som disciplinerat återhållsamma. 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
För att sammanfatta ovanstående kommer nu en kort repetition av resultaten. Analysen visar 
att det finns många olika subjektspositioner. Både som ungdomarna själva intar genom sitt 
sätt att agera eller prata om sig själva, men också som personalen tillskriver ungdomarna 
genom regelverk, interaktion och diskursiv konstruktion. De två huvudpositionerna på 
avdelningen är som intagen och som personal. Dessa två positioner står i olika relation till 
varandra i olika situationer. Då det gäller personalens sätt att diskursivt konstruera 
ungdomarna var den tydligaste rollen den som elev. Att vara elev, istället för fånge, 
kännetecknas av inställningen till lärande. Några exempel på andra roller och 
subjektpositioner hos ungdomarna är som den förståndige, den roliga, den avvaktande och 
ledarrollen. Det fanns även en roll som hela gruppen intog i förhållande till de andra 
avdelningarna, ”Vi är i alla fall bättre än de andra.” 
 
Ibland intar personalen en slags föräldraroll, men personal- och föräldrarollen skiljer sig 
från varandra på så sätt att man i personalrollen betonar funktionen att övervaka att alla 
”sköter sig” och följer regler. Som personal dokumenterar och planerar man även för 
ungdomarnas behandling, medan man i andra situationer av mer vardaglig karaktär intar 
mer av en föräldraroll där man samspelar på en något mer familjär nivå. Ungdomarnas 
möjlighet att agera är hela tiden inom ramen för institutionens regler men beroende på 
vilken personal som för tillfället tjänstgör behöver man inte alltid följa allt helt strikt. Detta 
gör att ungdomarna ”tjänar” på att hålla sig väl med tjänstgörande personal. Både personal 
och ungdomar berättar att de alla kommer överens, beskrivningarna de ger av sin tillvaro 
och sina relationer liknar mycket det vi ser i en familj. Personalen bekräftar att denna 
avdelning är särskilt bra, de har bra relationer här inom gruppen och med personalen. 
 
Genom ungdomarnas egen berättelse kommer det fram hur olika dessa konstruerar sin 
tillvaro. Allt från att bara sitta av tiden för att få komma ut igen, till att ta vara på tiden 
genom värdefulla aktiviteter och utbildning.  Alla anser att man genom att sköta sig kan 
göra tiden bättre än om man bråkar, det blir trevligare för alla på avdelningen, så säger de.  
Sammantaget beskriver de ungdomar som har en hög aktivitetsnivå sin tid som mer 
värdefull än den ungdomen som inte har ett lika aktivt schema, detta trots att personalens 
bild av det är att det mesta av ungdomarnas tid är uppfylld av aktiviteter. Ungdomarna ser 
sin intagning på helt olika sätt vilket speglas i hur de reflekterar över om det är en lättnad 
för dem att bli intagna. Alla är dock överens om att det varit bra för dem att de hamnade på 
ungdomshemmet. Det som var gemensamt för alla ungdomar var att de tyckte att det var 
någonting bra med att de ”åkt fast” och kommit hit. Även personalen upplever att det är en 
lättnad för ungdomarna. Det gör att de kan förändra sitt sätt att se på sina liv och sitt 
beteende, och personalen är där för att kunna stötta och hjälpa dem med detta. Vilken 
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uttalad vård eller behandlingsmodell som finns utöver detta är det dock ingen som känner 
till. 
 
Angående avdelningens regler säger personalen ibland att de måste sätta regler de själva har 
svårt att ställa sig bakom. De som arbetar på ungdomshemmet förmedlar dock att de anser 
att det måste finnas regler och att det är bra för ungdomarna att det finns fasta regler att 
förhålla sig till. Det samtliga ungdomar beskriver angående regler är att tillvaron på 
ungdomshemmet är begränsande och att de inte kan göra som de själva önskar, när de vill. 
Möjligheterna till permissioner och utevistelser ser ungdomarna som beroende av deras 
beteende, genom ett gott uppförande. Är de intagna schyssta mot personalen kommer de att 
vara schyssta tillbaka. Vi kunde se många tecken på små disciplinära maktutövningar som 
pågår på institutionen, men som är en så naturlig del i vardagen att de inte uppmärksammas 
vare sig av personal eller intagna. Det visar sig också både vid intervjuerna och vid 
observationerna att det finns ett nästan osynligt straffsystem. Personalen upplever inte själva 
att det finns något straffsystem, men samtliga av ungdomarna säger att de kan bli straffade. 
Detta ingår också i det uttryck som förekommer frekvent både hos personal och hos 
ungdomar som menar att det handlar om att sköta sig. Vad det är att sköta sig det kan inte 
formuleras av någon, det bara finns där som en outtalad överenskommelse, som av 
ungdomarna upplevs handla om att de genom att vara schyssta mot och göra som personalen 
säger samt att sköta sig, slipper få permissioner eller utevistelser indragna. Den disciplinära 
makt genom ordningsregler som finns på institutionen verkar däremot snarare vara en 
förutsättning för att ungdomarna skall kunna trivas.  
 
 

8. Diskussion  
 
Vi kommer här att försöka knyta samman vår uppsats olika delar och diskutera resultatet 
under tre olika rubriker; Problemformulering o syfte, tidigare forskning och teori. Detta för 
att läsaren ska få en tydlig återkoppling av resultatet till vad vi tidigare skrivit i denna 
uppsats. Vi kommer även att ta upp vad vi kallar för vår självkritik och förklara hur vi själva 
anser att vi lyckats genomföra denna undersökning. 

 
Problemformulering och syfte  
 
Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur ungdomar på ungdomshem skapar 
mening under sin vistelse som frihetsberövad på ett ungdomshem. Vi ville även se vilka 
subjektspositioner och maktrelationer som visade sig och hur samspelet mellan ungdomarna 
fungerade. Vi försökte också få fatt i ungdomarnas egna konstruktioner av att vara 
frihetsberövad och hur de hanterade detta. I stor utsträckning anser vi oss ha uppnått vårt 
syfte. Vi har fått fatt i både ungdomarnas och personalens egna berättelser samtidigt som vi 
genom våra observationer har kunnat se de strukturer och subjektspositioner som förekom 
på ungdomshemmet och som utgör förutsättningarna för aktörerna där. Genom att tolka 
dessa resultat tillsammans har vi fått en tydligare bild av hur ungdomar på ungdomshem 
skapar mening och på så sätt bidragit till att öka förståelsen för hur detta fungerar. 
 
Det som för oss var en aning oväntat i resultatet var hur väl allting tycktes fungera på den 
avdelning vi undersökte. Ungdomarna gav uttryck för att frihetsberövandet visserligen var 
ofrivillig men inte nämnvärt påverkade deras möjlighet till en meningsfull tid och vardag. 
Många av ungdomarna var nöjda med både sin sysselsättning, personalen och möjligheten 
att utbilda sig under den tid de avtjänade sitt straff. Samspelet mellan ungdomarna och 
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personalen var genomgripande vänligt och de maktpositioner som vi som observatörer 
tyckte oss se, fanns inte i ungdomarnas beskrivningar annat än som självklarheter att man 
måste ”sköta sig”. Vi frågar oss därför vad det är som gör ungdomarna så nöjda. Varför 
stämmer inte resultaten i våra observationer med resultaten i intervjuerna? Det som i 
observationerna såg ut som maktutövning och strikta regler beskrivs av respondenterna som 
en behaglig vardag där alla samspelar på ett trevligt sätt. Möjligtvis kan det vara ett 
psykologiskt försvar att anpassa sig till sin situation för att möta minsta möjliga motstånd. 
Att vilja förklara sig nöjd för att inte riskera att underminera sin egen situation. Att tala väl 
om ungdomshemmet och sin situation där skulle även kunna vara en forskareffekt där man 
vill ”försvara” sin situation inför forskaren i förhållande till hur ungdomshem framställts i 
media. Det vanliga i nyhetsmedia är att man kan läsa hur dåligt det fungerar på 
ungdomshem, att det förekommer våld och rymningar samt att det inte leder till några 
förbättringar hos ungdomarna. Därför skulle det kunna vara så att ungdomar och personal 
vill framhålla det som är bra på ungdomshemmen för att balansera upp bilden av den plats 
där de spenderar så mycket tid. Detta är våra egna spekulationer men skulle kunna vara värt 
att titta närmare på i en annan undersökning. 
 
Tidigare forskning  
 
Då vi letade tidigare forskning i databaser kunde vi inte hitta några artiklar som direkt 
berättade om ungdomarnas egna konstruktioner av sin tillvaro som frihetsberövade. Många 
undersökningar var istället gjorda med fokus på ungdomsbrottslighet som samhällsproblem 
eller för att förklara brottsligheten med psykiska problem hos individerna själva. Detta 
förvånade oss då vi anser att det är ungdomarna själva som kan berätta det mest värdefulla 
om sin situation och möjligheten till behandling och återgång till ett liv utan kriminalitet. 
Självklart tillför de undersökningar vi hittat också värdefulla aspekter, så vi vill inte på 
något sätt förringa dessa, vi ser dock att en komplettering av forskningens inriktningar vore 
värdefull. Ingen av de undersökningar vi tagit upp i tidigare forskning haft sin största fokus 
på ungdomarnas konstruerande av den egna tillvaron. På så sätt har vi dels kompletterat 
forskningen med vår undersökning och dels öppnat upp för frågan om hur det kommer sig 
att ungdomar berättar om sådant som utifrån de yttre strukturerna inte ser ut att förhålla sig 
så. 
 
De förändringar i livsstil som ungdomarna förmedlade till oss att de hade gjort, stämmer 
inte med bilden vi fick i genomgången av den tidigare forskningen. I flera undersökningar 
kritiserar man ungdomshemmen för att inte uppnå sitt syfte, att få ungdomarna att avstå från 
kriminella handlingar då de kommer ut igen. Enligt våra resultat har samtliga ungdomar vi 
intervjuat förändrat sig och vill leva laglydigt i fortsättningen. Givetvis vet vi inte om den 
bild de väljer att presentera av sig själva kommer att stämma med verkligheten när de väl 
kommer ut, så det ända vi kan säga om detta är att ungdomarnas presentation av sig själva 
inte stämmer med den bild vi fick genom tidigare forskning. Det känns ändå som en 
intressant tanke att det kan vara en skillnad mellan detta behandlingshem och ungdomshem i 
största allmänhet. 
 
Då det gäller identitetskapandet visar ungdomarna inga tecken på att bli negativt påverkade 
av varandra på avdelningen. Enligt den tidigare forskning vi tagit del av skulle en stark 
grupptillhörighet kunna påverka ungdomar i en så kallad negativ smittoeffekt. Enligt våra 
resultat tyder mycket istället på motsatsen, då ungdomarna håller efter varandra så att det 
inte uppstår irritation och dålig stämning. Om någon skulle bete sig illa leder det inte till att 
andra börjar göra likadant utan tvärtom de andra försöker istället att lugna personen och 
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uppmanar personen att ta det lugnt. Ungdomarna på vår undersökta avdelning verkar stolta 
över både sitt eget uppförande och hur hela deras grupp sköter sig. De verkar också stolta 
över att ha fått komma till just denna avdelning. Denna bild stärks av personalens positiva 
sätt att tala om ungdomarna som ”ovanligt skötsamma”. I detta avseende skulle man alltså 
snarare kunna tala om en positiv smittoeffekt då ungdomarna anstränger sig för att leva upp 
till det positiva sätt de omtalas på.  
 
De behandlingsmodeller som enligt tidigare forskning haft bäst resultat för ungdomars 
minskade kriminallitet, stämmer till viss del med våra resultat.  Modellen som Andreassen 
(2003) refererar till, ”Teaching Family Homes” består av små familjära grupper där personal 
och ungdomar samarbetar och spenderar mycket tid tillsammans. Att personalen har en nära 
relation med ungdomarna är av stor vikt i denna modell och även att personalen ser varje 
ungdom som en egen individ och utefter detta gör individuella vårdplaner för var och en. Vi 
kunde både i observationerna och i intervjuerna se mönster och beteenden som skulle kunna 
finnas i en vanlig familj. De vuxna, alltså personalen, agerar i många situationer som 
förebilder och regeluppsättare medan ”barnen”, dvs. ungdomarna, följer de vuxnas regler, 
umgås med varandra och går i skolan. Detta var tydligt på avdelningen vi undersökte och ett 
nära samarbete mellan ungdomar och personal fanns hela tiden. Vi såg i stort sett inga 
tecken på att personalen skulle fungera som enbart ”vakter” eller att ungdomarna skulle ses 
som ”fångar”. Däremot var det ingen, varken personal eller ungdom, som i intervjun kunde 
säga vilken sorts behandling de egentligen fick. Det var med andra ord inte ”Teaching 
Family Homes” som var behandlingsmodellen men strukturen på avdelningen påminde om 
modellen. Vissa av personalen var också utbildade i ART, vilket är den metod som enligt 
Andreassen (2003) har bäst resultat i behandling av ungdomars ilskekontroll. Denna 
information framkom inte heller i intervjutillfället eller som en särskild metod i 
ungdomarnas behandling, utan framkom i andra spontana samtal under vårt besök på 
avdelningen.  
 
Vår egen undersökning stämmer inte med tidigare forskning i den meningen att ungdomar 
på institution skulle vara aggressiva och i hög utsträckning bråkiga. Varken i våra 
observationer eller i intervjuerna kom signaler om aggressivt beteende på denna avdelning. 
Det vi såg var snarare ungdomar med en ovanligt utvecklad förmåga att kontrollera sitt 
humör och ha tålamod med varandra. Visserligen skulle detta kunna förklaras med att 
behandlingen redan gett resultat på dessa ungdomar innan vi gjorde vår undersökning, 
annars kan det också vara så att vi även här råkade ut för en forskareffekt som gjorde 
ungdomarna extra ”skötsamma” medan vi var där. I intervjuerna med personalen bekräftas 
dock att ungdomarna på denna avdelning i stort sett aldrig bråkade men att de samtidigt var 
”handplockade” för att passa in på avdelningen. Med andra ord vad dessa ungdomar inte 
representativa för övriga ungdomar på ungdomshem ifråga om aggressivt beteende. Att våra 
resultat inte stämmer med tidigare forskning i detta avseende har med andra ord en enkel 
förklaring.  
 
Även då det gäller hur ungdomarna skapar mening och berättar om sin tid på 
ungdomshemmet hittar vi inget som stämmer med vad vi läst i tidigare forskning. I vår 
undersökning är samtliga överens om att tiden på ungdomshemmet varit bra för dem, även 
om tiden där inte alltid, för alla, har känts tillfredsställande just då den pågått. Enligt Palm 
(2003) var det tvärtom i stort sett ingen av de ungdomar, som svarade på hennes enkäter, 
som ansåg att tiden på ungdomshem varit till nytta för dem. Samma ungdomar svarade 
också att personalen snarare agerade som vakter än något annat och att ungdomarna av 
taktiska skäl agerade på ett sätt som för situationen var funktionellt snarare än att agera efter 
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sin vilja. Dessa ungdomar var enligt enkäterna missnöjda med både vistelsen, behandlingen 
och sin möjlighet att påverka sin situation på ungdomshemmet. En tänkbar förklaring till 
denna skillnad, förutom att denna undersökning förmodligen gjordes på en annan avdelning, 
är att man genom enkätfrågor inte får samma förtroliga kontakt med sina respondenter och 
att ungdomar som inte känner sig rättvist behandlade, har en tendens att tänka mer negativt 
om sin situation än vad ungdomar som känner sig nöjda har. Det är helt möjligt att man i en 
intervjusituation skulle ha fått samma svar men vi ser det också som en möjlighet att man 
genom att visa sig genuint intresserad och genom att skapa ett förtroende hos respondenten, 
kan få en mer nyanserad bild. 
 
Vi ser en paradox i att ungdomarna ska vara på ungdomshem istället för fängelse för att de 
ska få behandling istället för straff i den traditionella bemärkelsen där själva straffet är det 
centrala. Paradoxen i detta är att många av dessa, mycket unga människor, även blivit 
tilldömda att betala skadestånd som de inte kunnat betala så att de har stora ekonomiska 
skulder redan då de kommer ut från behandlingshemmet. Under tiden på ungdomshemmet 
har kronofogden tagit över skulden och räntan har ökat på skulden medan de varit intagna. 
Ungdomarna har därför dåliga förutsättningar att göra sig skuldfria även efter fullföljt straff, 
så när de är ”färdigbehandlade” kommer de ut till ett liv där tanken på att skaffa pengar för 
att betala sin skuld kan locka till nya brott. Vi frågar oss alltså hur väl en behandling kan 
fungera om ungdomarna inte får chansen att ”börja om” och leva ett nytt sorts liv där 
kriminalitet inte lönar sig. En ungdom nämnde flera gånger att om han skulle kunna bli 
ekonomiskt skuldfri i detta liv måste han ”råna en bank” när han kommer ut. Även om detta 
sades i en skämtsam ton låg det samtidigt både en sorts uppgivenhet och bitterhet i skämtet. 
Att som minderårig utan inkomst inte kunna sona sitt brott är knappast en fördel om 
behandlingen i övrig ska falla väl ut. 
 
Vi konstaterar härmed att resultaten i vår undersökning både motsäger och bekräftar delar ur 
den tidigare forskning vi tagit del av. Sammanfattningsvis tror vi att vår undersökta 
avdelning snarare är unik än representativ för ungdomshem men att den samtidigt är ett 
strålande exempel på hur en bra avdelning kan fungera. Avdelningen fungerar på ett till 
synes föredömligt sätt och både personal och ungdomar lovordar och berömmer stället. En 
ungdom uppmanar oss i en intervju att beskriva just hur bra det är. 
 

- Den här avdelningen är skitbra, ska man in på ungdomshem så ska man försöka 
hamna här, skriv det i er uppsats, att det är bra här! 

 
Teori   
 
När vi ser de resultat vi får fram genom vår undersökning och ställer dem till de teorierna vi 
valt, kan vi konstatera att det på många sätt stämmer överens. Det perspektiv som vi 
övergripande har arbetat efter, det socialkonstruktionistiska perspektivet, och Vivian Burrs 
definition av subjektpositioner. I vår egen analys av arbetet har vi också valt att metodiskt 
arbeta efter Willigs analyssteg (Burr 2003:171) för att upptäcka subjektspositioner och 
maktstrukturer på det ungdomshem där vi samlade in vårt datamaterial. Till en början 
funderade vi fram och tillbaka på om det var nödvändigt att gå igenom strukturen på detta 
övergripande sätt i vår undersökning, då mycket av den teori vi valt att arbeta med, 
beskriver just institutionaliserade miljöer.  Men för att få fram hur detta påverkar vardagen 
för de ungdomar som befinner sig på ungdomshem, och skapa den helhet som vi önskade i 
undersökningen bestämde vi oss för att genomföra detta. Eftersom vi ansåg att det vi såg 
endast tillsammans med dem vi samtalade med, personal och ungdomar, om kunde ge 
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förståelsen för hur den egna identiteten ges möjlighet att konstrueras av individen på en 
institution Genomförandet av detta var viktig, med facit i hand. Då det vi fick fram i vår 
analys av ungdomshemmet inte helt bekräftar de teorier om denna miljö som vi tagit del av.   
 
Den miljö vi själva fick vara en del av under våra observationer, upplevdes varken av oss, 
som besökare, eller de andra som vistades där som en låst och helt kontrollerad miljö på det 
sätt som beskrivs i de undersökningar som teorin vi använt oss av bygger på. Trots dessa var 
Burrs teori om subjektspositioneringar aktuella, det var tydligt att positioneringar av olika 
slag i varierande och mer bestämd grad ständigt är en del av samvaron på institutionen. 
Både personal och ungdomar hade givna positioner som de intog och tilldelades i ett 
samspel med varandra. Det var vissa subjektspositioner som var mer konstanta, som intagen 
kontra personal. Även andra subjektspositioner som till stor del inverkade på konstruktionen 
av den egna identiteten var mer konstanta, såsom den smarte t.ex. Denna position var 
konstant för en av ungdomarna och uppfylldes både av individen och av de andra som 
vistades på institutionen.  Men flera av dessa positioner var också flytande beroende på 
sammanhang och situation, såsom eleven, den rolige och den tysta. Detta visade sig både 
under pågående observationer, då vi kunde uppmärksamma att detta inte var positioner som 
var en del av den identitet som konstruerades på samma sätt som ungdom, eller personal. 
Det var också intressant att ungdomskriminell inte var en konstant position. Detta var 
flytande och framkom ibland, när någon i personalen uttryckte något som gjorde att någon 
av ungdomarna svarade upp som ungdomskriminell och antog denna subjektsposition i tal.  
Även under intervjuerna förändrades beskrivningarna av identiteten i förhållande till 
observationerna.  Här gavs både ungdomar och personal en möjlighet att i en ny situation 
konstruera sig själva, vilket påverkade deras framställning, även om de mer konstanta 
subjektspositioneringarna även här var en del av den bild som visades upp av den egna 
personen. 
 
Arbetet relaterar också till Goffmans begrepp om institutionalisering och de olika beteenden 
som aktiveras hos människor i denna miljö. Det han tar upp i sin teori som helhet är inget vi 
gått in närmare på, då han främst har studerat helt låsta miljöer, dessutom är detta snarare en 
forskningsrapport än en teori. Vi har ändå inte använt den i vår forskning, då det kommit 
mycket forskning efter Goffman som kändes mer aktuell i dagsläget. Men de beteenden 
Goffman beskriver utifrån sitt arbete med institutioner är en viktig del i vårt arbete.  Här kan 
vi se att många av de beteenden han beskriver även går att känna igen i vår analys av hur 
ungdomar och personal konstruerar sin verklighet och identitet.  Det vi själva får fram i vår 
analys kan dock inte direkt sägas vara detsamma som Goffman själv tar upp. Detta kan bero 
på olikheterna i den miljö vi studerat och de miljöer som ligger till grund för hans teorier, 
det kan också vara åren som gått mellan dessa undersökningar. Det kan också vara så att det 
socialkonstruktionistiska perspektivet som vi antagit har gett oss möjlighet att se annan 
information i vårt datamaterial. Trots detta anser vi att det vi fått fram stämmer väl överens 
med begreppen som vi presenterat tidigare, men att detta också kan utveckla dessa begrepp 
på ett värdefullt sätt genom vår analys.  
 
Ett begrepp som Goffman beskriver är det sekulära anpassningsbeteendet, som utgår ifrån 
hur de intagna agerar för att kunna hantera sin institutionalisering, hur de skapar en 
gemenskap med några eller någon, så att individen själv kan uppleva att de är sig själva och 
har en plattform för sig själva, som är bekväm även i den institutionaliserade världen. Detta 
beteende är något som vi ser i hela vårt arbete, eftersom vi har utgått ifrån både intervjuer 
och observationer hur ungdomar och personal skapar relationer och grupper. Vilka 
positioneringar som finns och hur detta skapar förutsättningar för de enskilda individerna att 
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bygga upp en meningsfull tillvaro på institutionen och hur den egna identiteten utformas i 
samspel med de andra som befinner sig på ungdomshemmet.  
 
Detta gäller även för det beteende som Goffman beskriver som ”att hantera sin 
institutionalisering”. Hur ungdomarna agerar i mötet med personalen och hur personalen 
besvarar detta har varit ett av våra huvudmål att söka förståelse för. De möjliga vägar till 
agerande som Goffman beskriver som kolonisatören har också det likhet med de olika 
subjektspositioner som vi ansåg framträda genom vår analys. Det beteende Goffman 
beskriver förekommer i vårt datamaterial, men det tar andra former, och vi anser att vi 
genom att använda Burrs teori om subjektspositionering har lyckats få fram en breddad 
förståelse för hur dessa olika beteenden fungerar i samspel med personalen, och hur 
föränderliga de är för individen i samspelet med andra. Andra begrepp som Goffman 
beskriver framkommer i analysen av vårt material som självklara, ”intagningen som en 
lättnad”, är ett av dessa. Eftersom vi delvis har fokuserat på att kunna upptäcka fördelar 
med ungdomshemmets strukturer, har detta varit en självklar del att prata om hur de själva 
skapar sin bild av meningen av ”att åka fast”. Där ungdomarna beskriver med olika motiv 
att det funnits någonting positivt i att de åkte fast, en uppfattning som delas av personalen. 
Bilden av vad som var bra med att de åkte fast och hur de har skapat sin mening på 
institutionen, och hur de konstruerar sin identitet i dag på institutionen är delar som vi i 
analysen sett som intressanta när de berättar om sig själva.  
 
I berättande om den egna personen och de liv som de levt och kommer att leva ligger ett 
aktivt skapande av den bild av sig själva som ungdomarna och personalen bygger upp. Detta 
kan vi likna vid det som Goffman beskriver som den ”moraliska karriären”. Eftersom vi 
genom våra observationer och intervjuer har försökt fånga de strukturer, maktsystem och de 
möjliga belönings- och bestraffningssystem som förekommer på ungdomshemmet, och hur 
dessa framställs av personal respektive ungdomarna, har även begreppet ”system av 
rättigheter” återkommit i olika former, eftersom detta beskriver hur dessa belöningssystem 
kan fungera och vad de har för effekt på individen. Begreppet är dock så brett i Goffmans 
beskrivning att det finns som olika delar i vår analys där vi både söker efter hur det är att 
”leva efter regler” och separat hur det fungerar samt effekterna av ”belöningar och 
bestraffningar”. Eftersom vi försökt fånga en vardag, och hur det är att försöka skapa sig en 
identitet och mening i en vardag på en institution har en del av vårt arbete ägnats åt att 
försöka förstå vad ungdomar och personal använder sin tid till. Vad de har för olika 
möjligheter till ett aktivt liv och vad de önskar göra för något under sin tid på institutionen, 
detta är också det något som Goffman tar upp i sin beskrivning av det han benämner som 
”förspilld tid och flyktaktivitet”.   
 
De begrepp som vi har tagit del av i Goffmans teori har sammanfattningsvis återkommit 
även i vår egen analys av det insamlade datamaterialet, även om de begrepp han använder 
ibland är för smala för allt det vi upplevde att vi fick fram och ibland för vida för att kunna 
beskriva de detaljer vi ansåg viktiga i vår undersökning. Men intressant är att många av 
dessa beteenden är generella och återkommande. I vår analys där vi använt oss av en 
socialkonstruktionistisk analys har vi tagit möjligheten att problematisera dessa begrepp, 
genom att söka efter deras föränderlighet. Det vi upptäcker är att de är giltiga, men att vi har 
fått fram mer flexibla beskrivningar, där varje individ inte följer ett konstant mönster, utan 
att det vi kan se i Goffmans beskrivning mer dyker upp i olika sammanhang för att sedan 
förändras och förekomma hos en annan person eller i ett nytt sammanhang senare. 
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När resultatet av denna undersökning ställs mot Foucaults teori om makt får vi ett 
spännande och tydligt svar. Genom att vi i vår undersökning först har undersökt och 
analyserat de strukturer och maktpositioner som finns på ungdomshemmet och sedan frågat 
ungdomar och personal om hur de anser att de har möjlighet att agera och konstruera sin 
verklighet, kan vi se hur de olika maktstrukturerna fungerar. Genom undersökningen kan vi 
upptäcka hur maktstrukturer påverkar människorna i deras vardag. Genom att vi genomfört 
undersökningen på en institution finns det mycket makt, som är aktiv, någon som tydligt 
kontrollerar och bestämmer, bestraffar och belönar ungdomarna, samtidigt som det 
mellanmänskliga samspelet och den mer subtila makten hela tiden är aktiv kan vi tydligt se 
hur makten verkar. När vi går tillbaka till Foucaults teori om maktstrukturer och 
övervakning, anser vi att det finns mycket i vårt eget arbete som stämmer överens med det 
som han beskriver.  
 
De beskrivningar som lämnas av både personal och ungdomar är tydliga, det är de yttre 
strukturerna, samhället och lagarna, chefen och socialtjänsten som är de som bestämmer, 
som kan ställa till problem och bestraffa. Den synliga makten är den som de vänder sig 
emot, den som de vill kämpa mot eller förändra. Det är där de lägger sin kraft på att vara 
arga, både personal och ungdomarna anser att det är i den maktutövningen som problemen 
ligger. Men vi kan vid våra observationer se att maktrelationerna finns överallt och visar sig 
i olika skepnad. Det yttrar sig i allt ifrån att vissa i personalen har högre status än andra 
vilket syns genom den uppmärksamhet som ungdomarna riktar mot dem, det märks i hur 
ungdomarna väntar snällt när de ska få ringa. Det kommer fram i deras stillsamma 
känslouttryck och tacksamhet över det som de får göra. Tydligast blir det när alla ungdomar 
uttrycker att det är jobbigt att vara inlåsta, men ingen kan ens fantisera om vad de skulle 
vilja göra som de inte kan göra nu, vilket tyder på deras omedvetna disciplinering efter 
situationens villkor. 
 
Här kan vi se tydliga kopplingar till den disciplineringsmakt som Foucault beskriver. Han 
beskriver hur normen blir en del av disciplineringssystemet, hur den onormale är den 
straffbare. På den avdelningen som vi besökte är ungdomarna ”handplockade”, endast de 
som ”sköter sig” och på så vis också visar upp ett normalt beteende får komma dit. På så sätt 
är detta en del av det graderingssystem som enligt Foucault växt fram genom den nya 
maktens verkan. Här kan människor graderas och premieras efter sitt beteende. Ungdomarna 
har enligt Foucaults beskrivning av hur den disciplinerade makten verkar, disciplinerats och 
lärt sig ett beteende som följer samhällsnormen. Genom detta tjänar anstalten den moderna 
tidens syfte, att examinera medborgare genom behandlig och korrigering till medborgare 
som följer normen. Att detta påverkar ungdomarna kommer fram både i intervjuerna och i 
observationerna, bland annat genom deras beskrivning av att de tycker att de får göra 
mycket extra aktiviteter, men bara om de är schyssta mot personalen. Det tydligaste 
maktspelet visar sig dock i att personalen inte anser att de använder bestraffningar eller 
belöningar, medan ungdomarna anser att det förekommer bestraffnings- och 
belöningssystem, vilket tydligt visar på att de som har makten är omedvetna om den, men de 
som är i maktens utövande känner av den som en oskriven regel och en diffus känsla. Detta 
visar också på hur naturligt straffet är, att det inte ifrågasätts utan är en naturlig del av det 
disciplinära maktsystemet som Foucault beskriver. 
 
Vi anser att vi här tydligt visar på hur makten som finns runt individer, i olika situationer, 
inte alltid upplevs som makt eller relationer med status eller maktförhållanden. Detta tycks 
leda till att det främst är den makt som är institutionaliserad, som syns, som individerna 
agerar emot och försöker förändra. Detta resultat hade varit intressant att kunna gå vidare 
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med i en större undersökning, då vår form för denna undersökning i större skala skulle 
kunna synligöra intressanta resultat som skulle kunna vara betydelsefulla i arbetet med 
institutionsvård. Tidsmässigt har detta inte varit något riktigt alternativ för just denna 
undersökning men det vore intressant att gå vidare med i framtida forskning, anser vi. 
 
Mer generellt anser vi att vår undersökningsmetod fungerat bra. De problem vi har stött på 
praktiskt har handlat om tillgängligheten, vilken tillgång till fältet vi har kunnat få. Detta 
löste sig för oss, men det är tydligt att detta är en svårighet med denna typ av 
undersökningar. Detta ledde till att vår undersökning endast genomfördes på en öppen 
avdelning, då de låsta avdelningarna inte var tillgängliga för oss. I denna undersökning har 
detta inte varit något som lett till problem, men det skulle vara intressant att fortsätta denna 
undersökning vid en låst institution för att jämföra om det är den öppna avdelningens form 
som lett till de resultat vi fått fram. Då dessa skiljer sig en del från tidigare forskning och 
teoretisk bakgrund. Detta var inget som vi hade tid eller resurser att genomföra. Det var inte 
heller något vi önskade undersöka denna gång, eftersom vi i denna undersökning var 
intresserade av hur det fungerar att skapa sig en mening i livet och en fungerande identitet i 
en institutionaliserad miljö. Denna öppna avdelning fyller då de krav som en institution 
kräver men ger oss ändå möjligheten på grund av att det finns en viss frihet, fånga 
personalen och eleverna i en intressant brytningstid. Då de här har halva foten i frihet och 
halva i en mycket kontrollerad miljö, och måste få denna balansgång att fungera. Att 
ungdomarna är på väg ut ifrån institutionen tror vi hjälpt oss att kunna förstå det vi önskat 
förstå, eftersom deras formande av sig själva och deras medvetenhet om samhället och dess 
konstruktion kan antas vara mer aktualiserad för dem i en situation där de snart skall leva ett 
liv utanför institutionen som individer fria att skapa sin egen tillvaro. 
 
Med det resultat som vi fått fram genom att använda socialkonstruktionistisk metod 
bedömer vi att vi skapat en vidare bild av den institutionaliserade miljön än de som vi tagit 
del av genom tidigare forskning. Det som varit ett av våra mål (som också är det som vi 
främst anser vara viktigt för att komplettera tidigare forskning på detta område) är att visa 
upp det som faktiskt kan vara bra på den aktuella formen av institutioner. Vi har försökt 
fånga ungdomarna och personalens egen bild av ungdomshem, utan att följa i de tydligt 
upplöjda spår som finns om att ungdomsvården inte fungerar och hur ungdomar far illa i 
denna typ av vård. Det finns alltid någonting provocerande i inlåsning och någonting som 
för de flesta anses som negativt i uttrycket makt. Det vi vill fånga är att detta inte för 
individen själv behöver vara negativt eller förödande. Vi anser att vi lyckats med detta, 
genom att vara öppna och lyssna på vad ungdomar och personal berättat och observerat utan 
att värdera, har våra resultat lett oss fram till både positiva och negativa svar om hur det är 
att konstruera sin vardag i en hårt kontrollerad miljö. Kontrollen och makten måste inte vara 
negativ den kan i vissa fall vara någonting bra, någonting som underlättar för individen att 
omforma bilden av sig själv och upptäcka nya subjektspositioner som möjliggör nya sätt att 
agera. 
 
Övrigt 
 
Säkerhetens vid Sveriges ungdomshem ska enligt SiS verksamhetsplan ökas. Man planerar 
förbättrat skalskydd, dvs. murar och staket runt ungdomshemmen och eliminering av 
föremål som kan skapa fara för personal och ungdomar. Detta var något vi också såg 
exempel på i våra observationer i fråga om det borttagna gymmet. Samtidigt som personalen 
bekräftar att deras ungdomar aldrig skulle göra något mot personalen drabbas de av en regel 
som gäller generellt. Vi frågar oss hur relevant det är att öka säkerheten vad det gäller 
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rymningar och farliga föremål för de ungdomar som redan håller på att slussas ut i 
samhället? Ska sådana regler vara generella eller bara gälla vissa? Då ungdomarna på 
avdelningen vi undersökte själva tar bussen till sin skola verkar det inte alls relevant att 
bygga skalskydd runt huset de bor i. På samma sätt är det en paradox att dörrarna är olåsta 
men att ungdomarna ändå inte får gå ut och in som de vill, utan måste fråga först varje gång 
de vill gå ut. I sådana fall förundras vi över varför regler ibland verkar vara så stelbenta och 
varför de måste vara generella. Då man talar om säkerhet bör man för tydlighetens skull 
specificera sig så att det tydligt framgår om det gäller ungdomarnas egen säkerhet, 
personalens säkerhet eller övriga samhällsmedborgares säkerhet. Dessutom framkom det i 
intervjuerna att ungdomarna anser det provocerande med staket och murar. Dessa hinder blir 
bara en utmaning för ungdomen att försöka ”överlista och övervinna makten”. En faktor 
som enligt ungdomarna utmanar till att ta upp kampen om friheten. 
 
Mycket av behandlingen går ut på att man ”sköter sig”? Eleverna har hela tiden en risk att 
hamna på isolering eller få indragna förmåner. Det som lönar sig är att kapitulera och vara 
följsam för personalens anvisningar? Vad lär man sig av det? Blir man behandlad, lär sig en 
strategi eller blir man ”lydig”? I och måldokumenten står att behandlingen syftar till att 
minska fortsatt brottslighet hos ungdomarna. Statistik visar dock att det inte alltid är så som 
sker. Alltså kan man fråga sig om det kan vara så att samma ungdom som ”sköter sig” 
exemplariskt på ungdomshemmet ändå fortsätter vara kriminell då denne kommer ut igen. 
Vad har ungdomen (eller eleven som de kallas av personalen) lärt sig? Vilken dold kunskap 
kan komma till användning om man bara vill få tiden på ungdomshemmet att passera på 
smidigaste sätt för att sedan återvända till sitt ”vanliga liv”? Detta är en fundering som lätt 
kan appliceras på elever i skola. Det är knappast en nyhet för någon att begreppet 
”ögontjänare” är en funktionell roll då det gäller betyg och andra omdömen. En annan 
fundering på samma tema är hur sunt det är att bli en som oreflekterat följer regler och 
anvisningar. Om det nu är så att ungdomen verkligen skulle lära sig att alltid göra som den 
blir tillsagd kan det få oanade konsekvenser, om den som ger direktiven nästa gång inte har 
ungdomens bästa i sina motiv. För att dra en extrem jämförelse kan man nämna Hitlers män 
som under andra världskriget också ”bara följde anvisningar” då de nästan utrotade ett helt 
folkslag. Vi vill alltså hävda att blind lydnad inte är eftersträvansvärt även om det skulle 
kunna vara behagligt för personal i olika sammanhang.  
 
Begreppet ”att sköta sig” förtjänar enlig oss en rejält förtydligad definition innan man 
använder den i både verksamhetsplaner och i allmänt tal på ungdomshemmen. Man bör, 
tycker vi, också kontinuerligt också gå igenom målen för ungdomsvården och vad man 
egentligen vill ha för sorts ungdomar då behandlingstiden (straffet) är slut. Ungdomar som 
sköter sig blir belönade på olika sätt och får betydande förmåner i fråga om permissioner 
och förflyttningar till ”bättre” avdelningar. Ungdomar menar ”att sköta sig” egentligen 
betyder att göra som de blir tillsagda att göra, men de framhåller samtidigt att det inte alltid 
sköter sig för att de vill göra det utan för att det lönar sig för dem att göra det så länge 
personalen ser dem. 
 
En annan detalj var den maktposition som nycklarna utgjorde. Vi som observatörer blev 
erbjudna att låna nycklar för att komma in i personalutrymmen men vi tackade nej med 
tanke på att vi ville försöka vara på en så jämn nivå som möjligt med ungdomarna. Att inte 
ha nycklar eller tillgång till vissa utrymmen är en situation som inte skulle vara naturlig i sitt 
eget hem. Själva nyckeln i sig är en form av maktsymbol och skapar en känsla av att vara 
betrodd och ha tillgång.  Som observatörer utan nyckel fick också vi känna av hur man 
behövde knacka på och be om hjälp för att komma åt vissa utrymmen då vi skulle anteckna 
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eller hämta andra saker. Det är en position som lätt ger en känsla av litenhet och 
underkastelse inför de som ”har makten”. Man ber om ursäkt och är tacksam, väntar på ett 
bra tillfälle eller passa på att göra sitt ärende i samband med att någon annan ändå ska 
passera dörren. Förmodligen finns individuella skillnader i hur man upplever att vara 
”nyckellös” men det är en detalj som kan ha långt större betydelse än vad man på ett 
oreflekterat sätt kan tänka sig.  
 
Att använda sina privata kläder är av stor betydelse för känslan av om det finns olika 
maktpositioner. På ett vanligt fängelse har personalen särskilda kläder och markerar på så 
sätt sitt övertag. Ingen kan tvivla på personalens roll som makthavare och klädseln visar 
tydligt vilken position och makt man innehar. På ungdomshemmet vi undersökte användes 
privata kläder av både personal och ungdomar. Vad vi kan förstå är det lika på alla 
ungdomshem i Sverige. Detta är en betydelsefull skillnad mot fängelsevistelse och betyder 
att ungdomarna får behålla stor del av sin integritet. Att som ungdom inte få använda sina 
egna kläder skulle också göra maktpositionen mellan personal och elever enormt mycket 
större än den var nu. 
 
Ungdomarna får däremot inte använda sina mobiltelefoner och de får heller inte använda 
Internet. På detta sätt har ungdomarna i stort sett ingen möjlighet att kontakta andra än de 
personer som personalen har godkänt och skrivit upp på ”telefonlistan”. Även besökare ska 
godkännas av personalen och där finns särskilda regler kring omyndiga kamrater och pojk- 
eller flickvänner. Självklart finns funktionella fördelar med detta för både 
behandlingsmöjligheterna och för ungdomarna själva men det är en maktutövning som 
sätter ungdomarna i en onaturligt underlägsen situation. Inte heller detta var något som 
ungdomarna sa sig uppleva som ett problem, medan vi som observatörer såg det som ett 
tydligt maktutövande. 
 
Självkritik  
 
Under arbetets gång har vi förstås fått nya insikter kring hur man skriver en uppsats och det 
har blivit tydligt att vi ibland hamnat lite ”ur spår” i vårt sätt att genomföra undersökningen. 
Vårt största misstag var att vi från början inte klarade av att använda vår valda metod på ett 
funktionellt sätt utan ändrade fram och tillbaka för att tillsist ta fasta på 
socialkonstruktionism och diskurspsykologin. I efterhand kan man tänka att vi istället för att 
i inledningsskedet kasta oss över teori och tidigare forskning hade varit hjälpta av att redan 
då, mycket noggrant gå igenom vilken metod som skulle fungera bäst för vår undersökning. 
Detta var ett slarv som senare skulle kosta oss mycket extraarbete och vånda, då vi till stor 
del fick göra om vår analys av resultatet enligt det nya metodvalet. Vi var då så långt fram i 
tiden så det blev enormt stressigt att både analysera om materialet och skriva om 
metoddelen. Trots allt är vi till sist nöjda med vårt beslut då det visade sig vara en utmärkt 
metod för vår undersökning samtidigt som vi lärde oss mycket av att hantera situationen på 
bästa sätt. 
 
En annan självkritik riktar vi till vårt sätt att välja respondenter och plats för observationer. 
Vi kunde efter våra dagar där konstatera att den avdelningen vi besökt inte var särskilt 
representativ för ungdomshem på ett generellt plan, då det visade sig vara en särskild 
utslussningsavdelning där endast de mest skötsamma ungdomarna fick komma. Det var 
delvis genom ett missförstånd, för då vi först frågade den högst verksamhetsansvariga, fick 
vi intrycket att detta var en ”ordinarie” avdelning på ungdomshemmet. Detta var förstås 
ingen nackdel för oss, tvärtom så var det mycket innehållsrikt och värdefullt att träffa dessa 
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ungdomar och vi är tacksamma för allt de lärde oss och ville dela med sig av. På en annan 
avdelning hade det kanske inte varit lika lätt att få frivilliga deltagare till intervjuer eller få 
så mycket information, så det var som sagt en ovanligt välfungerande avdelning vi fick 
besöka. 
 
Att möta ungdomarna ”öga mot öga” och göra intervjuer visade sig vara en bra metod. De 
var angelägna om att få berätta om sin tillvaro och verkade uppskatta att vi var intresserad 
av dem som individer. Vi anser att det förtroende som ungdomarna gav oss då de 
öppenhjärtligt berättade om sina liv knappast skulle ha uppkommit om vi inte bestämt oss 
för att först spendera en dag hos dem och göra observationer på avdelningen. Att sedan 
jämföra resultaten i intervjuerna mot det vi såg i observationerna gav oss nya perspektiv på 
hur ungdomshem fungerar och hur stora skillnaderna ibland var mellan deras egna 
beskrivningar och vad som syntes utifrån. Att göra liknande studier på andra institutioner 
skulle utveckla kunskapen och förståelsen för människors konstruktion av sin tillvaro som 
frihetsberövade. Vi vill därmed föreslå att vidare forskning fokuserar på och förklarar varför 
det kan var så stor skillnad mellan människors egna bild av sin situation och den faktiska 
situation. 
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Sammanfattning 

I denna undersökning har vi med utgångspunkt från den ständigt aktuella debatten om 
ungdomsvård och de regler, maktrelationer och behandlingsformer som finns inom svensk 
socialtjänst, försökt att söka förståelse för hur ungdomar som är frihetsberövade hanterar sin 
situation. Fokus är riktat mot unga som är placerade på ungdomshem och hur de konstruerar 
sin identitet och formar sitt liv under sin frihetsberövning. För att fördjupa oss i detta har vi 
grundat arbetet i socialkonstruktionistisk teori samt Foucault och Goffman. Utifrån dessa 
teorier har observationer och djupintervjuer med personal och ungdomar utförts på ett 
ungdomshem i en större stad i Sverige. Dessa intervjuer har sedan analyserats med hjälp av 
diskurspsykologin och socialkonstruktionismen för att söka förståelse för hur 
maktstrukturer, maktrelationer och subjektspositioner framträder i en sluten miljö som 
ungdomshem. Tidigare forskning på detta område är huvudsakligen kvantitativa studier som 
sällan utgår ifrån ungdomarnas som individer utan som en generell grupp. Vår studie visar 
att ungdomarna har mycket olika sätt att konstruera sin tillvaro som frihetsberövade. Även 
makt uppfattas på mycket olika sätt, både hos ungdomar och hos personal. Detta behandlar 
vi med utgångspunkt i teorin och den tidigare forskningen i vår slutdiskussion. 

  

Nyckelord: Subjektspositioner, makt, ungdomar, identitetskonstruktion, frihetsberövande 
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Bilaga 1 
 
Hej 
Vi är två studenter vid Mälardalens högskola. Vi skriver nu vår C-uppsatts som är det sista 
momentet i vår treåriga utbildning till beteendevetare. 
 
Vi är intresserade av ungdomshem och samspelet som sker där, därför tänker vi försöka öka 
vår kunskap genom att göra en undersökning kring detta till vår uppsatts. Syftet med 
undersökningen är att fördjupa vår förståelse kring samspelet mellan individer i en hårt 
kontrollerad miljö. Vi vill förstå vilka faktorer som spelar in då individer intar olika 
subjektspositioner och hur maktrelationer påverkar individers samspel. Vi vill även ta reda 
på om själva frihetsberövningen/kontrollen upplevs som enbart negativ eller om det även 
kan finnas en positiv känsla i att bli reglerad.  
 
Enligt överenskommelse med föreståndare (namn) och genom henne ungdomarna på 
avdelning ------ , kommer vi att besöka er tisdag den 13 november från klockan 15.00 och 
onsdag den 14 november från klockan 15.00 
 
Vi skulle behöva genomföra c:a 3 st. intervjuer med ungdomar och c:a 2 st. intervjuer med 
personal samt göra några observationer då vi endast sitter med i verksamheten och 
antecknar vad vi ser under ungefär en timme. Deltagandet är helt frivilligt och varje individ 
har full rätt att avbryta sin medverkan när som helst. De uppgifter vi får kommer inte att 
användas på något annat sätt än till vår uppsats och inga namn kommer att finnas i något 
material. 
 
Självklart får de medverkande om de så önskar tillgång till uppsatsen då den är färdig (18 
januari), samt att vi garanterar fullständig anonymitet och att etisk riktighet antas vid 
genomförandet. 
 
Tack på förhand!  
Anna Nilsson och Lova Johansson 
 
För den som vill kontakta oss angående undersökningen, före eller efter våra besök, är 
välkommen att göra detta via mail. 
 
Lova Johansson  lova.johansson@hotmail.com 
Anna Nilsson a.nils@hotmail.com 
 
 
 
Bifogar forskningsrådets forskningsetiska principer 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide ungdomarna 
 

• Hur länge har du varit här?  

• Vad sysselsätter man sig med här?  

• Hur var det när du kom hit? 

• Har du fått nya vänner här?  

• Vad kallar personalen er? 

- Vad kallar ni personalen, varandra, med resp. utan personal…  

• Hur ser din kontakt ut med familj och vänner nu?  

•  Upplever du att du har möjlighet att göra vad du själv vill? Hur? Varför inte? 

• Vad kan man göra för att få igenom något man själv vill? 

• Kan du påverka din situation här? 

• Upplever du att du kan bli belönad eller bestraffad utifrån ditt beteende?  

 - Från de andra ungdomarna?  Från personalen?  

• Vad är dåligt med att vara här? 

• Vad är bra med att vara här?  

• Vad händer om man bryter mot någon regel? 

• Vet du vad syftet är? 

• Hur tror du tiden här kommer att påverka ditt liv?  

• Vad vill du göra efter tiden här? 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
Intervjuguide personalen 
 

• Hur länge har du arbetat här? 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vad är målet med verksamheten? 

• Vad sysselsätter sig ungdomarna med på avdelningen (ev. utanför 

avdelningen)?  

• Vem sätter upp de regler som ska följas här?  

• Hur arbetar du för att kontakt med ungdomarna? 

• Anser du att ungdomarna lyssnar på vad du säger?  

• Hur upplever du att det är att ha en myndighetsutövande yrkesroll? 

• Hur upplever du att ungdomarna kommer överens med varandra?  

• Upplever du att det ofta blir konflikter? I vilka situationer? Hur hanterar ni 

det?  

• Vad händer om de inte följer reglerna? 

• Vilka möjligheter har ungdomarna att påverka sin situation här inne? 

• Vad är bra för ungdomarna med att vara här?  

• Vad är dåligt för ungdomarna med att vara här?  

 

 
 
 
 

 

 


