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Abstract 
The purpose with the essay is to illuminate four former clients’ personal stories about the 

meeting with the authority in the Swedish welfare system and the institutionalization they 

went through. The questions being asked in the essay focus on communication, the 

relationship concerning power and the former clients attitude towards the institutionalization 

as a treatment. Four interviews were held with former clients who were institutionalized 

sometime between the ages of 15-25. The results were then analyzed by theories focusing on 

communication as a way to gain power and how social interaction may influence the 

individual attitudes towards authorities. Out of the empiric three themes occurred and they 

are: communication, the exercise of power/communicative power and 

acknowledgment/attitude.  

 The results show that there is a connection between communicative power and 

attitude towards authority after the institutionalization. The lack of communication, as the 

interviews shown, between the client and the person working for the institution, has in three 

out of four cases led to a negative attitude towards the authorities. The fourth former client 

had a more positive experience and that resulted in a more positive attitude.  
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Titel: 

Visst gör det ont när möten brister - En kvalitativ uppsats om fyra klienters upplevelse av 

mötet med myndighetsutövare och institutionalisering som behandlingsform 

 

Författare: 

Karin Sjöberg och Ida Sundberg, Södertörns Högskola, VT -2012, fil.kand. 
 

Sammanfattning 
Uppsatsen har som syfte att belysa fyra före detta klienters personliga upplevelser av mötet 

med myndighetsutövare och den följande institutionaliseringen som behandlingsmetod ur ett 

kommunikativt maktperspektiv. De frågeställningar som ställts är: Hur har kommunikationen 

i mötet med myndighetsutövare upplevts av klienten? Hur har maktfördelningen i mötet med 

myndighetsutövare upplevts av klienten? Hur ser klientens attityder ut gentemot 

myndighetsutövare som följd av institutionalisering som behandlingsmetod? Hur kan det 

kommunikativa maktperspektivet appliceras på klienternas upplevelser av 

myndighetsutövare? 

Fyra stycken kvalitativa djupintervjuer har genomförts med före detta klienter som 

någon gång under åldern 15-25 år vistats på sluten institution. Meningstolkande och narrativ 

textanalys har använts för att tematisera empirin. De tematiseringar som gjorts är 

kommunikation, maktutövning/kommunikativ makt och erkännande/attityd. Använda teorier 

är Goffmans teorier om kommunikativ makt, totala institutioner och stigma, Foucaults 

maktteori, Lukes maktteori, Goldbergs stämplingsteori, Aronssons socialkonstruktivistiska 

socialpsykologi samt Fromms frihetsteori. 

Resultatet visar att det finns en koppling mellan kommunikativ makt och attityd 

gentemot myndighetsutövare efter institutionalisering. Bristande kommunikation, enligt 

informanterna, mellan myndighetsutövare och klient har för tre av de före detta klienterna lett 

till en negativ attityd mot myndighetsutövare idag. För den fjärde före detta klienten har mötet 

upplevts mer positivt vilket lett till en mer positiv attityd mot myndighetsutövare idag. Så 

visst kan det göra ont när möten brister. 

 

Nyckelord 

Socialt arbete, institutionalisering, makt, kommunikation, attityd, erkännande, social 

interaktion	  



 

 

Förord 
Vi vill börja med att tacka de fyra personer som lät sig intervjuas inför denna uppsats. Utan er 

hade uppsatsen inte varit möjlig att skriva. Era berättelser om de perioder som ni tillbringade 

på slutna institutioner har både berört och skapat stor inspiration för vårt skrivande och 

framtida arbete.  

Vi vill även sända ett stort tack till vår handledare Heiko Droste som varit till stor hjälp 

i våra tankar kring uppbyggnaden av denna uppsats och vägledande gällande struktur och 

analys. Den ständiga uppmuntran från ditt håll har varit en extra energi vid tillfällen då vi stått 

och trampat.  

Tillslut vill vi även tacka de personer som ställt upp och korrekturläst uppsatsen och 

kommit med konstruktiv kritik som har förbättrat innehållets relevans. 

Vi vill tillägna uppsatsen till de ungdomar där det brustit i möten med vuxenvärlden och 

där placeringar på institutioner kanske inte alltid har varit den ultimata interventionen. 

Stort tack till er alla som gjort denna uppsats möjlig. 

 

Karin Sjöberg och Ida Sundberg 
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1 Inledning 
Under utbildningens gång har begrepp som kommunikation och maktutövandet i relation 

mellan klient och socialtjänst varit ständigt närvarande både i litteratur, seminarier och samtal 

mellan oss studenter. Efter försök att kartlägga forskningsfältet rörande dessa ämnen och 

insikt om att forskningen är bristfällig, specifikt gällande unga klienters kontakt med 

myndighetsutövare och institutionalisering som behandlingsform, vill vi med denna uppsats 

lyfta fyra före detta klienters upplevelser av just detta. Vi vill belysa de före detta klienternas 

berättelser ur ett kommunikativt maktperspektiv och analysera deras berättelser utifrån teorier 

som berör social interaktion och hur detta har påverkat deras attityd mot myndighetsutövare 

idag och deras åsikter kring institutionalisering som behandlingsmetod. Tidigare forskning 

visar på att institutionalisering som behandlingsmetod inte är individanpassad vilket gör att vi 

ställer oss frågande till att slutna institutioner fortfarande används som behandlingsmetod för 

ungdomar utan att forskning om effekterna av behandlingsmetoden genomförts i tillräckligt 

stor utsträckning. 

1.1  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom tre tematiseringar tolka fyra stycken före detta 

klienters personliga upplevelser av mötet med myndighetsutövare och om/eventuellt hur den 

följande institutionaliseringen som behandlingsmetod har påverkat individens attityd mot 

myndighetsutövare idag. 

1.2  Frågeställningar 
• Hur har kommunikationen i mötet med myndighetsutövare upplevts av klienten? 

• Hur har maktfördelningen i mötet med myndighetsutövare upplevts av klienten? 

• Hur ser klientens attityder ut gentemot myndighetsutövare idag som följd av 

institutionalisering som behandlingsform? 

• Hur kan det kommunikativa maktperspektivet appliceras på klienternas upplevelser av 

myndighetsutövare? 

1.3 Centrala begrepp 
Nedan presenteras uppsatsens centrala begrepp efter uppsatsförfattarnas egna tolkningar och 

de definitioner som återfinns i Sveriges Lagar (2010). 

 

• Myndighetsutövare avser socialsekreterare/vårdare/professionell hjälpperson. 

• Myndigheter avser socialtjänsten och slutenvården. 
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• Kommunikativt maktperspektiv är ett maktperspektiv där kommunikation och social 

interaktion är centralt för maktutövningen. 

• LVM är en förkortning av “Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall” och 

är en lag som tillämpas vid ett grovt missbruk av droger där samhället anser att 

missbruket är till skada för individen eller andra i individens närhet. Kan tillämpas 

som tvångslag (Sveriges Lagar, 2010:2 560). 

• LVU är en förkortning av “Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga”. Denna lag kan tillämpas om det finns en risk att unga människors hälsa eller 

utveckling riskerar att skadas alternativt om den unge dömts till sluten ungdomsvård 

(Sveriges Lagar, 2010:2 564). 

• §12 hem (paragraf 12-hem) är särskilda behandlingshem för unga med 

missbruksproblematik eller kriminalitet. Placeringar till dessa hem sker genom LVU, 

direkt från kommunens socialnämnd eller genom domslut om sluten ungdomsvård 

(Sveriges Lagar, 2010:2 564). 

 

2 Metod 
För att uppnå en djupare förståelse kring ämnet har fyra kvalitativa djupintervjuer gjorts med 

före detta klienter kring mötet med olika myndigheter, framförallt socialtjänsten, och 

klienternas egna upplevelser av mötet samt den institutionalisering de varit med om. Empirin 

analyseras genom narrativ textanalys, meningstolkning och genom tematiseringar med en 

sammankoppling till valda teorier, mer om detta följer nedan. Då uppsatsen är av beskrivande 

karaktär av klienternas upplevelser av mötet med socialtjänsten och institutionaliseringen har 

metoder valts som passar problemställningen. 

2.1 Förförståelse 
Patrik Aspers (2011) tar upp två former av förförståelser. Den första benämns som 

vetenskaplig socialisation och innefattar den förförståelse som fås genom tidigare forskning 

och teoribildningar. Den andra formen av förförståelse är grundad i att vara en social 

samhällsvarelse som dels insuper olika former av medier dels möter andra individer och deras 

livsberättelser (Aspers, 2011:14, 21). Enligt Aspers är det en omöjlighet att som forskare inte 

låta den förvärvade kunskap som tillhandahållits genom att leva som människa i samhället 

prägla interaktionen med andra aktörer. Som forskare är även inläsningen av teorier en viktig 

del av arbetet vilket leder till att en del av förförståelsen är teoretisk. När forskaren är insatt i 

det område som avses undersökas har forskaren en större förståelse för vad som händer samt 

varför det händer. Detta kan dock göra det svårt för forskaren att se på det problem som avses 
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undersökas med helt objektiva och vetenskapliga ögon. Aspers tar upp 

tillskrivandeproblematik som just innebär att forskarens förförståelse och teorival kan verka 

inkluderande/exkluderande på det empiriska materialet, det går att hitta både fördelar och 

nackdelar med att forskaren är insatt i sitt område (Aspers:38-39). Förförståelse måste 

uppmärksammas och ifrågasättas av både författare och läsare av uppsatsen. 

Som författare till denna C-uppsats finns redan en viss förförståelse för det uppsatsämne 

som valts. Dels genom vetenskaplig socialisation och genom en tidigare skriven B-uppsats, 

som berörde detta ämne, dels genom en del litteratur som lästs under utbildningens gång. 

Därutöver finns förförståelsen i form av förförståelse som sociala samhällsvarelser. 

2.2 Insamlingsmetoder 
Uppsatsen empiri samlades in genom fyra stycken kvalitativa djupintervjuer där en 

kombination av de allmänna och informella intervjuguiderna användes. Den allmänna 

intervjuguiden innebär att forskaren tar fram relevanta samtalsområden för att skapa olika 

teman som är kopplade till frågeställningen som finns. Sedan framställs intervjufrågor till 

dessa teman. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning eller exakt ordagrant till varje 

informant. Sam Larsson (2005) beskriver hur den informella intervjuguiden ger ett mer öppet 

tillvägagångssätt att genomföra en intervju, samtalet mellan intervjuare och informant sker 

fritt och användandet av spontana frågor kan här tillämpas. Det är viktigt att intervjuaren är 

lyhörd i samtalet för att inte missa det väsentliga som informanten säger (Larsson, 2005:104). 

Intervjuer som är semistrukturerade lämnar det öppet både för informanterna och intervjuaren 

att fråga och tala om saker mer fritt samtidigt som det finns en grundbas för intervjuaren att 

utgå ifrån (Aspers, 2011:143). Genom att intervjua de före detta klienterna görs ett försök att 

få ta del av deras personliga bild av institutionaliseringen som behandlingsmetod samt hur 

mötet påverkat deras syn på myndighetsutövare.  

Totalt gjordes 4 intervjuer som varierade mellan 30 och 100 minuter och som i 

transkriberad text blev 73 sidor. Efter transkriberingen gjordes tematiseringar av varje enskild 

intervju utifrån tre teman: kommunikation, maktutövning/kommunikativ makt samt 

erkännande/attityd. Efter att empirin tematiserats analyserades den genom utvalda teorier. 

Det finns en brist i forskningsfältet rörande det valda ämnet vilket har begränsat urvalet 

av den utvalda forskningen. Informationssökning har skett i akademiska databaser, 

genomläsning av skrivna rapporter där källorna har studerats samt sökningar på internet av 

avhandlingar rörande ämnet. Socialstyrelsens egna rapporter i ämnet har aktivt valts bort då 

tillförlitligheten inte anses vara tillräckligt hög då de granskar sin egen verksamhet. Valet att 

inte ta med rapporterna har gjorts för att i största mån säkra att inga godtyckliga tolkningar 
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eller förvrängda sanningar ska reproduceras av uppsatsförfattarna. Den tidigare forskning som 

bedömts som tillförlitlig och valts ut är en kunskapsöversikt skriven av Tore Andreassen 

Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen (2003), en avhandling av Inger 

Claezon Tvångsomhändertaganden - Ur tonåringars, anhörigas och socialsekreterarens 

perspektiv (2004) och en rapport från Barnombudsmannen Bakom fasaden (2011). 

 

2.2.1 Analysmetoder 

Denna uppsats utgångspunkt är deduktiv då utgångspunkten för uppsatsen är byggd på flera 

utvalda teorier som har styrt uppsatsens fokus och frågeställningar (Larsson, 2005:95- 96). 

Uppsatsen har utformats med en kvalitativ ansats och empirin analyseras genom 

narrativ textanalys kombinerat med meningstolkning. Den kvalitativa ansatsen innebär ett 

ifrågasättande av redan på förhand givna antagande gällande ett problem i ett försök att förstå 

det objekt som ska studeras (Aspers 2011:14). En narrativ kan förstås som alla former av 

kommunikation och det är genom narrativen som erfarenheter struktureras upp i en narrativ 

textanalys. Narrativen kan användas för att bland annat rapportera resultat, studera 

forskningsproblem och redogöra resultat av intervjuanalyser (Robertson, 2005:228, 233). 

Meningstolkning innebär ett försök att mer djupgående förstå innebörden av uttalanden och 

handlingar som har beskrivits av informanten och tolka dessa utifrån de teorival som gjorts 

(Larsson, 2005:106). Transkriberingen gör uppsatsförfattarna tillsammans för att undvika 

godtyckliga tolkningar eller missförstånd. 

Utifrån den nämnda förförståelsen valdes huvudteorier ut såsom Erving Goffmans 

(2009) teorier om kommunikativ makt samt Michel Foucaults ([1975] 2003) maktteori. 

Goffman talar om hur kommunikation används som ett maktverktyg för att definiera sociala 

roller och positioner medan Foucault beskriver hur samhället använder disciplin och 

institutionaliseringar som försök att normalisera individer. Som komplement till dessa valdes 

Ted Goldbergs (2010) stämplingsteori, Erving Goffmans ([1973] 2007, [1971] 2001) totala 

institutioner och stigma, Elliot Aronsons (2008) socialkonstruktivistiska socialpsykologi 

rörande självidentitet, samt Erich Fromms (1982) teori om spontan gemenskap. Alla dessa 

kompletterande teorier rör sig kring det sociala samspelet individer emellan och hur detta 

samspel formar individer, deras självuppfattning och attityder kring sig själva och samhället. 

Dessa teorier kommer att presenteras mer utförligt längre fram i uppsatsen. 

2.3 Urval och avgränsning 
Intentionen från början var att komma i kontakt både med socialsekreterare och klienter, för 

att få ta del av deras personliga upplevelser och synen på både mötet och institutionalisering 
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som behandlingsmetod. För att komma i kontakt med socialsekreterare och före detta klienter 

skickades information gällande uppsatsen och den tänka utformningen av intervjun ut till 

samtliga socialkontor i Stockholms kommun samt till ett flertal frivilligorganisationer. 

Informationen skickades via mail till 34 olika enhetschefer eller ansvariga, på avdelning barn 

och ungdom inom socialtjänsten i Stockholm och de ombads att vidarebefordra mailet till 

socialsekreterarna. Mailet skickades ut två gånger, en gång för en inbjudan och ytterligare en 

gång som en påminnelse. Mailet skickades även ut till de ansvariga på utvalda 

frivilligorganisationer där de ombads vidarebefordra informationen till anställda som stämde 

in på den önskade målgruppen. Då responsen från socialkontoren i stort sett uteblev, 

sammanlagt kom tre nekande svar in, gjordes avgränsningen att enbart intervjua före detta 

klienter. Kontakten med frivilligorganisationerna ledde till tre intervjuer med före detta 

klienter. Den fjärde intervjun kom till genom förslag på en informant av en bekant. Kontakten 

med två informanter togs via mail och två informanter kontaktades via telefonsamtal där 

numret lämnats ut av deras arbetsgivare. Innan telefonsamtalen till de två informanter som 

inte kontaktades via mail ägde rum blev informanterna upplysta av arbetsgivaren att de skulle 

bli kontaktade gällande uppsatsen. De informanter som intervjuats är mellan 26 - 41 år gamla 

och har alla någon gång när de var mellan 15-25 år vistats på en sluten institution. Den 

uteblivna responsen från socialsekreterarna ledde till att uppsatsens syfte och 

problemformuleringar delvis fick skrivas om till att enbart beröra före detta klienter och deras 

upplevelser. Det är svårt att spekulera i varför inga socialsekreterare ville delta i intervjuerna. 

Kanske beror det på tidsbrist som en av dem som avböjde en medverkan angav, eller att 

socialsekreterarna inte har kontakt med klienterna efter placeringen som ett annat svar löd. Då 

media i den akademiska världen har en tendens att måla upp en negativ bild av socialtjänsten 

skulle en hypotes kunna vara att det finns en rädsla för att missförstås eller att en än mer 

negativ bild reproduceras vid en medverkan.    

2.4 Reliabilitet och validitet 
Jan Eliasson (2007) beskriver hur reliabiliteten syftar på pålitligheten av resultatet i en studie. 

En hög reliabilitet innebär ett icke-existerande av osystematiska eller slumpmässiga fel i 

undersökningen. Sådana fel kan uppstå genom felaktiga mätinstrument, trötthet vid 

undersökningstillfället eller slarvfel såsom stavfel etcetera. Reliabilitet kan mätas genom 

upprepade undersökningar eller jämförelse mellan två undersökningar som använt liknande 

eller samma mätinstrument (Eliasson, 2007:70- 71). Författarna till denna uppsats har försökt 

hålla hög reliabilitet genom att båda har varit närvarande under intervjuerna och har därmed 

kunnat komplettera med frågor om alla inte ställts. Vidare har transkriberingen skett 
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gemensamt för att undvika missförstånd av vad informanten sagt, godtyckliga tolkningar eller 

eventuella skrivfel som till exempel stavfel. Innan analysstadiet inleddes har tematiseringarna 

och tolkningar av informanternas svar diskuterats noga. 

Validitet brukar definieras i forskningslitteratur på tre olika sätt och behandlar: 1) att det 

finns en samstämmighet rörande de teoretiska definitioner som gjorts och de operationella 

indikatorerna, 2) ett icke-existerande av systematiska fel och slutligen 3) att det som mäts är 

det som sägs ska mätas. Beskrivning ett och två sammanfattas som begreppsvaliditet och 

definition tre kallas resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten kan diskuteras och börja testas då 

teoretiska begrepp och mätverktyg bestämts medan resultatvaliditeten endast går att mäta när 

empirin är insamlad. God validitet anses av Eliasson vara grundläggande för att möjliggöra 

trovärdiga slutsatser om verkligheten (Eliasson, 2007:61, 63). För att slutligen uppnå god 

resultatvaliditet måste begreppsvaliditeten vara god samtidigt som det finns en hög reliabilitet 

(Eliasson, 2007:70). Syftet med uppsatsen, som är att undersöka klienternas personliga 

upplevelser av mötet med myndighetsutövare och huruvida institutionaliseringen som 

behandlingsmetod påverkat individens syn på dessa myndighetsutövare, och uppsatsens 

resultat är samstämmigt. Alla informanter har på ett eller annat sätt blivit påverkade av 

behandlingsinsatsen vilket har format deras attityder mot myndighetsutövare. Vidare visar 

informanternas svar ett gott samband till de teoretiska ansatser och utgångspunkter som 

använts. En problematik är det faktum att det förflutit tid sedan informanterna vistats på 

institutionerna och deras tid för självreflektion och eventuellt inflytande utifrån kan påverkat 

hur de minns och återger sin historia. 

2.5 Generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning finns det en generaliseringsproblematik som grundar sig på att 

urvalet ofta är relativt litet och icke-slumpmässigt, vilket försvårar en möjlighet till 

generalisering. Ibland kan extrapolering användas och detta innebär att försiktigt uttala sig 

om resultatet är tillämpbart på liknande situationer eller förhållande men ändå inte exakt 

överensstämmande (Larsson, 2005:118). 

Syftet med uppsatsen är inte att framställa ett generaliserbart resultat utan intentionen är 

att belysa och synliggöra de fyra före detta klienternas personliga upplevelser och berättelser, 

analysera dessa och sammankoppla empirin med teoretiska tankegångar. Endast fyra 

intervjuer gör det i princip omöjligt att generalisera resultatet men uppsatsförfattarna upplever 

trots detta en mättnad i empirin. Begränsningar i form av begränsad tid för uppsatsen, pengar 

och kontaktnät har dessutom gjort det omöjligt att nå en tillräckligt stor och slumpmässig 

informantgrupp för att en generalisering skulle kunna vara möjlig. 
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2.6 Etiska dilemman 
Det är av största vikt att tänka över vilka etiska dilemman som kan uppstå vid en vetenskaplig 

studie. Det är inte etiskt försvarbart att genomföra en studie som går emot de regler som 

forskarsamhället ställer (Aspers, 2011:83). Larsson (2005) tar upp två aspekter som Kvale 

(1997) benämner är av yttersta vikt gällande etiska dilemman. Det ena är informerande 

samtycke som syftar till att forskaren ska informera informanterna innan intervjutillfället om 

studiens allmänna syfte samt att deltagandet i studien är frivillig och att de har rätt att avbryta 

samarbetet när som helst under studiens gång. Den andra aspekten är konfidentialitet vilket 

innebär att informantens identitet inte ska kunna utläsas av det redovisade empirimaterialet 

som framkommer i studien (Larsson, 2005:119). Detta är etiska överväganden som har 

beaktats i uppsatsen. Informanterna har fått ta del av uppsatsens syfte i samband med den 

förfrågan om deltagande i studien som ställdes genom det informationsbrev som skickades till 

informanterna. Information om att informanterna är anonyma samt att de inspelade materialet 

enbart hanteras av uppsatsförfattarna och förstörs efter uppsatsens publikation har även 

delgetts. I förfrågan om deltagande informerades det även om att informanterna har rätt att 

avbryta intervjun närsomhelst och att de har rätt att ta del av ljudupptagningar, transkribering, 

den samanställda empirin och det färdiga resultatet innan uppsatsen lämnas in. Innan 

intervjun påbörjades gavs även samma information muntligt. Därmed anses att de krav som 

ställs på att undvika etiska dilemman vid en studie ha uppfyllts. Det som kunde ha gjorts för 

att förstärka säkringen ytterligare skulle varit att erbjuda ett eftersamtal för informanterna då 

känslor kan ha väckts vid intervjutillfället.  

Då ingen intervju kunde genomföras med någon socialsekreterare blir det endast före 

detta klienters svar/åsikter som framförs i uppsatsen. Objektivitet i framställningen av mötet 

parterna emellan blir därmed problematisk. Uppsatsförfattarna har därför aktivt valt att återge 

det informanterna berättat med vetskapen om att det är subjektiva berättelser samtidigt som 

socialsekreterarnas röster beskrivs utifrån den tidigare forskningen i resultat och analysdelen.  

 

3 Bakgrund 
För att ge läsaren en förståelse för vad en klient är och varför begreppet används i uppsatsen 

kommer detta förklaras utifrån Tapio Salonens tankegångar där en skillnad görs mellan 

konsument, brukare och klient utifrån handlings- och maktmöjligheter. Efter det följer en 

bakgrundspresentation till förhållandet mellan makt och hjälp ur ett kommunikativt perspektiv 

utifrån Greta Marie Skaus diskussion kring relationen klient och socialsekreterare. Böckerna 
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har valts då de fokuserar på centrala teman för denna uppsats såsom relation mellan klient och 

socialsekreterare, kommunikation och makt. 

3.1 Begreppsdefinition - skillnad mellan brukare och klient 
Tapio Salonen (1998) beskriver att det går att särskilja på tre roller i medborgares möte med 

den kommunala servicen och dessa roller är; konsument/kund, brukare och klient. 

Konsumentens roll är stark, oberoende och innebär att konsumenten har möjlighet att ha 

alternativ i sina val. Konsumenten kan vända sig någon annanstans om servicen exempelvis 

inte passar. Detta förutsätter att konsumenten har tillgång till resurser såsom handlingskraft, 

kunskap och pengar. Brukarrollen innebär möjlighet att kunna agera och ha ett visst 

inflytande på samhälleliga institutioner och situationer. Klientrollen inom det sociala arbetets 

historiska framväxt kan ses som en beroendeställning för den enskilde personen. Denna 

beroendeställning syftar gentemot samhälleliga institutioner som den enskilde inte kan styra 

över och en underordning för myndigheternas godtycke och villighet att hjälpa (Salonen 

1998:46- 48). Salonen tar upp tre olika strategier som de tre rollerna kan använda sig av sorti, 

protest och anpassning och visar därmed skillnaden mellan de olika rollerna. Konsumenten 

har möjlighet att acceptera eller förkasta olika former av erbjudande och kan använda sig 

främst av strategin sorti. Författaren tar exemplet att helt enkelt lämna en affär eller en 

restaurang om något inte passar sig. Brukarens främsta strategi är protest eller eget 

engagemang där brukaren har ett egenintresse av en eventuell förändring och det finns oftast 

en strävan hos både brukaren och till exempel personal inom omsorgen att finna lösningar 

tillsammans. Klienten inom socialtjänsten saknar möjlighet att använda sig av sorti och 

protest som strategier utan har istället anpassning som strategi. Klienten kan inte bara byta 

socialkontor, som strategin sorti syftar till eller byta socialsekreterare och därmed använda sig 

av strategin protest. Vid försök till sådana handlingar är det motparten, klientens 

socialsekreterare, som måste godkänna ett sådant beslut (Salonen, 1998:48- 49). 

3.2 Makt och hjälp i relation till kommunikation 
Greta Marie Skau (2007) diskuterar förhållandet och samarbetet mellan begreppen makt och 

hjälp. Vidare diskuteras hur begreppen kan hanteras i en situation där en person som befinner 

sig i en utsatt situation sträcker ut sin hand för att få hjälp från till exempel socialtjänsten. I 

flera fall ses begreppet hjälp som en enbart positiv handling men det kan även finnas negativa 

aspekter av hjälpandet också. Som exempel tas att personen som motar hjälpen till exempel 

inte anser att den typ av hjälp som erbjuds är den rätta. Gällande maktaspekten är den hjälpen 

ofta underkommunicerad och dold vilket gör det relevant att titta på relationen mellan 

socialsekreterare och klienter. Makt, till skillnad från hjälp, ses däremot ofta som något 
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negativt, både när det handlar om att utöva makt eller att vara den personen som makten 

utövas på. Därmed är det viktigt att socialsekreterare vars arbete går ut på att hjälpa 

människor i svåra situationer förstår maktaspekten och hur användandet av den kan påverka 

en klient (Skau, 2007:13- 14). Skau tar upp att maktaspekten i stort sätt alltid finns med i alla 

typer av interaktioner mellan klient och socialsekreterare men att den ofta döljs. En anledning 

som tas upp i Skaus bok till varför makt ofta kan leda till destruktiva resultat är att de som 

utövar makten kan vara omedvetna och oprofessionella i sitt hanterande av den. Det finns en 

generell maktobalans i relationen mellan klient och socialsekreterare som förstärks av att 

klienten många gånger inte är medveten om vilka rättigheter denne har. En annan anledning 

kan vara att klienten visst är medveten om sina rättigheter men saknar psykisk och fysisk 

styrka för att ställa de kraven (Skau, 2007:35- 38). 

Skau (2007) tar upp språket som människans viktigaste verktyg för kommunikation och 

samspel för skapande av makt och legitimering av handlingar eftersom det är genom språket 

individer kan samtala med andra. Genom språket kan människor både utesluta eller innesluta 

någon. När en person blivit klient på grund av den utsatta situation som personen befinner sig 

i sker en förvandling i språkanvändandet där socialsekreteraren förvandlar vardagsspråket till 

fackspråk. Användandet av fackspråk framställs som mer trovärdigt än det vardagliga språket 

och anses därmed ge en mer sann bild av verkligheten. Genom denna förvandling av språket 

blir det legitimt och skapas en tillgänglighet för socialtjänsten att göra ingripanden i klientens 

privata liv. Denna språkliga förvandling är det första tillfället till maktyttringen i mötet mellan 

socialsekreteraren och klienten där det kan uppstå en konflikt och en maktkamp i de fall 

klienten ifrågasätter socialsekreterarens tolkning av klientens hälsotillstånd och/eller 

levnadssituation. Skau tar upp frågan om vem som egentligen kan anses ha rätt eller anses 

vara bäst lämpad att definiera den verklighet som de båda parterna kan argumentera om. Det 

är inte ovanligt att socialsekreteraren i många fall använder ett fackspråk som klienten inte 

förstår vilket också kan vara ett led i maktkampen parterna emellan. Det är genom 

socialsekreterarens benämningar som tolkningen av klientens vardagssituation skrivs ner i 

journaler och övriga officiella sammanhang. Ju längre tiden går kan klienten glida in i samma 

syn på sig själv som socialsekreteraren har vilket kan leda till att klienten börjar benämna sitt 

liv och sina problem utifrån samma tolkningar som socialsekreteraren gjort. Detta menar Skau 

är ytterligare ett bevis på vilket språk som har mest makt (Skau, 2007:48- 51). I stället för att 

använda språket som en del i sin maktutövning skulle socialsekreteraren använda språket för 

att kunna inspirera och hjälpa klienten att se lösningen på det problem som finns, och genom 

detta använda språket som en förutsättning för frigörelse (Skau, 2007:53). 
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4 Tidigare forskning 
Utövandet av institutionalisering som behandlingsmetod för ungdomar är något som det under 

lång tid har diskuterats och tvistats om. Idag finns det endast bristfällig forskning kring 

institutionalisering och dess resultat. Som underlag för uppsatsen har en kunskapsöversikt 

skriven av Tore Andreassen, en avhandling av Inger Claezon och slutligen en rapport från 

Barnombudsmannen används.  

4.1 Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen 
Tore Andreassen (2003) diskuterar den institutionsbehandling som ungdomar med 

beteendeproblem tilldelas. Institutionsvårdens effekter på dessa ungdomar har varierande 

resultat. Behandlingens resultat påverkas av olika faktorer som till exempel val av 

behandlingsprinciper och metoder, men även av hur kompetent personalen är på att hantera 

svåra situationer som kan uppstå (Andreassen, 2003:9). Andreassen tar upp att tidigare 

forskning pekat på att en del av ungdomarna blir bättre under själva vårdtiden på institutionen 

men att ungdomarna ofta faller tillbaka i sitt tidigare beteende efter utskrivningen. 1997 

fastslogs det vid en expertkonferens i Norge att den befintliga forskningen gällande 

institutionsbehandling av barn och ungdomar med beteendestörningar inte ger tillräckligt med 

stöd för att utveckla systematiska behandlingsmetoder. Ett resultat av detta har blivit att det 

finns stora variationer i institutionsutbudet för barn och ungdomar. Det leder till relativt 

slumpartade åtgärder och att många placeringar görs utan vetskap om effekten av den 

behandlingsform som valts. Det gör det svårt att veta om den ena behandlingen är bättre än 

den andra eller om det till och med kan vara på det sättet att ungdomen skulle klara sig bättre 

utan åtgärd alls. Enligt Andreassen är det många ungdomar som saknar en positiv erfarenhet 

av institutionsvård och det är därför som det finns ett stort behov av mer och bättre forskning 

som visar på vad som skiljer effektiv institutionsbehandling från den mindre effektiva 

(Andreassen, 2003:11- 12, 14). Det finns forskning som både stödjer och talar emot 

institutionsbehandling. Andreassen tar upp Smokowski & Wodarskis (1996) tankar om vad 

som är styrkan gällande institutionernas behandling och menar på att separationen mellan 

föräldrar och barn är positivt, då läget ofta är spänt vid det aktuella tillfället, och att det finns 

möjlighet till varierande emotionellt engagemang för ungdomen tack vare personalen. Den 

miljö som en institution bjuder på gör det möjligt för ungdomen att leva efter en mer 

strukturerad vardag vilket anses vara positivt för ungdomar som har svårt att kontrollera sina 

impulser (Andreassen, 2003:13- 14). 

Enligt Andreassen är den viktigaste frågan för att få ett bra resultat av 

institutionsbehandlingar av ungdomar att de tilldelas en behandlingsmetod som är 
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individanpassad. Det finns många ungdomar som avbrutit sin behandling långt tidigare än 

planerat och som upplever hela vistelsen på institution som väldigt instabil. Ett av villkoren 

som sätts upp för att behandling ska ha visad effekt är just att behandlingen inte får avbrytas. 

Resultat som visar positiva effekter av behandlingen, både kort- och långsiktigt är viktigt. När 

resultat tyder på en liten generell effekt, avbrott i en positiv utveckling efter utskrivning och 

en negativ utveckling efter institutionsvistelsen uppdagas blir det legitimt att ifrågasätta om 

det kan anses försvarbart att ge institutionsbehandling som insats. Det måste då göras fler 

studier som klargör vad det är som bidrar till en negativ utveckling efter utskrivning och för 

vilka ungdomar det gäller. Det måste även klargöras vad för påverkan ett avbrott från 

behandlingen samt upplevelsen av instabilitet i behandlingen har för betydelse på 

behandlingseffekter (Andreassen, 2003:121). Vad som kännetecknar en bra 

institutionsbehandling, menar Andreassen, är att institutionerna kan bemästra ungdomars 

beteende, våldsamhet och aggressioner och att de kan skapa en stabilitet i miljön för 

ungdomen under själva vistelsen. Förutom att det är viktigt att institutionen kan genomföra 

den planerade behandlingen utan avbrott är det även viktigt att institutionerna har den miljö 

och behandlingsinnehåll som ger ett bra resultat för en specifik grupp av ungdomar. För att 

kunna uppnå detta ställs stora krav på institutionen och på den arbetande personalen. 

Ungdomar som från början inte anses ha särskilt stora beteendeproblem riskerar genom att 

vara tillsammans med andra ungdomar som har en mer omfattande problematik att “smittas”, 

som Andreassen uttrycker det, och dra på sig mer problem än innan institutionaliseringen 

(Andreassen, 2003:179- 180 & 339- 340). 

4.2 Tvångsomhändertaganden 
Ingrid Claezon (2004) genomförde ett forskningsprojekt i Malmö 1996 som omfattade 39 

ungdomar i åldern 14-21 år och som någon gång i sitt liv varit placerade inom 

samhällsvården. Det huvudsakliga syftet med forskningsprojektet var att undersöka sociala 

interventioner i familjer där ungdomar omhändertagits för samhällsvård men även vilka 

orsaker som lett till att ungdomen lämnat samhällsvården och vilken roll det sociala arbetets 

utförande kan ha spelat. 

Enligt Claezon finns det en allmän föreställning om hur processen av lösningen av ett 

problem går till: problem → utredning → bedömning → åtgärd. I denna process definierar 

socialsekreteraren problemet utifrån organisationen och sitt eget förhållningssätt samt 

tolkandet av relevanta lagar. Detta utgör grunden för socialsekreterarens beslut för hur 

problemet ska lösas. Beroende på var en klient bor och vilken socialsekreterare klienten har 

kan handläggningen av ärendet variera eftersom den professionella kunskapen tillsammans 
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med egna värderingar och samhällsnormerna spelar in i beslutfattningsprocessen. Då 

samhället är i ständig utveckling kan synen på olika problem utvecklas och förändras. 

Eftersom socialsekreteraren och klienten möts i ett sammanhang som ser olika ut från tid till 

tid kan det innebära att klienten i varierande grad kan påverka det sociala arbetet. Relationen 

mellan socialarbetaren, klienten och verksamheten kan därmed ses som reflexiv och i en 

ständig påverkansprocess (Claezon, 2004:32- 35).   

Claezon (2004) tar upp att det inte är ovanligt att mötet mellan socialarbetare och klient 

beskrivs genom ett maktperspektiv, vilket även visade sig i de intervjuer som Claezon 

genomförde. Inom socialtjänsten är det ofta socialarbetarens tolkning av vad ett problem är 

som anses vara legitim, även om problembäraren, det vill säga klienten, betraktar denna 

tolkning som felaktig (Claezon, 2004:31, 37). För att lösa en klients problem väljer 

socialsekreteraren en intervention som har fokus på problemet som denne anser att klienten 

har och tar inte alltid hänsyn till personen som en individ (Claezon, 2004:39). Författaren tar 

upp Börjesons (1999) mening att det finns en inbyggd föreställning om socialt arbete gällande 

socialarbetarens makt och klientens maktlöshet (Claezon, 2004:40- 41). Ett bra bemötande 

innebär att socialarbetaren hjälper klienten att förstå skillnader och konsekvenser av olika val 

som till exempel behandling. Om ett gott samspel byggs upp mellan klient och socialarbetare 

främjar det deras relation och strävan mot en lösning av klientens situation. Detta kan stärka 

klientens självförtroende och öka tron på att kunna hantera det problem som föreligger. Varje 

gång klienten får uppleva ett lyckat resultat av sina handlingar eller sitt beteende ökar tron på 

den egna förmågan att även lyckas i framtiden (Claezon, 2004:54- 55). 

 

4.2.1 Ur ungdomens perspektiv 

Ungdomarna som deltagit i Claezons forskningsprojekt är samstämmiga över hur bilden av en 

god socialsekreterare bör vara för att en bra relation dem emellan ska uppstå. Detta genom att 

socialsekreteraren visar engagemang, har förmågan att lyssna och inger förtroende vilket leder 

till att ungdomen kan känna tillit. Att socialsekreteraren även ger av sin tid är viktigt för att 

samspelet ska bli konstruktivt (Claezon, 2004:80- 81). Denna bild av hur en god 

socialsekreterare ska vara kan bli problematiskt då socialarbetaren kan sända ut flera olika 

signaler till ungdomen vilket framkommer i Claezons avhandling. Författaren tar upp 

Uggerhøjs (1997) tankar om hur en del av de signaler som karakteriserar det sociala arbetet 

berör rollfördelningen mellan socialarbetaren och klienten. Samtidigt som socialarbetaren i 

form av en rådgivande person sänder ut signaler till ungdomen att här finns en person att lita 

på och som ungdomen kan samarbeta med, sänds också signaler ut med en mer kontrollerande 

karaktär från socialarbetaren i dess roll som myndighetsperson. De mer kontrollerande 
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signalerna som sänds ut blir motsatsen till tillit och trygghet som är en viktig del i arbetet för 

att bygga upp en god relation parterna emellan. När ungdomarna uppfattar dessa olika 

signaler är det därmed svårt att enbart se socialarbetaren som en person som arbetar med och 

för ungdomen. Ungdomen kanske snarare uppfattar socialarbetaren som en person som 

representerar ett system som bedömer och handlar i sakfrågor utan ungdomens medverkan 

(Claezon, 2004:82). 

Det maktutövande som sker i situationen när en intervention fastställs i form av ett 

tvångsomhändertagande blir särskilt tydligt. Det som många ungdomar däremot inte är 

medvetna om är att socialarbetarens makt när det kommer till placeringar är väldigt begränsad 

samtidigt som den kan tyckas tydlig. Det är sällan på det viset att socialarbetaren anser att den 

åtgärd och val av placering som gjorts är det optimala valet för ungdomen men att tillgången 

till mer passande placeringar är svårtillgängliga. Ungdomarna kritiserar överlag den 

information som socialtjänsten gett dem. Det var flera gånger som ungdomarna inte fått reda 

på vad som hände kring besluten och varför besluten togs samt vad de innebar (Claezon, 

2004:87- 88). Samtidigt anser en del av ungdomarna att socialarbetarens ingripande i de 

ungas livsstil varit positiv och att det som inte fungerat på ett bra sätt är hur själva valet av 

placeringen gått till. Ett sätt att lösa detta på enligt ungdomarna själva, skulle vara ett bättre 

samarbete när val av institution ska göras (Claezon, 2004:93- 94). 

 

4.2.2 Ur socialsekreterarens perspektiv 

Socialsekreterarens roll för ungdomens utveckling och framtid kan ofta vara avgörande och 

det är en ansvarsfull uppgift som socialsekreteraren sitter på när det ska fattas ett beslut om 

situationen. För att kunna fatta beslut krävs att socialsekreteraren besitter både vetenskaplig 

kunskap men även kunskap som är förvärvad genom tidigare praktiskt arbete. När det står 

klart att en ungdom riskerar sin hälsa genom destruktiva beteenden som till exempel 

missbruk, prostitution etcetera måste socialsekreteraren ta till de åtgärder som krävs för att 

förbättra situationen för ungdomen, ofta mot dennes vilja (Claezon, 2004:161, 165- 166). 

En av socialsekreterarna som Claezon har intervjuat talar om att det är först efter en tids 

arbete som det känns okej att dela med sig av både positiva och negativa erfarenheter med 

arbetet. Det handlar många gånger om att “stå ut” och visa för ungdomen att den är 

betydelsefull, trots upprepade avbrott i behandlingen och andra personliga utbrott. Det är 

sällan en socialsekreterare får positiv respons för sina insatser i arbetet med ungdomar och 

deras familjer. För att verkligen förstå arbetet och de konsekvenser som kan uppstå gäller det 

att se till ett längre perspektiv. Det är inte alltid säkert att de placeringar som väljs som insats 

för ungdomen fungerar, eller inte ens innan placeringen anses vara de bästa. Då handlar det 
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om att inte ge upp arbetet och söka efter nya fungerande lösningar för att ungdomen ska få 

den hjälp som behövs. Det framkommer i Claezons intervjuer att socialsekreterarna fortsätter 

försöka förstå vad som försiggår inom ungdomen trots till exempel upprepade rymningar. Det 

handlar många gånger om att som socialsekreterare stå ut med den aktuella situationen och att 

ge ungdomen information om varför socialsekreteraren försvarar valet av behandling och den 

policy som finns (Claezon, 2004:163- 165). Socialsekreterarna pratar även om att det är 

viktigt att visa lyhördhet för ungdomen. Att lyssna till vad de själva kan ha för förslag till 

lösning på den situation de har hamnat i. Det är inte alltid som förslagen går att ta hänsyn till 

eller sätta i bruk men ibland kommer det fram förslag som socialsekreteraren själv inte skulle 

ha tänkt på och som faktiskt har fungerat (Claezon, 2004:167- 168). 

Socialsekreterarens roll innebär både makt och maktlöshet och det handlar ofta om 

ekonomiska regleringar. De interventioner som ska tilldelas till ungdomarna är beroende av 

att det finns en ekonomi som tillåter det. Även om socialsekreteraren kan vilja erbjuda en 

individanpassad placering för ungdomen styrs socialsekreteraren av sin organisations regler 

och ekonomiska förutsättningar. Det framkommer i avhandlingen att det har uppstått 

situationer där socialsekreterare sitter i en situation där flera ungdomar är i behov av samma 

sorts placering men där det bara funnits möjlighet att erbjuda en ungdom en sådan placering. 

Detta visar tydligt socialsekreterarnas maktlöshet. Det kan vara en frustrerande situation för 

en socialsekreterare som har fattat ett beslut grundat på vad som är bäst för ungdomen men 

sen inte har möjlighet att styra över själva genomförandet utan måste välja något annat mindre 

tillfredställande placeringsalternativ (Claezon, 2004:170, 172). 

Claezons (2004) tolkning av socialsekreterarnas egna åsikter kring ämnet är att det hos 

socialsekreterarna går att återfinna en stark vilja för att en positiv förändring i ungdomens liv 

ska ske och att arbetet för det mesta genomförs med förhoppningar om att kunna erbjuda en 

bra institutionsplacering. Dock är det ofta socialsekreterarnas misslyckanden som 

uppmärksammas när de talas om deras arbete. Claezons framhåller att makten som 

socialsekreteraren sitter på måste sättas i relation till den maktlöshet som uppstår i bristen av 

valmöjligheter gällande interventioner (Claezon, 2004:176- 177). 

4.3 Bakom fasaden - en rapport från Barnombudsmannen 
Barnombudsmannen (2011) besökte under 2010 13 orter och kartlade drygt hundra barn och 

ungdomar som befann sig på olika former av instanser i en kartläggning för att söka förståelse 

för dessa barns hälsa och situation. Totalt intervjuades 108 barn, 73 bodde på HVB-hem och 

35 bodde i familjehem. Intervjuerna sammanställdes i en rapport och där barn och ungdomar 

berättar om en känsla av att de inte blir lyssnade på och om de negativa förväntningar som 
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personal och andra har på dem. I sin tur leder detta både till konflikter mellan personal och 

ungdomar men även till uppgivenhet och misstro hos ungdomarna (Barnombudsmannen, 

2011:3, 10). 

När ungdomarna kommer till HVB-hemmen finns det strikta regelverk och i många fall 

måste ungdomarna skriva på ett kontrakt att följa dessa regler. Ungdomarna berättar att 

information om deras rättigheter ofta saknas och att personalen fokuserar på ungdomarnas 

skyldigheter. Kontrakten kan vara utformade på så sätt att ungdomarna får avsäga sig sina 

rättigheter till exempel rättigheten till privatliv (att slippa få sitt rum genomsökt), rätten till 

egendom (mobiltelefonen) och så vidare. Upp till tre månader i början av vistelsen får 

ungdomarna leva i princip total isolering från omvärlden. Reglerna på institutionerna berör 

olika delar och områden av livet men fokuserar alltid på begränsningar av handlingsutrymmet 

för ungdomarna (Barnombudsmannen, 2011:13). Nästan överallt kompletteras reglerna med 

bestraffningar som kan handla om avdrag på fickpengar, isolering, indragna permissioner och 

det förekommer även fysisk och psykisk våldsutövning mot ungdomarna. Som exempel 

berättar ungdomarna att det fysiska våldet handlar om att fysiskt hålla fast någon för att lugna 

individen och det psykiska våldet innebär verbala kränkningar och hot om fysiskt våld 

(Barnombudsmannen, 2011:14). 

Ungdomarna menar att de blir fel- och övertolkade av personalen. Det kan ta sig uttryck 

i att ungdomarna anses ha aggressivitetsproblem som de ska arbeta med fast de endast säger 

ifrån till personalen när de inte vill utsättas för en del saker (Barnombudsmannen, 2011:22- 

23). 

 

4.3.1 Kontakten med socialtjänsten under placeringen 

Många av de tillfrågade barnen berättar att socialtjänsten inte finns till för dem under tiden de 

är placerade. Det saknas även information till ungdomarna om hur de ska agera om de har 

klagomål på socialtjänsten. Det verkar även finnas en stor variation i hur mycket 

socialsekreterarna verkar bry sig.  Till exempel anser ungdomarna att det finns en brist i 

informationen gällande hur länge deras placering kommer att fortsätta och de flesta har inte 

fått vara delaktiga i varken utformandet av vård/behandlingsplaner eller fått dem förklarade 

för sig. Den behandling som ges är sällan individanpassad och detta kan ta sig i uttryck i att 

alla som är placerade måste genomgå drogterapi fastän vissa ungdomar inte har någon 

drogproblematik utan deras placering beror på något annat (Barnombudsmannen, 2011:27, 

38). 

Barnombudsmannen (2011) menar i rapporten att det finns brister gällande information 

och kommunikation i den sociala barnavården där socialtjänsten inte tar in och lyssnar på 



 

16 
 

ungdomar tillräckligt. Dessutom saknar ungdomarna möjligheten att vara delaktiga i beslut 

som rör dem och att kunna komma i kontakt med sin socialsekreterare. Rapporten beskriver 

att många av de barn och ungdomar som blivit placerade med stor sannolikhet blivit svikna av 

vuxenvärlden tidigare och därför är inte ungdomarnas tilltro till vuxna särskilt stor och det är 

därför av vikt att inte svika dem igen (Barnombudsmannen, 2011:39- 40). 

 

5 Teori 
I uppsatsen används teorier om kommunikation, maktutövning/kommunikativ makt och 

erkännande/attityder. Nedan följer en kort redovisning av dessa teorier. 

5.1 Kommunikation 
Kommunikation och interaktion, eller icke-kommunikation, betraktas i denna uppsats som 

något grundläggande för maktutövning, erkännande/attityd, utformandet av relationer och 

handlingsutrymmet mellan klienter och myndighetsutövare. Nedan följer en kort presentation 

av Goffmans tankar om kommunikation, sociala roller och interaktionen mellan människor. 

 

5.1.1 Goffman om jaget, roller och kommunikation 

Goffman ([1959] 2009) beskriver hur individer med vissa sociala egenskaper ur ett moraliskt 

synsätt har rätt att kräva att andra behandlar individen på ett passande sätt. Det är på denna 

princip samhället är organiserat. I mötet med andra kan individen uttrycka en idé som 

definition på den givna situationen och då görs ett anspråk på att vara en individ av ett särskilt 

slag. Därmed tvingas de andra att behandla och värdera individen såsom individer av dennes 

slag kan vänta sig. Samtidigt, menar Goffman, tar individen därmed avstånd från att vara 

någonting annat än just det individen utger sig för att vara och den behandling som skulle följt 

(Goffman, [1959] 2009:21). Interaktion definieras som ett ömsesidigt inflytande individer 

emellan över varandras handlingar och de sätt som individerna använder i direkt fysisk 

närvaro. När ett beteende upprepas kan detta leda till ett socialt samband. Den sociala roll 

som individer ikläds innehåller flera olika roller baserat på sammanhang och det är ett 

verkliggörande av rättigheter och skyldigheter som är knutna till en viss status (Goffman, 

[1959] 2009:23). I interaktionen med andra människor vill individen klarlägga all fakta som 

tillhör situationen. Om denna information tilldelas individen ges viss möjlighet att förstå vad 

som kan komma att ske och behandla de andra människorna efter sitt egenintresse. Då 

informationen uteblir måste individen försöka tyda situationen utifrån yttre tecken såsom 

antydningar, vinklar etcetera. Goffman hävdar att individer behandlar andra människor 

baserat på intrycket de ger i stunden om både det förflutna och framtiden. Det blir moraliska 
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handlingar utifrån de kommunikativa. Intryck av de andra kan betraktas som löften och krav 

och sådana brukar vara av moralisk karaktär. Intrycken som tas in inbegriper normer och när 

individen ska agera blir det därför av vikt att upprätthålla ett intryck av att dessa normer som 

tillhör dem uppfylls (Goffman, [1959] 2009:215- 217). Individer kan i vissa situationer 

befinna sig i roller som innebär underkastelse men detta innebär inte att de är utan möjligheter 

att handla och använda rollen som ett försvar. Goffman tar upp som exempel när 

underordnade helt enkelt bemöter överordnade som att de inte finns för att kunna hantera dem 

(Goffman, [1959] 2009:136). 

5.2 Maktutövning och kommunikativ makt 
I denna uppsats har Foucaults maktteori använts tillsammans med Lukes maktteori och 

slutligen presenteras Goffmans teori om slutna institutioner och den maktutövning som sker 

där. Dessa tre sätt att beskriva makten har valts då de alla betonar vikten av att belysa den 

kommunikativa maktutövning som inte alltid är synlig och som sker både genom möten med 

individer men även utifrån organisationer, institutioner och socialiseringsprocesser. 

 

5.2.1 Foucaults maktteori 

Foucault ([1975] 2003) beskriver hur den biologiska kroppen började betraktas som ett ting 

som kunde styras då makt applicerades. Genom att manipulera och disciplinera kunde något 

dugligt formas, kroppen skulle vara foglig och nyttosam vilket Foucault menar kan likställas 

med disciplin (Foucault, [1975] 2003:138- 143). Disciplin kan ta sig olika uttryck och 

Foucault exemplifierar med två olika former av disciplin. Blockaddisciplinen som har fokus 

på negativa åtgärder som straff på slutna anstalter och panotism som har fokus på disciplin 

som en process som genom effektivisering och funktionalisering av maktutövandet syftar till 

att förbättra utövandet av makten över hela samhället (Foucault, [1975] 2003:210). Denna 

mekanism innehar lagar, särskilda former av straff, sina typer av brott och ett privilegium för 

att döma och bestraffa. Straff inom institutioner är avsedda för att skapa mindre bortfall från 

den önskade ordningen. De straff som ingår i disciplinen fungerar som del i ett dubbelbottnat 

system som beskrivs som belöning och bestraffning där uppförande och prestationer inte 

främst utgår från motsatserna förbjudet och icke-förbjudet, utan fokuserar på gott och ont. 

Detta bidrar i sin tur till skapandet av hierarkier mellan så kallade “goda” och “onda” 

medborgare. Då dessa straffsystem ständigt är aktiva inom institutioner av disciplinär art och 

kontrollerar varje rörelse genom att jämföra, skapa hierarkier, utesluta och ena menar 

Foucault att detta bör förstås som normalisering (Foucault, [1975] 2003:179- 184). Syftet med 

institutionerna har på det sättet ändrats i det moderna samhället till att fungera som en 
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disciplinär normaliseringsmekanism istället för att endast agera som en straffunktion 

(Foucault, [1975] 2003:306). Normaliseringen och övervakningen har blivit ett av de mest 

starka och viktiga maktredskap i samhällets maktutövning. Det som kännetecknar en individs 

tillhörighet, status och privilegier påverkas till att antingen helt försvinna eller utökas med 

normalitetsgrader för att visa individens tillhörighet till en mer homogen samhällskropp. Detta 

fungerar i sin tur som ett sätt att skapa och bestämma rangordningar och klassificera 

medborgare. Foucault menar att det finns en framtvingad homogenitet i samhället som 

kommit utifrån normaliseringsmakten men som även lett till en utökad individualisering då 

det genom normaliseringen blir möjligt att utpeka avvikelser och mäta dessa (Foucault, 

[1975] 2003:185). Foucault beskriver att det finns två olika självklarheter med fängelset som 

först och främst handlar om att individen berövas sin frihet och att denna förlust torde ha 

samma värde för var och en. Vidare finns det en självklarhet med fängelset som baseras på 

uppfyllnadskrav eller tillskrivandet av uppgifter som finns, och det handlar i grunden om att 

förvandla människor (Foucault, [1975] 2003:125, 234). 

 

5.2.2 Lukes teorier om kommunikativ makt 

Lukes ([1974] 2005) beskriver tre maktperspektiv som benämns som endimensionellt, 

tvådimensionellt och tredimensionellt. Det första perspektivet betraktar makt som att A kan få 

B att handla på ett sätt som B eventuellt inte hade gjort om A inte besuttit makten. Det 

fokuseras på processer gällande beslutsfattande och synliga beteenden där makt, inflytande 

och kontroll anses vara synonymer och verktyg för att påverka aktörer (Lukes [1974] 

2005:15- 17). Det andra perspektivet för kritik mot det första perspektivet och menar att 

maktutövning sker också då A på något sätt medverkar i beslutsfattande som på något vis 

påverkar B. A kan dessutom utöva makt om A kan påverka eller förstärka institutionell praxis 

och/eller sociala och politiska mått, då till den grad att offentligheten och transparensen 

begränsas till de områden som är oskadliga för A. I dessa fall blir B förhindrad att agera och 

påverka på ett sätt att det kan skada A. Det handlar om att ha makten att förhindra, medvetet 

eller omedvetet, en spridning och ett offentliggörande av intressekonflikter. Inom perspektivet 

anses det att i maktförhållanden och samhällen finns riter och värderingar som systematiskt 

fungerar på bekostnad av vissa och således till fördel för andra personer. I maktbegreppet 

ingår begrepp som inflytande, manipulation och tvång. Vidare menar förespråkare för det 

tvådimensionella perspektivet att det är av vikt att observera både beslutsfattande och likväl 

icke beslutsfattande processer (Lukes, [1974] 2005:20- 21). Det tredimensionella perspektivet 

som Lukes presenterar kritiserar de två tidigare perspektiven och anser att det finns tre brister 

med dessa. För det första anser Lukes att det är allt för behavioristiska tankegångar om att 
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beslutfattande sker mellan individer. Lukes menar att även om individer skapar institutioner 

och organisationer kan inte makten som dessa organ besitter direkt tillskrivas individerna. 

Sociala och kulturella strukturer påverkar individers agerande och likaså deras icke-agerande 

(Lukes, [1974] 2005:26). Den andra kritiken som framförs berör att de två första perspektiven 

utgår från att maktutövning endast sker i konflikter. Makten måste förstås som en förlängning 

av de tidigare perspektivens maktförklaringar men att A utövar makt om denne kan forma 

eller ha inflytande över vad B vill ha. Detta torde vara den främsta maktutövningen menar 

Lukes, alltså att kontrollera individers behov och tankar för att på detta sätt säkerställa att de 

agerar medgörligt. Detta kan utövas på flera sätt och exemplifieras med kontroll över 

massmedia, kontroll över information och olika processer av socialisering. Genom att endast 

fokusera på konflikter förlorar de två tidigare perspektiven en central poäng, menar Lukes, 

vilken är att det mest effektiva sättet att utöva makt är att förhindra uppkomsten av konflikter. 

Lukes menar att om aktörer har makt att utforma andra individers tankar att de inte kan se 

alternativ till den rådande ordningen förhindrar maktutövaren att individer kan känna sig 

förorättade (Lukes, [1974] 2005:27). 

 

5.2.3 Goffmans teorier om totala institutioner 

Goffman ([1973] 2007) förklarar totala institutioner som en plats där en större grupp 

människor, som befinner sig i en likartad situation under en längre tid, arbetar, bor och utför 

andra typer av aktiviteter avskilt från det resterande samhället och det sker under reglerade 

former (Goffman, [1973] 2007:9). Goffman tar upp tre livssfärer som totala institutionernas 

centrala drag; sova, roa sig och arbete. På institutionen sker detta på samma plats och under 

samma tak medan de tre livssfärerna i det vanliga livet oftast sker på olika platser. Det går att 

återfinna två stycken grupper på de totala institutionerna: de intagna och en övervakande 

personal. Vanligen är det fler intagna än personal på institutionerna och det finns för det 

mesta en tydlig klyfta dem emellan. Personalen bor till exempel inte på institutionen utan 

arbetar i skift och interaktionen grupperna mellan är ofta formellt reglerade. Personalen beter 

sig också på ett visst sätt mot de intagna vilket ger dem en mer överlägsen roll (Goffman, 

[1973] 2007:15- 16). 

 

5.2.3.1 Livet på totala institutioner 
Att leva på totala institutioner innebär för de intagna att alla de vardagliga saker som normalt 

tas för givet i det vanliga livet begränsas avsevärt. Livet på totala institutioner innebär att de 

intagna inte längre har samma handlingsmöjligheter eller koll på vad som händer i övriga 

världen eller i sitt eget samhälle. Goffman menar på att detta kan leda till diskulturation vilket 
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innebär att de intagna, som har varit borta från samhället och det ”vardagliga livet” under 

väldigt lång tid, inte klarar av att utföra vissa uppgifter när individen kommer tillbaka till livet 

utanför. Komplexiteten som uppstår i och med detta använder den institutionella världen 

strategiskt i sin behandling av de intagna för att kunna påverka deras personlighet. Goffman 

tar upp olika inskränkningar av personligheten där den förste är de barriärer som avskärmar 

de intagna mot världen utanför. De intagna genomgår en så kallad rollförlust när de anländer 

till institutionen genom den brytning som sker mot det tidigare livet. Det sker även en 

avslipningsprocedur där de intagna formas och registreras som ett objekt för att ”bli en i 

mängden”. Exempel på detta är när de intagna tvingas bära likadana kläder och klippa håret 

likadant etcetera. Genom att de intagna tvingas att be om hjälp eller lov för att gå på toaletten 

blir de intagna på detta sätt ständigt kontrollerade och fråntas rätten att handla på eget 

initiativ. Detta benämner Goffman som direkta angrepp mot personligheten, alltså olika 

former av vanföreställning och förnedring (Goffman, [1973] 2007:20- 24).    

Vidare tar författaren upp systemet av rättigheter vilket syftar till när den intagne har 

förlorat sitt civila jag på grund av avskalningsprocessen. Systemet av rättigheter är det som 

ger ramen för personlighetens förändring och det finns tre grundläggande teman i systemet. 

Ordningsreglerna, som är relativt explicita och formaliserade lagar och regler. Belöningar, 

som innebär belöningar och förmåner för de intagna i utbyte mot lydnad mot personalen och 

bestraffningarna, vilket är konsekvenserna av att bryta mot reglerna (Goffman, [1973] 

2007:42- 43).  Goffman ger fyra exempel på hur individer kan anpassa sig till livet på totala 

institutioner. Regression, vilket innebär att den intagne drar sig undan situationen, 

omedgörliga linjen, då den intagne medvetet vägrar samarbeta med personalen, kolonisering, 

då den intagne accepterar livet på institutionen och nöjer sig med den lilla del av yttervärlden 

som släpps in, samt omvändelse vilket är när den intagne verkar ha tagit över personalens syn 

på sig själv och spelar rollen som den perfekte intagne (Goffman, [1973] 2007:50- 51).  

5.3 Erkännande och attityder 
Kombinationen av makt och kommunikation eller kommunikativ makt som används i 

uppsatsen kan komma att påverka individers attityder och självbild. En viktig komponent för 

att sådant ska ske har i litteraturen visat sig handla om andra människors erkännande eller 

missaktning av individen och individens handlingar. I denna teoridel presenteras Goffmans 

teorier om stigma, sedan följer Goldbergs stämplingsteori. Efter det följer Fromms tankar om 

frihet och vikten av socialt samspel för individens välmående för att slutligen avrundas i 

Aronsons socialpsykologiska ansats gällande sociala influenser och hur dessa påverkar 
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individens självbild och attityder till andra. Alla teorierna har ett gemensamt fokus på social 

interaktion som en påverkansfaktor för individers självbild och attityder. 

 

5.3.1 Goffmans teorier om stigma 

Goffman ([1971] 2011) tar upp hur varje enskilt samhälle avgör vilka medel som ska 

användas för att dela in människor i olika kategorier, och vilka egenheter som anses vara 

naturliga för människorna som befinner sig inom denna krets. Den sociala miljön avgör 

därmed vilken typ av människor som kan förväntas röra sig inom denna kategori. När en 

person som inte ”hör hemma” i denna kategori dyker upp ses den som främmande och det går 

då att urskilja andra typer av egenskaper hos denna främling redan vid första intrycket. Den 

uppfattning om personen som bildas genom intryck och återblickar kallar Goffman för 

virtuella sociala identitet och de egenskaper personen faktiskt innehar kallar Goffman för 

faktiska sociala identitet. När främlingen rör sig i de andra personernas närvaro kan det 

framkomma att främlingen besitter andra typer av egenskaper som skiljer individen från den 

övriga gruppen vilket gör att denna person sticker ut. Det kan leda till att personen istället för 

att ses som en jämlike blir utstött och ses som annorlunda. Att stämpla en person på detta sätt 

är vad Goffman benämner som stigma. Stigma innebär en speciell diskrepans mellan den 

virtuella och faktiska identiteten. Goffman använder termen stigma som benämning på en 

egenskap som är djupt misskrediterande. Det ska dock poängteras att för att kunna kartlägga 

stigma krävs det en djupare förståelse av språket i relationer människor emellan eftersom en 

egenskap som misskrediterar en del individer kan för en annan grupp individer peka på 

bekräftelse (Goffman, [1971] 2011:9- 11). 

Det finns tre typer av stigma som Goffman ([1971] 2011) tar upp. Det är kroppsliga 

missbildningar, fläckar på den personliga karaktären, till exempel alkoholism och 

arbetslöshet och tribal som till exempel etnicitet och religion. Alla dessa typer av stigma 

karakteriseras av att det är drag som tydligt noteras av övriga allmänheten och gör grupperna 

lätta att urskilja från det övriga samhället (Goffman, [1971] 2011:12). En stigmatiserad person 

kan för att försöka rätta till den utsatthet som stigmat ger använda sig av direkta eller 

indirekta angreppssätt. En fysisk missbildning kan till exempel korrigeras genom ett 

skönhetsingrepp, vilket är ett direkt angreppssätt, medan det för en person som måste lära sig 

att prata eller gå på nytt istället handlar om en personlig insatts för att förbättra sina 

förutsättningar, vilket är ett exempel på ett indirekt sätt att försöka ta bort den stigmatiserade 

stämpeln (Goffman, [1971] 2011:16- 17). 

När personer ska lära sig att komma tillrätta med sitt stigma har de ofta liknande 

erfarenheter av denna process då de genomgår liknande faser i sin självbedömning som 
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formas när den stigmatiserade personen ställs inför personliga anpassningsproblem. En av 

faserna i denna process är när den stigmatiserade personen lär sig och tillägnar sig de 

“normalas” inställning till deras stigma. I och med detta tillägnar sig dem de 

identitetsföreställningar som råder inom samhället samt en allmän bild av hur det skulle vara 

och kännas att förknippas med ett visst stigma (Goffman, [1971] 2011:40- 41). 

 

5.3.2 Goldbergs stämplingsteori 

Goldberg (2010) tar upp stämplingsteorin och förklarar den som en processmodell eftersom 

teorin går ut på användandet av att tänka och analysera processer som tar avstamp i det 

förflutna och sedan fortskrider förbi den aktuella situationen och vidare in i framtiden. För att 

förstå denna stämplingsteori förklarar Goldberg tre begrepp. Det första är självbilden, som 

syftar till individens egen uppfattning om sig själv i relation till det övriga samhällets ideal för 

hur en människa bör vara. Självbilden skapas genom kontakter med andra individer vilket 

syftar till det andra begreppet signifikanta andra. Det handlar om vikten av att ha människor i 

ens närhet som uppfostrar individen. Typexemplet på signifikanta andra är ett barns föräldrar 

som utgör den första kontakten med andra människor för barnet. Genom denna första kontakt 

skapas grunden för barnets självbild men med tiden kommer andra betydelsefulla människor 

in i individens liv som vidareutvecklar självbilden. När en person har en negativ självbild 

innebär det att personen i mötet med signifikanta andra får reda på att synen på hur individen 

ser på sig själv inte stämmer överens med samhällets syn på hur en människa bör vara. 

Goldberg menar att stämpling inte enbart handlar om en negativ händelse utan snarare om en 

rad negativa reaktioner från signifikanta andra som leder till att individen blir osäker på sin 

grundläggande självbild och börjar omdefiniera den till att den blir mer negativ än tidigare. 

Det är en lång process och även om det går att urskilja större omvälvande händelser i en 

individs liv är det genom både de stora och små händelserna i livet som självbilden växer 

fram. Början till att en person blir stämplad kommer genom primär avvikelse vilket grundar 

sig i att personen utför normstridiga handlingar på grund av okunskap om vilka normer som 

gäller. Alla människor inleder sina liv med primära avvikelser redan från barnsben och det 

som skiljer människorna åt är reaktionen från omgivningen på de handlingar människan utför 

(Goldberg, 2010:332- 334). 

Redan i människans första möte med samhället sker primära avvikelser. Omgivningens 

reaktion på vad individen gör är då av största vikt. Resultatet av detta kan bli att en individ lär 

sig att beteendet inte varit bra medan det för en annan individ blir en lärdom av att 

omgivningen inte enbart tar avstånd från själva beteendet utan även från individen själv. Detta 

kallas för samhällelig stämpling. Goldberg (2010) tar vidare upp begreppet 
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beteendeinkongruens vilket inträffar när individens beteende inte överensstämmer med 

individens självbild. För att minska inkongruensen försöker då individen antingen ändra sitt 

beteende eller sin självbild. Goldberg menar att människan inte består av ett enda “jag” utan 

av flera “deljag”. Självbilden är det som kan ses som ett mer övergripande jag samtidigt som 

individen använder sig av de olika deljagen beroende på vilket socialt sammanhang individen 

befinner sig i. Vad som kan bli problematiskt med detta är att individen kommer att möta 

många olika typer av signifikanta andra där responsen på individens beteende kommer att 

variera vilket i sin tur kan leda till en ambivalent känsla hos individen (Goldberg, 2010:336- 

337). De handlingar som avviker mot normer i kulturen och som individen är medveten om 

att den bryter mot benämner Goldberg som sekundär avvikelse. Denna avvikelse grundas på 

en etablerad negativ självbild. Samhället både beslutar och visar vilka handlingar som är bra 

respektive dåliga. De individer som har starka negativa självbilder har i interaktionen med det 

sociala livet lärt sig att de genomför oacceptabla handlingar. Den negativa självbilden och 

normavvikelser från samhället har ett samband. Självbilden påverkas av respons från 

samhället och därför behövs signifikanta andra som ger positiv respons. Detta kan vara 

problematiskt om processen av stämpling blivit rotad i individen till den grad att denne 

förväntar sig negativa reaktioner på sitt handlande. Denna förväntan är då grundad på flera 

tidigare negativa erfarenheter (Goldberg, 2010:340- 342). 

 

5.3.3 Fromms teori om spontan gemenskap 

Erik Fromm (1982) skriver om hur det i individers karaktär finns krafter som är mer eller 

mindre omedvetna och som samverkar med påverkningar från yttre faktorer. Verkningarna är 

beroende av varandra och påverkar livet och människors handlingar. Fromm har inspirerats av 

Freud gällande dessa tankegångar men till skillnad från Freud som menar att de 

grundläggande behoven hos människor är hunger, törst och könsdriften menar Fromm att 

andra faktorer som hat/kärlek och underkastelse/maktlystnad måste förstås som resultatet av 

social interaktion. För att förstå och bedöma människors handlande och för att förstå 

individerna fullt ut bör betraktaren dessa ytterligare faktorer men även fokusera på 

individernas inställning till livet (Fromm, 1982:15- 16). 

Den moderna människan har en ny självständighet och kan på det sättet möjliggöra ett 

aktivt kritiskt tänkande och intellekt och detta är det som Fromm benämner som frihet. Den 

nya friheten kan dock innebära att individer känner sig maktlösa och ensamma. Dessa 

negativa resultat av friheten kan brytas antingen genom underkastelse till en auktoritet eller 

ett totalt förverkligande av det positiva resultat som kan komma med frihet. De två 

nyckelbegreppen för förverkligandet som Fromm introducerar är spontan gemenskap och 
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aktiv solidaritet. Den spontana gemenskapen uppnås genom produktivt arbete eller kärlek och 

i aktiv solidaritet krävs solidaritet med alla andra individer vilket kan försvåras av olika 

samhälleliga problem. Om någon av dessa två begrepp inte uppfylls kan detta leda till 

tomhetskänslor hos individer som i sin tur kan upplevas i termer som att livet är meningslöst. 

Fromm menar att det därför är omöjligt för människor att leva utan samarbete med världen 

och andra individer (Fromm, 1982:8, 21, 28, 32). 

För att verka funktionellt i samhällen med frihet krävs det anpassning av individen. Det 

finns två former av anpassning: statisk eller dynamisk. Den statiska anpassningen innebär 

ingen förändring i den grundläggande karaktären hos en individ. Fromm tar som ett exempel 

upp nya färdigheter som när en människa som är van vid att äta med pinnar lär sig äta med 

kniv och gaffel. Den dynamiska anpassningen däremot innebär någon form av 

personlighetsförändring i individens karaktär. Det handlar om hur individer måste förhålla 

och anpassa sig till yttre omständigheter och hur detta skapar nya förhållningssätt, impulser 

och rädslor. Det är på basis av dessa tillkommande impulser som individers handlingsmotiv 

för känslor, tankar och handlingar kan förstås. Som exempel tar Fromm bland annat upp hur 

ett barn kan bli underkastad en sträng förälder och hur detta kan innebära nya 

handlingsstrukturer för barnet som blir rädd för föräldern (Fromm, 1982:18, 21). 

 

5.3.4 Aronson om individer i en social kontext 

Aronson (2008) använder begreppet social influence i sin definition av socialpsykologi som 

ett paraplybegrepp för hur människors inflytande påverkar andras beteende, känslor och 

tankar (Aronson, 2008:6). Socialpsykologin studerar hur sociala situationer påverkar 

människors beteende och Aronson menar att det finns en tendens i dagens samhälle att sätta 

en etikett på utföraren av handlingar som anses vara otrevliga. Genom denna etikettsättning 

exkluderas personen från resten av medborgarna som anses vara trevliga. Viljan att 

diagnosticera sociala handlingar kan innebära en identifiering av vissa personer för att sedan 

placera dem på, eller avvisa dem till, den institution som anses vara mest lämplig (Aronson, 

2007:9- 10). Aronson beskriver hur det finns fler anledningar till att människor utför 

exempelvis kriminella handlingar än personliga kännetecken såsom arbetslöshet, 

dysfunktionell familjesituation, ekonomisk kris etcetera och menar att om samhället slutar att 

fokusera på endast personliga kännetecken skulle det finnas en möjlighet att använda sig av 

nya principer för att hantera kriminalitet. Sådana principer kan vara att staten fokuserar på att 

finansiera bättre skolor, fler jobb etcetera (Aronson, 2008:170). 

I behovet att rättfärdiga individers egna beteenden är en avgörande faktor inbäddade 

fördomar. Detta kan ta sig i uttryck i behandlingen och synen på andra människor som 
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amoraliska, mindre intelligenta eller mindre värda och där individer kan förklara sitt beteende 

gentemot dessa med att det inte är en anständig människa som kommit till skada. Detta sätt att 

agera och tänka kring andra stärker individens självbild men samtidigt stärks även 

fientligheten mot den andra gruppen av människor eller personer som individen hyser agg 

mot. Aronson menar att det visat sig att vissa människor har en ökad tendens till att känna hat. 

Dessa tendenser är inte endast på grund av att individerna är mer tillgängliga för yttre 

influenser som skapar fördomar utan även på grund av vilka personer de är. Dessa individer 

tenderar att vara starkt övertygade i sina åsikter, accepterar sällan svagheter i sig själva och är 

misstänksamma. I boken exemplifieras detta med individer som inte endast tycker illa om en 

folkgrupp utan istället visar en högre intolerans mot alla former av minoritetsgrupper 

(Aronson, 2008:332- 333). 

 

6 Sammanfattning av intervjuer 
För att sätta in läsaren i ett sammanhang presenteras informanterna och intervjuresultaten 

kortfattat nedan för att ge en överblick av vad informanterna varit med om. I analysen 

kommer sedan en mer djupgående analys av intervjuerna att ske.  Informanterna har tilldelats 

fingerade och könsneutrala namn. 

Sammanfattning av intervju 1 - Alex 
Alex är idag 26 år gammal och bor i Stockholm i en lägenhet i andra hand tillsammans med 

sin kombo. Alex jobbar för närvarande 25 procent. Första kontakten med en myndighet hade 

Alex vid 25 års ålder på grund av psykisk ohälsa. Alex har idag ingen kontakt med 

slutenvården men däremot med öppenvården. 

Alex kontaktade till en början öppenvården men fick vänta länge på en första kontakt 

där. Tillslut fick Alex kontakt med en psykiatriker. Alex lades in på slutenvård på eget 

initiativ men det hade föregåtts av dialog och rekommendationer med öppenvården. Alex 

kände sig därmed delaktig i processen trots att öppenvården bidrog till att Alex ville lägga in 

sig. Alex menar på att ju fler personer som utifrån säger att det finns ett problem ju mer tar en 

till sig det som sägs och börjar tro på det själv. Alex var inlagd på slutenvården under drygt en 

vecka. När Alex kom till institutionen fick Alex ingen information om vad som skulle komma 

att hända eller hur lång vistelsen på institutionen skulle bli. Alex fick heller inte reda på att det 

fanns en möjlighet att lämna institutionen när som helst eftersom att Alex hade lagt in sig 

frivilligt på slutenvården. Det var när Alex själv började ställa frågor om vad som var tillåtet 

eller inte tillåtet att göra och vad som i övrigt gällde som information gällande reglerna på 

institutionen kom fram. Alex tilldelades en kontaktperson på institutionen strax efter 
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inskrivningen och Alex upplevde att kontaktpersonen förstod känslorna Alex hade och kände 

en tilltro till kontaktpersonen.  Kontaktpersonen använde ett språk som Alex kunde identifiera 

sig med till skillnad från det språk som psykiatrikern använde. Utöver de tidsbestämda 

mötena som Alex hade med sin kontaktperson fanns det även utrymme för spontana möten 

med kontaktpersonen. Alex fick inte träffa någon läkare förrän efter tre - fyra dagar och det 

var först någon dag innan utskrivningen som Alex fick träffa ett läkarteam som skulle bedöma 

Alex psykiska hälsa och möjligheten för Alex att återgå till sitt vanliga liv. Alex upplever 

tiden på institutionen som delvis positiv, att den gav en djupare insikt för Alex sjukdomsbild 

och att det gavs en möjlighet för Alex att komma vidare i livet och lära sig att hitta ett inre 

lugn. Däremot upplevde Alex en rädsla för sina rättigheter om vad som är tillåtet och inte på 

grund av den auktoritära stämningen på institutionen. 

Sammanfattning av intervju 2 - Kim 
Kim är idag 41 år gammal och bor tillsammans med sin partner och sin son i Stockholm och 

arbetar heltid. Vid den första kontakten med socialtjänsten var Kim cirka tio år gammal och 

idag nyttjar inte Kim något stöd eller andra former av insatser från socialtjänsten för egen del 

men samarbetar i sitt arbete med socialtjänsten och andra myndigheter. 

Efter föräldrarnas skilsmässa initierades den första kontakten med socialtjänsten då Kim 

och resten av syskonskaran blev placerade på olika familjehem och barnhem. Vid 15 års ålder 

blev Kim dömd till vård på en sluten ungdomsklinik. Vistelsen sträckte sig över en 

tvåårsperiod och efter en tid av strikt slutenvård fick Kim möjlighet att gå på en 

gymnasieskola i Stockholm. Kim återkommer under intervjun till att det fanns en känsla av att 

socialtjänsten svikit från första kontakttillfället då de enligt Kim, inte varit ärliga med 

intentionen och bakgrunden till beslut rörande placeringar av syskonen. Den misstron bar 

Kim med sig upp i 25 års ålder. Kim menar att när socialtjänsten inte verkade lyssna på vad 

Kim försökte förmedla växte ett starkt hat mot socialtjänsten och staten upp. Information 

gällande regler och rättigheter kontra skyldigheter på ungdomskliniken beskriver Kim som 

sparsam. Det var när Kim själv lyfte frågor om möjligheten att gå ut och att börja skolan som 

detta diskuterades med personalen. Samtidigt beskriver Kim hur personer i den situationen 

som Kim befann sig i inte egentligen tänker särskilt mycket på journaler, språkbruk och regler 

utan Kim menar att det mer handlade om att överleva dagen. Kontakten med socialtjänsten 

under placeringstiden på ungdomskliniken var icke-existerande men Kim säger att 

socialsekreterarna kanske hade kontakt med personalen på kliniken utan att Kim visste om det 

men Kim vet inte det säkert. Som nämnts upplever Kim att ett resultat av den bristande 

kontakten med socialtjänsten födde ett starkt hat som låg och grodde mot samhället och som 
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ledde till många år av kriminalitet. Under sin tid på ungdomskliniken beskriver Kim en 

längtan efter att fly från sig själv och att det var svårt på kliniken då det där fanns alltför gott 

om tid och rum för självreflektion. Kim hade under placeringen en psykolog och de träffades 

en gång i veckan, alternativt en gång varannan vecka, Kim minns inte exakt. Utöver 

psykologkontakten fanns det två anställda på ungdomskliniken, en dagpersonal och en som 

arbetade nattskiftet som Kim tydde sig till och kunde prata med. 

Sammanfattning av intervju 3 - Eli 
Eli är idag 33 år gammal och bor i Stockholm i en träningslägenhet tillsammans med sin 

partner och sin son. Eli är engagerad i en frivilligorganisation. Eli hade sin första kontakt med 

socialtjänsten vid 12-13 års ålder på grund av snatteri och har fortfarande viss kontakt med 

socialtjänsten i och med träningslägenheten. 

Eli hamnade på sluten institution vid 20 års ålder. Eli blev då dömd till sex månaders 

vård enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta beslut fattades av 

Elis socialsekreterare som Eli kom i kontakt med efter att ha åkt fast för ett brott som begåtts. 

Eli var under brottet påverkad av narkotika. Eli var emot beslutet att tilldelas ett LVM men 

hade ingen talan i beslutet. Eli säger dock att det heller egentligen inte fanns ett större intresse 

från Elis sida för att ta reda på vilka rättigheter Eli hade och vilka skyldigheter som 

socialsekreteraren hade mot Eli i detta beslutsfattande. Eli säger att det säkert fanns 

möjligheter att få ta del av processen men att det inte fanns ett personligt intresse för detta. Då 

Eli har bott på två olika LVM-hem samt rymt enligt egen utsago 15 gånger från LVM-

hemmen pågick behandlingen under nästan ett års tid. Under denna period träffade Eli enbart 

socialtjänsten vid två tillfällen. När det gäller språket menar Eli att socialsekreteraren med flit 

använde ett byråkratiskt språk som Eli inte förstod. Däremot fanns det en person i personalen 

på ett av hemmen som använde sig av ett språk som Eli kunde identifiera sig med vilket ledde 

till att Eli kände respekt för personen. Eli hade på ett av LVM-hemmen en kontaktperson som 

Eli kunde träffa och prata med samt göra saker med. Däremot kände Eli ingen direkt tillit mot 

kontaktpersonen eftersom denne hade läst sig till sitt yrke och inte hade någon egen erfarenhet 

av drogmissbruk. Eli upplever att intresset för narkotikamissbruk utökades under vistelsen på 

LVM-hemmet eftersom de andra intagna också hade missbrukat narkotika och att det var 

detta som det samtalades om på institutionen. Däremot förhindrade insatsen att Eli knarkade 

ihjäl sig och hade Eli inte tilldelats ett LVM finns risken att Eli inte skulle ha levt idag. Eli 

uttrycker också att det inte går att tvinga en narkotikamissbrukare att sluta bruka narkotika. 

Eli anser därför att socialtjänsten gör fel när de tilldelar narkomaner LVM och anser att det är 

en onödig kostnad för samhället eftersom att behandlingen inte hjälper. 
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Sammanfattning av intervju 4 - Billie 
Billie är idag 29 år, bor i en försökslägenhet, arbetar deltid och engagerar sig deltid i en 

organisation. Den första kontakten med socialtjänsten ägde rum när Billie var mellan två och 

tre år på grund av den dåvarande hemmasituationen. Idag finns det en viss kontakt med 

socialtjänsten i och med Billies boendesituation. 

Billie blev familjehemsplacerad vid två - tre års ålder och under uppväxten växlade 

boendesituationen mellan att vara placerad på institution, bo hemma och hos andra 

familjemedlemmar. Under hela uppväxten fanns kontakt med socialtjänsten men däremot 

fanns det aldrig intresse eller någon tillit från Billies sida att kommunicera med 

socialsekreterarna. Billie hade en rädsla för att något skulle hända med Billies mamma som 

var missbrukare och Billie menar att socialtjänsten hade varit oärliga gällande insatser till 

familjen. Billie säger att om det hade funnits en vilja från sin egen sida att kommunicera med 

socialtjänsten hade det säkerligen funnits möjligheter att komma till tals men att det inte fanns 

något intresse för det. När Billie var 14 år dömdes Billie till placering på §12-hem enligt 

LVU, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Därefter var Billie 

placerad på olika behandlingshem med endast korta vistelser ute, det förekom även 

rymningar, men alltid med återkommande LVU-beslut fram till den sista rymningen när 

LVU:et upphävdes eftersom Billie skulle fylla 21 år och LVU inte längre var möjligt. Under 

placeringen på behandlingshemmen var den enda kontakten med socialtjänsten de brev som 

sändes till Billie med besluten om att LVU:et förlängts och de kom en gång i halvåret. Det 

fanns inte något intresse från Billies sida att ta del av journaler och beslut. Billie menar att det 

som sker vid en placering på ett §12-hem är att alla rättigheter fråntas en och att information 

om vad som är tillåtet att göra inte finns. Det finns däremot gedigna listor på vad som är 

otillåtet. Billie beskriver sin tillit till socialtjänsten som obefintligt och att detta grundar sig på 

en minnesbild av att då socialsekreterare endast vill förstöra, blev taktiken att motarbeta 

socialtjänsten. Under alla år på olika typer av slutna behandlingshem menar Billie att ett 

extremt hat växte upp mot staten och Bille tänker att kriminaliteten som utvecklades under 

ungdomsåren kanske inte hade blivit lika grov om hatet mot staten inte funnits där. Det fanns 

inte någon personal eller annan vuxen som Billie valde att ty sig till vid de olika 

behandlingshemmen under dessa år utan de som fanns där var de andra intagna. Billie ansåg 

dessutom att det var allt för jobbigt att ha kontakt med vänner på utsidan under tiden för 

placeringarna. Anledningen till att Billie inte tydde sig till någon personal anser Billie vara att 

det är omöjligt att känna tillit till någon som låser in en och Billie säger “...//... för mig är det 

helt ohumanistiskt att låsa in folk så, det är helt sjuk”. 
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7 Resultat och analys 
I de fyra intervjuer som genomförts har tematiseringar gjorts kring begreppen 

kommunikation, maktutövning/kommunikativ makt och erkännande/attityder. Det är utifrån 

dessa tematiseringar som resultat och analys presenteras nedan. Analysen inleds dock med ett 

avsnitt om socialsekreterare utifrån tidigare forskning då inga intervjuer med socialsekreterare 

kunnat genomföras. Kommunikationen har genom den samanställda empirin uppfattats som 

den viktigaste delen i mötet med myndighetsutövande personer och i institutionaliseringen 

som behandlingsmetod. Därför inleds analysen gällande informanterna med ett kortare och 

rent kommunikativt stycke där kommunikationen analyseras. Då kommunikationen är en 

sådan pass viktig del och genomsyrar de andra två tematiseringsområdena kommer den finnas 

som en röd tråd genom hela resultat- och analysdelen.  

7.1 Socialsekreterarna 
Under detta avsnitt följer en analys av hur socialsekreterare ställer sig gällande mötet med 

unga klienter och institutionalisering som behandlingsmetod. Då inga intervjuer genomfördes 

med socialsekreterare grundar sig analysen i relation till den tidigare forskning som tagits upp 

och delvis även av den empiri som samlades in genom intervjuer med de fyra före detta 

klienterna.  

Resultatet från tidigare forskning visar på att en del socialsekreterare först vill låta sig 

intervjuas efter en tids arbete och att det finns en medvetenhet om att placeringar som görs 

inte alltid är individanpassade men måste ses vara den bästa lösningen för stunden. Att 

placeringarna på institutioner inte alltid blir lyckosamma har även att göra med att 

socialsekreterarna har begränsade resurser i och med de ekonomiska förhållningssätt de måste 

rätta sig efter (Claezon, 2004:87). 

Att responsen från de socialsekreterare som kontaktades på Stockholms socialkontor för 

avdelningen barn och ungdom gav en liten utdelning med enbart tre stycken negativa svar om 

att ställa upp på intervju har på ett sätt försvårat objektiviteten i denna uppsats. Att inte kunna 

ta del av socialsekreterarnas tankar kring möten med unga klienter och hur de ser på 

institutionalisering som behandlingsmetod gör det svårt att ta fram ett resultat av vad 

socialsekreterare anser om det hela. Däremot, med tanke på den information och inblick i 

socialsekreterarnas situation som framkommit genom Claezons (2004) tidigare forskning, kan 

eventuellt en slutsats dras om att en del socialsekreterare inte vill ställa upp på intervjuer om 

sitt arbete förrän efter en tid då arbetssättet har stadgat sig och socialsekreteraren själv har fått 

mer kunskap om sitt arbete (Claezon, 2004:162). Då uppsatsen ämne är känsligt är det inte 

omöjligt att de socialsekreterare som tog del av det informationsbrev som skickades ut aktivt 
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valde att avstå på grund av den negativa inställningen till synen på socialsekreterarnas arbete 

med ungdomar som ofta genomsyrar samhället. Tidigare forskning visar på att det inte finns 

en legitim grund för institutionalisering som behandlingsmetod då det inte går att visa på 

enhälligt positiva effekter av insatsen, varken kort- eller långsiktigt. Det framgår även att det 

finns ett behov av att säkerställa individanpassade institutionaliseringar där rätt ungdom får 

rätt vård (Andreassen, 2003:121 & Barnombudsmannen, 2011:38). Socialsekreterarna i 

Claezons avhandling beskriver att de är medvetna om att det inte alltid går att placera en 

ungdom till den vård på ett behandlingshem som socialsekreterarna själva önskar och att detta 

kan leda till en maktlöshetskänsla hos myndighetsutövaren (Claezon, 2004:87). Att 

socialsekreterarna inte alltid har personlig möjlighet att styra över genomförandet av 

institutionaliseringen kan vara en bidragande faktor till den bristande responsen gällande 

intervjuer. Det som dock går att utläsa ur empirin gällande kommunikationen mellan klienter 

och socialsekreterare, som inte socialsekreterarna i det här fallet kan ställas till svars för, är att 

i både Eli, Kim och Billies fall uttrycker de alla en ovilja av att kommunicera med 

socialsekreterarna. I de situationerna kan viljan finnas från socialsekreterarna till en ömsesidig 

kontakt men istället vänder klienterna ryggen till. Att just Kim och Billie vände ryggen till 

grundades på tidigare negativa erfarenheter i kontakten med socialtjänsten. Det kan dock vara 

på det viset att socialsekreterarna som de hade, i de situationer som talats om i intervjuerna, 

genuint gjort försök att upprätthålla både en god maktfördelning och kommunikation. Det 

framgår i den tidigare forskningen att många socialsekreterare bryr sig om sina klienter och 

har en tro på att klienterna kommer att ta sig ur de svårigheter de hamnat i men att det inte 

alltid lyckas kommuniceras fram detta till klienten (Claezon, 2004:176). Det är ett gediget 

arbete som socialsekreterarna utför i arbetet med att försöka förbättra den unge klientens 

situation och det handlar många gånger om att försöka hitta nya lösningar och nya placeringar 

när det uppdagas att den intervention som först valts inte har passat ungdomen.  

Att informanterna berättar om avsaknaden av kontakt med socialsekreterarna under 

tiden för deras placeringar kan eventuellt kopplas till de ekonomiska förutsättningar och 

regelverk som en socialsekreterare måste hantera i sitt arbete. Det finns inte alltid tid och 

möjlighet för att upprätthålla en personlig kontakt som kanske socialsekreteraren själv hade 

önskat. Det finns även en maktlöshet hos socialsekreterarna som även den regleras av de 

ekonomiska faktorer som socialsekreterarens styrs av genom organisationen och där det ofta 

kan brista i möjligheten att tilldela en ungdom en anpassad placering på en institution 

(Claezon, 2004:87). 
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7.2 Kommunikation 
Under detta analysavsnitt analyseras informanternas berättelser om hur kommunikationen såg 

ut i förhållande till myndighetsutövare och personal på institutionerna. Analysen görs med 

återkoppling till utvalda teorier samt tidigare forskning. Resultatet visar på att informanterna 

tagit reda på mycket information själva gällande sina rättigheter på institutionerna. Resultatet 

visar också på hur tre av informanterna lyckades skapa en anknytning till personal medan en 

av informanterna inte gjorde det. En del av informanterna har på grund av den negativa 

erfarenheten av kommunikationen med myndighetspersonal lärt sig att på förhand förvänta 

sig negativa reaktioner på sitt handlande. Gällande kommunikationen med myndighetsutövare 

framkommer det även att en del av informanterna aktivt tagit avstånd från att kommunicera 

med myndighetsutövarna på grund av tidigare svek. 

Alex, Kim och Billie och till viss del Eli tar alla upp exempel på den bristfälliga eller till 

och med den uteblivna informationen vid ankomsten till respektive institution och vad den 

innebar för deras vistelse där mer konkret. Alex och Kim fick själva, genom frågor till 

personalen, ta reda på vad som gällde i deras fall, till exempel vilka rättigheter de hade när det 

gällde att få gå ut på permission eller att få vistas utomhus. Alex fick till exempel inte reda på 

att det fanns en möjlighet att lämna slutenvården när som helst, eftersom Alex var där 

frivilligt. Det var först när Kim själv efter en tid på institutionen började tala om sitt intresse 

för att gå i skolan som möjligheten att få börja i gymnasiet öppnade sig. Billie exemplifierar 

bristen på kommunikation med att det var först genom att prata med andra intagna som Billie 

fick reda på vilka rättigheter Billie hade. Personalen gav enbart information om vad Billie inte 

fick göra. Eli visste att ett LVM pågår under 6 månader och att det var den perioden som 

gällde i Elis fall men Eli fick utöver det inte någon mer konkret information om hur länge Eli 

skulle sitta isolerad vid ankomsten. Däremot påpekar Eli att det säkert gått att få ta del av 

information om Eli själv hade velat men att Eli inte hade något intresse för det. Det som Alex, 

Kim, och Billie varit med om gällande den bristande informationen kan kopplas till Goffmans 

([1959] 2009) tankar kring att individer i interaktion med andra människor alltid vill klargöra 

den fakta och få den information som hör till situationen. När den informationen ges får 

individen möjlighet att förstå vad som kommer att ske och kan därmed börja bearbeta 

situationen (Goffman, [1959] 2009:215). I de situationer som informanterna talar om har 

informationen uteblivit. Informanterna har då själva fått försöka tyda situationen från den lilla 

information som framkommit i interaktionen med socialsekreterarna, personalen och de 

medintagna på institutionerna. Den interaktion som Goffman definierar som att individer har 

ett ömsesidigt inflytande över varandra är inte den interaktion som skedde mellan 

informanterna och myndighetsutövarna då inflytandet var ensidigt från myndighetsutövarnas 



 

32 
 

sida. Däremot skapades det ett socialt samband, precis som Goffman tar upp (Goffman, 

[1959] 2009:23). Bristande information och knapphändiga beslut upprepades och ledde till ett 

icke-intresse från Eli, Billie och Kim att föra en kommunikation med myndighetsutövaren. 

Alex, Eli och Kim har alla i sin upplevelse av placering på sluten institution fått en 

speciell kontakt innefattande tillit till en personal eller en professionell hjälpperson. Som 

tidigare nämnts fick Kim en sådan relation med två ur personalen grundat på att Kim ansåg att 

de hade ett genuint intresse av att bry sig och att lyssna på alla intagna inklusive det som Kim 

hade att säga. De visade enligt Kim respekt och engagemang och Kim kunde därför känna 

tillit till dem. Alex fann en sådan kontakt i mötet med sin kontaktperson som var ungefär 

jämngammal med Alex. Alex beskriver kontaktpersonen som jordnära och att personen 

använde språket på ett sätt som Alex kunde förstå och identifiera sig med till skillnad från den 

tilldelade psykiatrikern som Alex beskriver som kall och praktisk. Alex uppskattar dock 

personligheten som psykiatrikern hade men det byggs ingen personlig relation mellan de två. I 

Elis fall fanns det en i personalen som själv var före detta missbrukare och som dessutom 

talade på ett sätt som låg Eli nära till hands. Eli kände en respekt och tillit till denna person 

och menar att det fanns ett samförstånd mellan de två, därmed vågade Eli öppna sig för 

personen. Att denna relation byggts upp kan återigen kopplats till Goffmans ([1959] 2009) 

sociala samband. När två personer träffas ofta och många gånger kan det leda till att en 

speciell relation de två emellan bildas tillsammans med ett ömsesidigt inflytande (Goffman, 

[1959] 2009:23). För Billie skapades aldrig den relationen till någon. Eli kunde heller inte 

bilda en sådan relation till den tilldelade kontaktpersonen då Eli ansåg att denne hade läst sig 

till sitt yrke och inte kunde förstå Elis tankar och känslor. Billie, Eli och Kim berättar att 

socialsekreterarna inte funnits där och att det inte funnits någon löpande kontakt med 

socialsekreterarna under själva behandlingen på institutionerna. Där har det sociala sambandet 

inte kunnat etableras eftersom socialsekreterarna varit frånvarande. Socialsekreterarnas 

handlande beskrivs av informanterna som att de inte delgett information som de haft, eller 

förklarat vilka rättigheter och skyldigheter som fanns för informanterna, eller förklarat de 

regler som de själva hade gentemot informanterna. I både Claezon (2004) och 

Barnombudsmannens (2011) forskningsresultat framgår en generell kritik mot 

socialsekreterare gällande bristande kommunikation gentemot klienterna rörande information 

om deras situation (Barnombudsmannen, 2011:39 & Claezon, 2004:87- 88).  

Kim beskriver en konflikt mellan bilden Kim hade om socialtjänsten som en ärlig och 

korrekt myndighet och upplevelsen av hur denna bild inte stämde överens vid bemötandet 

som gång på gång etablerades i mötet med socialtjänsten.  Claezon (2004) fick fram liknande 

tankegångar hos ungdomar som Claezon intervjuade för sitt forskningsprojekt där 
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socialsekreteraren sänder ut olika signaler till ungdomen. Olika signaler kan leda till en 

förvirring i mötet då ungdomen inte vet om socialsekreteraren enbart är där för att hjälpa eller 

kontrollera (Claezon, 2004:82). I Billies fall har det bristande intresset att knyta an till en 

specifik hjälpperson att göra med att Billie redan i tidig ålder erfarit att socialsekreteraren inte 

fanns där på det sätt som kan ha varit nödvändigt för Billie. Billie uttrycker hur all fokus i 

kommunikation och insatsen fanns i det förflutna och menar att det borde skett en bättre 

kartläggning av vad Billie kanske egentligen hade mått bäst av. Aronsons (2008) teori kring 

hur allt fokus gällande personliga kännetecken kan verka exkluderande för andra aspekter i 

människors liv såsom familjesituationer, ekonomiska förutsättningar etcetera kan appliceras 

på hur Billie blev behandlad. Istället för att se till varför Billie hamnat i den aktuella 

situationen och vad som vore bäst för Billie i framtiden fokuserades det endast på de 

kriminella handlingar som Billie utfört (Aronson, 2008:170). Även under den följande 

institutionaliseringen anser Billie att det inte fanns någon form av behandling som var 

anpassad till Billies behov. Billie framförde en önskan om att en utredning huruvida Billie 

skulle må bättre av en stödperson eller stödfamilj skulle göras. Den tidigare forskningen, som 

tagits upp i uppsatsen, visar på att det inte finns någon behandling som är bevisad att ha bättre 

resultat än någon annan och att många placeringar görs utan kunskap om effekterna 

(Andreassen, 2003:14). Då kontakten med den egna familjen i princip inte fanns och försök 

att skapa nya sådana band inte etablerades skulle detta kunna förklara Billies avståndstagande 

mot socialtjänsten. Istället för att få behovet av kärlek och gemenskap uppfyllt menar Billie 

att socialtjänsten använde sig av institutionaliseringen som en snabb lösning på de problem 

som de ansåg att Billie hade. När detta behov av spontan gemenskap inte uppfylldes blev 

faktorn av hat, som Fromm talar om, starkare i Billie (Fromm, 1982:28). 

Goldberg (2010) tar upp sekundär avvikelse som grundas i en etablerad negativ 

självbild. Det handlar om att när signifikanta andra som till exempel socialsekreterare, 

vårdare, övrig myndighetspersonal, bestämt vilka handlingar som är bra och dåliga och 

kommunicerar ut detta till informanterna påverkas informanternas självbild (Goldberg, 

2010:333, 341). Informanterna får lära sig genom interaktionen med myndighetspersonal att 

de genomfört handlingar som inte är acceptabla. Som Kim, Eli och Billies beskriver det har 

denna process gått så pass långt att de förväntat sig på förhand negativ reaktioner på sitt 

handlande. Billie visste att det skulle komma beslut om vidare placering, Eli visste att 

socialtjänsten inte skulle låta Eli slippa LVM-vård utan varje gång Eli rymde skulle Eli 

skickas tillbaka till LVM-hemmet. Kim kunde på grund av tidigare upplevelser av kontakten 

med socialtjänsten veta att de beslut som fattades skulle vara till Kims nackdel. Processen av 
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stämpling har här rotat sig djupt i dem alla, vilket leder till att de förväntar sig negativa 

reaktioner grundat på tidigare negativa erfarenheter (Goldberg, 2010:342).   

7.3 Maktutövning och kommunikativ makt 
 I detta analysavsnitt analyseras språket som en maktfaktor och hur informanterna har upplevt 

språket som ett användande av maktutövning. Resultatet visar på att ett omfattande 

användande av fackspråk kan leda till att klienter känner att det inte finns något de kan göra åt 

sin situation. När språket har används på ett exkluderande sätt har även det påverkat 

informanternas handlande på institutionerna. Det framkommer även att utövandet av makt kan 

ta sig utryck genom fysiskt våld och att de klienter går med på saker som de annars inte skulle 

ha gjort men även hur intagna kan lära sig att anpassa sig till livet på slutna institutioner 

genom olika förhållningssätt. 

Alex berättar att det tog lång tid innan kontakt infann sig med öppenvården. I relationen 

med sin psykiatriker finns en maktfördelning som pekar på att det är psykiatrikern som 

besitter beslutsfattandet och makten gällande Alex situation, vilket framkommer genom sättet 

psykiatrikern talar med Alex på. Psykiatrikern använde ett språk innehållande facktermer som 

för Alex var svåra att förstå sig på. Även Eli, Billie och Kim anser att deras socialsekreterare 

med flit använde ett språk som de inte förstod. Eli berättar dock, liksom Kim och Billie, att 

det inte fanns något intresse av kommunikation från deras sida. Billie berättar att breven med 

de beslut som fattats var formulerade på ett sådant språk att Billie inte ansåg det vara någon 

mening att läsa dem. Språknivån var på en sådan hög nivå att Billie, som då var 15 – 16 år 

gammal, inte kunde ta till sig innehållet. Det innebar att Billie inte heller förstod vad Billie 

skulle kunna överklaga. De beslutsfattande socialnämnderna låg på ett sådant avstånd att 

Billie inte såg någon mening med att åka dit trots att Billie hade den möjligheten. Billie 

tillägger att det ändå verkade som att beslutet om fortsatt placering var fattat innan 

nämndmötena inleddes och att det i den åldern Billie var i är väldigt svårt att försvara sig 

själv. De som tog besluten hade inte träffat Billie, vilket Billie menar var en nackdel och 

Billie kände sig endast som en siffra i statistiken. Den känsla som Billie här uttrycker kan 

kopplas till det som Goffman ([1973] 2007) benämner som rollförlust då de intagna på 

institutionen när de anländer bryter med det tidigare livet de haft och då genomgår en 

avslipningsprocedur där de intagna formas och registreras som ett objekt för att ”bli en i 

mängden” (Goffman, [1973] 2007:22).  

Alla informanterna uttrycker också att det fanns en otydlighet gällande deras rättigheter. 

Alex beskriver det som att bli “nervös över sina rättigheter”, vad som är tillåtet att göra eller 

inte. Billie berättar; “det som händer är att man blir ifråntagen sina rättigheter så man har ju 



 

35 
 

inte direkt några rättigheter...” och fortsätter med att berätta att det på institutionerna 

figurerar egna regler och system. Barnombudsmannens (2011) forskningsrapport visar på att 

regler på institutionerna är utformade på ett sådant sätt för att begränsa den intagnes 

handlingsutrymme. Reglerna som finns på institutionerna kompletteras med bestraffningar 

såsom isolering, indragna permissioner men även fysisk och psykisk våldsutövningar 

(Barnombudsmannen, 2011:13, 14). Foucault ([1975] 2003) tar upp detta att regler och 

bestraffningar är en del i normaliseringssträvandet där institutioner använder sig av interna 

regler och ordningssystem för att disciplinera de intagna (Foucault, [1975] 2003:184). Detta 

kan i sin tur härledas till Lukes ([1974] 2005) tredimensionella maktperspektiv då kontrollen 

över informationen, hur den förmedlas och vad som utesluts, styrs av myndighetsutövaren 

(Lukes, [1974] 2005:27). Genom att göra på detta sätt förhindrar maktutövaren att det uppstår 

någon konflikt. Alex, Billie och Eli uttrycker att psykiatrikern respektive socialsekreterarna 

använde ett svårbegripligt språk och myndighetsutövarna kan i detta fall kontrollera och styra 

över förmedlingen av informationen på de sätt som Lukes är inne på. Att Billie kände att 

beslutet redan var fattat grundade sig för Billies del på erfarenheter och känslor och Billie 

uttrycker att det inte kändes som att det var någon mening att försöka få placeringen upphävd 

eftersom Billie inte fick komma till tals och således slutade att bry sig. Enligt Lukes är detta 

en viktig del i maktutövarens strategi, att helt enkelt få individer oförmögna att se alternativ 

till den aktuella situationen (Lukes, [1974] 2005:27). 

Foucaults ([1975] 2003) tankar kring institutionernas syfte i det moderna samhället är 

att normalisera de människor som inte längre kan anses vara “normala” av rådande 

samhällsnormer. Det moderna samhället började se en koppling mellan makt och människans 

duglighet för att göra denne “normal” genom disciplinering och manipulation (Foucault, 

[1975] 2003:138, 185). Samtliga informanter har erfarenhet av sådana tankegångar i samband 

med deras institutionalisering. Billie beskriver till exempel hur det gick till vid ankomsten till 

institutionerna där de intagna först får skriva på ordningsregler och sedan direkt hamna på 

isoleringsavdelningen. Billie menar på att detta sker för att straffa de nyanlända och för att 

visa vad som sker om de inte sköter sig och håller sig till reglerna. I Goffmans ([1973] 2007) 

begrepp om ordningsregler, belöningar och bestraffningar visar sådana handlingar av 

personalen på ett försök att statuera ett exempel inför de nyanlända om vikten av att följa 

institutionens förhållningsregler (Goffman, [1973] 2007:42- 43). Detta kan vidare kopplas till 

Foucaults blockaddisciplin där straff och negativa åtgärder står i fokus på slutna anstalter 

(Foucault [1975] 2003:210).  

I Alex situation var det många professionella hjälpare utifrån som påpekade att Alex 

situation inte var hållbar och att lösningen på detta torde vara att Alex frivilligt lade in sig 
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själv på slutenvård. Alex menar på att det var just detta som i slutändan ledde till att Alex lade 

in sig själv och likställer det med en typ av manipulation. Det Alex berättar kan 

sammankopplas till Foucaults tankar kring hur fogliga kroppar disciplineras och normaliseras 

genom just manipulation (Foucault, [1975] 2003:185). Likväl kan Lukes ([1974] 2005) tankar 

om det endimensionella maktperspektivet kopplas in då de professionella hjälparna får Alex 

att göra något som Alex annars kanske inte hade gjort (Lukes, [1974] 2005:15). Även 

Goffmans ([1971] 2011) tankar kring processen där den stigmatiserade personen, i detta fall 

Alex, tillägnar sig andras, öppenvårdens, inställning till stigmat och tar på sig rollen som en 

stigmatiserad person där det behövs ett direkt angreppssätt för att “lösa” stigmat, nämligen att 

lägga in sig själv kan appliceras på situationen (Goffman, [1971] 2011:16). För Eli var 

anledningen till LVM-beslutet att Eli missbrukade droger vilket är ett stigma eftersom det 

anses som “onormalt” då det skiljer sig från den övriga befolkningens beteende av, och 

uppfattning om, att missbruka droger. Socialsekreteraren kan här ha sett en möjlighet att 

disciplinera och normalisera Eli genom insatsen LVM. Liknande situation uppstod för Billie 

och Kim som dömdes till LVU. Billie fick LVU-beslut eftersom Billie inte följde det 

”normala” i samhället genom sitt stigma som var att sälja droger och utföra andra kriminella 

handlingar som inbrott och båtstölder. Kim som också blev dömd till sluten ungdomsvård 

enligt LVU hade ett stigma då de handlingar Kim utförde inte var handlingar som det övriga 

samhället ansåg vara normala utan kriminella. I anknytning till Claezons (2004) 

forskningsresultat är detta ett exempel på det allmänna förhållningssättet till problemlösning. 

Det innebär att myndighetsutövaren definierar problemen och lösningen utifrån de synsätt och 

lagar som organisationen som myndighetsutövaren företräder har (Claezon, 2004:32). 

Foucault menar på att det finns självklarheter med institutionaliseringen där det i grund och 

botten handlar om att förvandla människor till något annat än de är. I alla dessa situationer 

handlar det om att normalisera, råda bot på det “onda” i informanternas beteenden och 

förvandla dem till ”goda” medborgare såsom Foucault talar om. Det finns en framtvingad 

homogenitet i samhället menar Foucault som skapats genom normaliseringsmakten som det 

moderna samhället präglas av (Foucault, [1975] 2003:185, 234). Situationerna som beskrivs 

kan också kopplas till den samhälleliga stämplingen som Goldberg talar om (Goldberg, 

2010:336). Både socialtjänsten, polisen och vårdpersonal som representerar stora delar av 

samhället har gett sådana reaktioner på de handlingar som informanterna har gjort. Det 

framgår tydligt att samhället tog avstånd från informanterna genom att samhället ansåg att de 

behövde institutionsvård. Likväl har alla informanters beteende här studerats av professionella 

hjälppersoner vilket Lukes tar upp är vad det endimensionella maktperspektivet går ut på. Den 

kontroll och makt som hjälppersonerna sitter på påverkar informanterna till att gå med på en 
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handling (institutionaliseringen) fast åtminstone tre av dem egentligen inte ville. Även delar 

av Lukes tvådimensionella perspektiv skulle kunna appliceras på den beslutsfattande 

processen som genomförts för informanterna eftersom socialsekreterarna, och 

hjälppersonerna, fattat beslut som kommit att påverka informanternas liv och följande 

livssituation (Lukes, [1974] 2005:15, 20). Alla informanter beskriver hur deras livssituation 

förändrades i och med institutionaliseringen, mer om detta följer under kapitlet 

erkännande/attityder. 

Både Eli och Billie uttrycker en känsla av att inte kunna ty sig till personalen på de 

institutionerna de var placerade på. Eli menar på att det var en omöjlighet att känna respekt 

för en personal som hade läst sig till kunskap om missbruksvård och inte hade egna 

erfarenheter av missbruk. Billie uttrycker att det är en omöjlighet att prata med och känna tillit 

till en person som har möjlighet att isolera de intagna och låsa in dem på kvällarna. Varför ska 

en påhittad vänskap byggas upp när rollerna mellan personalen och Billie som intagen skiljer 

sig åt, menar Billie. Detta överensstämmer med det som Goffman ([1973] 2007) tar upp, att 

livssfärerna mellan intagna och personal skiljer sig åt och att det därmed är svårt att bygga 

upp ett förtroende mellan parterna. Både personalen och de intagna vet under vilka premisser 

de befinner sig på institutionen och att de därmed inte är jämlikar (Goffman, [1973] 2007:15- 

16). För Billie blev strategin att bara ignorera personalen. Goffman talar om att det kan vara 

nog effektfullt om den “underkastade” vägrar att notera den överordnade. Goffmans tankar 

om hur individer på institutioner kan gå på den omedgörliga linjen kan även de appliceras på 

Billies ställningstagande att vägra samarbeta (Goffman, [1973] 2007:50 & Goffman, [1959] 

2009:136). I princip all kommunikation mellan Billie och personalen var icke-existerande 

eller ensidig till exempel då personalen försökte fråga hur Billie mådde och svar uteblev. 

Billie berättar att placeringarna på institutionerna varierade mellan öppna och isolerade 

avdelningar i flera år då Billie ansågs vara stökig och hade lätt att hamna i konflikt med andra. 

Billie bekräftar delvis att så var fallet och berättar att Billie föredrog isoleringen, för där fanns 

det en möjlighet att få vara för sig själv och läsa böcker. Eli ville inte vistas på institutionen 

och valde att gå emot det institutionspersonalen ansåg vara det bästa för Elis situation och 

rymde flertalet gånger under sitt LVM. Kim beskriver en önskan att få förflyttas från de slutna 

avdelningarna på institutionerna till de mer öppna men att det i början inte gick då personalen 

var oroliga att Kim skulle rymma. Kim uttrycker sig som; ”jag ska inte rymma, vad ska jag 

rymma ifrån? Mig själv?”. Kims upplevda situation stöds av tidigare forskning som påvisar 

att det kan ses som problematiskt då behandlingsformen sällan är individanpassad. Det kan få 

konsekvenser för resultatet på behandlingsmetoden (Andreassen, 2003:121 & 

Barnombudsmannen, 2011:38). Goffman ([1973] 2007) talar om hur intagna väljer att 
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anpassa sig till livet på institutioner genom att inta olika förhållningssätt. Goffman ger fyra 

exempel på hur individer kan anpassa sig till livet på totala institutioner. Billie använder sig 

av regression när Billie drar sig undan genom att välja isolering och får tillbringa tiden på 

institutionen i ensamhet medan Elis förhållningssätt stämmer överens med den omedgörliga 

linjen genom att vägra samarbeta med personalen och genom upprepade rymningar. Kim 

använder sig av kolonisering genom sin vilja att förflyttas till den öppna avdelningen. Kim 

accepterar därmed till viss del livet på institutionen och nöjer sig med den lilla del av 

yttervärlden som släpps in (Goffman, [1973] 2007:50- 51).  

 Kim berättar att det var svårt att befinna sig på ungdomskliniken på grund upplevelsen 

av hur personalen behandlade de andra ungdomarna. Kim menar att personalen verkade 

betrakta ungdomarna som ”påsar som bara skulle flyttas omkring” utan att personalen 

pratade med dem. De i personalstyrkan som Kim valde att prata med var de som Kim ansåg se 

på ungdomarna som vanliga människor och som aktivt förde samtal med ungdomarna för att 

visa att de brydde sig. Kims tankar går att härleda till den tidigare forskningen där Andreassen 

(2003) diskuterar att behandlingens resultat påverkas av personalens kompetens och hur bra 

personalen är på att hantera situationer som uppstår på institutionen (Andreassen, 2003:9)  

7.4 Erkännande och attityder 
Under detta analysavsnitt analyseras hur informanternas erkännande och attityder påverkats 

av vad de har varit med om i kontakten med myndighetsutövare och institutionalisering som 

behandlingsmetod. Resultatet visar på att socialsekreterare istället för att titta på den faktiska 

situationen har gått bakåt i tiden för att fatta sina beslut på tidigare beslut. Det framkommer 

även att en del av informanterna har påverkats av de andra medintagna i en negativ riktning 

som har lett till att omfattningen av deras problematik har ökat.  

När informanterna har hamnat på sina sluta institutioner har det blivit tydligt för dem att 

det är något som skiljer dem från det övriga samhället. Billie, Eli och Kim beskriver att de 

under denna period hade en känsla av att de inte hörde hemma eller riktigt ville leva i det 

samhälle som existerade. Särskilt Billie återkommer till att uttrycka sin känsla av att inte vilja 

ta del i samhället utan föredrog att ställa sig utanför. Dessa känslor överensstämmer med det 

som Goldberg (2010) benämner som negativ självbild. Det blir tydligt att informanternas egen 

syn på sin självbild och de liv de har levt inte stämmer överens med det som det övriga 

samhället anser vara de rätta sätten för hur en människa ska leva sitt liv (Goldberg, 2010:334, 

336). Eli berättar att Eli, inför mötet med socialtjänsten, inte ansåg att det direkt varit något 

problem i den situation Eli befann sig i och att Eli gick till socialtjänsten för att prata med 

socialsekreterarna mer på rutin. Billie pratar också om rutinmässiga möten med socialtjänsten 
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och ett upprätthållande av en fasad från Billies sida grundad på rädsla att socialtjänsten skulle 

komma att förstöra för familjen. 

Kim beskriver situationen i kontakten med sin socialsekreterare på ett litet annorlunda 

sätt eftersom Kim ansåg sig sviken av socialtjänsten när de inte lyssnade på det som Kim hade 

att säga om sin situation och sin familj. På grund av detta fanns det en ovilja till kontakt med 

socialtjänsten. Detta är även något som Billie uttrycker i sin berättelse. Det fanns en ovilja hos 

Billie att prata med socialtjänsten då även Billie beskriver känslor av tidigare svek. Eftersom 

att socialsekreterarna och informanterna inte såg på situationen på samma sätt och eftersom 

att det är socialtjänsten som ändå anses sitta på de ”rätta svaren” gör det att informanterna 

började omdefiniera sin självbild mer negativ. I alla informanters fall har socialsekreterarna i 

sitt tänkande om klienterna gått bakåt i tiden i informanternas liv och lagt samman den 

information de har sen tidigare och använt det som grund i sina resonemang och beslut 

gällande klienterna. Detta kan härledas till Goffmans tankar om virtuella sociala identitet 

(Goffman, [1971] 2011:10). Istället för att titta på den faktiska sociala identiteten som syftar 

till de faktiska egenskaperna informanterna hade, bildade socialsekreteraren sin åsikt genom 

intryck och återblickar i vad som skett tidigare i informanternas liv. I och med detta blir det, 

som tidigare nämnts, tydligt att informanterna inte hörde hemma i det övriga samhället utan 

ansågs vara stigmatiserade eftersom det bildades en diskrepans mellan de två identiteterna 

grundat på bemötandet från socialsekreterarna. 

Eli och Billie talar båda om att de på institutionerna känt att deras situation förändrades 

av gemenskapen med de andra intagna. Eli berättar att kunskapen om en annan typ av 

missbruk infann sig när Eli samtalade med de andra missbrukarna på LVM-hemmet. Eli 

menar på att det blir på det viset när alla delar en missbrukarbakgrund. Även Billie tar upp att 

när en person placeras på en sluten institution där det sitter ett flertal kriminella personer finns 

det bara en sak det pratas om, tidigare erfarenheter av kriminella handlingar som de intagna 

har genomfört. Billie menar på att den grad av kriminalitet Billie hade innan placeringarna på 

§12-hemmen förvärrades då Billie enbart umgicks med intagna som var “värre” än Billie 

själv. Aronsson (2008) talar om hur den sociala interaktionen med andra personer bidrar till 

en starkare syn på vem du själv är som individ. I Billie och Elis situationer är det deras 

identitet genom deras stigma som förstärks, Eli utvecklar sitt narkotikamissbruk och Billie 

utvecklar sin kriminella bana genom de samtal de för med de andra intagna som delar 

liknande erfarenheter med Billie och Eli fast ur en annan vinkel. En koppling kan här dras till 

Andreassens forskning som visar att ungdomar som har en mer omfattande problematik kan 

påverka andra intagna ungdomar som har mindre problem. Det sker genom att omfattningen 
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av problemen för dem med mindre problem ökar då de placeras på en institution där 

omfattningen av ungdomarnas problem är varierande (Andreassen, 2003:339- 340). 

Billie beskriver upplevelsen av att var tvunget att dra på sig en mask och därigenom 

acceptera situationen på de olika institutionerna Billie var intagen på. Vidare berättar Billie att 

saker som Billie gjort, både på §12-hem och som kriminell utanför institutionerna aldrig 

skulle ha hänt om Billie inte känt sig tvungen att utföra dessa gärningar. Billie tar här på sig 

den form av roll som Goffman beskriver som är grundad i andras förväntningar på hur 

individen ska agera. Detta blir sedan en del av den roll som individen, i detta fall Billie, agerar 

med i interaktionen med andra människor (Goffman, [1959] 2009:21, 23).   

En av anledningarna till att Billie, Kim och Eli känner en sådan negativ attityd mot 

socialtjänsten och institutionalisering som behandlingsform idag kan handla om hur de själva 

blev behandlade i den dåvarande situationen. Tidigare forskning visar på att ungdomar har en 

negativ attityd gentemot institutionsvården på grund av att de inte upplevt en positiv 

utveckling under institutionaliseringen (Andreassen, 2003:11- 12). Goffman tar upp att 

individer behandlar människor baserat på intryck de i stunden ger. Kim och Billie beskriver 

att de blivit svikna av socialtjänsten genom de tidigare kontakterna med socialsekreterare där 

de har upplevt att socialsekreterarna har ljugit om vad som kommer att hända och att de inte 

har lyssnat på dem. Eli menar att socialtjänsten aldrig borde ha tagit ett LVM-beslut eftersom 

”..//.. man kan inte sluta med droger om man inte själv vill, man kan inte bli tvingad till det”. 

Om Goffmans tankar kring de negativa händelserna av att inte bli lyssnad på och att beslut 

fattats utifrån de intryck som informanterna gett för stunden tas i åtanke är det troligt att det 

på grund av dessa negativa upplevelser av kontakten med socialtjänsten som gör att Kim, 

Billie och Eli idag inte känner någon tilltro till socialtjänsten och har en fortsatt negativ attityd 

mot dem. Goffmans tankar kan även tillämpas på Alex. Alex har haft en positiv upplevelse av 

sin placering inom slutenvården vilket gör att Alex, om Goffmans tankar ska kopplas in, 

känner en positiv attityd mot slutenvården och tycker att det är bra att möjligheten att frivilligt 

lägga in sig själv genom att bli hämtad av ett mobilt team finns (Goffman, [1959] 2009:23).  

Under Kims placering fanns det ett tillfälle där Kim insåg att det inte fanns någon som 

gick att lita på, varken familjen, myndigheterna eller någon annan och Kim beskriver detta 

som “...ja va så jävla rädd att, jag vet inte ens om jag tänkte då...//...men just där vid det 

tillfälle om jag, om jag fick den tanken att om jag bara kunde få dö nu, jag vill inte ens va 

med om de hära, asså jag vill inte va med i det hära spelet, vem ska jag lita på”. Vid detta 

tillfälle är Kim helt utlämnad till socialtjänsten. Fromms (1982) tankar om spontan 

gemenskap och solidaritet kan här appliceras då Kim inte fick ta del av detta. Det ledde till en 

konflikt inom Kim som tog sig uttryck i känslor av meningslöshet. Tomhets- och 
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meningslöshetskänslan grundas i att det inte finns kärlek eller solidaritet med andra på grund 

av tidigare svek från omvärlden, både från familj och från socialtjänsten (Fromm, 1982:28). 

Billie å sin sida valde att inte ha någon kontakt med världen utanför institutionen och avstod 

därmed från de flesta permissioner och att ha brev- och telefonkontakt med sina vänner 

utanför eftersom att det blev för jobbigt. Detta kan sammankopplas med den begränsning som 

Goffman beskriver för de intagna gällande sådant som i vanliga livet ofta tas för givet 

(Goffman, [1973] 2007:20). Genom att leva efter de regler som gäller på §12-hem och 

avskärma sig i princip helt från den värld som Billie växt upp i förlorade Billies därmed sitt 

civila jag under tiden för institutionaliseringen. 

Fromms (1982) tankar om den dynamiska anpassningen och hur den sociala 

interaktionen fungerar mellan myndighetsutövare och klienter kan tillämpas på informanterna 

Kim och Billie när de beskriver det starka hat som de uttrycker att de hade mot staten, 

framförallt mot socialtjänsten, under åren på sluten institution. Detta förhållningssätt formar 

vidare deras kriminella handlingar och känslor gentemot samhället. När de ska förhålla sig till 

de omständigheter som yttre krafter utsatte dem för, såsom institutionaliseringen, i samband 

med upprepade upplevda svek från myndigheter skedde en viss förändring i deras karaktär 

(Fromm, 1982:18, 21). Detta tog sig uttryck i ett totalt avståndstagande från samhället när de 

blev utsläppta från sina respektive institutionaliseringar och även i deras aktiva handlande och 

agerande genom att bli grovt kriminella, som de själva uttrycker det. Billie beskriver att 

anledningen till att hatet mot staten blev hela Billies drivkraft som kriminell och att 

därigenom också kunna leva utanför samhället just berodde på att Billie var placerad på slutna 

institutioner under hela sin uppväxt. Billie uttrycker själv att det är under den perioden i livet 

som personligheten ska formas och att det hade antagligen varit annorlunda om placering 

pågått under 1 - 2 år istället för under hela uppväxten. Vidare kan Aronsons (2008) tankar 

gällande hur individers inflytande kan påverka andras beteende och känslor samt den sociala 

situationen sammankopplas med Billie och Kims attityd mot myndighetsutövaren. Deras 

agerande, att ställa sig utanför samhället, stärkte deras egen identitet men samtidigt stärktes 

även deras hat mot den myndighetsutövande staten (Aronson, 2008:333). Både Billie och Kim 

uttrycker att de kände att det var dem mot världen och den världen som de nämner i 

intervjuerna handlar om de myndigheter som utövade någon form av makt över dem. 

Alla fyra informanternas liv ser idag väldigt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut 

under de perioder som de vistades på sluten institution. Det som har hänt kan likställas med 

det som Goldberg menar med beteendeinkongruens (Goldberg, 2010:336). När informanterna 

nått den punkt i livet då de känt att deras beteende inte länge överensstämmer med deras 

självbild har de genom att göra stora livs- och beteendeförändringar minskat på 
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inkongruensen för att självbilden ska stämma överens med deras beteende. När Alex blev 

utskriven från slutenvården fortsatte Alex med vård inom öppenvården och tänker idag ofta 

tillbaka på det lugn som Alex lärde sig att känna på institutionen. Från den dag som Kim blev 

utskriven från ungdomskliniken skedde radikala förändringar i Kims liv men det var först 

efter många år av kriminalitet som Kim tog avstånd från sitt tidigare liv och lever idag helt 

annorlunda. För Eli tog det 15 år efter utskrivningen från LVM-hemmet innan Eli började 

leva sitt liv annorlunda. Med hjälp av andra insatser senare i livet har Eli gjort stora 

beteendeförändringar. Även Billie lever ett annat liv idag än innan och har lämnat 

kriminaliteten bakom sig. Billie talar om att det var först när Billie blev äldre som det uppstod 

en bättre kontakt med socialtjänsten och det skedde genom att Billie fick vara delaktig i 

processen gällande eftervårdsplanering. Goldberg nämner att det finns olika ”deljag” som kan 

anpassas beroende på sociala sammanhang (Goldberg, 2010:336- 337). När informanterna 

hamnat i sammanhang som skilt sig från de sammanhang de befann sig i tidigare i livet har 

det lett till en positiv förändring i självbilden som hjälpt att hålla fast vid deras nya 

livssituation.  

 

8 Slutdiskussion 
Utifrån teorier, tidigare forskning och empiri följer här en avslutande diskussion gällande 

vikten av ett gott möte med myndighetsutövare och institutionalisering som 

behandlingsmetod. 

Informanternas skildringar av mötet med myndighetsutövare och institutionalisering 

som behandlingsmetod har visat både likheter och skillnader mellan dem. En central del som 

återkommer i alla informanters berättelser är bristen på kommunikation och hur detta 

resulterat i en maktasymmetri inne på institutionerna. En av informanterna skiljer sig från de 

andra och det är Alex som har en relativ positiv inställning till institutionalisering som 

behandlingsmetod, då Alex efter insatsen anser att det var bra att få vistas inom slutenvården. 

Detta skulle kunna grunda sig i att Alex dels skrev in sig själv frivilligt, även om det fanns en 

viss påverkan utifrån, och/eller att Alex vistades på institutionen kortare tid än de andra 

informanterna. Eli, Kim och Billie som vistades under längre perioder på institutioner och 

med tvång har en mer negativ skildring av tiden och de ställer sig totalt negativa till 

institutionalisering som behandlingsmetod. Billie menar att institutionalisering som 

behandlingsmetod där metoden går ut på att låsa in ungdomar är något Billie överhuvudtaget 

inte tror på och även anser är helt fel. Kims åsikter om institutionalisering som 

behandlingsmetod är att ungdomar blir dåligt behandlade av personalen och att det är 
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problematiskt om det är helt fel personer som jobbar där. Personalen är viktig för att det ska 

bli ett gott bemötande och bli ett gott behandlingsresultat. Eli har uttryckt starka känslor mot 

att sätta ett LVM-beslut på någon. Eli menar, som tidigare nämnts, att det är omöjligt att 

tvinga någon till att sluta missbruka droger och att LVM bara genererar i att staten slösar med 

pengar. Informanternas attityder mot institutionalisering som behandlingsmetod färgas alla av 

deras egna upplevelser.  

Alla informanter uttrycker att det var aktörer utifrån som definierade vad de behövde för 

typ av behandling, nämligen institutionalisering, och varför de behövde det. Alex beskriver att 

ju fler som uttryckte att det fanns ett problem, ju mer trodde Alex själv på det. Det som Eli, 

Kim och Billie tar upp i intervjuerna stödjer det som forskningen säger, att för att det ska bli 

ett bra resultat av institutionaliseringen så är det viktigt att det finns fakta som stödjer valet av 

institutionalisering som behandlingsmetod och att det finns resultat som visar på en positiv 

effekt både lång- och kortsiktigt. För Alex blev det ett positivt resultat eftersom den typ av 

institutionalisering Alex var med om passade Alex behov. I de andra tre fallen visade valet av 

behandlingsmetod på motsatt effekt. 

Informanternas nuvarande attityd och inställning till myndighetsutövare kopplar vi 

samman med den bristande kommunikationen de upplevt. Genom det bemötande de upplevt i 

mötet med myndighetsutövaren skapades ett socialt samband och detta växte sig starkare ju 

fler gånger möten skedde. Den kommunikativa makten grundar sig i att socialsekreterarna 

eller vårdpersonalen är de som besitter all information och kan styra över hur delgivningen till 

klienterna ska ske. När denna kommunikation uteblir lämnar det klienterna relativt maktlösa i 

den aktuella situationen. Den negativa upplevelsen som Billie, Kim och Eli upplevt har 

således färgat deras attityd gentemot myndigheter, ett intryck som idag till viss del lever kvar. 

I mötet med myndighetsutövarna uttryckte alla informanterna att de inte kunde ta till sig det 

språkbruk som användes. Kim, Eli och Billie uttrycker dessutom ett ointresse av att ha en 

fungerande kommunikation och då kan inte socialsekreterarna lastas för den bristande 

kommunikationen. I Kim och Billies fall kan ointresset för kommunikation härledas till 

tidigare upplevda svek och besvikelser från socialtjänsten redan från att de båda var mycket 

små. Som det beskrivs i den tidigare forskningen har barn och ungdomar som vistas på 

institutioner ofta blivit svikna tidigare i barndomen av vuxenvärlden och det torde ligga i 

socialsekreterarnas intresse att undvika ytterligare upplevelser av svek. Både i teori och 

empiri har vikten av god kommunikation framhållits för att skapa en positiv relation mellan 

klient och myndighetsutövare. Det är hos den yrkesverksamma myndighetsutövaren som 

makten ligger och vi anser att det även är där som ansvaret ligger över att en god 

kommunikation upprätthålls. Vad en god kommunikation är kan tyckas godtyckligt och 
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varierar från situation till situation. Eftersom empirin visar på att det är hos 

myndighetsutövaren i princip all makt och handlingsutrymme ligger, bör det därför vara 

denne persons skyldighet och önskan att kommunikationen förs på ett sätt där båda parter kan 

ta del av informationen och förstå den på bästa sätt. 

Det personer som klienterna knöt an till visade sig på olika sätt vara tillgängliga för 

klienterna. Alex kontaktperson genom att tala på ett sätt som Alex kunde relatera till, Elis 

personalkontakt som var en före detta narkoman, talade på ett sätt som Eli kunde relatera till 

och på så vis vågade Eli öppna sig. I Kims fall handlade det om två personer ur personalen 

som bemötte Kim och de andra ungdomarna på ett sådant sätt så att Kim ansåg att de var 

uppriktiga i sina försök att kommunicera. Att en sådan relation byggs upp där det finns tillit 

till en person under den situation klienterna befinner sig kan vara viktig för klientens vistelse 

på institutionen, det bekräftas även i intervjuerna av informanterna. 

Som tidigare nämnts går det endast att spekulera kring varför socialsekreterarna valde 

att inte ställa upp på intervjuer. Det framkom i Claezons avhandling att vissa av de 

socialsekreterare som intervjuades där uttryckte att det först efter en tids arbete kändes okej 

att prata om och dela med sig av erfarenheter av arbetet, både negativa och positiva. De 

berättade vidare om att det oftast fokuseras på misslyckandet från socialsekreterarens sida när 

det sociala arbetet uppmärksammas. Det fanns en tydlighet i vårt informationsbrev om 

intentionen att prata om institutionalisering som behandlingsform, kommunikation och 

maktutrymme. Det kan inte uteslutas att detta kan ha påverkat socialsekreterarnas inställning 

till att delta i intervjun då detta är ett omdebatterat och än så länge känsligt ämne. Den 

negativa bilden och inställningen till det sociala arbetet och dess utövare som ofta genomsyrar 

media och samhällsdebatten kan vara en anledning till att ingen ville ställa upp på intervjuer. 

Då det inte finns någon legitim forskningsgrund för institutionalisering som behandlingsform 

och då den forskning som finns visar på att det ibland genomförs insatser som inte är 

individanpassade kan även detta ha bidragit till en ovilja hos socialsekreterarna att prata med 

andra om denna typ av insats. Ur vårt perspektiv som uppsatsförfattare är det dock beklagligt 

att det inte blev möjligt att ta del av socialsekreterarnas bild och upplevelser av mötet med 

klienter och institutionalisering som behandlingsmetod. Deras åsikter hade bidragit till att 

uppsatsen fått en mer objektiv/rättvisande bild av möten med myndighetsföreträdare, unga 

klienter och institutionalisering som behandlingsmetod. 

Uppsatsens resultat visar att social interaktion och inflytande i mötet med 

myndighetsutövare har påverkat informanternas självbild och attityd mot myndighetsutövare. 

Alex skiljer sig från de tre övriga då Alex attityd gentemot myndigheterna efter 

institutionaliseringen är positiv. Detta skulle kunna förklaras med att Alex vistades på 



 

45 
 

institutionen kortare tid och utan tvång. I Billie och Kims fall påverkades attityden till den 

grad att de aktivt valde att ställa sig utanför samhället och leva som kriminella. Detta torde 

tyda på vikten av att den sociala interaktionen mellan exempelvis socialsekreterare och klient 

är välfungerande för ett bra behandlingsresultat. Vi anser att den bristande forskningen 

gällande institutionalisering som behandlingsmetod i dagsläget gör det tveksamt att placera 

ungdomar på institutioner. För att kunna säkra ungdomens välmående och utveckling anser vi 

att behandlingen på institutioner och valet av behandling genom institutionalisering i större 

utsträckning bör individanpassas. Detta kan ske genom att lyfta fram och lyssna på individens 

behov i möten med myndighetsutövare och vid möten om behandlingsmetoder. Allt för att i 

framtiden undvika att det ska göra ont när möten brister.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till informanter 
 

Hej, 

Vi heter Karin Sjöberg och Ida Sundberg och läser sista året på socionomutbildningen på 

Södertörns Högskola. Vi kontaktar dig då vi söker informanter att intervjua till vår C-uppsats. 

Intervjuerna är en viktig del av den studie som vi ska genomföra. Arbetet med C-uppsatsen 

där studien ingår sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en 

akademisk uppsats vid Södertörns Högskola, Huddinge under våren/försommaren 2012. 

 

Vår C-uppsats kommer att handla om ungdomar som någon gång under åldern 15-25 vistats 

på en sluten institution. Vi är framförallt intresserade av hur mötet mellan den då unge 

klienten och socialsekreteraren genomförts och hur mötet har uppfattats av båda parterna. 

Därför söker vi både socialsekreterare och före detta klienter som informanter. Vi är särskilt 

intresserade av att studera kommunikationen i mötet och identitetsskapandet för den unga 

klienten. Exempel på frågeställningar sådana tankar är: hur samtalen kring den då unges 

situation har förts och hur besluten gällande insats har fattats. Alltså hur kommunikationen 

har sett ut och upplevts för båda parter. 

 

Intervjuerna, som genomförs på en plats som du föreslår, kommer att pågå under ca 30-45 

minuter och spelas in med diktafon.  Som informant är du givetvis anonym och deltagandet 

sker frivilligt. Du har möjlighet att avbryta intervjun när du vill och behöver bara svara på 

frågor om du vill. Som informanten har du möjlighet att granska transkriberingen (den 

skriftliga översättningen) från intervjun för godkännande samt ta del av vårt slutgiltiga 

material om så du önskar. Materialet från intervjun kommer att förvaras inlåst under tiden för 

C-uppsatsen och när arbetet är klart kommer band och dylikt att raderas. 

 

Intervjuperioden är vecka 17 - 19, vi är tacksamma för en tid så snart som möjligt. 

 

Om ytterligare information önskas, frågor behöver besvaras eller du vill deltaga kontakta oss 

gärna på nedanstående uppgifter. 

Med förhoppning om att vi hör av dig snarast, 

 

Karin Sjöberg och Ida Sundberg 

 



 

49 
 

Kontaktuppgifter; 

 

Karin Sjöberg 

Mail:   Telefonnummer: 

karin03.sjoberg@student.sh.se 073 xxx xx xx 

 

Ida Sundberg 

Mail:   Telefonnummer: 

ida01.sundberg@student.sh.se 070 xxx xx xx 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till före detta klienter 
 

Allmän information 

• Hur gammal är du? 

• Hur ser din livssituation ut idag? (sysselsättning, boende, fritid, familj, etc) 

• Har du någon kontakt med socialtjänsten idag? 

o Om ja, i så fall vilken? 

Första mötet med socialtjänsten 

• Hur gammal var du vid din första kontakt med socialtjänsten? 

• Hur såg din livssituation ut då? (Boende, ”sysselsättning”, fritid, familj, etc.) 

• Kan du berätta lite om det mötet? (Känslan när du kom dit, när du träffade din 

socialsekreterare?) 

• Kan du beskriva din socialsekreterare? 

• Hur kändes det när ni diskuterade din situation? 

• Hur upplevde du samtalen mellan dig och din socialsekreterare? (möjlighet att 

uttrycka dina känslor, komma till tals) 

Insats 

• Fick du någon insats? Vad? 

• Hur ställde du dig till denna insats? 

• Under hur lång tid pågick denna insats? 

• Hur såg kontakten med socialtjänsten ut under tiden insatsen pågick? 

• Hur påverkades/förändrades din dåvarande livssituation av denna insats? (boende, 

familjerelationer, kompisrelationer, skolgång) 

• Under insatsen upplevde du att den påverkade din personlighet eller din utveckling? 

o Om ja, kan du försöka beskriva på vilket sätt du blev påverkad eller hur 

känslan yttrade sig? 

Makt/ Kommunikation 

• Hur gick beslutsfattandet till rörande den insats du fick? 

• Hur såg din position ut i beslutsfattandet? 

o Hur såg det ut för dig att ta del av beslutfattningsprocessen? 

o Hur såg tillgängligheten ut för dig gällande information kring beslutet och de 

valmöjligheter som eventuellt fanns? (Journalanteckningar, möten bland 

myndigheter, etc.) 
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• Hur såg informationen ut gällande dina rättigheter/skyldigheter samt 

socialsekreterarens skyldigheter/möjligheter? (vad har klienten för rättigheter/ 

skyldigheter: Ta del av journaler, få processen förklarad för sig, rätt till möjlighet att 

begära byte av socialsekreterare, uppfylla de krav som ställs, ta emot den hjälp som 

erbjuds). Vad har socialsekreteraren för skyldigheter/möjligheter: ingripa om någon 

eventuellt far illa, förhindra skadligt beteende som kan skada individen eller andra i 

närheten. Informera om beslutsprocesser, olika valmöjligheter, lyssna till klientens 

önskan i den mån det är möjligt) 

• Kände du att du fick komma till tals? 

• Hur upplevde du möjligheten att ta till dig språket som socialsekreteraren använde? 

(Svåra ord, facktermer, lagtext, etc.) 

Tillit/tilltro 

• Hur upplevde du relationen mellan dig och din socialsekreterare? 

• I vilken mån fanns det en känsla av att du kunde lita/inte lita på din socialsekreterare? 

o Vad grundade sig denna känsla på? 

• Hur upplevde du att din socialsekreterare fanns och var tillgänglig för dig även utanför 

era tidsbestämda möten? 

• Hur såg relationen mellan dig och socialsekreteraren ut i jämförelse med relationen du 

hade med andra vuxna under denna tid? 

Tankar idag 

• Vad har du för tankar, idag, om kontakten med socialtjänsten och om insatsen du fick? 

• Hur upplevde du att insatsen eventuellt påverkade din personliga utveckling och 

möjlighet till identitetsskapande? (Personlig utveckling och identitetsskapande alltså 

att skapa sig en egen åsikt, känsloliv, identitet (ett eget jag) etc.). 

• Hur tror du att ditt liv och din nuvarande livssituation hade kunnat se ut om du inte fått 

den insats du fick? 

• Nu under den har intervjun, har några tankar, känslor eller funderingar dykt upp som 

du vill dela med dig av som vi inte frågat dig om? 

 

Tack så mycket för din tid! 

 


