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Förord 
Först och främst vill vi tacka alla på ungdomshemmet i Skottland, utan Er hade inte denna 

uppsats varit möjlig. Vi vill även tacka de tre intervjupersonerna som tog sig tiden att svara på 

våra frågor och delade med sig av sin kunskap. Tore Brännberg förtjänar ett stort tack som har 

stöttat oss och kommit med ovärderliga råd och tips. Vi vill tacka våra vänner och familjer 

som stått ut med oss under denna vår. Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott samarbete 

och allt roligt som vi haft under denna tid. 

 

Amelie Andersson & Madelene Ring 

Högskolan Väst  

Vänersborg, Maj 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Uppsatsen bygger på empiriskt material, en deltagande observation på ett skotskt 

ungdomshem som vi skrev ned i en fallbeskrivning. Syftet har varit att göra en kritisk analys 

av detta ungdomshem utifrån en del kritik som teoretiker har riktat mot 

institutionsvård/institutioner. Vi ville se om kritiken är befogad eller ej i detta fall. För att ta 

reda på detta ställde vi frågeställningarna; vad finns det för kritik mot institutioner samt hur 

fungerade det skotska ungdomshemmet utifrån den kritik som riktas mot institutionsvård?   

 

De teoretiker vi har utgått från är Goffman och hans teorier om totala institutioner, Levins 

beskrivning av uppfostringsanstalt samt Andreassens granskning av institutionsvård av 

ungdomar. Den kritik vi valt att fokusera på är tanken med den geografiska placeringen, straff 

eller behandling, avidentifiering, onaturlig miljö, obestämd tid/syfte/tvång skapar anpassning 

och motstånd, subkulturer samt belöning och bestraffning. De resultat vi kom fram till var att 

kritiken var både befogad, obefogad och till viss del varken eller. Vi kom fram till att 

ungdomarna påverkas av att placeras på ett ungdomshem i både positiv och negativ 

bemärkelse.   

 

Sökord; institutionsvård, ungdomsvård, behandlingsmetoder 

 

 

Abstract  
This essay is based on empiric material, a participating observation in a Scottish youth 

residential school. We wrote down this observation in a case study. The purpose has been to 

do a critical analyze of this residential school based on some of the criticism that some 

theorists have discussed about institution care/institutions. We wanted to see if the criticism 

was entitled or not in this case. To find out the answers about this, we asked the questions; 

what are the criticisms against institutions and how did the Scottish residential school work 

consider the criticisms that are against institutions?  

 

The theorists that we have mostly studied are Goffman and his theories about asylums, 

Levin’s description about raising young people in institutional care and Andreassen´s 

examination of institutional care of youth. The criticism that we have chosen to focus on are 



the thought of the geographical placement, penalty or treatment, repressed identity in a young 

person, the unnatural environment, the undecided placement/purpose/institutional care creates 

adaptation and opposition, subcultures and reward and punishment. The results that we got 

were that the criticism was both entitled, not entitled and in some parts neither of it. Our 

conclusions were that the youth were affected by being placed in a residential school in both 

positive and negative ways.       

 

Keywords; institutional care, youth welfare, methods in treatment  
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1. Inledning 
I den här uppsatsen kommer du som läsare att få följa med oss till ett ungdomshem i 

Skottland. Här kommer du att få se hur ett liv levs på detta ungdomshem. Du kommer att få 

titta på omgivningarna och byggnaderna, du kommer även att få träffa både personal och 

pojkar som finns här. Det var på detta ungdomshem som vårt intresse för vad vi ville skriva 

om i denna uppsats vaknade till liv. Att få vara en del av detta ungdomshem väckte en del 

frågor hos oss och vi ville med hjälp av denna uppsats få svar på dem. Vi kommer nedan i 

teoriavsnittet presentera vilka våra frågor var så att du som läsare ska kunna få följa med på 

vår resa. Innan du får följa med oss till ungdomshemmet, vill vi bara skriva lite kort om vad 

ett ungdomshem är.  

 

Ungdomshem är en vanlig åtgärd som samhället använder sig av för att komma tillrätta med 

ungdomars problem. Hur hemmen är uppbyggda och vilka metoder som används kan skilja 

sig lite från hem till hem. Tanken med ungdomshem är att de ska ersätta de biologiska 

föräldrarnas dagliga omvårdnad. På låsta institutioner finns låsta dörrar som begränsar 

friheten medan det på öppna institutioner är regler och gränsdragningar som hindrar viss 

frihet. Dessa hem syftar till att förvara och åtgärda ungdomar som har ett eller flera problem 

som blir till samhällets, ungdomens eget och ungdomens familjs problem. De mest 

utmärkande dragen för hemmen är att de är totala dvs. att ungdomarna bor, går i skola/arbetar, 

har sin fritid och vila på samma plats och under samma tak. All verksamhet sker tillsammans 

med andra ungdomar som tvingas handla på likartat sätt. All faser i de dagliga aktiviteterna är 

planerade i förväg och påtvingade ”uppifrån” och det finns en grundläggande åtskillnad 

mellan ungdomarna och den övervakande personalen. 

 

2. Syfte/frågeställningar  
Vi vill göra en kritisk analys av ett skotskt ungdomshem utifrån en del kritik som finns mot 

institutionsvård/institutioner. Vi vill se om kritiken är befogad eller ej i detta fall.  

 

Frågeställningarna vi vill ställa är: 

1. Vad finns det för kritik mot institutioner?   

2. Hur fungerade det skotska ungdomshemmet utifrån den kritik som riktas mot 

institutionsvård?   
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3. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Först tar vi i kapitel ett upp inledningen till 

uppsatsen. Här kan man läsa om varför vi ville skriva den samt även en liten bakgrund till 

ungdomshem. I kapitel två presenterar vi vårt syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

beskriver vi uppsatsens uppbyggnad. Kapitel fyra handlar om vår metod, om hur vi har gått 

tillväga, val av metod osv. I kapitel fem tar vi upp den teori som vi valt att fokusera på och 

presenterar den med hjälp av teoretiker. Kapitel sex handlar om vår fallbeskrivning. Här får 

läsaren följa med oss till Skottland och ta del av det ungdomshemmet. I kapitel sju kommer 

vår analys för att sedan följas av kapitel åtta som tar upp vår slutdiskussion. I vår 

slutdiskussion tar vi avslutningsvis upp en fråga som vi blev intresserade av att följa upp vid 

ett senare tillfälle. Kapitel nio är vår källförteckning.  

 

4. Metod   
Tillvägagångssätt  

Vår uppsats startade på ett sätt redan för ett år sedan. Vi var då i Skottland och gjorde en fyra 

månaders praktik på ett ungdomshem. Det var då vår tanke föddes om vad vi ville skriva om i 

vår uppsats. Vi samlade så mycket material som vi kunde i form av böcker och annat skriftligt 

material. Vi skrev även dagboksanteckningar dagligen för att få ned allt som vi upplevde. När 

vi kom tillbaka till Sverige började vi bolla idéer med varandra kring hur vi skulle vilja skriva 

vår uppsats. Vi bearbetade och diskuterade ofta vad vi hade sett och upplevt och vi märkte att 

de frågor som väckts i oss under vår tid i Skottland fortfarande var av stort intresse för oss att 

få fördjupa oss i. Vi började leta i böcker och sökte även på nätet efter teori kring 

institutionsvård. Vi fann väldigt mycket kring detta ämne och vi fick bestämma oss för att 

endast fokusera på de frågor som vi från början varit intresserade av, för att begränsa vårt 

arbete. Under tiden som vi läste om teorier började vi att skriva ned vår fallbeskrivning. När 

fallbeskrivningen var färdig började vi att skriva ned teorin som vi fann viktig för vårt 

intresseområde. När vi fått nedskrivet all vår teori började vi att bearbeta den och sålla bort 

sådant som vi inte tyckte prickade vårt ämne helt och fullt. När detta var gjort började vi att 

arbeta fram olika teman som vi tyckte oss kunna se. Dessa teman blev till en bra grund för att 

vi skulle kunna svara på våra frågor.  

 

Vi funderade ett tag på om vi verkligen kunde se allt som vi hade sett i Skottland. Med detta 

menar vi att vi tvivlade lite på om vårt material var tillräckligt för att kunna starta vår analys. 
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Vi bestämde oss för att ta kontakt med ett svenskt ungdomshem för att kunna minimera risken 

att bli hemmablinda på vårt eget material. Vi ville kunna titta på det igen med andra ögon, 

förhoppningsvis kritiska sådana. Vi fick kontakt med ett närliggande ungdomshem som 

ställde upp med tre intervjupersoner. Vi skickade vår fallbeskrivning till dessa tre 

intervjupersoner för att de skulle kunna förbereda sig på vad vi ville veta kring deras 

ungdomshem. Vi formulerade sedan intervjufrågorna utifrån våra överskrifter/teman i vår 

fallbeskrivning. De svar vi fick under de tre intervjuerna fick oss att titta på vår 

fallbeskrivning med lite nya ögon. Dessa intervjuer finns inte med i vår uppsats utan var till 

för vår egen skull för att kunna se vår fallbeskrivning och har alltså därav inte så stor plats i 

vår uppsats. 

 

Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod baserad på deltagande observation. Vi valde 

att göra det för att kunna få en djupare förståelse i det ämne som vi ville fördjupa oss i. 

Grunden i kvalitativ forskning är att omvandla det som observerats, rapporterats eller 

registrerats till skrivna ord, inte siffror. Kvalitativ forskning har en tendens att förknippas med 

beskrivning. Kvalitativa forskare bygger på detaljerade och djupgående beskrivningar av 

händelser eller människor både när det gäller betydelser eller beteendemönster. Denscombe 

(2000) skriver att sådana täta beskrivningar är viktiga för att förklara komplexiteten i 

situationen och ge läsaren tillräckliga detaljer för att själv kunna värdera om forskarens 

tolkning av företeelsen är riktig och relevant även under andra förhållanden.  
 

Med deltagande observation ges möjligheten att studera beteenden och skeenden i ett naturligt 

sammanhang i samma stund som de inträffar. Deltagande observation kan ge möjlighet och 

underlag för eventuellt andra undersökningar exempelvis andra tekniker som exempelvis 

intervjuer som vi gjorde med ett annat ungdomshem. I vår uppsats så har vårt 

huvudinstrument varit deltagande observation som sedan skrivits ned i en fallbeskrivning. Det 

tog drygt ett halvår mellan den deltagande observationen och vårt nedtecknande av 

fallbeskrivning. Under denna tid har vi bearbetat och analyserat vad vi såg vilket lett till att vi 

ser på vissa händelser med andra ögon. Patel och Davidson (1994) skriver att man helst ska 

skriva sitt material i direkt anknytning till observationen då allt är färskt i minnet för att få 

materialet levande. För att kontrollera att vi minns rätt och för att få materialet levande, har vi 

använt oss av dagboksanteckningarna som vi skrev kontinuerligt under hela vår tid på 

ungdomshemmet.  
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Fördelar och nackdelar med denna metod  

Det vi tyckte var positivt med denna metod var att vi vistades på ungdomshemmet under en 

längre tid vilket gav oss möjligheten att se väldigt mycket. Vi kom nära både personal och 

pojkar. Vi tror på att om man får så nära relationer kan man tydligare se vad som verkligen 

händer. Detta kan vi dock även se som något negativt. Att bli en del av en institution kan leda 

till att man blir lite hemmablind, man kan inte längre se vad man ser. Användandet av denna 

metod tror vi därför kan påverka vårt resultat i denna uppsats. Vi är medvetna om att när man 

blir en del av institutionen förlorar man lite av sin objektivitet och blir lojal mot de man har 

omkring sig. Detta kan leda till att man blir mindre kritisk. Vi tror att det vi kunde ha gjort 

istället eller snarare som ett komplement, hade kunnat vara att åka tillbaka till 

ungdomshemmet i Skottland efter att vi hade skrivit vår teori och fallbeskrivning. Detta hade 

kunnat leda till att vi hade sett ungdomshemmet med lite andra ögon, lite mer 

utifrånperspektiv. På samma gång hade vi då även kunnat ha våra frågor tydligare framför oss 

än vad vi hade under vår första deltagande observation vilket kunde ha lett till att vi tittat 

noggrannare på just de frågorna. Det som avgjorde att vi inte gjorde en deltagande 

observation till, var att vi pga. tidsbrist under uppsatsskrivandet inte hade möjligheten att vara 

där under än längre tid ytterligare en gång.   

 

Analysmetod 

Vi ställde upp de teman vi tagit upp i vår teoridel under små underrubriker i analysen. Vi tog 

sedan ett tema i taget och gick noggrant igenom vår fallbeskrivning och tittade på om vi 

kunde se huruvida teorin stämde med det ungdomshem vi gjort vår deltagande observation på. 

När detta var gjort tittade vi på vad vi kommit fram till i vår analys och skrev sedan ned det i 

vår slutdiskussion.  

 

Etiska överväganden 

Vi ville avidentifiera ungdomshemmet i största möjliga mån för att undvika eventuella 

identifieringar av ungdomarna. Genom att skriva vad ungdomshemmet heter skulle det vara 

lättare att kunna identifiera ungdomarna. Ungdomarna är redan socialt utsatta och vi vill inte 

orsaka att deras identiteter och liv avslöjas i tryck. Varför vi inte nämner vad 

ungdomshemmet i Sverige heter där vi gjorde tre intervjuer på, är dels för att vi inte anser att 

det är relevant för denna uppsats samt för att vi inte använder oss av det materialet i denna 

uppsats i större utsträckning.   
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5. Teori 
Vi har försökt att titta på ungdomshemmet utifrån den kritik som vi valt att ta upp. Vi utgår 

från ett kritiskt perspektiv. De flesta av de författare som vi kommit i kontakt med utgår från 

ett organisations perspektiv eller från ett interaktionistiskt perspektiv, vissa utgår från de båda. 

De författare vi mest utgått ifrån är Claes Levin, Erving Goffman och Tore Andreassen.  

 

Tanken med den geografiska placeringen 

Ett grundläggande drag hos institutioner är inriktningen på inneslutning och uteslutning. 

Inneslutning genom att de intagna hindras från umgänge med världen utanför och från att 

avlägsna sig från anstalten, uteslutning för att de i första hand använts för exkludering av 

människor som inte kan, får eller vill vistas i världen utanför anstalten. Visserligen så får en 

del ungdomar på ungdomshem vistas utanför institutionens väggar genom permissioner för 

hemvistelse till sina familjer. Själva ungdomshemmet, institutionen, är dock oftast belägen en 

bit utanför samhället i både geografisk och symbolisk mening, vilket på ett sätt utesluter 

ungdomarna från de andra i samhället. Detta är ett av de grundläggande mönstren i 

hanteringen av grupper som inte är önskvärda inom samhället eller på ett eller annat sätt inte 

platsar inom den ”normala befolkningens normer och regler”, många gånger för att de har 

brutit mot dem. Förr i tiden var tanken med denna avsides placering av institutioner att hålla 

icke-önskvärda människor undan från övriga samhället (Goffman, 1983). En del av dagens 

institutioner hamnar även de avsides då man vill nyttja goda lokaler. Detta styrkte de 

intervjupersoner vi mött. De menade på att institutionens geografiska läge var mer av en 

slump än en tanke. Lokalerna ansågs passa institutionens syfte. Placeringen av 

ungdomshemmet tyckte intervjupersonerna dock inte var negativ då den minskade risken för 

att ungdomarna skulle bli frestade av att lämna och utföra saker som inte anses vara okej av 

institutionen.  

 

Straff eller behandling? 

Det har riktats kritik mot att institutioner ger motsatta mål då inlåsning och bestraffning står i 

motsats till vård och behandling (Daleflod, Lardén, 2004).  

  
Bertil Sundin menar på att ungdomshemmens syfte är till för att behandla ungdomar med ett 

kriminellt beteende men enligt många forskare anses inte detta som behandlingsbart då 

brottslighet inte är en sjukdom som går att bota (Levin, 1998).  
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Allvarliga beteendestörningar och kriminellt eller antisocialt beteende hos ungdomar är svåra 

att förändra. Med antisocialt beteende menas destruktivt beteendemönster, opålitlighet, 

olydnad och utagerande. Dessa problem utgör ett bekymmer för samhället, ungdomarna själva 

och deras familjer. Institutionsplacering är den vanligaste insatsen för att komma tillrätta med 

dessa problem. Enligt Simourd och Andrews är de främsta riskfaktorerna för kriminalitet 

antisociala vänner eller attityder, temperament, impulsivitet, drogmissbruk, skolproblem, 

skolk, dåliga föräldrabarnrelationer samt personlighetsvariabler som empati och moraliska 

värderingar (Andreassen, 2003).  

 

Oftast motiveras den unges frihetsberövande med att den behöver behandling och inte för 

själva brottet. Samhällets reaktion mot de oönskade handlingarna formuleras i 

behandlingstermer. Det ligger kritik mot att den behandling som den unge sagts vara i behov 

av, inte alltid existerar (Levin, 1998). 

 

Levin menar vidare att ungdomar som sitter på ungdomshem sitter på en slags 

uppfostringsanstalt där praktiker arbetar med övervakning och kontroll av stora 

befolkningsgrupper: frihetsberövande, inspärrning, avskiljning, registrering, observation, 

övervakning och bedömning av attityder och beteenden. På ett sätt blir det för många 

ungdomar ett straff att placeras på en institution. Enligt David Garland så är sociala 

institutioner samhällets etablerade medel för att hantera konflikter, problem och relationer 

(Levin, 1998).   

 

Det är en accepterad strafform att placera människor som har gjort brott bakom lås och bom. 

Då ungdomarna inte är straffmyndiga placeras de enligt lag istället på ungdomshem då de inte 

passar in i samhällets normer och regler. Grunden till placeringen är att ungdomen på grund 

av en kriminell handling antas vara i behov av vård och behandling. Detta tillskrivna motiv 

utgör grunden för frihetsberövandet och inte den kriminella handlingen i sig. Foucault, 

Ackland och Cohen kritiserar det språk och sätt att tala om att det man gör är behandling då 

det mer är som ett straff, förvaring eller åtminstone frånvaro av behandling i någon slags 

professionell mening. Den oftast tidsobestämda tvångsplaceringen i uppfostringsanstalt 

motiveras av detta vårdbehov och blir betraktad som behandling, som något annat än ett 

straff. Placeringens innehåll och längd lämnas till administrativ personal och experter att 

utforma och bedöma. Uppfostran på ungdomshem anses vara brottsprevention, att inte se till 

 6



den brottsliga handlingen utan till ungdomens behov i form av vård och omsorg (Levin, 

1998).    

 

Avidentifiering  

Levin (1998) menar på att genom personalens observationer, informationsinsamlande och 

antecknade uppstår automatiskt ett vetande om de intagna vid inträdet på ungdomshemmet. 

Det är genom detta vetande som straffet omvandlas till ”förbättring” och det är genom detta 

vetande som lagöverträdare omvandlas till en ”brottsling eller förbrytare”. Istället för att vara 

en ungdom som har bekymmer blir den en brottsling eller förbrytare ”som bör” isoleras från 

de andra i samhället. När ungdomen sätts på ett ungdomshem eller anstalt så blir den ett 

objekt som kan dokumenteras, registreras, journaler och utredningar utförs om den och detta 

material kan analyseras och beskriva hur den här personen är. Ungdomen blir till fall som på 

samma gång blir både kunskapsobjekt och hållpunkt för en makt. Detta är enligt Goffman 

(1983) en avidentifiering av ungdomens person.  

 

Goffman (1983) skriver om vad som händer med människor då de påtvingas att leva i en 

gemenskap de inte valt själva. Han tar upp hur mänskliga behov blir behandlade genom 

byråkratisk organisation. Institutioner är dels boendegemenskaper och dels formella 

organisationer som förhindrar existerande eller möjliga familjer samt att de manipulerar 

personligheten. När en ungdom placeras på en institution genomgår denne en rad 

förändringar. Från att ha ingått i en beteendekultur och ett sätt att leva till en ny omgivning 

som kan uppfattas som förödmjukande och kränkande vilket leder till att personligheten 

undertrycks. Ungdomens moraliska bana börjar förändras och uppfattningar om sig själv och 

andra för denne person betydelsefulla personer förändras. Det första som gör att denna 

process startar är de barriärer en institution bygger upp mellan den unge och yttervärlden. Att 

inte få delta i yttervärlden genom t.ex. besök kan innebära en rollförlust. Att få den unge att 

bryta tidigare roller samt acceptera denna rollförlust är en del av poängen sett ur institutionens 

synvinkel.  
 

Goffman (1983) beskriver vidare hur ankomsten till institutionen kan uppfattas som en 

avklädnad då personliga tillhörigheter tas omhand och institutionen ersätter dessa med sina 

tillhörigheter. Institutioners påtvingade mönster av eftergivenhet som t.ex. att behöva be om 

eld till en cigarett, ett glas vatten eller att få använda telefonen kan uppfattas som 

förödmjukelser. Privata områden som ungdomen hållit för sig själv blir blottade under 
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intagningen på en institution. Fakta om ungdomens tidigare erfarenheter och då oftast de 

dåliga antecknas och blir tillgänglig för personal. Detta kan uppfattas som kränkande hos den 

placerade. Om institutionen förväntas förändra ungdomens inre ramar kan samtal kring dessa 

känsliga områden dessutom bli aktuella. Att som placerad på institution få acceptera att ens 

personliga tillhörigheter och även den egna kroppen genomsöks rutinmässigt eller vid 

oordningar kan även det anses kränkande.  

 

Onaturlig miljö 

Blegvad m.fl. gjorde en undersökning som visade på att behandlingshemmen som 

organisation snarare hämmade än främjade en resocialisering av de unga till samhället. Enligt 

undersökningen återföll 80 % i kriminalitet efter en kort period. Orsakerna till den dåliga 

resocialiseringen var att behandlingen på anstalt skapar en onaturlig miljö för ungdomarna. 

Personalen överbeskyddar ungdomarna och ordnar många praktiska problem för dem istället 

för att använda problemlösning som en del i det pedagogiska arbetet. De unga blir isolerade 

och deras föräldrar dras i mycket liten utsträckning in i behandlingen. Ungdomarna skrivs ut 

till samma miljö som de kommer ifrån utan att de existerande problemen behandlats. Hennes 

slutsats var att sådana anstalter borde läggas ner och ersättas av påverkan i ungdomarnas 

naturliga miljö istället (Levin, 1998). 

 

Daleflod och Lardén (2004) menar på att behandlingsmiljön inne på institutionerna har fått 

anmärkningar för att inte likna världen utanför. Detta leder inte sällan till att resultat som 

uppnåtts inne på institutionerna kan försvinna då ungdomen kommer ut i världen igen. 

 

Levin (1998) menar på att kontakten med föräldrar och andra viktiga personer utanför 

anstalten är av stor vikt för den unge. För ungdomarna gäller det att bibehålla och förbättra 

relationer till viktiga vuxna i form av föräldrar, far-eller morföräldrar, fosterföräldrar etc. Om 

inte detta sker får den unge återvända till i princip samma familjesituation som den han 

lämnade, dvs. de förhållanden som skapade grunden för konflikter, rymningar, utespring och 

olagliga handlingar. I vissa fall går inte detta men det är till stor fördel om den unge har ett 

fungerande nätverk att återvända till. Om dessa relationer står kvar obearbetade kommer den 

unge fortsätta att agera ut dessa konflikter i förhållande till omgivningen, både på 

ungdomshemmet och utanför.  Resultatet kan bli fortsatta vistelser på behandlingshem eller 

att den unge drivs in i kriminella gäng som kan erbjuda en tillhörighet, ge den unges asociala 
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kompetenser ett värde, och en hemliknande tillvaro utan krav på samhälleligt sanktionerade 

kompetenser.  
 

Obestämd tid/syfte/tvång skapar anpassning och motstånd 

Intagningstiden på ett ungdomshem under tvång kan variera mellan några månader och flera 

år utan att det finns skillnader i intagningsorsakerna och utan att det sker någon rättslig 

prövning av hur länge den unge skall vistas på institutionen. De flesta ungdomar som är 

tvångsplacerade upplever att kombination av tvång och en obestämd och godtycklig tid som 

de skall sitta på institution är svårt att hantera. Att den unge ska gå i behandling för något som 

den oftast inte vet anledningen till och att placeras under tvång är svårt att hantera. 

Behandlingen kan upplevas mer som något ont och skadligt än som en förmån för den unge 

(Levin, 1998). Enligt Levin så slår den obestämda tiden för tvångsvistelsen igenom på många 

olika sätt. Den skapar behandlingsmotstånd och olika strategier för att komma undan, 

begränsa eller hantera ovissheten. Den obestämda tiden i kombination med tvånget är en av de 

viktigaste anledningarna till institutionens dåliga rehabiliteringsresultat. Den leder dels till att 

ungdomar rymmer och fortsätter att bete sig destruktivt på institutionen, dels 

försvarsstrategier mot behandlingen och en skenanpassning till vad de uppfattar som 

personalens förväntningar av dem. Orsaken är att de samtidigt som de skyddar sig emot 

obehaget som inspärrningen skapar, letar efter ”nyckeln” till vägen ut och den finner de i en 

skenbar anpassning till institutionens krav på anpassning. 

 

Levin talar om hur institutionen skapar ett konstlat sätt att vara för både personal och 

ungdomar, en relation som bygger på över- och underordning och institutionellt bestämda 

roller som behandlad och behandlare. Till detta kommer att ungdomarna dessutom utövar ett 

dolt motstånd mot denna tvångsbehandling genom att använda sig av olika motstånds-eller 

överlevnadsstrategier. När ungdomarna placeras på ett ungdomshem förändras deras liv 

radikalt. De träder in i en sluten värld med egna regler och normer och de vet i allmänhet inte 

hur länge de ska vara där. För många blir det en vistelse som varar i ett år eller mera. I stort 

sett förändras samtliga villkor i förhållande till en normal livsföring på ett mer eller mindre 

ogripbart sätt. Det gäller för de unga att hantera denna situation. Hur de hanterar den är 

beroende på relationen mellan individuella faktorer och institutionens ramar (Levin, 1998).  
 

Goffman (1983) skriver om anpassning på institutioner och han använder begreppen primär 

och sekundär anpassning. Primär anpassning innebär enligt honom att en individ utför en 
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tvungen aktivitet på ett föreskrivet sätt. Individen blir som samhället önskar att den ska vara. 

Sekundär anpassning innebär att den intagne försöker kringgå institutionens mening om hur 

han borde vara och hur han borde göra. Detta ger den intagne en slags kontroll över 

situationen och en känsla av att fortfarande vara en egen individ trots placeringen på 

institution.  
 

Subkulturer  

Det finns en sociologisk studie av Howard Polsky som Levin (1998) presenterar. Den tar upp 

kriminella ungdomars dolda kultur på en uppfostringsanstalt. Den utgår från hur ungdomar 

upprätthåller en avvikande subkultur på en institution genom att de vidmakthåller en 

kamratkultur där de utbyter kunskaper om kriminell kunskap och kriminella handlingar. Detta 

gör de i syfte att motverka personalens försök att upprätthålla ordningen på institutionen. 

Polsky betonar att detta inte är ett resultat av dåligt behandlingsarbete utan det sker 

automatiskt mellan personal och de intagna ungdomarna. Orsaken är personalens svårigheter 

att hålla ordning på de intagna och lösningen blir att acceptera den ordning som ungdomarna 

själva skapar. Därmed bidrar de också till skapandet och vidmakthållandet av innehållet i 

denna kultur som i grunden är asocial. Detta system påverkar ungdomarna kraftigt och 

socialiserar dem till ett avvikande värdesystem. Ju djupare ungdomarna identifierar sig med 

denna kultur desto svårare blir det för dem att återvända till det vanliga samhället och dess 

värderingar. Detta skriver även Andreassen (2003) om. 

 

Bondeson skriver om två grundläggande reaktioner gentemot inspärrningen: dels motstånd 

genom deltagande i de intagnas egen kultur, dels en överdriven anpassning till personalens 

regler, en institutionalisering. Hon menar på att intagna ungdomar lär sig de kriminella 

subgruppernas eget språk, ”knarksnacket”, och får erfarenheter och lärdomar om olika 

kriminella handlingar. Orsaken är att de äldre och mer erfarna är intagna tillsammans med 

yngre och oerfarna under lång tid på ett slutet utrymme. Man går och nöter på varandra 

dagligen, man rymmer tillsammans, och de yngre imiterar de äldre. De problem institutionen 

skapar är att de unga och oerfarna lär sig mer om droger och brott, en kriminalisering (Levin, 

1998). Detta skriver även Andreassen (2003) om.    
 

Andreassen (2003) menar på att vad för ungdomskultur som skapas beror inte enbart på 

ungdomarna själva utan även omständigheterna på institutionerna. Självständighet och 

kontroll samt förhållanden som har med personalen att göra, påverkar utvecklandet av 
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subkulturer. Det personalen kan göra för att motverka dessa subkulturer, är att skapa en bra 

kultur mellan personal och ungdomar. Det har visat sig att vårdeffekten blir bättre där sådana 

kulturer är goda. 

 
Belöning och bestraffning  

Lydnad i utbyte mot belöning är vanligt förekommande på institutioner. Om den intagne 

sköter sig får han permissioner, biobesök, kaffe, cigaretter osv. Bestraffningssystemet är en 

annan del inom denna värld. Sköter sig inte ungdomen så kan den få permissionen indragen, 

inga biobesök, mindre fickpengar etc. Dessa förmåner är en del av institutionskulturen enligt 

Goffman (1983) och Levin (1998). Dessa ”förmåner” har den intagne tagit för givet innan den 

kom in på institutionen men under tiden där så är dessa förmåner i utbyte av ett gott beteende. 

Avdelningar som anses ha bråkiga, besvärliga ungdomar använder sig av detta bestraffnings 

och belöningssystem i stor utsträckning. Då den intagne redan uppfattar sin värld som 

begränsad i fråga om eget bestämmande kan en bestraffning få en oerhörd betydelse. Goffman 

(1983) menar på att belöningar och bestraffningar är viktiga drag inom institutionernas värld. 

 

Ett vanligt dilemma på institutioner är rymningar vilket kan ses som ett tecken på att de unga 

har problem, därför måste de isoleras och hållas kvar. För de unga kan rymningar vara ett 

normalt sätt att lösa problem som kommer sig av inlåsningen och svårigheterna att träffa 

föräldrar och vänner. Ackland menar på att de unga anpassar sitt beteende till personalens 

förväntningar för att betraktas som ”lyckade fall”. Om de unga inte anpassar sig ses det som 

brister (Levin, 1998).  

 

I normala situationer kan en person försvara kränkningar mot den egna personen genom att 

svara tillbaka, muttra något eller uppträda tjurigt. Om en person som är intagen på institution 

gör detsamma kan det genast bli en bestraffning som följd. Beteenden som uppvisas under 

olika sammanhang på institution sammanfattas oftast till ett. Under normala omständigheter 

kan en person uppvisa olika beteenden under olika tillfällen. En intagen person som uppvisar 

ett störande beteende under ett visst tillfälle kan senare straffas för det under t.ex. ett viktigt 

möte om eventuell diagnos eller omprövning (Goffman, 1983). 
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6. Fallbeskrivning  
Våren 2005 åkte vi till Skottland för att göra vår praktik. Praktiken var på ett ungdomshem för 

pojkar som drivs av Church of Scotland. Detta hem ligger ca en km från ett mindre samhälle 

och tre mil utanför en större stad. Hemmet har tre avdelningar, två för utagerande problematik 

och en avdelning för sexuellt aggressiv problematik. Varför ungdomar blev placerade på 

ungdomshemmet var av olika anledningar. Det kunde vara pga. ungdomens egna beteende 

men det kunde även vara pga. att ungdomen for illa pga. någon annan. Det kunde även vara 

en kombination av dessa. Det kunde vara utagerande beteende som uttryckt sig i misshandel, 

rån, olaga hot, rymning hemifrån och inbrott. Det fanns även pojkar som hade gjort sig 

skyldiga till incest, våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt olämpligt beteende. En del av 

ungdomarna på hemmet blev alltså placerade pga. Child Protection Order, som är en lag till 

skydd för barn och unga som misstänks vara utsatta för övergrepp. Många av ungdomarna 

hamnade då inom Socialworkdepartment (socialkontor) för att i sin tur placeras på ett 

ungdomshem, många av pojkarna på hemmet hade varit placerade förut antingen på andra 

ungdomshem eller i fosterhem. Oftast fungerade det inte heller i fosterhemmet som i sin tur 

ledde till att de placerades på ungdomshem. I Skottland finns något som kallas för Childrens 

hearing som är en instans som beslutar om de ungdomar som placeras pga. ett behov av vård 

och inte pga. brott. Detta gäller de flesta ungdomar i Skottland som finns inom 

behandlingsvården. De mest allvarliga brotten döms däremot i domstol som beslutar om den 

unge är skyldig eller inte. Därefter går det tillbaka till Childrens hearing som fattar beslutet 

angående själva placeringen vilket kan vara fängelse eller ungdomshem i någon form.    

 

Hur området på ungdomshemmet såg ut  

Ungdomshemmet var beläget ca en kilometer från en mindre by. Det låg mellan ett par stora 

fält där får och kor betar på vår, sommar och höst. Ungdomshemmet var omringat av gamla, 

höga träd och buskar samt delar av gamla stenmurar. På området fanns både asfalterade vägar 

och parkeringar samt små gräsmattor. Där låg även tre olika byggnader som innehöll var sin 

avdelning. De var alla tre tvåplansbyggnader som låg en bit ifrån varandra. Avdelningen för 

sexuellt aggressiv problematik var försedd med galler för fönstren. På området fanns det även 

en skolbyggnad för ämnen som matematik, engelska, musik, historia och data. Det låg också 

en skolbyggnad för praktiska ämnen som rörmokeri, måleri, träslöjd, bilmekanik och en lokal 

för elektriklära där. Tanken med dessa praktiska ämnen var att de skulle hjälpa ungdomarna 

att hitta en yrkesbana som de skulle kunna använda sig av senare när de sökte yrkesinriktade 
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skolor eller hitta ett jobb. Utöver dessa skolbyggnader fanns även en idrottshall, ett gym och 

en fotbollsplan. På området låg det även en kyrka dit alla pojkar och personal på hemmet gick 

varje fredag morgon på samling. Varannan fredag var det en präst där och pratade och 

varannan fredag höll rektorn på hemmet i samlingen. Dessa fredagar var det obligatorisk 

närvaro på. Det fanns även ett litet hus på området där vi studenter och personal som jobbade 

sent kunde bo samt en kontorsbyggnad där rektor, sekreterare, personalen som var ansvarig 

för skolverksamheten samt den personal som var ansvarig för avdelningarna hade sina kontor.  

Ungdomshemmet var inte inhägnat på något vis men pojkarna visste var hemmets gränser 

gick och fick inte vistas utanför dem utan personal.  

 

Personal som fanns på avdelningarna   

Varje avdelning hade en avdelningsföreståndare som hade det huvudsakliga ansvaret för 

avdelningen. Denne var ansvarig för att avdelningen fungerade som den skulle, att personal 

och pojkar hade det bra och tog itu med det som inte var bra. Avdelningsföreståndaren 

ansvarade för dokumentationen om varje pojke och såg till att kontakt med övriga 

myndigheter fungerade. Den dagliga dokumentationen kring pojken fyllde dock de vårdare 

som arbetade varje dag i, som sedan kontrollerades och analyserades av socialarbetaren, 

avdelningsföreståndaren och varje pojkes kontaktmän.  

 

Varje avdelning hade även en gruppledare som såg till att personal fanns på varje skift samt 

att de mådde bra. Var något fel tog gruppledaren tag i det och löste det med berörd personal 

och sedan om det behövdes ihop med avdelningsföreståndaren. Gruppledaren hade det 

huvudsakliga ansvaret över fickpengarna som skulle tilldelas till pojkarna varje vecka, hade 

ansvar för personalmöten som hölls varje vecka och var ofta med på alla möten som hölls 

med pojkarna. Denna tjänst innebar även arbete som vårdare. 

 

Varje avdelning hade en socialarbetare kopplad till sig. Denne satt i kontorsbyggnaden men 

besökte sin avdelning dagligen. Socialarbetaren hjälpte till att individanpassa pojkens vistelse 

på hemmet och även delmål inför utslussningen. Socialarbetaren hade ansvaret för 

terapeutiska samtal med pojkarna. Denne hade ansvaret för kontakter med sociala 

myndigheter som rörde pojkarna ihop med varje pojkes kontaktmän. Socialarbetaren på 

avdelningen med sexuellt aggressiv problematik fanns även tillgänglig för samtal för 

personalen.  
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Varje avdelning hade en kokerska som hade ansvaret för inköp av matvaror och tillagningen 

av maten som serverades. Utöver dessa måltider kunde personalen och pojkarna ta sig något 

att äta ur ett förråd som innehöll dricka, chips, kakor, frukostflingor och mjölk. 

 

Städerskor hade ansvaret för städningen på varje avdelning men pojkarna uppmuntrades till 

att städa sina egna rum. Städerskorna ansvarade även för tvätt.  

 

Resten som arbetade där var vårdare och de hade som huvudsyssla att ta hand om pojkarna på 

avdelningen och vara med dem och vara goda förebilder. Vårdarna på avdelningen såg till att 

pojkarna hade det bra och att de kom iväg på sina möten och till skolan men gjorde även 

aktiviteter med pojkarna på kvällarna/helgerna. Vi kunde se att pojkarna tittade mycket på hur 

personalen förhöll sig till varandra.  

 

Pojkarna hade två kontaktmän, en kvinnlig och en manlig. Detta tror vi kan vara av samma 

anledning som ungdomshemmet vi intervjuade personal på hade. De ville ha en mamma- och 

en pappafigur, en kvinnlig och en manlig förebild. Det var vårdarna som hade det ansvaret 

och de kallades för förste kontaktman och andre kontaktman. Den förste kontaktmannen hade 

det huvudsakliga ansvaret för pojken, följde med pojken på möten med socialarbetare, 

Childrens hearing, läkare och annat dylikt. Den förste kontaktmannen hade också ansvar för 

att pojkens egna intressen och framtidsplaner blev tillgodosedda i den mån det var möjligt, i 

samråd med socialarbetaren och annan personal på avdelningen. Var sjätte månad träffades 

pojken, kontaktmannen, andre kontaktmannen, socialarbetaren som var kopplad till 

avdelningen, socialarbetaren från pojkens hemstad samt eventuella vårdnadshavare till pojken 

för att kolla upp hur placeringen fungerade och om han skulle prövas för att bli utslussad från 

ungdomshemmet eller inte. Om man kom överens om att pojken skulle prövas för utslussning 

togs detta upp med Childrens hearing som sedan prövade fallet. I de fall som pojken hade 

kontakt med sin familj såg kontaktmannen till att den upprätthölls och fungerade passande.  

 

Under tiden som pojkarna var i skolan hade personalen arbetsuppgifter som pappersarbete och 

dokumentation kring pojkarna. Varje pojke hade två personliga pärmar som var uppdelade i 

olika kategorier. Den ena pärmen var till för att beskriva själva brottet/brotten som pojken 

gjort sig skyldig till eller annan orsak till placeringen samt beskrivning av pojkens bakgrund. I 

den andra pärmen som varje pojke hade fanns information om pojkens nutida läge. Den var 

uppdelad i kategorier som handlade om hygien, agerande vid sociala sammanhang, humör, 
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samtal, pengar, fysiska åkommor och läkarkontakter, familjekontakt, skola, pojkens 

utveckling mm. Detta fylldes noggrant i varje förmiddag, eftermiddag, kväll, natt och morgon. 

Detta granskades av socialarbetaren på varje avdelning. När det var dags för uppföljningar 

och eventuella omprövningar av placeringen fick även pojkens socialarbetare från hemstaden 

och Childrens hearing ta del av relevanta delar av dokumentationen. Kontaktmannen till 

pojken hjälpte honom att föra dennes talan och stöttade honom vid dessa möten. Sådana 

möten begav sig oftast under tiden som pojken var i skolan och det var då kontaktmannens 

uppgift att hämta pojken från skolan för att gå till mötet. Andra uppgifter som vårdarna hade 

medan pojkarna var i skolan var att ringa samtal till olika myndigheter som berörde pojken. 

Det skedde också en muntlig redogörelse om pojkarna varje dag vid varje skiftbyte. Det 

kunde vara något speciellt som hade hänt under dagen som ansågs viktigt att föra vidare till 

ny personal som kom vid varje skiftbyte. Detta var till för att den pojken/pojkarna skulle 

bemötas på rätt sätt, det kunde också ha hänt speciella incidenter under dagen/kvällen 

exempelvis rymning, mobbning, skadegörelse, dåligt uppförande mot personal etc. som hade 

lett till att pojken/pojkarna ansågs behöva få en ”konsekvens” för det den gjort. Konsekvenser 

kunde vara allt ifrån att bli fråntagen sin egen TV, rumsarrest, bara få vistas i sin egen ingång, 

mindre fickpengar osv. 

 

Under tiden som pojkarna var i skolan fick personalen ofta samtal från skolan att någon 

pojke/pojkar var stökiga under lektionstid eller inte var på lektionen, vilket ofta betydde att de 

var på ungdomshemmets område eller också utanför området. Lärarna som var i skolan 

försökte då tala pojken/pojkarna till rätta men det lyckades inte alltid och då kallades ofta 

personal in från avdelningarna. I vissa lägen fick några av personalen vistas i skolan under 

hela dagen på grund av att någon/några av pojkarna var stökiga under en längre tid. Vid några 

tillfällen skedde det mobbning och detta såg man som mycket allvarligt. Personalen talade 

alltid med de pojkar som hade varit med i mobbningen.   

 

Andra uppgifter som gjordes medan pojkarna var i skolan var att hämta post vid 

kontorsbyggnaden samt vara uppe vid kontorsbyggnaden för att diskutera diverse saker som 

angick pojkarna med rektorn, den ansvarige för avdelningarna och den ansvariga för skolan.  

 

Möten ingick också mellan vårdare/kontaktmän och socialarbetare under tiden medan 

pojkarna var i skolan. Dessa möten handlade om hur det går för pojkarna och om eventuella 

problem samt eventuella åtgärder som måste sättas in. 
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Under vår tid i Skottland utbildades personal som var outbildad då nya regler i Skottland 

säger att all personal som arbetar inom institutioner måste ha en utbildning. All personal hade 

även utbildningsdagar och utvecklingskurser där man ständigt uppdaterade kunskap om 

problematiken på avdelningarna och förhållandesätt som är lämpliga för det. Personalen fick 

återkommande egna samtal samt gruppsamtal med avdelningsföreståndaren om hur de mådde 

och hur de kände inför sitt jobb och den problematik de arbetade med. Personalen kunde även 

be om extra möten för dessa samtal. De samtalade även mycket personal emellan och stöttade 

varandra i sitt arbete. Personal på avdelningen för de sexuellt aggressiva hade även samtal 

med psykolog. 

 

Behandlingsmetoder 

Ungdomshemmet använde sig av Therapeutic Crisis Intervention, TCI. Vi tyckte oss även 

kunna se att de arbetade med kognitiv behandlingsterapi (KBT) och miljöterapi. Vi förklarar 

nedan teoretiskt vad TCI, KBT och miljöterapi är följt av hur vi tyckte att det fungerade på 

ungdomshemmet. 

 

Therapeutic Crisis Intervention 

Therapeutic Crisis Intervention (TCI) innebär förebyggande terapeutiskt arbete innan kriser. 

Enligt TCI har ungdomar inom behandlingsvården oftast svårt att handskas med jobbiga 

situationer eller kriser. De vanligaste kriserna som den unge genomgår under behandlingen är 

händelser och att vara tonåring. Händelser som kan vara jobbiga är både vanliga och 

engångshändelser som t.ex. nekande av tv-tittande eller en inställd permission. Varför man 

anser att ”bara vara” tonåring kan vara en kris är att det kan vara nog så svårt att handskas 

med att t.ex. skapa relation med andra, krav i skolan, regler från föräldrar osv.  

 

TCI går ut på att använda konkreta metoder för att lugna ned krissituationer eller i 

förberedande syfte. Detta använde personal då de märkte att någon av pojkarna inte mådde 

bra eller var på väg att eskalera i ett utbrott. Man gjorde en individuell bedömning på varje 

pojke om hur personal skulle agera och bemöta pojken vid ett eventuellt utbrott/icke 

välmåendet och detta skrevs ner i en egen individuell plan som kallades för ICMP. ICMP står 

för Individual Crisis Management Plan. Detta ansågs mycket viktigt för att bemötandet av 

pojken skulle ske på rätt sätt efter hur den reagerade och agerade i jobbiga situationer.  
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TCI används som ett hjälpmedel och ett skydd för den egna individens och andras säkerhet. 

TCI innebär många olika saker, exempelvis bemötande, kunna känna in pojkarnas behov och 

känslor och bemöta utifrån det. Det kan också innebära att som personal behöva ta till 

handgripliga åtgärder. Detta är inget som föredras eller sker i första hand, men det kan 

behövas tas till för att skydda en individ från att skada sig själv eller andra.  

I Skottland används den här metoden och det kan verka grymt att ta till handgripliga åtgärder 

men detta påpekades av personalen som arbetade där, att TCI handlar inte om att ta ner pojken 

på golvet utan det handlar om att se till pojkens behov, skydd och för att hantera hans 

negativa känslor som ilska, aggression och så vidare. Att prata om sina känslor och hantera 

dem på ett mer konstruktivt sätt är en av huvudpunkterna i TCI. 

 

Metoden i sig handlar även om att lära den unge att hantera ilskan bättre nästa gång. Om man 

som personal märkte att någon av pojkarna inte mådde bra eller man kunde känna att ett 

aggressionsutbrott var på väg så var det bästa att låta den vara eller samtala med den i sitt eget 

rum eller ett avlägset ställe. Personalen tog undan pojken från de andra pojkarna för att de 

kunde vara en ”trigger” för dem och aggressionsutbrottet var ett faktum.  

 

De muntliga metoderna som används i TCI är I ASSIST och Life Space Interview.  I ASSIST 

innebär att man först I- isolera, A- aktivt lyssnande, S- tala lugnt, bestämt och respektfullt, S- 

förstå situationen innan man kräver ett annat agerande, I- inbjud den unge att överväga 

positiva utvägar och beteenden, S- egen tid reducerar press, T- tid hjälper de unga att 

respondera på önskat beteende. 

 

Life Space Interview (LSI) är till för att få den unge att förstå sin egen del i en negativ 

händelse och våga ta ansvar för det inträffade. LSI handlar även om att hjälpa den unge vid 

kriser då den unge kan ha svårt att hantera dessa och då uppvisar ett negativt beteende till 

följd. Med denna metod syftar man till att ”passa på” att lära den unge nya beteenden medan 

ett icke önskat beteende uppvisas. Man försöker då se händelsen ur den unges perspektiv, få 

den unge att se parallellen mellan känslor och beteende samt få honom att våga ansvara för 

sitt agerande. När den unge har lugnat ned sig finns möjligheten att lära den att bättre hantera 

situationer. När den unge har lugnat ned sig kan den fortfarande var upprörd över det som 

hänt och då är det lätt hänt att den känner att den personal som försöker tala med den är emot 

den unge. Det är heller inte ovanligt att den unge har en känsla av hopplöshet och känner sig 

nedstämd. Under denna stund behöver den personal som vill lära den unge nya sätt att hantera 
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situationer, även tänka på ovanstående känslor och visa den unge hänsyn för dem. Målet med 

denna metod är att få den unge tillbaka till normal funktion och ge den möjlighet att uttrycka 

sin version av händelsen. Metoden syftar även till att klarifiera händelsen och få den unge att 

se på händelsen ur ett annat perspektiv för att kunna klargöra vad som egentligen hände. Att 

reparera och återuppbygga relationer är ännu ett mål med denna metod. Den unge kan känna 

att tilliten är borta efter en krissituation och genom att då som personal aktivt lyssna kan man 

återuppbygga den tillit som eventuellt är borta.  

 

I LSI följer man en sorts manual om hur man ska samtala med den unge. Denna manual kallas 

för I ESCAPE och innebär I- isolera konversationen, E- ta reda på den unges syn på saken, S- 

summera den unges känslor och situationen, C- koppla samman den unges känslor med det 

negativa beteendet, A- diskutera alternativa beteenden, P- utveckla en plan/arbeta med ett nytt 

bättre beteende, E- få tillbaka den unge till normal funktion.  

 

De två handgripliga metoderna som ingår i TCI för att handgripligen föra undan eller hålla 

fast en pojke kallades för Yokewalk och Restraint. Yokewalk innebär att två personaler håller 

i pojkens armar och gående för bort honom. Detta användes då en pojke var så aggressiv att 

han inte längre gick att lugna med muntliga direktiv och han började bli farlig för sig själv och 

sin omgivning. Restraint innebär att två personaler tar ned pojken i golvet på rygg och snurrar 

runt honom på mage och sedan håller fast honom tills han lugnat ned sig. Detta användes då 

en pojke var så aggressiv och farlig för sig själv och sin omgivning att han behövdes hållas 

fast tills han lugnat ned sig. Detta försökte man alltid göra på en avskild plats där inga andra 

pojkar var.   

 

Vid båda dessa handgripliga åtgärder var det en personal som tog beslutet och en annan 

personal följde den förste personalens direktiv. Det var viktigt att personalen var samstämmig 

och gjorde de handgripliga åtgärderna på samma gång för att undvika att situationen blev 

ännu farligare. Vid en Restraint kollade den personalen som hade beslutat om Restraint att 

pojken mådde bra och andades som han skulle. En Restraint kunde vara mellan några minuter 

till timmar. Det berodde helt på hur lång tid det tog för pojken att lugna ned sig. Det var 

viktigt att personalen höll sig lugn under denna stund för att inte påverka pojken negativt. Om 

en Restraint höll på under en längre stund kom annan personal och avlöste. Den personal som 

beslutat om Restraint beslutade även när det var dags att släppa pojken. Personalen började 

med att tala om för pojken att hans ben skulle släppas. Personalen släppte sedan benen på 
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pojken för att se om han klarade av att bli släppt. Fungerade det reste sig den personalen som 

höll i benen upp och den personalen som höll i överkroppen började tala med pojken och 

förklarade att även överkroppen skulle släppas. Efter en Restraint stannade en av personalen 

kvar och pratade med pojken och såg till att han mådde bra igen. Om en pojke inte genast 

ville prata lät personalen honom vara ifred tills han var redo att prata igenom det inträffade.  

 

Therapeutic Crisis Intervention på ungdomshemmet i Skottland 

TCI är den behandlingsmetod som genomsyrar hur personalen arbetade på avdelningarna och 

även deras förhållningssätt. TCI användes lite olika på de två avdelningarna vi gjorde våra 

observationer på som kan läsas under varje avdelningsbeskrivning.  

 

Kognitiv Beteende Terapi 

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) har sina rötter i behaviorismen, den sociala 

inlärningspsykologin och i den kognitiva psykologin. KBT började användas som ett 

samlingsnamn för de terapier som hade fokus på att hjälpa klienter att utveckla och tillämpa 

mer funktionella sätta att handla och tänka. KBT för antisociala problem såsom missbruk och 

kriminalitet inriktas mest på att förändra kriminella attityder och tankemönster, missbruk och 

våldsbeteenden. KBT syftar till att lära in nya färdigheter som brister i klienternas 

beteendemönster. Vanliga brister är förmågan att kunna lösa problem, sociala färdigheter, 

färdigheter i självkontroll och moraliskt resonerande. Man lägger ned mycket energi på att 

lära klienten att hantera och stå emot svårigheter i livet och påverkan från antisociala 

kamrater. Man försöker utveckla de tillgångar eller de resurser som finns inom och runt om 

klienten så som talanger, intressen och viktiga personer i klientens nätverk. Centrala teorier i 

KBT som förklarar hur inom- och mellanmänskliga problem uppstår, utvecklas och 

vidmakthålls och påverkas är inlärningsteorier, utvecklingspsykologiska teorier samt 

kognitionspsykologiska teorier (Daleflod, Lardén, 2004).       

 

En grundläggande princip inom inlärningspsykologin är att beteendet står under 

stimuluskontroll. Enligt detta tankemönster kan negativa konsekvenser av ett beteende få en 

klient att minska eller upphöra med ett negativt beteende samt ett positivt beteende med 

positiva konsekvenser som följd kan stärkas och upprepas (Daleflod, Lardén, 2004).     

 

Inlärning kan ske genom modellinlärning. Med modellinlärning menas att man lär sig sociala 

beteenden genom att observera, härma och imitera andra människor. Antisociala och 
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aggressiva beteenden lärs in via imitation. Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder 

handlar om modellinlärning. Man kan använda sig av rollspel för att rätta till beteendebrister 

och för att minska aggressiva beteenden. Man kan även visa en klient på hur färdigheter kan 

användas och klienten själv får sedan försöka imitera färdigheten i situationer i sitt eget liv 

och ges sedan en återkoppling på detta. Modellinlärning är en snabb och effektiv 

inlärningsform (Daleflod, Lardén, 2004).     

 

Kognitiv beteendeterapi handlar om kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker baserade på 

inlärningspsykologiska principer. Metoderna bygger på tanken att beteenden som inte är 

ändamålsenliga är förvärvade från inlärning och därmed kan läras om. Några av de 

beteendeterapeutiska metoderna som används är positiv förstärkning och formning, 

färdighetsträning, tillämpad avslappning och exponering vid fobier. Det finns dokumenterade 

metoder att använda för de flesta olika slags problem. KBT-tekniker har visat sig vara mycket 

användbara vid t.ex. fobier, tics, sängvätning, missbruk, ångest och depression samt vid 

beteendestörningar och personlighetsstörningar. Arbetssättet i KBT är aktivt, strukturerat och 

systematiskt och målen är tydliga och specifika. Innehållet i behandlingen formas av klientens 

problem. Mål och metoder bestäms tillsammans med klienten och klienten själv får olika 

träningsuppgifter att utföra mellan sessionerna. Arbetet terapeuten gör med klienten görs ofta 

i samarbete med viktiga personer för klienten som t.ex. föräldrar eller lärare. Effekten av 

behandlingen utvärderas och är mätbara (Daleflod, Lardén, 2004).  

 

Kognitiv Beteende Terapi på ungdomshemmet i Skottland 

På ungdomshemmet i Skottland arbetade man med att förändra kriminella attityder och 

tankemönster, missbruk och våldsbeteenden genom samtal och modellinlärning. Man arbetade 

mycket med att lära den unge att hantera och stå emot svårigheter i livet och påverkan från 

antisociala kamrater med hjälp av TCI. Man försökte utveckla de tillgångar eller de resurser 

som finns inom och runt om ungdomen så som talanger, intressen och viktiga personer i 

ungdomens nätverk i största möjliga utsträckning. Personalen påpekade och ibland ignorerade 

dåliga beteenden för att få en ungdom att minska eller upphöra med ett negativt beteende. 

Positivt beteende fick positiva konsekvenser som då stärktes och upprepades. Personalen 

visade den unge hur färdigheter kan användas och den unge fick själv sedan försöka imitera 

färdigheten i situationer i sitt eget liv och gavs sedan en återkoppling på detta. Personalen 

arbetade med moral- och empatiträning med ungdomarna. 
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Miljöterapi  

Tankarna om miljöterapi är inriktade på individens behov och mål istället för att styras av 

personalens rutiner och mål. Institutioner anses mer terapeutiskt inriktade när klienten har mer 

att säga till om utöver de dagliga rutinerna som också räknas in i vardagen på institutionen. 

Goffman (1983) diskuterar kring totala institutionernas hierarkiska organisation, att det för 

med sig att människor snabbt infantiliseras och passiviseras. De blir oförmögna att klara sig 

själva i samhället utanför anstaltens skyddande och förtryckande murar.  

 

Andersson (1999) menar på att arbeta miljöterapeutiskt på ett ungdomshem innefattar många 

olika saker exempelvis hur miljön ser ut på ett ungdomshem. Uppvisar ungdomshemmet ett 

kaos så kan det för den unge uppfattas som otryggt för det är så som det såg ut i hemmiljön. 

Att det finns blommor, gardiner, tavlor kan ge ett lugnt intryck och förhoppningsvis ge ett 

lugnt intryck för den unge. Att få vara delaktig i hur avdelningen ska se ut både 

inredningsmässigt men även ordning och reda som exempelvis hjälpa till vid städningen är 

några av inslagen i miljöterapi. Att få vara delaktig i matlagningen och få visa att man kan är 

också ett sätt att arbeta miljöterapeutiskt, det är också där de goda mötena kan skapas mellan 

personal och ungdomen.  

 

Rutinerna har stor betydelse i det miljöterapeutiska arbetet på ungdomshemmet. Det skapar 

struktur i den unges vardag att vissa rutiner under dagen är en viss tid exempelvis måltider, 

skoltider, fritidsaktiviteter, sovtider. Många av dessa ungdomar har inte haft någon struktur i 

sin vardag utan det har varit ett kaos så att få de unga att följa dessa tider och vara lugna och 

trygga med det är också en viktig del i det miljöterapeutiska arbetet. Att ha fasta tider är också 

en förberedelse för ungdomarna när de ska slussas ut från avdelningarna, att följa tider och 

rutiner hör till vardagen exempelvis om de ska gå i skola eller får ett arbete (Andersson, 

1999). 

 

Cederlund menar på att miljön ungdomarna lever i ska vara terapeutiskt inriktad fast det 

innebär inte att de behöver gå i samtal en gång i veckan utan miljön, allt som sker runt 

omkring, är utav stor vikt för den unge. Personalens bemötande är viktigt och att hitta idéer 

som får den unge intresserad av detta är också viktigt, exempelvis aktiviteter som sker under 

kvällarna som t.ex. att spela spel, gå på bio, träna på ett gym, ridning, dans etc. Att de får göra 

det som de är bra på är en viktig del i miljöterapin, att få dem att inte känna sig misslyckade 

gång på gång utan snarare få dem att känna sig bra på något (Hagqvist, Widinghoff, 2000). 
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En viktig del i det miljöterapeutiska arbetet är relationsuppbyggandet med den unge, att få den 

att kunna känna tillit till vuxna. Exempel på detta är kontaktmannaskap, att den unge får en 

speciell person den kan vända sig till och att den på nåt sätt blir som ”en slags förälder” åt den 

unge. Givetvis är det också viktigt att kontakt med föräldrar upprätthålls om så är möjligt. 

Ibland vill inte den unge ha kontakt med sina föräldrar eller föräldrarna vill inte ha kontakt 

med sina barn, så detta får kontaktmannen först ta reda på om det är möjligt (Andersson, 

1999). 

 

Andersson (1999) menar på att kontaktmannen har ett stort arbete med att få en bra relation 

med den unge och att kunna urskilja och tolka vad den unge vill och behöver. Behoven är inte 

alltid självklara och ibland kan den unge handla utifrån ett helt annat sätt i jämförelse med 

exempelvis kontaktmannens barn. Det gäller att kunna gå in i den unges tankevärld och 

försöka förstå den. Detta handlar också om att vissa regler och normer ständigt bryts och 

givetvis ska inte detta accepteras men kontaktmannens jobb är att försöka förstå de 

bakomliggande orsakerna till att den unge handlade på det här sättet. Att ett normbrott sker 

behöver inte innebära att den unge vill skada andra utan det kan handla om att det är något 

som den unge behöver. Genom att vissa regler och normer bryts så behöver detta gås igenom 

med den unge. Dels för att få den att förstå att när den handlar på det sättet kan den skada 

andra men också försöka förstå anledningen till att det skedde och om det är något som 

bekymrar den unge eller om det är något behov som behöver tillgodoses.   

 

Miljöterapi på ungdomshemmet i Skottland 

Personalen på en av avdelningarna arbetade med att låta ungdomarna få vara delaktiga i 

inredningen. Pojkarna på båda avdelningarna fick vara med och hjälpa till att städa. De skulle 

själva städa lite lätt på sina rum samt bädda sina sängar, bära ned sin tvätt till tvättstugan, vara 

med och plocka i ordning på avdelningen då de dragit fram saker. De skulle även delta i 

programmet ASDAN. ASDAN var ett program som gick igenom matlagning, tvättning, 

städning, enklare kunskap om elektricitet i hem och verktyg. ASDAN var till för att pojkarna 

en dag med dessa kunskapers hjälp ska kunna bo självständigt. Dessa kunskaper var viktiga 

för pojkarna på avdelningen för sexuellt aggressiv problematik att lära sig då, i de flesta 

pojkars fall, det var det självständiga boendet som var målet efter placeringen på 

ungdomshemmet. Detta kom sig av att det inte var särskilt många av pojkarna som hade 

familjer som ville ha dem tillbaka hem igen. 
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På ungdomshemmet kunde vi se fler miljöterapeutiska inslag. Det fanns rutiner kring till 

exempel måltider, fritidsaktiviteter och sovtider. Detta gav en struktur i vardagen som många 

av de unga inte har haft. Tanken med struktur är att den ger en känsla av förutsägbarhet för de 

unga.  

 

Personalen försökte hitta vad de unga var intresserade av och försökte tillgodose det i största 

möjliga mån. Syftet med detta var inte bara att pojkarna skulle få göra saker de tyckte var 

roliga utan även för att få dem att känna sig bra på något. 

 

Kontaktmannaskap var ett viktigt inslag som syftade till att bygga upp relationer och tillit. 

Kontaktmannen arbetade med att upprätthålla nätverkskontakt för den unge.  

  

Fritidsaktiviteter 

Aktiviteter som fanns för ungdomarna var tv-spel, biljard, tv/film, sällskapsspel, promenader, 

bio, besök och samtal. Det fanns tillgång till en gymnastikhall på området där de oftast 

spelade fotboll om kvällarna samt skolbyggnaderna där de också kunde vistas på kvällarna 

och spela dataspel. Aktiviteter skedde inte bara inom området utan personal kunde ta med 

pojkarna på shopping, biltur, fotboll, snooker, Go-kart, bowling m.m. till andra städer. Det 

fanns även olika läger som pojkarna kunde åka iväg på med personal under sommaren. Det 

anordnades även utflyktsdagar då personal tog med pojkarna till städer lite längre bort. 

Aktiviteterna som gjordes kunde vara i helgrupp, med alla pojkar och personal, eller i olika 

små grupper.  

 

En vanlig dag på ungdomshemmet 

Varje vardagsmorgon blev pojkarna väckta för att hinna duscha, klä på sig, slänga tvätt i sina 

tvättkorgar, bädda sina sängar och äta frukost innan de skulle till skolan eller eventuellt 

arbete. Pojkarna fick sätta sig vid borden med en personal vid varje bord och sen vänta på sin 

tur att få gå fram till köksluckan och ta till sig frukost. Det var den som först satte sig vid ett 

bord som fick ta mat först osv. När frukosten var klar kollade de pojkarna som skulle till 

skolan på ett schema som satt uppsatt på avdelningarna till vilket klassrum de skulle gå först. 

Personalen följde sedan pojkarna till skolan för att se till att de kom till lektionerna och de 

pojkarna som arbetade åkte iväg till sina jobb. Pojkarna från de tre avdelningarna blandades in 

i tio olika grupper som de tillhörde i skolan, ungefär som små klasser som varade terminsvis. 
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Lektionerna varvades med teoretiska och praktiska ämnen under dagen och då fick pojkarna 

byta mellan de olika klassrummen. Detta övervakades av lärarna och assistenterna.  

 

Pojkarnas skoldag var mellan halv tio och halv fyra med en timmes avbrott för lunch på 

avdelningen. När det var dags för lunch fick pojkarna gå tillbaka till respektive avdelningar 

för att äta. Under lunchtid så ingick tid för måltiden och sedan tid för annat en stund. Under 

denna stund spelade oftast pojkarna biljard eller spelade lite fotboll utanför avdelningens 

byggnad. När rasten var slut var det dags för personalen att följa dem till skolan igen. När 

skoldagen var slut kom pojkarna tillbaka till avdelningen och de pojkarna som arbetade kom 

tillbaka. Här skiljde sig avdelningarna lite åt i proceduren innan middagen.  

 

På avdelningen för sexuellt aggressiv problematik var pojkarna tvungna att gå upp på sina 

rum för att vila en timme innan de fick komma ner igen för att äta middag. På avdelningen för 

utagerande problematik tog de flesta av pojkarna det lite lugnt på sina rum eller spelade 

biljard eller spelade dataspel fram till middagen serverades.  

 

Efter maten fick pojkarna reda på vilka aktiviteter som kunde utföras under kvällen och 

pojkarna fick säga vad de tyckte verkade roligt. Vilket det blev berodde på om alla pojkarna 

ville/kunde göra samma aktivitet och beroende på personaltillgång. Hade någon pojke t.ex. 

gjort något regelbrott kunde det påverka vilka aktiviteter som kunde göras. När aktiviteterna 

var bestämda tog de flesta av pojkarna det ganska lugnt en stund, antingen gick de in till sitt 

eget rum för att vila en stund eller spelade lite biljard, dataspel eller bara samtalade med 

varandra i rökrummet.  

 

Aktiviteter som sedan utfördes var t.ex. att spela fotboll i gymnastikhallen, som personalen då 

hade bokat. När det var fotboll i gymnastikhallen skedde det ofta att alla avdelningarna var 

med. I samma byggnad fanns också ett gym där pojkarna kunde styrketräna och detta hände 

också att de gjorde. Några av pojkarna på avdelningarna för utagerande problematik kunde 

ibland ta en joggingrunda utanför området men detta gjordes i samråd med dennes 

kontaktman. Detta kunde pojkarna få göra på egen hand om personalen visste att de klarade 

av att ta det ansvaret. Om personalen kunde se att pojken skötte sig under en längre tid och de 

kände tillit till pojken så fick de ta mera ansvar och friheter till att exempelvis ge sig ut ensam 

på en joggingtur. Att tillåta pojkarna att ge sig ut på en joggingrunda t.ex. var ett sätt för att 

tillgodose pojkarnas intressen. Sådant som personalen ansåg vara bra för pojken försökte man 
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tillgodose inom rimliga krav. De som skött sig och som man kunde se tog sitt ansvar fick resa 

själva till sina anhöriga. Att få röra sig utanför området själv gällde dock inte alla därför att 

personalen såg det som en risk för att pojken ifråga skulle rymma. Om den pojken/pojkarna 

ville göra något utanför området så fick de ha med sig personal, detta gällde exempelvis 

pojkarna på avdelningen för sexuellt aggressiv problematik.  

 

Pengar var också något som beräknades efter hur de skötte sig. Skötte de sig bra så fick de 

mer pengar och en del av pojkarna samlade pengar ”på hög” för att kunna köpa sig nya kläder 

eller vad det nu kunde vara. Det hände ganska ofta att pojkarna slog sönder saker på 

avdelningen med utagerande problematik och detta drogs av på deras fickpengar. Rymningar 

bestraffades också med mindre fickpengar vilket även det var vanligt på avdelningen för 

utagerande problematik. 

 

Beroende på om pojkar och personal var ute på kvällen eller inte kunde kvällsmaten te sig lite 

olika. Var gruppen eller delar av gruppen ute under kvällen var det vanligt att man passade på 

att köpa något att äta under tiden. Om gruppen eller delar av gruppen var på avdelningen 

under kvällen, gjorde personalen i ordning något lätt till pojkarna.  

 

När det var ungefär en timme kvar tills pojkarna skulle gå och lägga sig, försökte personalen 

lugna ner pojkarna och komma till ro inför natten. Pojkarna var tvungna att dämpa musik och 

tv samt duscha och plocka i ordning saker de tagit fram.  

 

Under helgen fick pojkarna sova lite längre än vad de gjorde under veckodagarna. Då de var 

klara med frukosten gick personalen igenom vad det fanns för möjliga aktiviteter under 

dagen. De pojkar som hade permissioner beviljade åkte ofta hem på helgerna. De andra fick 

dock bestämma vad de hade lust att göra av de föreslagna aktiviteterna och sedan bestämdes 

vad som var möjligt. Ibland gjordes lite längre utflykter under helgen. Det kunde vara att åka 

till en annan stad och gå på någon aktivitet där eller bara åka runt i Skottland och titta. Lunch, 

middag och kvällsmat åts där gruppen befann sig. På kvällen fick pojkarna vara uppe lite 

längre än på veckodagarna och följdes av samma procedur som under veckodagarna med 

dämpning av musik och tv samt plocka i ordning saker som tagits fram för att sedan duscha 

och gå och lägga sig.     
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Hur avdelningen för de med sexuellt aggressiv problematik såg ut    

Amelie gjorde sin praktik och sina observationer på avdelningen för sexuellt aggressiv 

problematik. På denna avdelning fanns plats för nio pojkar. Tiden de var placerade där kunde 

skilja sig ifrån några månader till flera år och många var placerade där istället för eller i 

väntan på fängelsestraff. Att bli placerad på denna avdelning kunde i många av fallen vara 

sista anhalten innan en fängelsedom. Om en pojke gjorde ett grovt övertramp på avdelningen 

kunde detta leda till en vistelse i fängelse istället vilket hände. 

 

Avdelningen hade två våningar. På markvåningen fanns kontor, matsal och kök, tvättstuga, 

badrum, ett uppehållsrum med tv-spel och biljardbord, två tv- rum samt ett samtalsrum. 

Kontoret låg längs halva bottenvåningens långsida och hade till hälften träväggar och till 

hälften fönster för att personalen skulle kunna övervaka pojkarna även då personalen var inne 

på kontoret. På kontoret fanns en whiteboardtavla där alla pojkarnas namn stod, vilka 

kontaktmännen var samt socialarbetares telefonnummer. På kontoret fanns även två stora låsta 

metallskåp där all dokumentation samt mediciner fanns. Här fanns även pojkarnas 

mobiltelefoner och vanlig telefon då pojkarna ville ringa någonstans (samtalen övervakades 

alltid av personal). Därinne fanns även information om vilka regler som gällde för personalen 

och pojkarna, pojkarnas ICMP: s och andra viktiga papper samt listor över hur mycket 

fickpengar de fick varje vecka. På andra våningen fanns en lång korridor med fyra rum på ena 

sidan och fem rum på den andra sidan samt två badrum. Ett utav dessa nio rum var lite större 

än de andra åtta. Detta rum var till för den pojke som troligtvis först skulle komma från 

avdelningen och bo självständigt. Detta rum var därför utrustat med diskbänk, kyl, frys och 

spis för att denne pojke skulle tränas i att kunna bo självständigt. I mitten av korridoren stod 

ett skrivbord med en snabbtelefon som gick ned till första våning samt ett låst metallskåp som 

innehöll pojkarnas spraydeodoranter samt cigarettändare. Vid skrivbordet fanns alltid minst 

en personal med larm på sig om det fanns två eller fler pojkar uppe på andra våning. Pojkarna 

fick endast vistas inne på sina egna rum eller en i taget i badrummen då de var på denna 

våning. Varje rum var utrustat med en toalett och handfat.  

 

På första våningen fick pojkarna umgås med varandra. Var de två eller fler i samma rum var 

minst en personal tvungen att vara med. Varför pojkarna aldrig fick vara två eller fler utan 

personal någonstans berodde på att det hänt att pojkar överfallit varandra. Personal skulle 

helst inte vara ensam med pojkarna om de var två eller fler då det hänt att pojkarna överfallit 
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personal. Om personal var tvungen att vara ensam med pojkarna, bar denna personal larm 

som snabbt kunde kalla till sig övrig personal. 

 

Hur man som personal förhåller sig till problematiken 

Vid varje arbetspass fanns minst fyra personaler för de nio pojkarna, utom på natten då en 

personal jobbade men hade möjlighet att kalla till sig personal från de andra två 

avdelningarna. Detta behövdes då pojkarna inte fick vara mer än två utan personal samt inte 

fick röra sig någonstans utanför avdelningen utan minst en personal vid sin sida. Man 

eftersträvade jämn könsfördelning på varje arbetspass och i regel så var det lika mycket 

manlig personal som kvinnlig. Man kunde se hur den manliga personalen vakade lite extra 

över den kvinnliga personalen och som kvinnlig personal fick man inte vara ensam med vissa 

av pojkarna då de kunde bli frestade att överfalla personalen.  

 

På avdelningen var fysisk kontakt förbjuden. Personalen undvek fysisk kontakt med både 

pojkar och varandra i största möjliga mån och såg till att även pojkarna undvek fysisk kontakt 

med personal och varandra. Detta kunde ibland vara svårt då personalen kunde behöva 

använda sig av Yokewalk eller Restraint. Vid vissa tillfällen var fysisk kontakt mellan pojkar 

och personal ändå dock oundvikligt men då skedde det under övervakande av annan personal 

(vid t.ex. sport). Om pojkarna annars bröt mot denna regel blev de direkt tillsagda av personal. 

Om de upprepade regelbrottet fick de en konsekvens i form av rumsarrest eller avdrag på 

pengar.   

 

Som personal fick man ofta markera vilka beteenden som inte var tillåtna då pojkarna ofta 

försökte bryta mot regler om fysisk kontakt. Ofta kunde man se att skojbråken de hade med 

varandra eller försöken till skojbråk med personalen inte var en del av den sexuellt aggressiva 

problematiken utan snarare en del av att vara barn/ungdom. De flesta av pojkarna hade inte 

ens haft en barndom då de fick busa med andra barn. Det kunde då kännas elakt att avbryta en 

sund mänsklig kontakt och markera för dem att det var en osund kontakt, dock var man 

tvungen att göra det för att vara konsekvent.      

 

Pojkarna fick inte titta på Tv program som rörde sex eller våldsamma inslag med barn 

inblandade. Vid ett tillfälle ville en pojke titta på en sådan film och fick genast ett nej från 

personalen. Vid detta tillfälle slog sig ungdomsgruppen samman och protesterade mot 

personalens regler. Det var väldigt ovanligt att se på denna avdelning då pojkarna mycket 
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sällan uppvisade någon form av subkultur gentemot personalen. Pojkarna stod mer var för sig 

och följde personalens direktiv. Det fanns dock en ”ledare” inom ungdomsgruppen som de 

andra pojkarna hade respekt för. Denna ledare behövde dock inte personalen ha med sig för 

att få gruppen att göra det personalen ville. 

  

Personalen fick samtalstid med psykologen som var kopplad till avdelningen så ofta de ville 

och i mån av tid. Detta utnyttjades väldigt bra vilket var en förutsättning för att personalen 

ibland skulle orka med den problematik de arbetade med. Om någon personal blev utsatt för 

något allvarligt på avdelningen informerades genast hela personalgruppen och personalen i 

fråga togs ur tjänst tills den var redo att arbeta igen. Innan den fick arbeta igen fick den dock 

samtala med avdelningsföreståndaren, gruppledaren, socialarbetaren på avdelningen samt 

psykologen som var kopplad till avdelningen. Personalen fick även skriva rapport om det 

inträffade samt anmäla händelsen till polis.  

 

Allmänna regler och konsekvenser  

Om en pojke avvek ifrån avdelningen utan personal behandlades det som en allvarlig 

händelse. Personal började genast söka efter pojken och om han inte direkt hittades eller kom 

tillbaka till avdelningen med muntliga direktiv från personalen, tillkallades polis. Då pojken 

återfanns diskuterade personalen genast igenom noggrant med pojken varför han avvikit och 

vad följderna kommer bli. Oftast blev det rumsarrest under en tid som stod i proportion till 

varför han avvikit, vart han hade tagit vägen samt vad han hade gjort under denna tid.  

 

Om en pojke bröt mot någon annan regel, t.ex. röra vid en annan pojke eller personal, avvika 

från skolan, ej utföra sysslor som skulle göras, förstöra saker, dricka alkohol, använda sig av 

droger, uppträda aggressivt, stjäla osv. blev konsekvensen rumsarrest, avdrag på pengar eller 

polisanmälan.  

 

Många av pojkarna hade blivit placerade på avdelningen istället för fängelsestraff eller i 

väntan på fängelsestraff. Om de då bröt mot någon regel togs detta på största allvar och ledde 

inte sällan till polisanmälan och ett eventuellt fängelsestraff istället för fortsatt placering på 

avdelningen.  

 

Pojkarna fick inte ha några bilder som var sex- eller våldsrelaterade på avdelningen. De fick 

inte bära kläder eller smycken som syftade på ovanstående tema eller symboler som syftade 
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på droger och kränkande märken. De fick inte heller bära saker som kunde användas som 

vapen som t.ex. glasbitar, metallbitar, träbitar och cigarettändare. Det låg heller aldrig framme 

några saker på avdelningen som kunde användas som vapen. Biljardbollar och biljardköer, 

fotbollar, tv- kontroller och spel var inlåsta på kontoret och fick endast användas under 

personalens övervakande.  

 

Samtal  

På denna avdelning arbetade personalen mycket med samtal. Kontaktmännen var med på 

enskilda möten med pojken, tillsammans med socialarbetaren som var kopplad till 

avdelningen. Det var socialarbetaren som höll i dessa möten och var även den som ansvarade 

för upplägget. På dessa möten gick man igenom hur barndomen och familjebilden hade varit, 

varför pojken har den problematik som han har, vad som var orsaken till varför pojken blivit 

placerad på ungdomshemmet, vad som förväntades av honom på ungdomshemmet, hur 

pojken ska leva när han en dag slussades ut från ungdomshemmet osv. Dessa möten skedde 

under dagtid och pojken fick då tillstånd att lämna lektioner. Hur ofta de enskilda samtalen 

var beroende på varje enskild pojkes situation. Vissa hade samtal en gång i veckan medan 

andra hade samtal en gång i månaden. 

 

Under de enskilda samtalen fanns ett upplägg om i vilken ordning ämnen/teman skulle 

bearbetas. Första temat handlade om familje- och uppväxtförhållanden, andra handlade om 

brottet och varför placeringen blev, vad det var som hände och varför och det tredje temat 

handlade om varför pojken blivit placerad och eventuella tidigare placeringar. Det fjärde 

samtalet handlade om vad det innebär att vara offer/förövare, hur offret kan ha upplevt 

händelsen (innan, under, efter händelsen) och hur det agerade samt empati och vad det 

innebär. Det femte temat handlade om aggressioner och hur man kan hantera det samt andra 

känslor och hur man kan hantera dem och sjätte temat handlade om sexualitet, vänskap och 

övriga relationer. Sjunde temat behandlade hur pojken mår idag och hur han ser på framtiden.  

 

Hur många samtal varje tema tog berodde på varje enskild pojke och hur socialarbetaren och 

kontaktmannen ansåg att pojken verkade klara av samtalen. Då socialarbetaren och 

kontaktmannen ansåg att ett tema var färdigbehandlat fick pojken göra en liten skriftlig 

berättelse om hur han upplevt det och sedan informerades han om vad nästa tema skulle bli 

samt fick lite papper om det temat som han skulle läsa inför nästa samtal. Pojken skulle sedan 

skriva lite om hur han kände inför nästkommande tema. 
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Under varje samtal använde sig socialarbetaren av olika hjälpmedel för att hjälpa pojken att 

minnas och prata kring olika tema. Det kunde vara kort med tecknade bilder på med 

vattenfall, öken, en mamma och ett barn, ett djur, ett hus, en säng osv. Andra hjälpmedel som 

användes var egna skriftliga berättelser och oavslutade meningar som t.ex. ”om jag kunde 

göra vad jag ville skulle jag…”, eller ”frihet för mig innebär…” eller ”kärlek för mig 

innebär…”. Socialarbetaren använde sig även av veckoblad där pojken under en veckas tid 

fick under tre tillfällen varje dag, kryssa i om hur han mådde, vad han funderade på, vad han 

åt, hur han sov, vilka han umgicks med, vad han pratat om osv.  

 

Socialarbetaren var noga med att pojkarna visste om att de aldrig var tvungna att prata om de 

tyckte något var jobbigt att prata om under ett samtal. Om de valde att inte prata under det 

samtalet visste de att de under ett senare samtal kommer att få prata om det. Detta kunde leda 

till att ett tema kunde pågå under en lång tid. Dessa samtal dokumenterades noga och sattes in 

i pojkens pärm. Socialarbetaren behöll alltid en kopia i sin personliga pärm som han hade för 

varje pojke.  

 

Pojkarna hade även gruppsamtal, båda formerna av samtal var begränsade till max en timme. 

Socialarbetaren som var kopplad till avdelningen var den som höll i gruppsamtalen men hade 

även kontaktmännen som hjälp och stöd. Gruppsamtalen var ungefär en gång i månaden. Vid 

gruppsamtalen var pojkarna indelade i grupper om fyra eller fem stycken. Personalen försökte 

dela in dem som kom bäst överens med varandra. Varje gruppsamtal hade ett speciellt tema, 

t.ex. relationer. Pojkarna fick själva välja vad de ville berätta om och tvingades inte avslöja 

det de ville hålla hemligt för de andra pojkarna.  

 

Varje pojke hade även tillgång till en psykolog som var kopplad till avdelningen för samtal så 

ofta pojken kände sig i behov av det.  

 

Hur avdelningen för de med utagerande problematik såg ut    

Avdelningen som Madelene var på är en avdelning för utagerande problematik där de tog in 

max 12 pojkar. De flesta pojkar kom ifrån familjer med olika sociala problem som exempelvis 

arbetslöshet, dåliga områden och det var inte ovanligt att det förekom misshandel och andra 

former av övergrepp mot pojkarna i familjen. Mycket vanligt var att det gick dåligt för dem i 

skolan och att de hamnade i kriminella gäng som utförde olika former av brott som 

exempelvis rån, snatteri, misshandel o.s.v. 
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De flesta pojkar på Madelenes avdelning hade varit där ungefär ett års tid och målet med 

placeringen var oftast att de skulle tillbaka till sina familjer igen så kontakten med anhöriga 

värdesattes högt på avdelningen. Många av pojkarna hade dåligt kontakt med sina familjer 

utav olika anledningar. Vårdnadshavarna hade i regel svårigheter i att uppfostra sina barn 

möjligtvis för att de själva hade bekymmer av olika former exempelvis missbruk, misshandel, 

incest. De var på ett eller annat sätt inte kapabla till att ta hand om sina barn. Anledningarna 

till placeringen kunde vara av olika anledningar exempelvis som nämnts tidigare att den unge 

hamnat i kriminella gäng men även för att den unge blev illa behandlad i hemmet. Det kunde 

också vara en kombination av dessa två. 

 

Avdelningen såg ut på detta vis, när man kom in genom ytterdörren var det en lång korridor 

och direkt in till höger fanns personalrummet där personalen förvarade alla pojkars journaler, 

mediciner, telefon, dator, vissa tillhörigheter till pojkarna exempelvis mobiltelefoner, 

spraydeodoranter. Därinne fanns också en tavla där alla pojkarnas namn stod på en 

whiteboard som visade vilka som var inne och vilka som var på hembesök eller något annat. 

Där fanns också information om vilka regler som gäller för personalen, pojkar, listor över hur 

mycket fickpengar de fick för veckan, listor över vilka som har tillåtelse till att åka själva och 

inte till anhöriga o.s.v.  

 

På vänster sida när man kom innanför ytterdörren fanns tre ingångar till pojkarnas rum och 

det bodde totalt fyra i varje ingång. I varje ingång fanns tillgång till en dusch, en toalett, ett 

kök och ett allrum där det fanns en teve och detta allrum använde pojkarna också som rökrum. 

I dessa ingångar var det två rum på nedre våning och två rum på övervåningen. 

 

På höger sida efter personalrummet fanns ett annat rum där oftast gruppledaren och 

föreståndaren för avdelningen höll till. I det rummet fanns en toalett och en dusch. Detta var 

tillgängligt för personalen. Det fanns även en toa i korridoren mellan de två första ingångarna. 

Efter rummet där gruppledaren och föreståndaren ofta befann sig, fanns ett allrum för alla 

pojkarna och där fanns tillgång till att spela tv-spel, titta på tv och att spela biljard. Det fanns 

ett kök med matsal där pojkarna åt sina måltider. Det fanns även ett tvättrum.  
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Hur man som personal förhåller sig till problematiken 

Under eftermiddagarna och kvällarna så var det fyra personer som jobbade. En personal hade 

ansvaret för en specifik ingång under sitt arbetspass och den personal skulle då se till att dessa 

pojkar skötte sig, höll ordning och reda i rummen i deras ingång och att de gick till sängs i rätt 

tid vilket var halv elva på kvällen. Pojkarna skulle innan de gick och lade sig, hjälpa till att 

städa undan i allrummet och vårdarna tog hand om biljardkö, biljardbollarna, dataspel etc. 

Biljardkö och biljardbollarna låstes in i personalrummet och detta var en säkerhetsåtgärd för 

detta ansågs kunna användas som vapen och kunna skada någon. Dessa pojkar har generellt 

svårt med sin aggression och fick de ett aggressionsutbrott och något sådant föremål var i 

närheten så kunde de pojkarna använda detta för att få ut sin ilska, så för att undvika sådana 

saker så höll man dessa saker inlåsta.  

 

På denna avdelning kunde det också vara ett bekymmer med de olika grupperingarna som 

fanns bland pojkarna, därför att när de med högst status var där så påverkade det hela gruppen 

och de andra pojkarna anpassade sig efter hur ”ledaren” betedde sig och efter dennes direktiv. 

Som observatör kunde man se att de andra pojkarna anpassade sig efter ledaren och utförde 

saker som de inte annars skulle göra men för att få vara med i gruppgemenskapen bröt de mot 

personalens regler. Detta påverkade personalens arbete med pojkarna i negativ bemärkelse. 

När en ny pojke anlände till avdelningen kunde man se hur grupprocessen testades och 

omvärderades på nåt sätt. Den nya pojkens beteende ändrades under relativt kort tid och man 

kunde se att han inskolades i gruppen för att få status genom att utföra destruktiva handlingar 

som exempelvis rymningar, dåligt uppförande, slagsmål. Detta blev ett kvitto på att han 

tillhörde ungdomsgruppen och inte personalgruppen. I ungdomsgruppen fanns även små 

subgrupper som tydligast framträdde när ”ledaren” var borta. 

 

 Under kvällarna umgicks personalen mycket med pojkarna delvis för att ha uppsikt och 

kontroll över vad pojkarna sysslade med. Det hände att pojkar drabbade samman och det var 

då viktigt att personalen var i närheten för att få kontroll på situationen, förmodligen för att de 

hade i åtanke om två pojkar drabbade samman så hängde fler på och situationen blev svårare 

att lösa. Att några av pojkarna var mindre i storlek än personal behövde inte alls spela så stor 

roll för om någon av pojkarna fick ett raseriutbrott så blev den ganska stark och det kunde 

behövas två personal eller fler för att lugna den pojken. Det var därför viktigt att det var minst 

två manliga personaler på varje arbetspass som kunde med sin fysiska styrka ta ner den 

pojken eller ta in den i sin egen ingång för att inte jaga upp de andra pojkarna.  
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Muntliga direktiv användes först men det hjälpte inte alltid och då kunde de behövas flyttas 

undan från de andra pojkarna. Att ge muntligt direktiv till en pojke som uppförde sig dåligt 

eller var otrevlig gav inte alltid resultat och ibland var det bättre att ignorera den. Personalen 

handlade efter hur de bedömde situationer som uppstod, vissa situationer ansågs rent utav 

farliga och då handlade de väldigt snabbt för att inte situationen skulle eskalera och i vissa 

situationer behövdes inte detta, att ge muntliga direktiv eller inga alls var det bästa. På kvällen 

umgicks personalen mycket med pojkarna och personalen var väldigt samspelta och det 

behövde de vara utifall att en svår situation skulle uppstå. Vid något tillfälle rymde flera 

pojkar samtidigt och då behövdes det mycket personal för att få dem tillbaka till avdelningen. 

Detta gjordes med muntliga direktiv. Att springa efter dem var inte alltid det bästa alternativet 

därför att risken var större att de skulle springa ännu längre bort. Många gånger ignorerade 

personalen pojkarna och ringde polisen och en anmälan gjordes. Till saken hör att lät man de 

pojkar som rymde vara så kom de ofta tillbaka samma dygn. 

 

Många gånger uppfattade personalen om något inte var som det skulle och det kunde vara 

gester/mimik som pojkarna gav varandra och då var oftast ”något i görningen”. I dessa 

situationer kunde det vara droger som tagits in på avdelningen som pojkarna förde vidare 

mellan sig vid de olika ingångarna som de bodde i. Det kunde också vara att de hade planerat 

att rymma.  

 

Inredningens betydelse  

Personalen hade olika uppgifter angående avdelningens utseende och inredningen gjordes 

efter tycke och smak, exempelvis vilken färg skulle vara på väggarna i pojkarnas rum eller 

vilken färg skulle vara i allrummet. En annan personal hade hand om val av inredningssaker 

som exempelvis gardiner, gardinstång, tavlor etc. Det fanns alltid en tanke när något skulle 

köpas så att dessa inredningssaker inte kunde användas som vapen och skada någon. Det lades 

pengar på att det skulle vara hemtrevligt och mysigt men väldigt ofta så var inte pojkarna 

rädda om saker utan förstörde dem så det blev väl en slags följd att inte lägga för mycket 

pengar på det.  

 

Allmänna regler och konsekvenser  

Rymningar hörde till vanligheterna på avdelningen för utagerande problematik. Detta skedde 

nästan varje vecka men oftast var de tillbaka samma dag men det hände att några av pojkarna 

var borta i en veckas tid. Om en pojke avvek från skolan, inte utförde de sysslor som skulle 
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göras, förstörde saker, drack alkohol, använde sig av droger, uppträdde aggressivt, stal osv. 

blev konsekvensen rumsarrest eller vistas enbart i sin egen ingång, avdrag på pengar eller 

polisanmälan.  

 

Samtal  

Socialarbetaren hade ansvaret för terapeutiska samtal med pojkarna. Detta erbjöds pojkarna 

men de flesta av dem ville inte ha några bokade terapeutiska samtal. Givetvis hade personalen 

samtal med pojkarna ändå om något speciellt hände eller om man märkte att någon av 

pojkarna mådde dåligt på något sätt. Dessa samtal var dock mer spontansamtal.  

 

Hanteringen av droger  

På avdelningen var det ganska ofta problem med intaget av droger. Många av pojkarna hade 

bekymmer med drogerna och vissa av dem hade haft ett drogmissbruk eller hade svårt att 

hantera droger. Många av dem åkte hem på helgerna och i vissa fall kunde en av föräldrarna 

eller någon annan omsorgsperson ringa till avdelningen och be dem att hämta pojken av just 

den anledningen att pojken var full och i vissa fall blev våldsam. Detta var oftast gjort som en 

överenskommelse mellan personal och omsorgsperson att vid berusning av någon drog hämta 

pojken tillbaks till ungdomshemmet. Det hände också att man gjorde kroppsvisitering eller 

sökte igenom rummen vid misstanke om att någon av pojkarna hade tagit in droger på 

avdelningen. Om detta uppdagades och man visste vem det var så tog personalen itu med 

problemet och tog ifrån pojken drogen och hade ett samtal med den pojken. Oftast fick den 

pojken/pojkarna någon form av konsekvens för det den hade gjort i proportion till handlandet 

eftersom det inte var tillåtet att ta droger eller inneha droger på avdelningen. Personalen visste 

att detta var ett bekymmer på avdelningen då de visste att de inte kunde stoppa pojkarna från 

att dricka eller ta någon drog när det var på hembesök. Det de kunde göra var att ta ifrån dem 

drogerna när de kom tillbaka men även vid berusning hemma, ta dem tillbaka till avdelningen. 

Andra sätt som användes vid dessa händelser var som nämnts förut, någon form av 

konsekvens exempelvis mindre fickpengar, inte åka på hembesök på ett tag, sitta på sitt rum 

eller vistas enbart i sin egen ingång eller en anmälan till polisen. Alla dessa former av 

konsekvenser delades inte bara ut, utan personalen hade också samtal med pojken för att den 

skulle förstå vikten av sitt handlande. Under tiden som Madelene var på avdelningen förekom 

ingen behandling utav drogproblematiken men det fanns en av pojkarna som hade gått i 

behandling för sina drogproblem innan han kom till den här avdelningen men han hade 

avbrutit sin behandling. Om personalen ansåg att någon av pojkarna behövde hjälp med sina 
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drogproblem så diskuterades detta i samråd med kontaktmännen, socialarbetaren som var 

kopplad till avdelningen men även en socialarbetare från pojkens hemstad.  

 

Att få hjälp med sina drogproblem kunde erbjudas men detta var på frivillig basis från pojkens 

sida. Ville han inte gå i behandling för sina drogproblem så behövde han inte det. 

 

Likheter och skillnader mellan avdelningarna 

Man försökte som personal uppmuntra pojkarna till att vilja förändra sitt avvikande beteende 

och arbeta med sina problem och lära sig av dem. Man uppmuntrade även pojkarna till att 

vara med och ge förslag på hur placeringen på avdelningen skulle vara. Seriösa förslag 

övervägdes noggrant och de förslag som inte gick igenom förklarades noga för pojkarna 

varför de inte gjorde det. Vissa saker var dock bestämda och övervägdes aldrig av personalen. 

Vi kunde se hur vissa av pojkarna på avdelningarna anpassade sig efter personalens önskemål 

för att få belöningar samt för att undgå negativa konsekvenser. Andra pojkar gjorde istället 

revolter och gjorde i princip allt de kunde komma på som gick emot vad personalen ville.  

 

Pojkarna på avdelningen för utagerande problematik hade svårigheter i att hantera sin ilska 

och agerade många gånger i aggressionsutbrott, slog vilt omkring sig etc. Pojkarna på 

avdelningen för sexuellt aggressiva hade mer svårigheter med hur man bör förhålla sig till 

andra och vad som inte är okej att säga och göra med andra människor. Dessa pojkar kunde 

även de ha problem med aggressionsutbrott men det var inte lika vanligt som på avdelningen 

för utagerande problematik. En annan problematik som pojkarna på avdelningen för sexuellt 

aggressiva hade var det manipulativa beteendet de använde sig av. Dessa pojkar var i regel 

väldigt intelligenta och var duktiga på att läsa av människor och leta upp människors 

svagheter och situationer då människor var sårbara. Dessa pojkar var väldigt charmerande och 

försökte ofta linda andra människor runt sina fingrar för att ha kontroll över situationen.   

 

Många av pojkarna på avdelningen för utagerande problematik hade väldigt låg 

impulskontroll vilket innebar att de agerade med att slåss, skrika och ge sig på andra om de 

själva var upprörda, istället för att tänka först och agera sedan. Inte sällan kunde utbrottet 

utlösas av att någon i personalen sa till dem om något som de inte fick göra, andra pojkar eller 

nåt annat som kunde vara ”triggers” för ett aggressionsutbrott. Det kunde vara ”små saker” 

som fick dem att eskalera i ett utbrott men dessa små saker kunde vara stora för dem. Ibland 

visste de inte själva varför de var så arga men dessa utbrott kunde ha att göra med de 
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traumatiska händelser som de hade med sig i bagaget och detta gjorde sig påmint ibland vilket 

är en av förklaringar till deras utagerande beteende.  

 

Pojkarna på avdelningen för sexuellt aggressiv problematik hade även de en låg 

impulskontroll. Det uttryckte sig i att de utförde den tanke som slagit dem. De väntade dock i 

regel in ett bra tillfälle för att utföra vad de hade bestämt sig för att göra. Då det handlade om 

ett aggressivt utbrott agerade de dock genast precis som pojkarna på avdelningen för 

utagerande problematik.  

 

De aggressionsutbrott som pojkarna uppvisade hanterades på lite olika sätt av personalen men 

främst var det samtal och att försöka lugna ner den pojken som mådde dåligt. Personalen 

försökte ta reda på anledningen till utbrottet och försökte ha ett samtal om varför pojken 

mådde dåligt. Andra metoder de använde sig av var att be pojken gå till sitt rum tills han hade 

lugnat ner sig och att ha ett samtal lite senare eller dagen efter. Detta var för att få pojken att 

tänka över vad som hänt och förhoppningsvis få honom att agera på ett bättre sätt nästa gång. 

Många gånger valde personalen att inte ta diskussionen just i det ögonblicket utan de bad 

pojken att gå till sitt rum för att lugna ner sig och tänka över situationen. Inte sällan slutade 

det med att pojken kom själv för att prata om det som hänt eller för att be om ursäkt för sitt 

agerande och detta uppmuntrades förstås.  

 

Personalen på avdelningen för sexuellt aggressiv problematik arbetade mycket med att 

omdirigera händelser innan de spårade ur samt samtal. Om en pojke agerade olämpligt 

markerade genast personalen att beteendet inte var okej med hjälp av kroppsspråk eller 

muntliga direktiv. Om det inte räckte togs han undan till en avskild plats och fick diskutera 

det inträffade. Om en pojke försökte manipulera eller kontrollera en annan person togs han 

omedelbart undan till en avskild plats och fick diskutera vad som hände, varför samt 

anledningen till varför detta beteende inte accepterades av personalen.  

 

 Något som är gemensamt för de båda avdelningarna är att personalen arbetade mycket med 

att få pojkarna att förstå värdet av sina handlingar och att deras handlingar ibland kunde skada 

andra. Personalen hade alltid med sig pojkarnas bakgrund i bakhuvudet för att detta kunde ge 

en förståelse till varför pojkarna handlade som de gjorde vid olika situationer. Det ansågs 

väldigt viktigt att få pojkarna att förstå vad deras handlingar kan göra med andra och detta 

syftade till att öka deras medkänsla och att kunna känna in andra människors känslor. Vi 
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tolkar detta som en form av moral- och empatiträning. Personalen arbetade hela tiden med att 

öka pojkarnas förståelse av sina handlingar och att få dem att hantera sina känslor och tankar 

på ett mer konstruktivt sätt. 

 

Problemet med pojkarna på avdelningen för sexuellt aggressiva var att de hade svårt för att 

känna empatisk förmåga, en av dem hade total avsaknad av denna förmåga. I dessa fall fick 

personalen arbeta med att få pojken att förstå vilka konsekvenser ett beteende eller en 

handling kunde få för pojken själv. Detta sätt fungerade i regel på alla pojkar utom den som 

saknade den empatiska förmågan. I det fallet fick personalen överdriva vilka konsekvenser 

som kunde bli för pojken för att han ens skulle reagera. I regel blev denne pojke endast 

väldigt arg på den som sa till honom eller den som han betett sig felaktigt mot. Det krävdes 

mycket tålamod och envishet i arbetet med dessa pojkar och framförallt i arbetet med den 

sistnämnde pojken. 

 

Vid vissa aggressionsutbrott hjälpte det inte med att ha samtal med pojken/pojkarna och det 

hände att personalen fick ta till handgripliga åtgärder men detta var inget som föredrogs utan 

skulle bara utföras om situationen var sådan att pojken inte kunde lugna ner sig med att 

samtala. De handgripliga metoderna var till för pojkens egen säkerhet så att han inte skadade 

sig själv men var också till för att han inte skulle kunna skada andra under sitt 

aggressionsutbrott. Handgripliga metoder enligt TCI var relativt vanliga på avdelningen för 

utagerande problematik. Yokewalk och Restraint var oundvikliga då pojkarna på denna 

avdelning ofta blev aggressiva och hotfulla. Inte sällan gav de sig direkt på andra vilket gjorde 

att personalen snabbt tog till dessa metoder då man visste hur snabbt det kunde och brukade 

urarta. Alltid efter en Yokewalk eller Restraint så samtalade alltid personalen med pojken för 

att den skulle få chansen att prata om det inträffade. 

 

Personalen på avdelningen för sexuellt aggressiva använde sig mycket sällan av handgripliga 

metoder då det i regel gjorde mer skada än nytta. Som en del i problematiken kunde fysisk 

kontakt verka både som hotfullt och upphetsande. Många av pojkarna klarade inte av att bli 

fasthållna då det påminde dem för mycket om tidigare övergrepp som de varit utsatta för. Om 

personal då försökte avvärja en hotfull situation med handgripliga åtgärder kunde situationen 

bli ännu farligare. Att handgripligen föra undan en pojke, Yokewalk, som agerade hotfullt 

kunde ibland dock inte undvikas. Om så blev fallet såg dock personalen till att vara flera 

stycken omkring pojken ifråga för att skydda varandra och de andra pojkarna. Efter en sådan 
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åtgärd samtalade alltid personalen med pojken om det inträffade och pojken fick chansen att 

prata av sig om hur han hade känt och fortfarande kände inför det inträffade. Personalen 

försökte i det längsta att undvika Restraint på dessa pojkar då det i regel stimulerade dem till 

upphetsning vilket motverkar avsikten med denna åtgärd. Situationen kunde då istället vändas 

och eskalera till något annat som blev ännu svårare att hantera. Denna åtgärd behövde aldrig 

användas under vår tid på ungdomshemmet. Det hade dock förekommit men ytterst sällan och 

hade då skapat ytterligare problem.  

 

För att få pojkarna på avdelningen för utagerande problematik att känna sig delaktiga i hur 

avdelningen skulle se ut, fick de vara med och bestämma om exempelvis val av gardiner, 

vilken färg på väggarna, vilka tavlor som skulle sättas upp o.s.v. Många av dem brydde sig 

inte om detta men det ansågs viktigt att de fick vara delaktiga i det eftersom det ändå är deras 

”hem”. Dessa möjligheter hade inte pojkarna på avdelningen med sexuellt aggressiv 

problematik. Personalen bestämde vad som skulle finnas på avdelningen, vilka färger osv. 

Pojkarna kunde dock få ställa in sin egen TV-apparat, sin egen säng och någon byrå om de 

hade något av detta på sina rum. Hade de inte något av detta bestämde personalen vad som 

var lämpligt att ställa in i pojkens rum. 

 

Pojkarna på båda avdelningarna var delaktiga i val av aktiviteter. Möten hölls då och då om 

vilka aktiviteter som kunde göras och dessa bestämde både personal och pojkar. Dessa 

aktiviteter gjordes oftast på kvällarna och på helgerna. Avdelningen fick en viss summa 

pengar för att göra sånt med pojkarna och detta ansågs som en viktig del i behandlingen. 

 

På avdelningen med utagerande problematik arbetade man nästan helt och hållet med 

gruppbehandling. Man arbetade inte mycket med planerade samtal utan mer med spontana 

samtal dvs. pojkarna kunde prata med personalen när de ville i mån av tid. Man försökte som 

personal att se till att det fanns tid för samtal när pojkarna ville det. Personalen umgicks 

mycket med pojkarna och deltog i deras aktiviteter för att bygga upp bra relationer som 

uppmuntrade till samtal. Eftersom pojkarna på denna avdelning inte var tvingade till samtal 

och inte heller särskilt intresserade av att samtala på bestämda tidpunkter fungerade denna 

metod mycket bra. På denna avdelning använde man sig mycket av gruppbehandling.  

 

På avdelningen med sexuellt aggressiv problematik var pojkarna tvungna att ha samtal, både 

enskilda och i grupp. Dessa samtal hade teman och var mycket strukturerade och mellan 
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samtalstillfällena hade pojkarna uppgifter att göra.  Spontana samtal fick inte lika mycket 

utrymme pga. regler och strukturen på avdelningen. Att som personal inte få vara ensam med 

vissa av pojkarna, att inte pojkarna fick vara på vissa ställen osv. hindrade vissa spontana 

samtal att äga rum. På denna avdelning arbetade man ungefär till hälften individbehandling 

och till hälften gruppbehandling.  

 

Man arbetade med ASDAN på bägge avdelningarna. På avdelningen med sexuellt aggressiv 

problematik arbetades dock mest ASDAN med den pojke som bodde i rummet för 

utslussningen. Personalen stöttade de pojkar som arbetade med ASDAN genom muntliga 

direktiv och påminnelser. Pojkarna fick själva besluta mycket kring de praktiska göromålen 

och tilläts göra misstag som de kunde lära sig av.  

 

Målet för pojkarna var att bli självständiga individer som slutligen ska kunna flytta till ett 

självständigt boende. En del i att få ett självständigt boende är att ha eget ansvar. Pojkarna på 

avdelningen med utagerande problematik fick åka på permissioner, till skillnad från pojkarna 

på avdelningen med sexuellt aggressiv problematik. Många av dem fick prova på att ta eget 

ansvar att komma till och från dit de skulle på sin permission. Detta gynnade både 

ansvarsbiten och nätverkskontakten. Dessa pojkar fick då dessutom prova på att ta eget ansvar 

i samhället under denna tid. Detta anser vi som ett led i att leva ett självständigt liv, en 

påbörjan av livet efter institutionen. Dessa pojkar tycker vi fick ett försprång i jämförelse med 

de pojkarna som inte fick åka på permissioner.  

 

Många av pojkarna hade också egna mål, planer och tankar inför sin egen framtid och detta 

uppmuntrades av personalen. De som hade olika mål, planer och tankar inför sin egen framtid 

var på ett sätt mer rustade för att leva ett annat liv än kriminalitet och droger och det är en av 

anledningarna till att de är placerade så tanken var ju givetvis att komma ifrån detta. Att driva 

pojkarna framåt och få dem att vilja det också var en viktig del i behandlingen. Personalen på 

båda avdelningarna jobbade mycket med att få pojkarna själva vill förändra sitt liv. 

 

Exempel på detta tänkande var då två av pojkarna som ville in i det militära uppmuntrades för 

det gav dem ett mål för framtiden samt ett sätt att hitta konstruktivare sätt att leva än 

kriminalitet och droger. En annan pojke ville inte gå i skolan så han fick en prövotid på en 

bilmekanikerfirma och han skötte sig så bra att de tyckte han skulle få möjlighet till att bli 

 39



lärling hos dem. Att få vara lärling innebar en större chans för pojken att få ett fast arbete 

vilket också ökade möjligheterna för bättre framtidsutsikt.  

 

7. Analys  
Tanken med den geografiska placeringen 

Ungdomshemmen är ofta belägna en bit utanför samhället både geografiskt och symboliskt 

sett. Ungdomshemmet vi gjorde vår deltagande observation på, liksom ungdomshemmet där 

vi intervjuade tre personaler på, var belägna en bit utanför samhället. Varför ungdomshemmet 

som vi gjorde vår deltagande observation på är beläget som det är beror på att de ungdomar 

som placerades där förr skulle hållas borta från storstäderna. Det samhället som 

ungdomshemmet är beläget intill var ett litet samhälle som gjorde att ungdomarna inte hade så 

stor chans att ta sig någonstans. Nu är samhället mycket större och ungdomshemmet är inte 

lika avsides längre, det är inte lika svårt att ta sig vidare till andra städer via olika 

färdkommunikationer. 

 

 Personalen på ungdomshemmet som vi intervjuat förklarade att det ungdomshemmets läge 

beror på att det var där det fanns lämpliga lokaler att bedriva en sådan verksamhet i. Då 

ungdomshemmet byggdes för längesedan var tanken att det skulle vara avlägset beläget och 

inte ingå i samhället, vilket var tanken med institutionerna förr. Dagens institution ligger nu 

där av en tillfällighet snarare än en tanke. Personalen tyckte dock inte att läget var negativt då 

ungdomarna kan lockas av att rymma om de har samhället runt knuten. Kritiker menar på att 

detta på ett sätt utesluter ungdomarna från de andra i samhället. Den geografiska och den 

symboliska placeringen av ungdomshem kan medföra att den unge känner sig utesluten ur 

samhället. Detta kan förstärka känslan av att vara avvikande hos den unge. Känslan av att inte 

få ingå i samhället kan medföra en svårighet att få ungdomen att känna en gemenskap och en 

respekt för samhället och dess invånare tror vi. Känner inte ungdomen detta är det lättare för 

den att bryta samhällets normer och regler.  

 

Straff eller behandling? 

Kritiker menar på att de främsta riskfaktorerna för kriminalitet är antisociala vänner eller 

attityder, temperament, impulsivitet, drogmissbruk, skolproblem, skolk, dåliga 

föräldrabarnrelationer samt personlighetsvariabler som empati och moraliska värderingar. 
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De ungdomar som vi observerade var placerade på ungdomshemmet utav många olika orsaker 

exempelvis drogmissbruk, skolproblem, skolk, kriminella handlingar och mycket vanligt var 

att de kom från dåliga hemförhållanden. Vi kunde också se stora brister hos pojkarna i form 

av temperament, låg impulskontroll, brist på empati och moraliska värderingar. Blandningen 

av dåliga erfarenheter och dessa egenskaper ökar risken för kriminella handlingar och detta 

var personalen medveten om och arbetade med att läka och förändra. Vi kunde se att många 

av pojkarna utsatte sig för situationer som återupprepade trauman som de varit med om. De 

kunde utsätta både andra och sig själva för fara. Detta poängterade en utav våra 

intervjupersoner att det inte är ovanligt. Det är vanligt förekommande på deras ungdomshem 

med och vi funderar då på om ungdomarna gör det för att vara i en bekant situation och agera 

som de är vana med vilket ger en form av trygghet även om det är negativt? 

 

Ungdomshemmens syfte är att behandla ungdomar med problem som yttrat sig i ett kriminellt 

beteende. Enligt kritiker anses inte kriminalitet som behandlingsbart då brottslighet inte är en 

sjukdom som går att bota. Den unges frihetsberövande motiveras ofta med att den behöver 

behandling och inte för själva brottet. Det ligger kritik mot att den behandling som den unge 

sagts vara i behov av, inte alltid existerar. Vi kunde se att det fanns behandlingstanke med de 

båda problematikerna som avdelningarna arbetade med, de hade t.ex. individuella 

behandlingsplaner. Vi kunde också se att det kriminella beteendet eskalerade hos vissa av 

pojkarna då de lärde sig nya handlingar. Personalen diskuterade de kriminella beteendena med 

pojkarna dagligen som en del i behandlingen. Vi funderar då på om det inte är det kriminella 

beteendet man också försöker behandla?  

 

En ungdom som utför en kriminell handling kan bli placerad på ett ungdomshem med 

motiveringen att den kriminella handlingen uttrycker ett behov av hjälp, behandling. Den 

kriminella handlingen i sig vill man alltså inte bestraffa utan man vill bota det bakomliggande 

problemet som yttrat sig i en kriminell handling. Kritiker menar på att det inte är den 

bakomliggande orsaken som gör att en ungdom placeras utan det är den kriminella 

handlingen.  

 

Vi kunde i vår deltagande observation se att avdelningen med sexuellt aggressiv problematik 

utförde behandling under ”hot” av straff. En del av ungdomarna satt på denna avdelning som 

en sista anhalt innan fängelsestraff. Behandlingen var för dem under tvång. Alla pojkar var 

tvungna att genomgå olika teman som de skulle visa att de hade förstått och förändrat sitt 
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beteende och tänk i, för att visa på att behandlingen fungerar och att det inte behövs något 

fängelsestraff. Är det behandling då det sker under ”hot” av straff? Fungerar behandlingen 

eller låtsas ungdomarna att behandlingen fungerar och uppvisar det resultat som anses vara 

riktigt för att undgå fängelse?  

 

På avdelningen med utagerande problematik var inte individuell behandling största fokus, 

iallafall inte i samma bemärkelse som på avdelningen för sexuellt aggressiv problematik. De 

unga var inte under samma hot av straff och behövde därför inte checkas av på samma sätt att 

deras beteende förändras till det bättre. Den individuella behandlingen som vi kunde se på 

denna avdelning var att man arbetade med kontaktmannaskap. Det syftade till att skapa tillit 

till andra vuxna för den unge. Detta var det enda vi uppfattade som var direkt individuell 

behandling. Personalen arbetade mer i någon form av ”behandling” med hela gruppen. Vi 

skulle nog se det mer som att de aktiverade ungdomarna för att de inte skulle stöka till det på 

avdelningen och man förvarade dem utanför samhället så att de inte skulle stöka till det där. 

Med allt detta i åtanke funderar vi på om inte detta liknade mer ett straff eller en förvaring 

snarare än behandling?  

 

Kalla det vad man vill, behandling, straff eller förvaring, en av tankarna är att den unge ska få 

känna trygghet. Ungdomshemmet erbjuder förutsägbarhet i form av att pojkarna vet dagliga 

rutiner och vad som skall hända under vissa klockslag. De vet vad som kan förväntas av de 

vuxna. De vuxna är trygga, sunda förebilder för ungdomarna. Ungdomarna vet dessutom vilka 

regler och ramar som finns och de vet vilka konsekvenser som finns vilket leder till att de vet 

vad som förväntas av dem. De har sina egna rum som ingen annan ungdom får vara i och 

personalen går inte in i rummen mer än nödvändigt. Rummen blir till en fristad. 

 

Avidentifiering 

Att bli placerad på en institution leder till en avidentifiering menar vissa kritiker. Genom att 

personalen observerar, samlar information och antecknar allt möjligt angående de unga kan 

den unge uppfatta det som att bli ett objekt, en avidentifiering. Vi tyckte oss kunna se att 

pojkarna blev betraktade utifrån sin problematik och blev alltså ”den utagerande pojken” eller 

”den sexuellt aggressive pojken”. Pojkarna föll in i sina roller och blev det som ”förväntades” 

av dem. Problematiska beteenden som personalen förväntade sig att pojkarna skulle uppvisa 

blev just vad pojkarna uppvisade. Beteenden som vi kunde tycka var lite typiska 

tonårsbeteenden blev betraktade som beteenden som passade in i pojkarnas problematik. 
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Pojkarna visste att saker de gjorde antecknades och analyserades vilket de även ofta sa rakt ut 

till personalen då något inträffade.  

 

Från att ha ingått i en beteendekultur och ett sätt att leva till en ny omgivning som kan 

uppfattas som förödmjukande och kränkande kan personligheten undertryckas. Pojkarna vi 

observerade protesterade ofta mot att de blev behandlade som ”fångar” och inte individer. De 

blev till en del av en grupp och inte sedda som enskilda individer. De tillfällen som vi dock 

kunde se att pojkarna behandlades som enskilda individer och inte sågs som en del av en 

grupp var då pojkarna på avdelningen med sexuellt aggressiv problematik hade haft sina 

enskilda temamöten. De var väldigt stolta då de hade avklarat ett tema och ville gärna berätta 

för personal och andra pojkar vad de lyckats med. Vid dessa tillfällen belystes pojkarnas 

enskilda personligheter för att sedan tona bort och återigen vara en del av gruppen. Att vara en 

del av gruppen var tydligare på avdelningen med utagerande problematik. Dessa pojkar fick 

sällan chansen att vara stolta över något de enskilt lyckats med och visa det för personalen 

och resten av ungdomsgruppen. Här rådde en mer tydlig gruppkultur och detta kan tänkas 

påverka att de som inte utmärkte sig så mycket försvann i gruppen, vilket kunde leda till att 

personligheten undertrycktes. Med detta menar vi att de pojkarna inte fick visa vilka de var då 

de som tog mer plats fick uppmärksamheten från båda personal och övriga pojkar.  

 

Institutioners påtvingade mönster av eftergivenhet som t.ex. att behöva be om eld till en 

cigarett, ett glas vatten eller att få använda telefonen kan uppfattas som förödmjukelser. 

Pojkarna fick inte ha sina egna tändare utan dessa hade personalen hand om och delade ut då 

de behövdes. Pojkarna kom ofta och knackade på kontorsdörren för att be om ett glas vatten. 

Ibland fick de vänta då personalen var upptagen och fick komma tillbaka lite senare.  

Pojkarna fick aldrig prata i telefonen utan att övervakas av personal. Personalen antecknade 

vem pojkarna talade med, hur länge och vad samtalet handlade om. Detta motsatte sig 

pojkarna ibland. De tyckte att de inte fick något privatliv samt att de inte kände att personalen 

litade på dem.  

 

Onaturlig miljö 

Det ligger kritik mot att institutionsmiljön är för olik samhället. Det blir en onaturlig miljö 

som skiljer ut den unge från sina tidigare nätverk. Även om institutionen upprätthåller 

nätverkskontakten för den unge så blir det inte i samma utsträckning som tidigare. För de 

unga som inte har några nätverk skiljs de alltså ut ifrån den samhällskontakt de tidigare hade. 
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Institutionsmiljön liknar inte miljön utanför, samhället. Institutionsmiljön är konstlad och den 

unge sitter där under tvång och tvingas ingå i denna miljö. Detta är ingen naturlig livsmiljö 

och hjälper därför inte den unge att leva i den miljön den en dag ska leva i. Då den unge lär 

sig att leva under andras order i en konstlad miljö blir den sämre rustad för att klara av livet i 

samhället.  

 

Även om institutionsmiljön inte liknar miljön utanför så erbjuder den pojken en form av 

trygghet då vardagen är strukturerad och förutsägbar. Detta gynnar pojkens förutsättningar att 

kunna känna tillit till vuxna och andra människor. Har detta lyckats så tror vi förutsättningar 

att kunna förändra icke önskvärda beteenden är mycket större.  

 

Pojkarna levde under institutionsliknande förhållanden som inte hade många likheter med en 

hemmiljö. De fick inte röra sig som de ville i denna miljö och de fick i regel endast vistas ute i 

samhället under övervakning av personal. Då pojkarna väl vistades i samhället fick de följa 

personalens direktiv och fick inte ta så mycket egna ansvar. De fick sällan chansen att ”leva” 

och ingå i samhället. De som fick den chansen var pojkarna på den utagerande avdelningen 

som hade permissioner. De fick själva ta sig fram och tillbaka och personalen litade på att de 

skulle klara av det. Personalen hjälpte pojkarna att ta sig till exempelvis tågstationen för att 

sedan ta sig vidare själva om det behövdes. Dessa pojkar fick chansen att ta eget ansvar och 

de skötte oftast det väldigt bra. Pojkarna på avdelningen med sexuellt aggressiv problematik 

fick inte var ensamma ute i samhället. Detta var pga. att de inte hade några nätverk att vistas i 

under en permission men även för att de ansågs vara högriskare för att utföra någon kriminell 

handling. Detta medförde att dessa pojkar var osäkra och försiktiga då de var ute i samhället 

med personalen och visste inte riktigt hur de skulle uppträda alltid. 

 

I vissa fall behöver ungdomen tas ifrån sin vanliga miljö som kan innehålla våld, missbruk, 

kriminella handlingar osv. och sättas i en tryggare miljö för att sedan kunna börja lära sig och 

använda nya bättre beteenden. Det är viktigt att låta ungdomen ingå i samhället under denna 

tid för att lära sig att använda de nya beteenden den lärt sig där. Det är där den en dag ska 

leva, i många fall på egen hand. Det är inte ovanligt att den unge återgår till sitt förra beteende 

då den kommer tillbaka till samhället och eventuellt sin tidigare hemmiljö.  
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Trots kritiken mot den onaturliga miljön så kunde vi se att det var en lättnad för många av 

pojkarna att inte leva i rädsla som flera av dem tidigare hade gjort. Även om 

institutionsmiljön kunde verka skrämmande och konstig verkade det som om flera av 

pojkarna uppfattade den som bättre än den tidigare miljön. 

 

Obestämd tid/syfte/tvång skapar anpassning och motstånd 

Tiden på ett ungdomshem kan variera mellan månader och år.  Kombinationen av tvång och 

obestämd tid kan vara svårt att hantera för ungdomarna samt att gå i behandling för något de 

inte vet anledningen till. Detta kan skapa motstånd mot behandlingen och ungdomarna tar till 

olika strategier för att komma undan. Det tar sig i uttryck genom rymningar och destruktiva 

handlingar samt skenbara anpassningar. Anledningen till detta är att ungdomarna dels skyddar 

sig mot obehaget som inspärrningen skapar och dels anpassar sig till anstaltens krav. 

 

Vi tyckte oss kunna se att pojkarna funderade mycket på hur länge de ska vara där. Vi kunde 

se att det fanns mycket oro och tankar kring hur livet skulle bli efter utskrivning. Vi kunde 

även se att det var mycket rymningar, destruktiva handlingar och även skenbara anpassningar 

bland ungdomarna. Detta tror vi beror på att ungdomarna försökte hantera sin situation. På 

avdelningen med utagerande problematik var det mycket vanligt med rymningar och 

destruktiva handlingar. Ibland verkade det vara av anledningen att ungdomen ville testa om de 

vuxna stod kvar och höll i dem när de själva inte orkade hålla samman sig själva. Ibland 

verkade anledningarna vara grupptryck, ovissheten av placeringens innebörd och längd, kriser 

som gjorde dem upprörda men det kunde också vara att de ville träffa personer utanför. På 

avdelningen med sexuellt aggressiv problematik gjorde personalen syftet med placeringen 

oerhört tydlig för pojkarna. Ingen av dem förstod dock anledningen till att de skulle behöva 

behandlas, de tyckte inte att de hade gjort något fel. Det ligger i deras problematik att inte 

förstå vikten av sitt handlande. Även på denna avdelning kunde man se oron i att inte veta hur 

lång placeringen skulle vara, detta kunde vi se uttrycktes i en skenbar anpassning. Genom att 

”klara av” de olika samtalsteman som skulle genomföras närmade de sig utskrivningen. Detta 

skapade en känsla av att ha lite kontroll av längden på placeringstiden i pojkarna.  

 

Subkulturer 

Den unge tas från ett sammanhang till ett annat som den inte själv bestämt. Detta kan innebära 

att den unge inte känner en känsla av ett sammanhang. Antonovsky (1991) talar om vikten av 
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känslan av ett sammanhang, KASAM. Han menar med det att det är viktigt att förstå allt 

omkring en, det ger en känsla av trygghet.  

 

Att bli tagen från ett sammanhang, även om det är negativt, till ett nytt i form av ett 

ungdomshem kan leda till en otrygghet, en rollförlust. Känslan av att inte veta vem man är ger 

då utrymme för personlig utsatthet och sårbarhet i form av en förlust av sin egen identitet. Om 

detta inte ersätts utav någon form av behandling som leder till en ny roll och förändrat 

beteende, vad blir det då? Att som ungdom bli placerad bland andra unga människor med 

liknade beteendeproblematik kan leda till att den kriminella rollen förstärks. Det som anses 

vara en negativ roll av samhället blir till en positiv roll för den unge. Detta försvårar arbetet 

för personalen med den unge. Att få den att vilja förändra sitt beteende när det nuvarande är 

positivt ligger självklart inte i den unges intresse. Om däremot personalen uppmärksammar 

eventuella subkulturer som kan leda till denna förstärkning så kan de fånga upp den unge och 

istället arbeta med den unge till en positivare framtid och livsstil. Det krävs att 

relationsklimatet mellan de unga och personalen är positivt och inte försvåras av negativa 

subkulturer. 

 

Vi kunde se under vår deltagande observation att pojkar som anlände till ungdomshemmet 

ofta gav ett osäkert intryck och uppvisade rädsla. De kollade in omgivningarna och de andra 

ungdomarna men höll sig helst i närheten av personalen. Hur pojkarna på de båda 

avdelningarna sedan anpassade sig till sin placering tedde sig lite olika.  

 

De nyanlända pojkarna på avdelningen med utagerande problematik började ingå mer i 

ungdomsgruppen efter ett tag och de började uppvisa mer negativa beteenden. De rymde, 

slogs, mobbade, trotsade personalen, allt för att bevisa att de ingick i ungdomsgruppen. Detta 

gav ett erkännande och en status i ungdomsgruppen. När denna procedur var gjord kunde vi 

se att personalen hade förlorat lite av sin makt, de kunde inte längre nå pojken lika mycket 

och ha ett positivt inflytande. Vid detta laget var det gruppen som hade det största inflytandet 

på den unge.  

 

De nyanlända pojkarna på avdelningen med sexuellt aggressiv problematik började även de 

ingå allt mer i ungdomsgruppen men inte i samma utsträckning som på den andra 

avdelningen. De var mer ensamvargar som såg till sina egna intressen först och stred därför 

inte mot personalen om det inte gynnade dem själva. De rymde, slogs, mobbade och trotsade 
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inte personalen i samma utsträckning som den andra avdelningens pojkar då de visste att det 

skulle slå tillbaka på dem själva i form av straff eller längre placeringstid. De anammade inte 

varandras kunskaper på samma sätt som pojkarna med utagerande problematik utan dolde mer 

för varandra vad de hade gjort och vad de kunde. Problematiken på denna avdelning sågs inte 

som lika häftig och var inte positiv i samma bemärkelse som de med utagerande problematik. 

Personalen hade lättare för att arbeta med dessa pojkar på så vis att de inte kämpade som 

grupp mot personalen. Å andra sidan hade personalen på denna avdelning svårare att arbeta 

med pojkarna då pojkarna var så manipulativa och beräknande.   

 

Belöning och bestraffning 

Belöningar och bestraffningar anses vara vanliga på institutioner, sköter sig ungdomen får den 

belöning och missköter den sig får den bestraffning. Detta var mycket tydligt på de båda 

avdelningarna som vi observerade. Exempel på belöningar var att ungdomen fick mer 

fickpengar om den skötte sig i skolan och socialt, den fick åka med på resor och utflykter, 

delta i aktiviteter och permissioner. Om ungdomarna misskötte sig blev de bestraffade i form 

av att de fick avdrag på fickpengar, de fick inte följa med på resor och aktiviteter och 

permissionerna blev tillfälligt indragna. De kunde även tillfälligt bli av med sin Tv, bli 

tvingade att under en viss tid endast vistas inne på sitt rum eller, i den utagerande 

avdelningens fall, sin egen ingång.  

 

Kritiker talar om att rymningar ses som ett tecken på att de unga har problem och då måste 

isoleras. För ungdomarna kan dock rymningar vara ett sätt att hantera sin situation. En del av 

ungdomarna som var på avdelningarna som vi observerade rymde för att få träffa sina vänner. 

Detta ledde dock till att de fick träffa sina vänner ännu mindre då permissioner kunde bli 

tillfälligt indragna som konsekvens av rymningen.  

 

Om en ungdom som är placerad på institution svarar tjurigt eller ohyfsat kan det genast bli en 

bestraffning som följd, till skillnad från om en ungdom som inte är placerad gör detsamma ute 

i samhället. Detta kunde vi ofta se på avdelningarna. En ungdom som snäste åt en personal 

blev genast konfronterad om varför den gjorde så. Om ungdomen fortsatte var det inte 

ovanligt att den fick sitta på sitt rum en viss tid.   

 

Kritiker menar på att beteenden som uppvisas under alla olika sammanhang på institution 

sammanfattas oftast till ett. En placerad person som uppvisar ett icke önskvärt beteende under 
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ett visst tillfälle senare kan straffas t.ex. få sin placering förlängd. Detta hände under vår tid på 

ungdomshemmet. Pojkar som var nära en utskrivning som misskötte sig fick utskrivningen 

uppskjuten. Även andra saker kunde bli uppskjutna då pojkarna misskötte sig som t.ex. 

utslussning till självständigt boende och omplaceringar.  

 

8. Slutdiskussion 
Vi har sett efter att ha analyserat vår fallbeskrivning med hjälp av teorin vi valt att ta upp, att 

vi nog kan hålla med om viss kritik men inte all som finns mot ungdomshem. En del kritik 

verkar överensstämma med vad vi har sett. Ingen av den kritik som vi har valt att ta upp kan 

vi säga är helt obefogad.  

 

Vi tyckte oss kunna se att tanken med den geografiska placeringen inte var att flytta på 

ungdomarna utanför samhället så som tanken var förr. Varför ungdomshemmet låg avsides 

berodde helt enkelt på att det var där det låg användbara byggnader. Personal sa dock att den 

geografiska placeringen inte är någon nackdel för ungdomarna. Vi kan hålla med dem om att 

det minimerar risken att ungdomen blir frestad av sådant som personalen vill hålla den ifrån. 

Vi tycker oss därmed kunna säga att kritiken varken är befogad eller obefogad.  

 

Vad det gäller straff eller behandling tycker vi nog att det kan verka vara mer straff eller 

förvaring än behandling. Varför vi tycker det är för att behandlingen hade så lite fokus i 

jämförelse med straff och förvaring. Vistelsen kan vara en förvaring fast ändå för många 

innebära en positiv och trygg tid. Vi vill inte säga att det inte förekom behandling för som vi 

skrivit tidigare så hade ungdomshemmet många tankar kring det. Vi tycker dock att tanke och 

aktion inte helt överensstämde. Med detta sagt vill vi säga att utifrån våra tolkningar verkar 

kritiken angående straff eller behandling vara befogad.  

 

Avidentifiering är ett annat tema som vi analyserat. Ju mer vi tittade på detta ämne och ju mer 

vi analyserade det tyckte vi att svaret blev ganska tydligt. Som man kan se i vår analys fanns 

det en del inslag av tillfällen då pojkarna sågs som lite mer som en ungdom och dens 

problematik snarare än en person och allt som är den. Vi tycker att den kritik som riktats mot 

avidentifiering verkar vara befogat på detta ungdomshem. 
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Vad gäller den onaturliga miljön kom vi fram till att ungdomshemmet inte är särskilt hemlikt 

eller särskilt likt samhället i övrigt. Strukturen som finns på detta ungdomshem skapar en 

konstlad trygghet särskilt för de pojkar som kommer från väldigt otrygga och ostrukturerade 

miljöer. Trots att miljön då är onaturlig blir den ändå en miljö som erbjuder en trygghet och 

en ny chans. De pojkar som hade permissioner tror vi har en större chans att återanpassas till 

samhället igen. För de pojkar som inte fick vara ute i samhället blir återanpassningen svårare. 

Kritiken som finns mot den onaturliga miljön vill vi nog hålla med om men vi tycker oss ändå 

se att man kan finna några positiva aspekter ändå.   

 

Obestämd tid/syfte/tvång skapar anpassning och motstånd är ett annat tema som vi valt att ta 

upp. Vi kom fram till att ungdomarna känner mycket oro av att inte veta hur länge placeringen 

ska vara, varför de sitter där och behandlas för samt att de sitter där av tvång. Många av 

pojkarna använde sig av motstånd i form av rymningar och destruktiva beteenden andra 

låtsades anpassa sig. Vad gäller kritiken mot detta känner vi att den är befogad. 

 

På ungdomshemmet fanns det subkulturer mest på en av avdelningarna. Ungdomarna var där 

en stark grupp som påverkade varandra mycket. Personalen på denna avdelning fick arbeta 

hårt för att nå varje enskild pojke. På den andra avdelningen var inte en sådan 

ungdomssubkultur lika utpräglad. Personalen på denna avdelning tyckte vi kunde ha andra 

problem än ungdomsgruppens gemensamma motstånd. Det hade andra orsaker att det var 

svårt för personalen att nå varje enskild pojke. För att besvara huruvida kritiken är befogad 

eller ej angående subkulturer får vi därför säga att vi tycker den är både befogad och 

obefogad. 

 

Vad gäller den kritik som finns om belöning och bestraffning kunde vi se en hel del i vår 

fallbeskrivning som beskrev detta fenomen. Belöning och bestraffning var vanliga inslag på 

detta ungdomshem. Belöningar var ett medel för att få pojkarna att prestera godare resultat. 

Allt som oftast blev saker och ting indragna, vanligtvis Tv apparater och fickpengar vilket kan 

ses som bestraffningar. Utifrån detta tycker vi oss kunna påstå att kritik angående detta är 

befogad.    
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Detta är vad vi har kommit fram till utifrån vad vi har sett. Vi är medvetna om att någon 

annan kanske hade kommit fram till något annat. Vi är också medvetna om att om vi hade haft 

möjligheten att observera fler ungdomshem eller observerat ungdomshemmet i Skottland 

ytterligare en gång med våra frågor i fokus så hade vår analys kanske blivit en annan. Vi hade 

dock bara möjligheten att observera ett ungdomshem och vi valde att bara ta upp viss del av 

den kritik vi tagit del av för att avgränsa vår uppsats. 

 

Vi tror att något som man skulle kunna göra för att förbättra institutionsvård är att hämta all 

den kunskap som finns hos ungdomar som varit placerade på institution. Även alla 

verksamma inom och runt omkring institutionsvård har självklart viktig kunskap som också 

bör lyftas fram. Om alla dessa parter kunde samverka och lyfta fram det bästa med 

institutionsvård så finns stora möjligheter till utveckling och förbättring, något som alltid 

borde strävas efter.  

 

En fråga som väckts hos oss medan vi gjorde vår deltagande observation samt senare tog del 

av kritik som finns mot ungdomshem, är om effekten av vistelsen på institution blir till en 

missanpassning snarare än en återanpassning till samhället. En av de forskare som skriver 

mycket om detta är Levin. Han tar upp vikten av att ungdomarna följer regler och personalens 

sätt till återanpassning. Ungdomarna följer en massa direktiv så som när de ska äta, gå till 

skolan samt vad man får prata om och inte. De får göra en massa aktiviteter som personalen 

anordnar åt dem. Att bo på ungdomshem kan därför vara nåt positivt under själva vistelsen 

men livet efter placeringen verkar mer än ofta återgå till gamla mönster igen så alltså har 

ingen förändring skett. Det är detta som Levin kritiserar och även det som vi tagit fasta på 

efter att ha arbetat med denna uppsats. Forskning som Levin har gjort visar på att de flesta 

ungdomarna som varit placerade på ungdomshem har upplevelsen av att det var jobbigt att 

vara inlåsta och har haft känslan av enbart förvaring. Många av ungdomarna har en kluven 

känsla av att skrivas ut från hemmet. De flesta av dem har inget hem att återvända till och är 

det ett hem så är det uppfyllt av en kaotisk och otrygg miljö. Ungdomarna är sämre utrustade 

för att klara sig själva i samhället, de klarar helt enkelt inte av det ansvaret att klara sig på 

egen hand. Det är då lättare att återgå till det gamla kamratgänget än att stå där ensam och 

dessutom komma hem till en familj där allt är precis som innan den unge blivit placerad.  
Denna uppsats skulle kunna ligga till grund för att forska vidare på om ungdomarna har 

återanpassats till samhället efter utskrivning på ungdomshemmet vi gjorde vår deltagande 
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observation på. Vi hade tyckt att detta hade varit intressant att fördjupa oss i. Temat på den 

uppsatsen skulle vi vilja var: Återanpassning blir missanpassning? 
 

Vi har försökt att besvara våra frågeställningar men vi är medvetna om att vi inte diskuterat 

varje del i teorin. Vi har valt ut det vi tyckte var tydligt i vår fallbeskrivning. Detta lämnar 

givetvis ett utrymme åt att något är obesvarat. Det finns mer material i vår fallbeskrivning 

som hade kunnat användas i analysen. Det blir lite samma här som i varför vi inte analyserat 

allt från teorin, vi tog ut det vi tyckte var tydligast för att avgränsa oss. Vårt resultat är ingen 

universell sanning, det är våra tolkningar av våra erfarenheter.   
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