
Ungefär tusen ungdomar placeras på särskilda ungdoms-
hem i Sverige varje år. Detta är en tvångsåtgärd för den som 
bedöms riskera sin hälsa och utveckling och som av olika 
skäl inte kan vårdas på frivillig väg. Vistelsen är till skillnad 
från straff rättsliga påföljder tidsobestämd. Placeringstiden 
avgörs istället av ungdomarnas framsteg i behandlingen. 

Avhandlingen sätter fokus på dem vars uppdrag det är att 
bedriva tvångsvård i praktiken och är baserad på intervjuer 
med behandlingspersonal och deltagande observationer 
av dagliga praktiker på ett särskilt ungdomshem. Genom 
att belysa behandlingspersonalen och deras föreställnings-
världar bidrar studien till en förståelse likväl som en pro-
blematisering av deras perspektiv på ungdomarna, behand-
lingen och det egna yrket. 

Med utgångspunkt i ett kvalitativt etnografi skt material 
visar studien hur anställda på särskilda ungdomshem 
manövrerar i gränslandet mellan vård och straff . Detta 
visar på en kamp som pågår i tvångsvårdens slutna sam-
manhang; om tolkningsföreträde – och om att defi niera 
vad den tvångsvårdande verksamheten är och ska vara.  

Kim Silow Kallenberg är etnolog. Det här är hennes dok-
torsavhandling.
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Abstract 

This dissertation concerns staff working in special residential homes, or 
secure units, for boys and young men and, less specifically, the compulsory 
care of problematic teenagers. The study is based on interviews with staff 
members and participatory observations of daily practices at a compulsory-
care institution. The empirical material is complemented by observations of 
learning situations and interviews with students and teachers in education 
of social pedagogy.  

The aim of the thesis is to map out and to analyse understandings of, and 
motivations for, compulsory care that is produced and sustained through 
articulations of residing teenagers, treatment practices and institutional staff 
in the daily work, and in staff narratives, at a secure unit for compulsory 
care. Three aspects of compulsory care are analysed: constructions of teen-
agers, of treatment practices and of subject positions or identity of staff.  

Concepts and ideas from a post-structural framework are used as theor-
etical tools to conduct analysis of the interviews and observations. Dis-
course, as well as a three-fold concept of logics, is central for the analysis. As 
a theoretical complement to the main analytical framework, perspectives 
from symbolic interactionism are used.  

The results of the thesis show that tensions and ambivalence characterise 
compulsory care for adolescents. Aspects of care as well as of punishment, 
for example, are both evident parts of the institutional work and narratives 
studied. The teenagers are alternately being constructed as children in need 
and as manipulative criminals: articulations that are made part of either a 
logic of care or a logic of punishment.  

Other tensions that are analysed as significant parts of institutional 
practices and subject positions are those of the biological and the social, the-
ory and practice, and power and powerlessness. Age, gender and class are all 
significant parts in constructing subject positions for both teenagers and 
staff and in creating a division between the two groups. Such categorisations 
are articulated together in various ways in the different logics identified. 
These subject positions also have consequences for institutional interactions 
and for the institutional care provided in secure units.  
 
Keywords: compulsory care, institutions, ethnography, staff, logic, fantasy, 
masculinity, subject positions, post-structuralism, age, class, power, power-
lessness  
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befolkad av kloka och engagerade människor. Jag vill rikta ett kollektivt tack 
till er: Mats Lindqvist, Beatriz Lindqvist, Maria Zackariasson, Agneta Lilja, 
Petra Garberding, Elisabeth Wollin Elhouar, Florence Fröhlig, Maryam 
Adjam, Karin Elfving, Susanne Waldén och Jenny Ask. Många av er har 
bidragit med stöd i avhandlingsarbetet, genom både skarpa kommentarer 
och vänliga ord. Flera av er har läst mina texter och kommit med värdefulla 
synpunkter som har gjort den här avhandlingen bättre. Tack till all admi-
nistrativ personal på Södertörn som gett mig ovärderlig hjälp längs vägen i 
stort och smått, framförallt Camilla Cederquist, Calle Aaro, Lisa Stålnacke 
och Eleonora Bru.  

Tack till Helena Hörnfeldt och till Carl Cederström som var opponenter 
på mitt halvtidsseminarium respektive mitt slutseminarium. Ni har båda 
bidragit till att väsentligt förbättra texten.  

Jag vill också tacka dem som under mina år på institutionen har lämnat 
Södertörn för andra uppdrag och tjänster, eller som har rört sig fram och 
tillbaka: Oscar Pripp som var min handledare i inledningsskedet, Magnus 
Öhlander, David Gunnarsson, Sofi Gerber, Anci Norlén, Beate Feldmann 
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Eellend och Erika Lundell. Erika och jag delade arbetsrum en period, och 
jag saknar våra samtal och vår gemensamma koncentration framför varsin 
datorskärm.  

Ett särskilt tack riktar jag till de doktorandkollegor i etnologi på Söder-
törn som började samtidigt som mig: Adomas Lapinskas, Jenni Rinne och 
Jenny Ingridsdotter. Vi har följts åt i allt från hotellfrukostar på konferens-
resor, teoretiska diskussioner, glädje och jobbångest. Jag betraktar er som 
mina vänner, och det här är bara början. 

Fler doktorander, i etnologi och andra ämnen, har blivit mina vänner 
längs vägen. Rahel Kuflu som jag delade rum med den första tiden på Sö-
dertörn. Vi fick inte så mycket gjort den där första tiden, vi hade helt enkelt 
för mycket att prata om. Men utan dig hade jag kanske aldrig hittat fram till 
pappersförrådet eller tagit mig igenom de där första doktorandkurserna. 
Karin Jonsson för luncher, fikapauser och välbehövligt småprat. För allt 
roligt vi har haft ihop, privat och professionellt. Ann af Burén för givande 
samtal och avkopplande flams. Du är bra. Tack Andrea Dankić för att du får 
med mig ut på saker som inte är relaterat till jobb. Du har fått mig att känna 
mig mindre ensam. Vårt gemensamma musikintresse ska vi göra mer av, 
eller hur? Leila Karin Österlind har också en särskild plats hos mig. Vi har 
följts åt sedan C-kursen i etnologi på Stockholms universitet och jag hoppas 
att vi kommer göra det länge till. Leila, du har en fantastisk förmåga att få 
andra att känna sig smarta, att känna sig sedda. Det här är mitt sätt att säga 
att jag ser dig också.  

Tack till alla andra doktorander och forskarkollegor som på olika sätt har 
bidragit till att forma min forskningsprocess och den färdiga texten, genom 
seminarier, konferensdiskussioner och textinternat. Inte minst tack till alla 
på institutionen för historia och samhällsstudier på Södertörns högskola 
och till forskarskolan i historiska studier där jag har formats till forskare. På 
institutionen och i forskarskolan har jag fått de ekonomiska och intellektu-
ella förutsättningarna för att arbeta och för att skriva den här avhandlingen. 

Tack till min pappa Hans-Åke Ohlsson för fotografiet som pryder 
avhandlingens framsida. Tack för all hjälp med sådant som jag inte hade 
klarat själv. Tack till min mamma Cilla Kallenberg för typ allt. Utan dig 
hade jag aldrig skrivit om tvångsvård. Det var de där köksbordsdiskussio-
nerna när jag var liten och alla människor av olika slag jag träffade då som 
väckte mitt intresse för människor i samhällets utkant.  

Tack till Jocke Ekdahl, för att du finns där för mig och barnen. Tack till 
min egen lilla familj. Till Jakob Silow som delar min vardag i det svåra och 
det härliga. Jag är så tacksam för det som vi har byggt upp tillsammans. Till 
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mina barn: Svante och Svea. Ni har fått mig att ta de pauser i arbetet som 
varit så välbehövliga. Ni är det bästa jag har. 

Till alla andra: släkt och vänner. Jag har förmånen att ha så många fina 
människor i mitt liv att de är för många att räkna upp här. Stort tack till er 
alla, ni vet förhoppningsvis vilka ni är.  

Sist, men inte minst, vill jag tacka alla människor som jag träffat i fält 
under arbetet med den här avhandlingen. Till alla behandlingsassistenter 
som så generöst har delat med sig av sina tankar och sin arbetsvardag. Till 
alla ungdomar.  

Mot slutet av arbetet med avhandlingen fick jag ett telefonsamtal som 
fick mig att minnas varför jag överhuvudtaget skriver om tvångsvård. Jag 
fick i detta samtal beskedet att en av de unga killar jag träffat i fält var död. 
Han blev bara 16 år gammal. Två år efter att jag träffade honom på insti-
tutionen jag kallar för Viby blev han mördad: skjuten i huvudet. Någon 
vecka tidigare hade han dessutom mördat en annan ung kille, och teorin är 
att mordet var en hämnd för detta. Två tonåringar mördade inom loppet av 
någon vecka, och det passerade i stort sett obemärkt. Det tog mig hårt att höra 
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1. Inledning 

Unga flickor som blivit våldtagna strippas av manlig personal. Själv-
mordsbenägna ungdomar lämnas ensamma i bara underkläderna. Och 
tolvåriga flickor tvingas torka upp sina egna spyor. Detta är några av de 
saker som sker när barn och ungdomar sätts i isoleringscell på Sveriges 
statliga ungdomshem (Kaliber i P1, 23 maj 2010).1 

Den här avhandlingen handlar om tvångsvård på statliga ungdomshem och 
om de personer vars uppdrag det är att bedriva sådan vård: behandlings-
assistenterna. Den 23 maj 2010 handlade samhällsprogrammet Kaliber i P1 
just om sådana statliga ungdomshem som drivs av Statens institutions-
styrelse (SiS), som de jag har undersökt, där ungdomar med olika psyko-
sociala problem tvångsvårdas. Vid tiden då programmet sändes arbetade jag 
som behandlingsassistent på ett av dessa ungdomshem, och hade gjort det i 
drygt två års tid.  

Jag minns att programmet rönte stor uppmärksamhet bland mina kolle-
gor och att många blev upprörda av dess innehåll, framförallt för att de 
upplevde att en förståelse för personalens perspektiv saknades. Som i många 
av de fall då tvångsvården diskuteras i media så upplevdes programmet ha 
ett sensationslystet och ensidigt negativt perspektiv. En kritisk diskussion av 
behandlingsassistenters yrkesposition och arbetsuppgifter omöjliggjordes i 
praktiken av personalens upplevelse av att inte tas på allvar. 

I texten ovan står att läsa om hur ”tolvåriga flickor tvingas torka upp sina 
egna spyor” när de befinner sig i isoleringscell, eller i ”avskiljningen”2 för att 

 
1 Texten är hämtad från presentationen av programmet på Sveriges Radios hemsida. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/71592?programid=1316 (hämtat 2015-12-18). 
2 Avskiljningen är ett utrymme på särskilda ungdomshem där ungdomar som utgör ett 
fysiskt hot för sig själva eller andra får hållas isolerade i maximalt 24 timmar. Den utgörs 
av ett omöblerat, eller sparsamt möblerat, rum som ska vara fritt från föremål som ung-
domarna kan skada sig på. Att avskilja någon är en av de tvångsåtgärder som är speciella 
för de särskilda ungdomshemmen, och som regleras i lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU).  
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använda en mer officiell benämning. När jag själv lyssnade på programmet 
insåg jag att den här delen av inslaget faktiskt handlade om mig. Jag var en 
del av personalgruppen som förmått den här flickan att själv torka upp sina 
spyor efter att ha kräkts på golvet i avskiljningsrummet, och när jag hörde 
fallet återberättas i radio blev jag illa berörd. Jag upplevde att programmet 
inte berättade hela historien; att reportrarna utifrån den dokumentation 
som fanns i avskiljningsärendet hade bestämt sig för att personalen hade 
handlat fel. Men ingen hade frågat mig eller någon annan behandlingsassis-
tent om vad det var som hade hänt.   

Att höra situationen berättas utanför sin kontext fick händelsen att låta 
hård och omänsklig. Hade jag inte varit där själv hade jag inte kunnat tänka 
något annat än att behandlingen av flickan var oförsvarlig. Där och då såg 
jag inga problem med behandlingen. Flickan hade framkallat kräkningen 
genom att stoppa fingrarna i halsen och genom att låta henne själv städa 
upp menade vi i personalen att hon fick lära sig att ta ansvar för sig själv och 
sitt agerande. Mina chefer vid tidpunkten menade att ärendet enbart togs 
upp av radio på grund av bristande dokumentation. Hade vi bara i våra 
journalanteckningar lyckats förmedla vad det var som hade skett så hade 
situationen inte kunnat missförstås, var hållningen som ansvariga för vår-
den slog fast. 

Den här episoden kan tjäna som en ingång till avhandlingens centrala 
frågor och till det jag vill åstadkomma med denna studie, nämligen att å ena 
sidan förstå och å andra sidan problematisera tvångsvård som fenomen 
samt de relationer som möjliggörs inom tvångsvården. Mina egna erfaren-
heter som behandlingsassistent blir en väg till att förstå tvångsvård som feno-
men samt att komplicera den dominerande mediebilden av behandlingsper-
sonal i tvångsvården som känslokalla och maktfullkomliga personer.  

Jag vill som nämnts också problematisera tvångsvård som fenomen. 
Anledningen är de insikter som väcktes när jag själv arbetade i tvångsvården 
och många gånger upplevde att yrket innebar en hopplös uppgift där de 
verktyg som stod till buds inte räckte till för att hjälpa. Vidare fanns en slute-
nhet som stängde tvångsvårdens institutioner för insyn från samhället utan-
för. Att förändra tvångsvården låter sig dock inte göras genom att framställa 
den personal som arbetar där, som elaka eller mindre vetande. Med den här 
avhandlingen hoppas jag kunna upprätthålla en balans av problematisering 
och förståelse som jag tror är nödvändig för att åstadkomma förändring. 
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Ämnesval, syfte och frågeställningar 
I avhandlingen undersöks empiriskt hur förståelser av ungdomar, behand-
ling och yrkesposition, i den tvångsvårdande kontexten, skapas i behand-
lingsassistenternas utsagor och i andra institutionella praktiker. Att foku-
sera personalen i tvångsvården är ett val jag har gjort då jag intresserar mig 
för makt och för hur normer och avvikelser konstrueras i institutionsmil-
jön. Detta betyder inte att jag inte intresserar mig för ungdomarnas situa-
tion, utan snarare att ett fokus på behandlingspersonal utgör min analytiska 
ingång till att förstå och problematisera tvångsvård som fenomen och de 
relationer som möjliggörs i denna kontext. I enlighet med historikern Su-
sanna Hedenborg (2005) menar jag att denna ingång kan beskrivas som ett 
ålders- eller generationsperspektiv. Hedenborg menar att det inte går att 
förstå barns villkor utan att relatera till vuxnas situation då dessa kategorier 
konstrueras i relation till varandra (2005:9). I linje med detta resonemang 
menar jag att ungdomarnas villkor i tvångsvården belyses även genom att 
studera personalens position och föreställningsvärldar.  

Behandlingsassistenter har ett normförmedlande uppdrag då deras arbe-
te i huvudsak går ut på att agera förebilder för de ungdomar som konstrue-
rats som så pass avvikande att de med tvång har placerats på institution för 
behandling. Redan i konstruktionen av personalen som förebilder ligger ett 
implicit antagande om behandlingsassistenternas normativa position och 
följaktligen även ungdomarnas avvikande sådan. I förhållandet mellan be-
handlingsassistenter och ungdomar finns alltså en hierarkisk relation in-
byggd där behandlingsassistenter generellt överordnas. Trots detta upplever 
personalen ofta att de arbetar i ett utsatt yrke och att de befinner sig i en 
underordnad position. Denna utsatthet, eller underordnade position, upp-
levs på flera nivåer; till exempel i relation till övergripande arbetsvillkor som 
lön och arbetstider, i relation till ungdomar som förstås som potentiella hot 
och i relation till det omgivande samhället som inte upplevs förstå det 
arbete behandlingsassistenterna är satta att utföra. Många upplever också 
att de saknar möjlighet att själva påverka sina arbetsvillkor eller det uppdrag 
de har i sin yrkesutövning.  

Detta kan beskrivas som en spänning mellan makt och maktlöshet och 
under arbetets gång har jag fått kunskap om hur central denna spänning är i 
behandlingsassistenternas utsagor och praktiska handlande. Avhandlingens 
centrala forskningsproblem där avsikten är att dels förstå tvångsvården och 
dess centrala premisser, och dels att problematisera tvångsvården låter sig 
väl undersökas genom denna spänning av makt och maktlöshet. Därför har 
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det under arbetets gång blivit centralt att försöka förstå hur behandlings-
assistenter kan vara både överordnade i en maktrelation i förhållande till 
ungdomarna de arbetar med, samt förstå sig själva som i avsaknad av hand-
lingsutrymme i relation till sitt yrkesuppdrag. I avhandlingens analyser 
kommer jag att visa hur spänningen mellan makt och maktlöshet kommer 
till uttryck. Jag har, som redan nämnts, själv arbetat som behandlingsassis-
tent på ett av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem i 
drygt tre års tid och det var under den perioden som mitt intresse för att 
närmare undersöka ämnet väcktes. Jag vill med den här studien belysa en 
statlig offentlig verksamhet som i huvudsak är dold för allmänhetens blick.  

Avhandlingens syfte är att med utgångspunkt i det dagliga institutions-
arbetet och i personalens utsagor på ett särskilt ungdomshem kartlägga och 
analysera de förståelser av, och motiveringar för, tvångsvård som skapas och 
upprätthålls genom konstruktionen av ungdomar, behandlingspraktiker och 
personalpositioner.  

 Detta syfte uppnås genom att jag identifierar och analyserar vad jag, 
utifrån min läsning av framförallt Jason Glynos och David Howarth (2007), 
benämner logiker i det empiriska materialet. Analytiskt arbetar jag framför-
allt med ett diskursteoretiskt logikperspektiv där en tredelad logiktypologi 
används för att förstå och förklara tvångsvårdens villkor och konsekvenser.  

De frågeställningar jag arbetat utifrån är följande: Vilka logiker kan 
urskiljas i institutionens praktiska behandlingsarbete samt i behandlings-
assistenternas utsagor? Hur är dessa logiker kopplade till mer övergripande 
historiska och samtida samhällsprocesser som till exempel konstruktioner 
av normalitet och avvikelse? Hur konstitueras, legitimeras, tolkas, känns 
och utmanas behandlingsarbetets sociala praktiker i institutionsmiljön?  

I det här kapitlet kommer jag vidare att ge en kort introduktion till det 
undersökta fältet, där jag ytterligare ringar in det empiriska område jag har 
valt att studera. Jag kommer också att diskutera det forskningssammanhang 
som jag ser den här avhandlingen som en del av. Slutligen ger jag en över-
sikt av avhandlingens disposition. De teoretiska och metodologiska övervä-
ganden jag har gjort diskuteras ingående i nästföljande kapitel.  

Det undersökta fältet  
Hur är tvångsvården av ungdomar organiserad? Vilka lagrum är det som 
styr? Vilka ungdomar är det som vårdas, och vilka är de som jobbar där? 
Vilken empiri från tvångsvårdens fält grundas avhandlingens analyser i? I det 
följande ska jag ge en kort introduktion till det undersökta fältet, för att ge 
läsaren den kontext som behövs för att förstå avhandlingens vidare analyser. 
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Särskilda ungdomshem 
Det är endast vid statliga institutioner som tvångsvård bedrivs och det finns 
fyra former av tvångsvård i Sverige: tvångsvård av psykiskt sjuka, rätts-
psykiatrisk vård, tvångsvård av vuxna missbrukare och tvångsvård av ung-
domar. I avhandlingen fokuseras enbart den senaste av dessa fyra former. 
De särskilda ungdomshem jag studerar är alltså statliga institutioner. De 
drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS), vilken är den statliga myndighet 
som har haft huvudmannaskapet för dessa institutioner sedan 1994.3 Innan 
dess drevs motsvarande institutioner av landstingen, och huvudmanna-
skapet för tvångsvårdande verksamheter har historiskt varierat (se t ex Bolin 
1992). SiS ansvarar för 25 särskilda ungdomshem med verksamhetsprofiler 
som skiljer sig något åt.4 

Jag har enbart studerat tvångsvård i en svensk kontext. Här vill jag dock 
helt kort peka på att tidigare forskning har visat att de svenska institu-
tionernas historia löper parallellt med andra länders institutionella historia; 
både i Europa och utanför, vad gäller idéer, lagstiftning och praktisk 
utformning (t ex Svensson 1994:47, Frangeur 2007:28, Sundkvist 1994:20f). 
Tvångsvårdsinstitutioner är alltså inte ett isolerat svenskt fenomen, varken 
historiskt eller idag, även om det självklart finns variationer mellan olika 
tiders och platsers utformning av dessa institutioner. I det följande redogör 
jag enbart för svenska förhållanden då dessa utgör den mest relevanta 
kontexten för förståelsen av mitt empiriska material. 

Endast inom tvångsvården tillåts de anställda tillämpa tvångsmedel i sitt 
arbete, som till exempel kroppsvisitering, avskiljning, kontroll av ung-
domarnas brevförsändelser och sist men inte minst det frihetsberövande som 
vården förutsätter på de särskilda ungdomshemmen (Sallnäs 2012:192). Trots 
att särskilda ungdomshem inte är att förväxla med ungdomsfängelser kan 
inte ungdomarna frivilligt vårdas på särskilda ungdomshem. Däremot kan 
graden av frihet respektive tvång/inlåsning variera mellan olika avdelningar 
på institutionerna. I typfallet brukar ungdomar först placeras på en mer låst 
avdelning för att senare, i takt med att behandlingen fortskrider, ges mer 
rörlighet och grad av frihet.  

 
3 Statens institutionsstyrelse (SiS) bildades 1993 men tog först 1994 över huvudmanna-
skapet för de tvångsvårdande verksamheterna från landstinget.  
4 SiS ansvarar även för 11 så kallade LVM-institutioner, eller LVM-hem. LVM står för 
lag om vård av missbrukare i vissa fall, och dessa institutioner är liksom de särskilda 
ungdomshemmen tvångsinrättningar, men med inriktning på vård av vuxna miss-
brukare. LVM-hemmen ligger utanför den här studiens undersökningsområde.  
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Tvångsvårdens lagstiftning  
Det är socialtjänsten som beslutar om placering utanför hemmet av barn 
och unga. Beslut om placering med stöd av lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) fattas formellt i förvaltningsrätten och ska omprö-
vas var sjätte månad (Sallnäs 2012:186). Placeringarna är inte tidsbestämda 
utan institutionsplaceringens längd är beroende av det uppfattade vård-
behovet hos ungdomarna. Finns det inte längre ett vårdbehov ska place-
ringen upphöra, men det går inte att på förhand veta hur lång en institu-
tionsvistelse kommer att bli. 

Förenklat kan man säga att det är två faktorer som spelar in vid ett 
tvångsomhändertagande, och det är dels den ungas omgivning och dels den 
ungas eget beteende. Det måste därför föreligga risk för den egna hälsan 
och/eller andras hälsa för att ett tvångsingripande ska ske. Det går alltså, 
något förenklat, att prata om ett omvårdnadsbehov hos den unga och om ett 
skyddsbehov för samhället (jfr Höjer & Höjer 2012:60). De LVU-hem, eller 
särskilda ungdomshem, som jag studerar befinner sig således någonstans i 
skärningspunkten mellan vård och straff (jfr Sallnäs 2012:192). Ungdomarna 
ska skyddas och vårdas för att man tror att de mår bra av det, samtidigt som 
vistelsen på ett särskilt ungdomshem innebär ett frihetsberövande.  

Titeln som jag har gett avhandlingen: Gränsland, syftar på tvångsvårdens 
inneboende spänningsfält, som går igen även i andra former av myn-
dighetsutövning: nämligen just spänningen mellan hjälp och kontroll samt 
mellan vård och straff. Tvångsvård på särskilda ungdomshem är inte en 
straffrättslig påföljd, utan ett ingripande som syftar till att värna om hälsan 
och utvecklingen hos ungdomar som bedöms befinna sig i riskzonen för att 
skada sig själva eller andra (jfr Björkman 2001:275). Men detta betyder inte 
att straffande aspekter saknas i den behandling som bedrivs, och detta är en 
av de saker som jag finner mest angelägna att studera i det undersökta fältet. 
Även det spänningsfält som jag skrev fram som ett centralt forsknings-
problem: det mellan makt och maktlöshet, kan sägas utgöra ett slags gräns-
land. I avhandlingen kommer jag att visa hur de olika spänningsfälten, mot-
sägelsefullheterna eller gränslanden hör samman och kan tolkas.  

Titeln är också en lite mer informell hänvisning till en låt av den svenska 
rapartisten Ken Ring som heter Dödens gränsland,5 i vilken han beskriver 
sin upplevelse av att som ung tonåring bli placerad på en låst institution. 
 
5 Dödens gränsland är ett av spåren på Ken Rings debutalbum Vägen tillbaka som 
släpptes 1999. https://www.youtube.com/watch?v=VEK9wKS_4Es. Ken Ring har i flera 
sammanhang talat om sin tid på olika institutioner, bland annat ett av SiS särskilda 
ungdomshem, se till exempel: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16757144.ab.  
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Det Ken Ring uttrycker i sin låt är ett exempel på hur en ung människa kan 
erfara ett tvångsomhändertagande, men i mitt avhandlingsarbete är fokus 
personalen och deras erfarenheter och tankar. Ungdomarna är dock ständigt 
närvarande för mig, och jag önskar belysa deras situation genom studiet av 
behandlingspersonalen. Detta har utgjort ytterligare ett gränsland, och en 
balansakt jag genom arbetet med avhandlingen har försökt att upprätthålla. 

Ungdomarna 
De senaste åren har man sett en ökning av antalet barn och ungdomar som 
placeras inom någon form av dygnsvård: familjehem, HVB (hem för vård 
och boende) eller särskilda ungdomshem, detta trots att officiella ambitioner 
finns att hålla denna typ av placeringar nere (Sallnäs 2012:186). Framförallt 
sker ökningen bland tonåringar, och ensamkommande flyktingbarn/ungdo-
mar står för en stor del av de ökade placeringarna (Sallnäs 2012:186).6 Endast 
en liten del av alla unga som placeras hamnar dock inom SiS verksamheter. 
Enligt SiS egna siffror omhändertogs år 2013 cirka 32 000 barn och unga av 
myndigheterna för att få vård utanför sitt hem och av dessa var det omkring 
1 000 personer som placerades på något av SiS särskilda ungdomshem.7  

Av övriga placerade barn och ungdomar hamnar de flesta på ett HVB, 
vilket är en institutionsform där personalens befogenheter inte är lika gen-
omgripande i jämförelse med dem personalen på särskilda ungdomshem 
har.8 På HVB är vården baserad på frivillighet från de intagnas och deras 
familjers sida. Yngre barn placeras framförallt i familjehem, vilket innebär att 
de placeras hemma hos familjer och inte på institution (Sallnäs 2012:189). 
Familjehem motsvarar vad som under tidigare perioder har benämnts 
fosterhem.  

De unga som finns i SiS verksamheter är mellan 12 och 21 år gamla, och 
medelåldern är omkring 16 år. En majoritet av de unga är pojkar. Andra 
variabler än kön, i kategoriseringen av intagna ungdomar, finns inte regi-

 
6 Marie Sallnäs text som jag hänvisar till ovan är från 2012 och även sedan dess har 
ökningen av ensamkommande ungdomar som placeras inom SiS ökat. Enligt egna upp-
gifter från myndigheten så placerades 139 ensamkommande ungdomar inom SiS under 
de första månaderna av 2015. Detta motsvarar ungefär var femte placering. Se press-
meddelande om detta ämne:  
http://www.stat-inst.se/press/nyheter/nytt-stod-for-kommunikation-med-
ensamkommande/ (hämtat 2015-09-25). 
7 http://www.stat-inst.se/om-sis/vard-av-unga-lvu/ (hämtat 2015-03-18). 
8 Marie Sallnäs skriver att vid början av 2012 fanns 748 HVB registrerade som riktade sig 
till barn och unga, jämfört med 25 särskilda ungdomshem (2012:189). Även om stor-
leken på dessa hem kan variera så säger detta ändå något väsentligt om proportionerna 
mellan HVB och särskilda ungdomshem.  
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strerade i SiS officiella statistik. Vad gäller den etniska sammansättningen 
bland de unga uppskattar dock personer i fältet att omkring hälften av ung-
domarna har majoritetssvensk bakgrund och att den andra hälften har en 
bakgrund i någon etnisk minoritet.  

Att placeras på ett särskilt ungdomshem innebär för de flesta en slags 
sista instans när andra, frivilligt baserade, ingripanden har misslyckats. 
Anledningarna till varför ungdomar tvångsvårdas varierar och kan handla 
om missbruk, kriminalitet eller självskadebeteenden. Många ungdomar är 
diagnosticerade med någon form av psykiatrisk diagnos till exempel ADHD 
(attention deficit hyperactivity disorder), Aspergers syndrom eller trotssyn-
drom. Ungdomarnas hemkommuner betalar för placeringen på de särskilda 
ungdomshemmen och dygnskostnaden kan variera något, men ligger i snitt 
på omkring 5 000 kronor.9 Ungefär en tredjedel av ungdomsvårdens kost-
nader finansieras av statsanslag.10 

När det gäller benämningen av de som placeras på särskilda ungdoms-
hem använder jag begreppet ungdomar när det är jag som talar om dem. 
När jag citerar personalen ur intervjuer eller fältanteckningar förekommer 
dock även andra benämningar i talet om de unga. Parallellt med ungdomar 
används även benämningar som killarna eller grabbarna, då den institution 
jag studerar endast tog emot pojkar och unga män. Vanligt är också att per-
sonalen benämner ungdomarna som elever. Detta sista begrepp härrör tro-
ligen från den tid då de särskilda ungdomshemmen benämndes som skol-
hem, vilket gällde flera av SiS särskilda ungdomshem fram tills år 2011.11 

Behandlingsassistenterna 
Yrket behandlingsassistent är ett tjänstemannayrke inom sektorn socialt 
arbete. Många behandlingsassistenter är relativt lågutbildade, och oftast är 
de män. På senare år har utbildningskraven för anställning ökat, och offi-
ciellt kräver SiS två års eftergymnasiala studier i relevant ämne för anställ-
ning som behandlingsassistent. För att få formell behörighet läser de flesta 
en utbildning på folkhögskola eller yrkeshögskola. Kvinnorna som arbetar 
inom statlig ungdomsvård har oftare en högre utbildning, och den grupp 
som framförallt är frånvarande i yrket är högutbildade män. Det finns alltså 

 
9 http://www.stat-inst.se/om-sis/vard-av-unga-lvu/ (hämtat 2015-01-15). 
10 http://www.stat-inst.se/om-sis/vard-av-unga-lvu/ (hämtat 2015-12-15). 
11 Först 2011 fick de särskilda ungdomshemmen enhetliga namn, alla heter nu ”SiS sär-
skilda ungdomshem” och sedan namnet. Tidigare har benämningarna varierat, och vissa 
institutioner har alltså kallats för skolhem. Denna uppgift är hämtad från en mail-
konversation med pressekreteraren på SiS huvudkontor.  
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en klasskillnad som i hög grad överensstämmer med en könsskillnad, bland 
tvångsvårdens personal. Detta kommer att analyseras vidare i avhandlingens 
empiriska kapitel.  

Behandlingsassistent är ett lågstatus- och ett låglöneyrke,12 och för många 
är det dessutom ett genomgångsjobb som man ägnar några år av livet åt in-
nan man rör sig vidare. Så var det för mig, och så är det för flera av dem jag 
träffat under mitt fältarbete. Flera av dem jag har intervjuat arbetade på 
institution samtidigt som de tog en paus från framförallt hantverkaryrken 
eller serviceyrken.  

Behandlingsassistenter är den personalkategori som arbetar närmast 
ungdomarna. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar omsorgsarbe-
te; i form av tvätt, städning, bakning och matlagning, men även dokumenta-
tionsarbete, samtal med ungdomar och arbete utifrån olika behandlingspro-
gram. Dessutom innebär arbetet som behandlingsassistent att agera över-
vakare och hålla ungdomarna på institutionen inlåsta. För att åstadkomma 
detta får behandlingsassistenter tillämpa sådana tvångsmedel som redan har 
nämnts, till exempel avskiljning och kroppsbesiktning. 

Det särskilda ungdomshemmet Viby 
På ungdomshemmet Viby, som jag har studerat, finns tre avdelningar som 
tar emot pojkar i övre tonåren. Institutionen är belägen långt ute på lands-
bygden, en dryg mil utanför en medelstor svensk stad. Två av avdelningarna 
är så kallade akut- och utredningsavdelningar: i avhandlingen benämnda 
som Västergården och Östergården, och en är vad som kallas för en be-
handlingsavdelning: i avhandlingen benämnd Norrgården. Akut- och ut-
redningsavdelningarna har en högre personaltäthet och är mer låsta och 
kontrollerade miljöer än vad behandlingsavdelningen är. På behandlingsav-
delningen tillåts de unga mer vistelse utanför institutionen, till exempel 
ingår i veckorutinerna schemalagda utfärder till den närliggande staden där 
ungdomar tillsammans med personal får göra vissa inköp eller besöka caféer 
och delta i fritidsaktiviteter. Det kan handla om att bada, bowla, eller att gå på 
bio. De ungdomar som har kontakt med familj eller andra anhöriga kan också 

 
12 Enligt uppgifter från fackförbundet Seko- facket för service och kommunikation, som 
organiserar behandlingsassistenter inom SiS, var medianlönen 23 355 kronor per månad 
i september 2013 för tillsvidareanställda behandlingsassistenter. De flesta befann sig i 
löneintervallet 21 600 kronor till 24 500 kronor per månad. Dessa löner avser fast 
månadslön, exklusive rörliga tillägg som till exempel OB-tillägg. Uppgifterna har jag fått 
genom mailkontakt med en utredare på förhandlingsenheten hos Seko (2014-01-22).  
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få åka och besöka dessa över helger på så kallade permissionsresor. Dessa 
resor var ofta villkorade i kontrakt mellan institutionen och ungdomarna, där 
ungdomarna skrev under på att de under permissionen inte skulle bruka 
alkohol eller narkotika och ringa till avdelningen på bestämda klockslag.  

Pojkarna som är Vibys målgrupp är mellan 16 till 21 år gamla och har 
framförallt en missbruksproblematik. Dock tar Viby även emot pojkar så 
unga som tolv år, och de problem som socialtjänsten omhändertagit dem för 
varierar också. Viby har omkring 60 anställda, sett till alla personalkategorier. 
Behandlingsassistenterna utgör den klara majoriteten av de anställda. Viby är 
en annan institution än den jag själv arbetade på när jag var verksam som 
behandlingsassistent, men som jag ska visa i diskussionen kring undersök-
ningsmetod så var det mina personliga kontakter som ledde mig dit.  

Sammanfattning av empirin 
Avhandlingen bygger på ett etnografiskt material av intervjuer och observa-
tioner. Här följer en kort sammanfattning av avhandlingens empiri. En mer 
utförlig diskussion kring insamling och analys av materialet följer i nästa 
kapitel. 

Som en förstudie till undersökningen av det särskilda ungdomshemmet 
genomförde jag observationer vid två olika utbildningar för behandlings-
assistenter, där jag deltog i undervisningen under sex dagar; tre dagar var 
vid de två skolorna. Jag intervjuade också tre av de studerande samt en 
lärare vid utbildningarna. Detta material har en mindre framträdande plats 
i avhandlingen men har bidragit till min kunskap om undersökningsfältet. 
Som en del i det inledande etnografiska arbetet intervjuade jag också en 
anställd på Statens institutionsstyrelses (SiS) forskningsavdelning, och en 
chef på det särskilda ungdomshem jag kallar för Bårsta där jag tidigare själv 
varit anställd.  

Det som utgör avhandlingens huvudsakliga empiri är 18 intervjuer med 
17 av de anställda vid det särskilda ungdomshem jag här kallar för Viby, 
samt deltagande observationer vid samma institution. Jag observerade verk-
samheten på Viby vid 18 tillfällen, fördelade över en period av omkring fem 
månader. Totalt tillbringade jag omkring 200 timmar i fält vid ungdoms-
hemmet Viby, och ytterligare omkring 50 timmar vid observationer av ut-
bildningarna och för övriga intervjuer.  

Möte med en myndighet 
Tvångsvårdens slutenhet verkar på flera nivåer. Detta blev inte minst tydligt 
i mina inledande försök att få kontakt med fältet, vilket visade sig vara 
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svårare än vad jag hade föreställt mig. Som jag redan har nämnt har jag 
egen erfarenhet av arbete på institution, men ville undvika att gå via mina 
egna kontakter när studien skulle inledas. Därför sökte jag reda på ett annat 
särskilt ungdomshem där jag inte kände någon som arbetade, och sände ett 
mail med kort information om vem jag var och vad mitt projekt gick ut på. 
Detta mail besvarades aldrig, och jag fortsatte mina kontaktförsök genom 
att sända ytterligare ett par liknande mail som aldrig blev besvarade. Även 
mina försök att få kontakt med ansvariga personer på institutionen via 
telefon misslyckades. Jag fick informationen att de personer jag sökte inte 
var anträffbara och de ringde heller aldrig tillbaka.  

Jag kommer troligtvis inte att få veta den exakta anledningen till varför 
cheferna på den här institutionen valde att inte återkomma till mig. Det 
enda jag kan göra är att formulera en kvalificerad gissning utifrån mina 
kunskaper om tvångsvårdens fält. Jag tror att det i hög grad beror på att de 
tvångsvårdande institutionerna är slutna verksamheter; och detta gäller inte 
bara i relationen institution–intagen, utan spiller över även i relationen till 
det omgivande samhället. På grund av detta betraktas utomstående per-
soner som inkräktare och potentiella hot mot institutionernas ordning.  

En av SiS uppgifter är, vid sidan om att driva institutioner, att initiera 
och finansiera forskning om de egna verksamheterna. I praktiken är det 
nästan enbart SiS-finansierade forskare som studerar SiS-institutioner (An-
dreassen 2003:109).  

I inledningsskedet av avhandlingsprojektet kontaktade jag en av huvud-
kontorets forskningsansvariga för att be om stöd i att etablera kontakt med 
en institution att studera. Där möttes jag dock av vad jag tolkar som miss-
tänksamhet och en ovilja att se undersökningen genomföras. Om svårig-
heten att etablera kontakt med institutionscheferna kan tolkas som brist på 
tid eller intresse, eller i värsta fall ett passivt motstånd, tolkar jag huvud-
kontorets tvekan att bistå avhandlingsarbetet som ett mer aktivt motstånd. 
Den person jag var i kontakt med där ägnade nämligen ganska mycket tid åt 
att försöka leda in mig på andra spår, och åt att försöka hålla sig uppdaterad 
kring hur studien fortlöpte. Hen försökte övertala mig att inte studera sär-
skilda ungdomshem och ville istället väcka mitt intresse för ett annat under-
sökningsfält, nämligen de så kallade HVB-hemmen (Hem för vård och boen-
de),13 med motiveringen att dessa utgjorde en större del av den svenska ung-
 
13 HVB-hem är en vårdform som bedrivs antingen i privat eller kommunal regi. En 
skillnad mellan SiS särskilda ungdomshem och dessa boenden är att de senare inte har 
rätt att använda tvångsmedel i form av till exempel inlåsning. De som vistas på HVB-
hem är därför där på frivillig basis och vårdas inte under tvång.  
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domsvården. Tiden som gick åt till detta hade potentiellt kunnat ägnas åt att 
tillmötesgå mina önskemål om hjälp med att finna forskningspersoner.  

Vid ett tillfälle, längre fram i avhandlingsarbetet, ville den forsknings-
ansvariga ha information kring vid vilka institutioner jag hade genomfört 
observationer och intervjuer. Av forskningsetiska skäl, som till exempel att 
jag hade garanterat mina forskningspersoner anonymitet, lämnade jag inte 
ut denna information, och därefter hade jag inte längre kontakt med SiS 
huvudkontor.  

Jag fick också information om att min studie hade varit enklare att 
genomföra om den varit finansierad av SiS, vilket är ett exempel som visar 
på den särskilda status i fältet som SiS-forskningen har. Istället för att väl-
komna att institutionerna blir belysta från olika håll och olika intressen så 
betraktas heterogenitet i perspektiv som ett problem. Jag menar att detta 
riskerar att bli ett led i vad jag beskriver som en slutenhet som präglar SiS 
som organisation, eller vad Erving Goffman har beskrivit som institutioners 
inneslutning (1961:13). En viss mån av öppenhet kan existera inåt, gent-
emot de som betraktas som tillhörande organisationen, men sällan utåt. Om 
myndigheten bereder vägen för en viss typ av forskning men inte för en 
annan skapas också olika förutsättningar för vilken kunskap som är möjlig 
att nå. Att en myndighet finansierar all forskning som bedrivs om samma 
myndighet påverkar rimligtvis den kunskap som produceras. Enskilda 
studier kan självklart vara väl underbyggda och hålla god kvalitet, men den 
sammantagna kunskapsmassan blir ändå i någon mån styrd av vissa intres-
sen. De forskningsfrågor som formuleras är också skapade inom diskursen 
om ungdomsvård, vilket medför att vissa perspektiv inte blir belysta då 
ingen kommer på att ställa frågor kring dessa. En övervägande del av den 
forskning som finansieras av SiS har fokus på behandling och utvärdering 
av behandling. Fokus ligger inte sällan på ungdomarna/klienterna och deras 
framsteg eller brist på sådana. Den övergripande organisationen, den egna 
personalen, eller policydokument är inte undersökningsområden som SiS 
prioriterar när myndigheten utlyser forskningsmedel.14 Här ser jag en lucka 
för min studie att fylla; att tillföra ett perspektiv på tvångsvården av ung-
 
14 Dock finns det några undantag från denna regel. Se till exempel David Wästerfors 
(2009), Sabine Gruber (2013) och Anna Gradin Franzén (2014) som alla tre har använt 
kvalitativa och etnografiska metoder i studier som fokuserar SiS-personal. Wästerfors 
har ett fokus på konflikthantering bland personalen, och Gruber fokuserar konstruk-
tioner av kön och etnicitet i personalgruppen. Gradin Franzén har mer interaktionistiska 
anspråk och fokuserar både personal och ungdomar i sin studie. Annan SiS-finansierad 
forskning som fokuserat personalen, men med mer kvantitativa anspråk, är till exempel 
Colnerud (1997, 1999) och Jeanneau (2002).  
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domar som är oberoende från de frågeställningar och problemområden 
som SiS har identifierat. Genom detta hoppas jag kunna bidra till att forsk-
ningsfältet öppnas upp och breddas för andra perspektiv, något jag tror kan 
gynna de slutna verksamheterna på sikt. 

Eftersom mina försök att få kontakt med en institution utanför mitt 
personliga kontaktnät inte fungerade, beslutade jag efter drygt ett år in i 
avhandlingsarbetet att trots allt använda mig av egna bekantskaper. Sedan 
mitt tidigare yrkesliv i fältet var jag bekant med Vibys institutionschef och 
fick med dennas hjälp kontakt med Linda som var den första personen jag 
intervjuade på Viby. Linda agerade sedan som kontaktperson på institu-
tionen, och var den som initialt hjälpte mig att boka in intervjuer och 
observationer. När kontakt väl var etablerad med det särskilda ungdoms-
hemmet Viby var alla som arbetade där mycket tillmötesgående och hjälp-
samma. Detta trots att jag inte kände dem sedan tidigare. Då märkte jag inte 
längre av den motsträvighet som inledningsvis präglat avhandlingsarbetet. 
Tvärtom var många behandlingsassistenter angelägna att berätta om sitt 
arbete och dela med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och farhågor. I 
relationen till mina forskningspersoner var det viktigt att kunna hänvisa till 
en egen erfarenhet av att jobba med behandlingsarbete. Jag hade själv ar-
betat i drygt tre år som behandlingsassistent på ett särskilt ungdomshem, 
och att vi delade den erfarenheten gjorde att personalen kände att jag var 
någon som kunde förstå dem.  

Andra forskare har upplevt ett liknande motstånd som det jag mötte i sina 
försök att etablera kontakt med ett nytt fält. Helena Hörnfeldt är en av dem 
som skriver om svårigheten med att ta sig in på ett forskningsfält som domi-
neras av en annan kunskapssyn (Hörnfeldt 2009:43, Hörnfeldt 2011:242). När 
Hörnfeldt skulle påbörja sin studie av barnhälsovård var det främst den 
medicinska etikkommittén som var motsträviga i att ge samtycke till pro-
jektet (2009:42f). I mitt fall var det framförallt de som kan tolkas som fältets 
gränsvakter, de personer som befann sig i en position att ge eller inte ge mig 
tillträde: ansvariga på huvudkontoret samt institutionschefer, som inte ville 
släppa in mig eller inte kunde se nyttan med min studie.  

Vad jag framförallt lärde mig av processen som det innebar att etablera 
kontakt med fältet är att de statliga tvångsinstitutionerna inte bara är väldigt 
slutna platser utan också inneslutande. Inneslutningen gäller för dem som 
uppfattas höra dit och som befinner sig på insidan av denna gräns. Relativt 
snabbt presenterades jag som ”Vibys egen forskare” och jag fick till och med 
en egen ”tag”, vilket var en elektronisk nyckel med tillhörande kod. Denna 
”tag” gav mig möjligheten att på egen hand kunna ta mig in genom institu-
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tionens ytterdörrar och hämta ut egna nycklar till övriga dörrar inom Viby. 
Institutionens slutna, och samtidigt inneslutande, mekanismer var dock 
något som för mig gjorde dem desto mer angelägna att belysa och skapa 
kunskap kring.  

Forskningssammanhang 
Empiriskt befinner sig min avhandling i skärningspunkten mellan flera 
olika forskningsfält. Jag studerar tvångsvård och i själva det begreppet ryms 
som nämnts åtminstone två dimensioner: tvång och vård. Dessa kan sägas 
korrespondera med vad jag enligt mitt teoretiska ramverk kallar för straff-
logiken samt vårdlogiken. Genom dessa logiker uttrycks en spänning mellan 
vård och straff, vilken går igen även i den tidigare forskning som jag här 
förhåller mig till och använder mig av.  

Jag har valt att dela in diskussionen om forskningssammanhanget i två 
huvudavsnitt där ett fokuserar etnologisk forskning och ett fokuserar 
forskning utanför etnologin. Ett generellt fokus ligger på kvalitativa studier 
av institutioner då dessa har varit mest relevanta för mitt arbete och då 
kontextualiseringen av studien i ett institutionsforskningsfält kan vara av 
nytta för de praktiker som läser avhandlingen.  

Vård och fostran: Etnologiska studier av institutioner 
Etnologin har en tradition av att undersöka institutioner, både vårdande, 
straffande och uppfostrande sådana. Dock har tvångsvård av ungdomar 
hittills varit ett outforskat fält av svenska etnologer. Det finns alltså ett väl-
etablerat forskningsfält inom etnologin av institutioner inom vilket min 
studie fyller en empirisk lucka.  

Traditionellt ligger etnologins fokus gärna på den lilla människan eller 
den underordnade parten i en maktordning (Ehn & Löfgren 1996:78, Öhlan-
der 2011a:15). Genom valet att studera behandlingsassistenter på ett särskilt 
ungdomshem för pojkar i övre tonåren, sällar jag mig dock till den skara som 
istället fokuserar en grupp som i någon mån kan betraktas som maktutövare 
eller som överordnade parter i en maktrelation (jfr Öhlander 2011a:16f). Den 
etnologiska institutionsforskning jag går igenom delar också i stor utsträck-
ning ett sådant fokus. 

Magnus Öhlander (1996) studerar i avhandlingen Skör verklighet ett grupp-
boende för äldre personer med demenssjukdom. Öhlander fokuserar för-
hållandet mellan normalitet och hur det annorlunda förstås och hanteras 
(1996:11). Han visar hur vården präglas av visioner om ett gott liv (1996:50) 
där ideal som gemenskap, trevlighet, trygghet och hemlikhet eftersträvas 
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(1996:110). Den goda vilja som med dessa ideal försöker skapa vad som 
antas vara ett normalt vardagsliv (Öhlander 1996:40) är en slags maktutöv-
ning i och med att den strukturerar människors handlingsfält (Öhlander 
1996:15, jfr Svensson 1993:52). Den goda viljan finns även bland behand-
lingsassistenterna i min studie, men dessa manövrerar även aspekter som 
signalerar straff och tvång samtidigt som vårdaspekterna kvarstår. I tvångs-
vården finns inte bara gemenskap utan även avskiljning; inte bara hemlik-
het utan också en anstaltsliknande miljö med inhägnade rastgårdar och 
fönster med pansarglas.  

Vad Öhlander uppmärksammar i demensvården liknar på många sätt 
sådant jag har sett i tvångsvården av ungdomar, samtidigt som det finns så-
dant som skiljer våra empiriska områden åt. Inte minst strävan efter norma-
litet förenar dessa fält, och Öhlanders studie har därför hjälpt mig att lyfta 
blicken och se de premisser som ligger till grund för organiseringen av 
svensk samhällsvård mer generellt.  

Birgitta Svensson har i flera texter diskuterat fängelser ur ett historiskt 
perspektiv (1994 och 2000) genom en analys av historiska diskurser som har 
präglat fängelsets och frihetsstraffets framväxt. Svensson har även genom-
fört analyser av ett nutida material där långtidsdömda fångar berättar om 
sina liv och hur de formerar en identitet som kriminella (1997). Svensson 
pekar bland annat på hur fängelsestraff alltmer har kommit att handla om 
att ”rätta till, fostra och bota” snarare än att utöva vedergällning för en 
begången oförrätt (1994:50). Detta trots att fängelsevistelsen formellt är en 
straffrättslig påföljd. I och med detta synliggörs de gränsland mellan det vi 
kallar för vård och det vi kallar för straff som jag i avhandlingen har som 
avsikt att ytterligare belysa. 

Två etnologiska studier som diskuterar psykiatrin ur ett historiskt per-
spektiv är Lars-Eric Jönsson (1998) Det terapeutiska rummet och Mikael 
Eivergård (2003) Frihetens milda disciplin. Jönsson fokuserar hur patienten 
i den statliga och anstaltsbundna sinnessjukvården mellan 1850 och 1970 
görs till patient (1998:17). Genom att undersöka patientjournaler och sjuk-
husens årsberättelser vill Jönsson undersöka en maktutövning som på 
samma gång var tvingande och välmenande (1998:39). Psykiatrin, liksom 
den statliga ungdomsvården, opererar båda i gränslandet av omvårdnad och 
bestraffning.  

Eivergård studerar samma tidsspann som Jönsson med fokus på frågor 
kring normalisering och social styrning i mötet mellan institution och 
patient (2003:13). Båda dessa avhandlingar kretsar kring temat normalitet 
och avvikelse och båda har varit relevanta för min studie på så vis att konti-
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nuiteten mellan olika verksamheter och olika historiska epoker blir tydlig-
gjord. Dessa studier har också hjälpt mig formulera tankar kring hur 
ungdomar och personal skapas som kategoriseringar i institutionsmiljön i 
relation till varandra.  

Karin Salomonsson (1998) skriver om socialarbetare ur ett historiskt 
perspektiv i avhandlingen Fattigdomens besvärjelser. Studien bygger dels på 
ett intervjumaterial där socialarbetare ser tillbaka på sitt yrkesliv, samt på 
arkivmaterial där sociala insatser har dokumenterats. Genom att följa det 
sociala arbetet och diskussionerna om det över tid får Salomonsson syn på 
både vad som skiljer sig åt mellan olika epoker men också vad som står fast. 
Hon ser att paradoxen i det sociala arbetet, där det både kan betraktas som 
service och hjälp samt som kontroll och myndighetsutövande, är något som 
består under hela den tid hon har studerat. Detta har dock inte alltid upp-
fattats som ett problem utan ofta mer som en grundpremiss för det sociala 
arbetet. Den paradox som Salomonsson beskriver analyserar jag som en 
spänning mellan vård och straff, och denna diskussion kommer jag ha an-
ledning att återvända till kontinuerligt avhandlingen igenom.  

Ann Runfors (2003) diskuterar i sin avhandling Mångfald, motsägelser 
och marginaliseringar hur personal inom skolan betraktar och hanterar 
kategorin invandrarbarn (2003:18, 103). Liksom de särskilda ungdomshem-
men som jag studerar är även skolan en normförmedlande institution 
(Runfors 2003:18). Det avvikande och det som konstruerats som normalt 
skapas i relation till varandra i en viss kontext (Runfors 2003:26). Genom 
att analysera hur det normala och det avvikande konstrueras i skolans miljö, 
eller på det särskilda ungdomshemmet, kan kunskap nås om samhället på 
ett mer övergripande plan (jfr Runfors 2003:18f). Återigen vill jag betona att 
även specifika, kvalitativa studier kan bidra till en mer övergripande 
kunskapsproduktion eller generella frågeställningar. Ann Runfors studie 
kan läsas som en mikrostudie av integrationspolitik på samma sätt som jag 
önskar att min avhandling ska läsas som en mikrostudie av socialpolitik. 
Genom det lilla kan vi nå kunskap om hur större strukturer tillämpas och 
får återverkningar i människors vardags- och arbetsliv. Vi kan även se hur 
större sammanhang, i form av det jag till exempel analyserar som diskurser 
eller logiker, konstrueras och omkonstrueras i det lilla sammanhanget vilket 
i sin tur kan påverka på den övergripande nivån i form av till exempel 
förändringar i policy. Jag menar alltså att det finns ett dialogiskt förhåll-
ningssätt mellan det lilla och det stora, eller mellan individ och struktur 
som den här typen av kvalitativa studier kan bidra till att belysa.  
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Eva M Karlsson (2008) skriver i sin avhandling Livet nära döden om 
palliativ vård. Karlsson diskuterar hur normativa föreställningar om hur en 
patient bör vara och om det autonoma subjektet präglar konstruktionen av 
dem som individer likväl som patienter (2008:19). Liksom Karlsson utgår 
jag empiriskt från vårdpersonalen i första hand (2008:20f). Karlssons ana-
lyser av positionerna patient och personal har paralleller till positionerna 
ungdom och behandlingsassistent i mitt empiriska material. Karlsson 
diskuterar bland annat det maktförhållande som råder mellan de olika posi-
tionerna och konstaterar att patient och personal befinner sig i vårdsitua-
tionen på olika villkor och att det existerar ett beroendeförhållande mellan 
de båda positionerna (2008:78f).  

Helena Hörnfeldt (2009) skriver i sin avhandling Prima barn, helt u.a. 
om svensk barnhälsovård som maktutövning, både historiskt och i sam-
tiden. Hörnfeldt tecknar en bild av fyraårskontrollerna som kunskaps-
insamling om barn som bidrar till att konstruera de normala och de 
avvikande. I min studie kan själva placerandet av barn och ungdomar på 
institution innebära ett avskiljande från normalsamhället och ett konstrue-
rande av avvikelse. Det är därför av intresse att studera hur temat nor-
malitet – avvikelse kommer till uttryck i de dagliga institutionspraktikerna 
och hur detta avskiljande förstås. Hörnfeldt visar hur idén om barnets bästa 
görs till ett samhälleligt ansvar (2009:105), något som får sin mest drastiska 
konsekvens i och med de tvångsomhändertaganden som staten genomför. 
Med Hörnfeldts studie som hjälp blir det därför möjligt att se en kontinuitet 
i hur barn konstrueras som normala eller avvikande i mötet med olika sam-
hällsinstitutioner. Inte bara de individer som konstruerats som proble-
matiska i någon mening är föremål för socialpolitiska insatser, utan dessa 
riktas mot befolkningen i sin helhet om än på olika sätt.  

Ingrid Fioretos (2009) fokuserar i sin avhandling Möten med motstånd 
på personalen på en vårdcentral samt deras ordningsskapande strategier 
(2009:14). Fioretos använder klass och etnicitet som primära analysverktyg 
och betraktar dessa som rörliga och föränderliga (2009:21ff). Liksom i flera 
av de andra studier som jag har tagit upp diskuteras här personalens väl-
menande maktutövning som i detta fall syftar till att patienterna ska leva ett 
gott liv i hälsa (Fioretos 2009:40).  

Fioretos visar hur personalen i denna strävan har en tendens att normali-
sera sig själva och sin egen situation (2009:40). Detta sker samtidigt som de 
har en tendens att förstå patienterna som typer av människor, eller repre-
sentanter för vissa typer av problem, snarare än som individer (Fioretos 
2009:40). Detta återkommer i den diagnostiska kultur som råder inom 
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tvångsvården, där de omhändertagna ungdomarna ofta har en neuropsykia-
trisk diagnos som styr förståelsen av dennas hela personlighet. Detta inne-
bär en kollektiv kategorisering av ungdomarna, men till skillnad från 
Fioretos menar jag att det också är en tydlig individualisering. Genom att 
tillskrivas en diagnos sammankopplas individuella ungdomar med andra 
som har samma problembild, samtidigt som de görs till ensamt ansvariga 
för sina svårigheter. Snarare än att vara antingen – eller menar jag att kol-
lektiv kategorisering och individualisering går hand i hand i de tvångsvår-
dande praktikerna.  

De studier som ligger närmast mitt undersökningsfält empiriskt: Jönsson 
(1998), Eivergård (2003) och Salomonsson (1998) fokuserar alla tre på en 
historisk period och är nästan uteslutande baserade på arkivmaterial. 
Undantaget är Salomonsson som även har genomfört intervjuer med social-
arbetare där ansatsen har varit tillbakablickande. Utöver normalinstitu-
tioner som skolan och primärvården så saknas etnografiska undersökningar 
av nutiden i det socialpolitiska fältet, och av mer anstaltsliknande vårdfor-
mer. Detta endast undantaget Birgitta Svenssons fängelsestudier (t ex 
Svensson 1994, 1997 och 2000). Avhandlingen bidrar därmed till att fylla en 
empirisk kunskapslucka i den etnologiska institutionsforskningen vilket i 
övrigt är ett väl belyst forskningsfält.  

Institutionsstudier utanför etnologin 
Det finns även ett antal studier utanför den etnologiska forskningen, varav 
många är producerade inom socialt arbete, som jag har haft stor använd-
ning av.  

Ulla Bondeson (1974) Fången i fångsamhället är en omfattande socio-
logisk studie av olika anstaltsformer och är ofta omtalad som en klassiker i 
fältet. Den är en av få kvantitativa studier som jag har använt mig av. Bon-
deson använder sig av ett flertal undersökningsmetoder, bland annat 
enkäter och intervjuer, för att studera kulturen bland de intagna på olika 
former av anstalter. Hon är också intresserad av att utreda frihetsberövan-
dets effektivitetsaspekter; alltså huruvida frihetsberövande påföljder är 
effektiva redskap för att förhindra brott (Bondeson 1974:3).  

En av de anstaltsformer som hon undersöker är ungdomsvårdsskolor, 
vilket i mitten av 1900-talet var benämningen på det som idag bäst mot-
svaras av de särskilda ungdomshemmen. Bondeson konstaterar att det som 
betraktas som brott är kulturellt bestämt, något som inte minst blir synligt i 
de olika förklaringsmodeller som har använts historiskt för att förklara 
brottsliga handlingar samt de många skiften som ägt rum i vad som över-
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huvudtaget anses vara ett brott (1974:17, 23). I studien redovisar Bondeson 
de intagnas egna upplevelser av anstaltsvistelsen och huruvida de anser att 
frihetsberövandet hjälper dem (1974:177). Utifrån detta menar Bondeson 
att frihetsberövandet är ineffektivt. Bondesons studie fungerar som en 
användbar kontrasteringspunkt när jag placerar in mitt studerade fält i en 
historisk kontext. Den är också en studie som belyser att socialvården är 
kontingent till sin karaktär och att den ordning som finns nu inte på något 
sätt är given eller självklar.  

Claes Levins avhandling: Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars 
ställe (1998), skriven inom socialt arbete, har såväl empirisk som teoretisk 
relevans för min studie. I denna undersökning har Levin genomfört obser-
vationer och intervjuer med personal på en behandlingsavdelning på Råby, 
som är en SiS-institution utanför Lund.15 Han har även genom enkäter och 
skattningsformulär undersökt hur det har gått för de ungdomar som tidi-
gare varit placerade på Råby, och har då tittat på samtliga individer som 
skrivits ut under en tioårsperiod. Levin har alltså både en kvalitativ och en 
kvantitativ ansats i sin avhandling som bygger på flera delstudier. Detta gör 
också den kunskap som nås relativt översiktlig. Många områden tas upp, 
vilket ger ett helhetsperspektiv på tvångsvården men också medför att inget 
perspektiv riktigt fördjupas.  

Levin intar en öppet kritisk hållning gentemot vad han kallar för upp-
fostringsanstalten, vilket fungerar som ett slags samlingsnamn som ersätter 
begrepp som särskilda ungdomshem, ungdomsvårdsskolor och andra ord 
som har använts för att benämna i stort sett samma slags verksamheter 
genom historien (1998:26). Andra forskare har visat på att olika insatser 
inom ramen för den sociala barnavården innehåller de båda dimensionerna 
hjälp och kontroll (Höjer & Höjer 2012:60). Insatserna syftar alltså till att 
hjälpa utsatta människor men har samtidigt en kontrollerande funktion. 
Levin har dock valt att betona tvångsvårdens kontrollerande aspekter i 
betydligt större utsträckning än de hjälpande eller skyddande. Han drar 
slutsatsen att det som kallas för behandling på anstalterna i stort sett enbart 
betyder att ungdomarna är placerade i institutionernas struktur. Placering 
likställs med behandling menar Levin (1998:85, jfr Eivergård 2003:52). Det 
underförstådda resonemanget här är att det som benämns behandling i 

 
15 Till skillnad från mig så har inte Claes Levin anonymiserat institutionens namn. Råby 
är en verklig institution vars verksamhet startade redan på 1840-talet med beteckningen 
Råby räddningsinstitut. Verksamhet bedrivs fortfarande i delvis samma lokaler men idag 
i SiS regi.  
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stort sett är verkningslöst och kanske mer att likna vid en förvaring av 
problematiska individer.  

Här liknar hans ansats den som Ulla Bondeson har i studien jag disku-
terar ovan, där hon fokuserar frihetsberövandets effektivitetsaspekter. Levin 
använder sig av Michel Foucaults teorier om makt i sina analyser, och me-
nar med stöd i dessa att syftet med de tvångsvårdande verksamheterna i 
själva verket kanske är ett annat än det officiellt uttalade. Istället för att 
producera förändrade och normaliserade individer är syftet snarare att 
skapa en kategori av avvikare på vilken normalsamhället kan projicera sina 
rädslor, samtidigt som en självbild av godhet upprätthålls. En av Levins mer 
empirinära slutsatser är att personalen har möjlighet att relativt godtyckligt 
använda sig av restriktioner och privilegier i arbetet med ungdomarna 
(1998:150). Samma personer som tolkar ungdomarnas beteenden tilldelar 
dem utifrån dessa beteendetolkningar fördelar eller nackdelar i den dagliga 
samvaron på institutionen (Levin 1998:181). Levin visar på den betydelse 
för behandlingen som personalen har, och detta är ett område som inte har 
studerats i särskilt stor omfattning tidigare. I detta finner jag en motivering 
till min studie och den empiriska avgränsning som jag har valt.  

Levins studie har fungerat som en inspirationsgivare hela vägen genom 
avhandlingsarbetet; från idé till analys, och har använts dels som teoretisk 
inspiration och dels för den omfattande historik den presenterar kring 
anstalter och ungdomsvård. Liksom Bondesons studie fungerar den som en 
kontrasteringspunkt som bidrar med ett historiskt djup i analyserna. Min 
ambition har dock varit att inte ensidigt belysa tvångsvården som en kon-
trollverksamhet eller som en hjälpverksamhet, utan snarare att problema-
tisera denna skarpa uppdelning. Föreliggande avhandling bidrar istället 
med kunskap om såväl vård och straff, och makt och maktlöshet, och hur 
de artikuleras i den tvångsvårdande kontexten. Detta visar i sin tur hur dels 
kontroll och dels hjälp konstrueras i tvångsvårdens praktiker.  

En annan studie av en specifik institution är Renée Frangeurs (2007) bok 
om Bona, en tvångsuppfostringsanstalt för ”avvikande” pojkar som var i 
bruk under första halvan av 1900-talet. Till skillnad från ungdomarna på 
dagens särskilda ungdomshem var pojkarna som placerades på Bonaan-
stalten dömda till tvångsfostran. Undersökningen utgår framförallt från ett 
arkivmaterial bestående av personakter, årsberättelser, stadgor, arbetsbe-
skrivningar och foton med mera (Frangeur 2007:34). Dessutom har Fran-
geur genomfört en kompletterande kvalitativ undersökning där före detta 
personal, anhöriga och intagna har intervjuats (2007:36).  
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Frangeur diskuterar hur avvikande pojkar skulle återanpassas till sam-
hället ur tre perspektiv: statens, de avvikandes och slutligen de anställdas 
(2007:11). Frangeur visar bland annat hur ett skötsamhetsideal var normen 
på Bona (2007:14, jfr Björkman 2001:277, 284) där pojkarna skulle upp-
fostras till arbetsdugliga människor, och mer specifikt till arbetsdugliga 
män. Frangeur betonar nämligen hur föreställningar om manlighet präg-
lade både de intagna och de anställda och bidrog till att forma de dagliga 
praktikerna på Bona (2007:22). Maskulinitet har även visat sig vara viktigt i 
min studie, både ur ett emiskt och ett etiskt perspektiv, och Frangeurs under-
sökning av Bona har hjälpt mig att se den historiska kontinuiteten i masku-
linitetstemat inom institutionsvård av problematiska pojkar.  

Mats Börjesson och Eva Palmblad har författat ett antal studier som jag 
hämtat stor inspiration från när det gäller kritiska perspektiv på institu-
tioner (Börjesson & Palmblad 2003, Börjesson & Palmblad (red.) 2003, 
Börjesson 1994). De har hjälpt mig formulera tankar kring hur institutioner 
i bred mening är beroende av ett normalitetstänkande (Börjesson & Palm-
blad 2003:19), samt hur expertstatus ofta kopplas samman med godhet och 
därmed får moraliska implikationer (Börjesson & Palmblad 2003:16).  

I sin avhandling, Sanningen om brottslingen (1994), diskuterar Börjesson 
hur rättspsykiatrin etablerades som en legitim vetenskap. Börjesson sätter 
professionssträvandena i fokus för undersökningen och studerar de prak-
tiker och idéer som byggde upp verksamheten över tid. Börjesson diskuterar 
bland annat hur olika förklaringsmodeller till brottslingens handlingar är 
mer eller mindre framträdande vid olika tidpunkter i historien. I linje med 
Foucault ser Börjesson hur kroppen hamnar mer och mer i bakgrunden och 
själen mer och mer i förgrunden över tid (1994:123), till exempel i organi-
sationen av straffpraktiker. Det är dock vissa element som är konstanta, 
som till exempel den kliniska blicken som kräver en laboratorieliknande, 
och från vardagslivet avgränsad, miljö (Börjesson 1994:116f).  

Detta avskiljande av problematiska individer som Börjesson beskriver 
inom rättspsykiatrin äger också rum i andra verksamheter, som till exempel 
den statliga ungdomsvården. I likhet med Börjesson fokuserar jag hur ung-
domarnas handlingar förklaras och de konsekvenser detta får för den 
behandling som bedrivs.  

En annan studie som jag har haft stor användning av är socialantro-
pologen Åsa Bartholdssons (2008) Den vänliga maktutövningens regim som 
diskuterar normalitet och maktutövning i skolan. Bartholdsson betonar att 
normalitet är något man lär sig och något som görs (2008:7, 11). Hon dis-
kuterar de medel för disciplinering som lärarna använde sig av, till exempel 
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rutiner för att skapa ordning samt skolelevernas önskan om att betraktas 
som ”stora” (Bartholdsson 2008:80, 85).  

Detta med att betraktas som ”stor” var inte kopplat till ökad autonomi 
för eleverna utan handlade mer om att underordna sig ett system av aukto-
ritet där ens uppgifter och beteende präglades av större allvar (Bartholdsson 
2008:78). Önskan om att vara ”stor” medförde att eleverna frivilligt repro-
ducerade den önskvärda ordningen, och föll de utanför ordningen kunde 
ett verktyg för disciplinering vara att kalla dem barnsliga eller liknande 
(Bartholdsson 2008:85). Detta är ett exempel på vad Bartholdsson refererar 
till som vänlig maktutövning, ett begrepp jag finner användbart och som jag 
diskuterar vidare i avhandlingens empiriska kapitel.  

Avhandlingens disposition 
I detta inledande kapitel har jag presenterat ämnesval, kunskapsmål, syfte 
och frågeställningar, samt diskuterat avhandlingens kontextuella samman-
hang; empiriskt såväl som forskningsmässigt.  

I kapitel två diskuteras val av teori och metod, och diskussionen berör 
teoretiska perspektiv, analysmetod samt undersökningsmetod. Jag tydliggör 
hur teoretiska överväganden, metodologiska utgångspunkter och bearbet-
ningen av materialet hänger samman med avhandlingens övergripande pro-
blemställning, kunskapsmål och syfte. 

De tre kapitel som därefter följer analyserar det empiriska materialet. De 
är tematiskt indelade och behandlar olika aspekter av behandlingsarbetet 
samt de ordnande principer i form av logiker som konstituerar dessa.  

I kapitel tre utgår jag framförallt från hur personalens förståelse av ung-
domarna artikuleras i institutionella praktiker. Jag analyserar hur ungdo-
marna konstrueras som subjekt i behandling, bland annat utifrån faktorer 
som klass, etnicitet, funktion, ålder och social miljö. Jag kommer även ta upp 
hur ungdomar i samhällets vård har förståtts historiskt för att ge analysen 
ytterligare djup och bredd. Ett antal logiker präglar konstruktionen av de 
unga och ett tredelat logikbegrepp är kapitlets huvudsakliga analysverktyg.  

Kapitel fyra tar upp behandlingsarbetets praktiker, som på många sätt är 
en konsekvens av hur konstruktionen av ungdomarna ser ut. Även här är 
olika slags logiker centrala begrepp som hjälper mig förklara de institutio-
nella praktiker jag har studerat. I det här kapitlet blir också makt ett mer 
utpräglat verktyg i analysen. 

Kapitel fem fokuserar huvudsakligen på hur personalen konstruerar sin 
position som professionella subjekt och som behandlare i resonemang kring 
vad som krävs för att göra ett bra jobb inom den statliga ungdomsvården. 
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Jag tar här fasta på de kunskapsformer som personalen själva premierar i 
arbetet med ungdomarna och diskuterar detta med stöd i logikperspektivet.  

I dessa tre empiriska kapitel är det personalens utsagor och praktiker som 
står i centrum för analysen. Gemensamt är vidare en fortlöpande diskussion 
kring tvångsvård som en verksamhet som både kan förstås som straffande 
och som vårdande. Diskussioner av genus, liksom ett historiskt perspektiv 
på dessa verksamheter, har också en framträdande plats i alla tre kapitel. 

Kapitel sex är en avslutande diskussion där övriga kapitels teman knyts 
samman till en övergripande diskussion och avhandlingens slutsatser sam-
manfattas och diskuteras. Här står tvångsvårdens många spänningsfält i 
centrum, till exempel makt och maktlöshet, vård och straff, teori och prak-
tik samt arv och miljö. Denna diskussion mynnar ut i ett antal forsknings-
frågor att studera i framtiden.  
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2. Teori och metod 

Teorin i avhandlingen har fungerat som ett hjälpmedel som jag dels an-
vänder för att sortera och strukturera empirin och dels för att problema-
tisera och komplicera den.  

I det här kapitlet kommer jag först ge en kort introduktion till de teore-
tiska perspektiv jag har arbetat med. Därefter diskuteras analysmetod, och 
det är här kapitlets tyngdpunkt ligger. Med detta vill jag tydliggöra hur teo-
rin konkret används i det analytiska arbetet och därmed väva samman teori 
och metod. Slutligen diskuteras avhandlingens undersökningsmetod.  

Teoretiska perspektiv 
Den ram som avhandlingen framförallt befinner sig inom är poststruktura-
listisk, även om teoretisk inspiration dessutom hämtas från till exempel den 
symboliska interaktionismen. Poststrukturalism är en komplex och mång-
facetterad samling av teoribildningar som det inom ramen för denna 
diskussion inte är möjligt att ge någon entydig och enkel definition av. Min 
genomgång av denna teoretiska riktning kommer inte att vara uttömmande 
utan jag kommer att fokusera på de aspekter som är relevanta för mitt eget 
arbete och för läsarens förståelse av det.  

 I all sin komplexitet bygger dock poststrukturalistiska perspektiv på en 
gemensam ontologisk grund. Ontologi innebär tingens varande; det sätt på 
vilket vi förstår hur något finns till (jfr Laclau & Mouffe 2008:24). Ontolo-
gisk brukar ställas i relation till ontisk vilket betyder själva kunskaps-
objektet; det vi rent konkret studerar (jfr Glynos & Howarth 2007:229f). 
Den ontologiska dimensionen av varandet befinner sig alltså på en meta-
fysisk nivå och den ontiska dimensionen av varandet på en empirisk nivå.  

En del av det poststrukturalistiska projektet är att förhålla sig kritisk till 
fasta kategorier och entydiga definitioner (Howarth 2013:60f). Istället 
förstås de sätt på vilka alla ordningar och identiteter finns till som ofull-
ständiga och kontingenta, det vill säga de hade kunnat konstitueras på ett 
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annat sätt, eller skulle kunna komma att konstitueras på ett annat sätt i 
framtiden (Howarth 2013:5). Det finns till exempel ingenting som säger att 
organisationen av hur vi i det här samhället idag hanterar avvikande indi-
vider måste ta sig samma uttryck i framtiden. Vi vet att själva idén om vad 
som konstrueras som avvikande skiljer sig åt vid olika historiska tidpunkter 
och i olika geografiska kontexter. Under tidigmodern tid förstods till exem-
pel barn som inte arbetade som problematiska, medan barnarbete idag är 
vad som uppfattas som det avvikande (Heywood 2005:181). Genom beto-
ningen på mening som aldrig fix eller färdig och som präglad av kontingens 
förstår jag poststrukturalism som en radikalt socialkonstruktivistisk teori-
bildning som tar avstånd från deterministiska perspektiv på det sociala (jfr 
Howarth 2013:13, Glynos & Howarth 2008:157).  

En annan central aspekt som förenar poststrukturalistiska perspektiv är 
utgångspunkten att forskning bör vara problemdriven, snarare än till exem-
pel teori- eller metoddriven (Howarth 2005:318). Detta innebär att frågor 
eller problem som är relevanta i en viss kontext styr forskningsprocessen 
snarare än en önskan om att förfäkta en viss teoretisk tes eller arbeta på ett 
visst metodologiskt sätt. Denna grundhållning premierar kontextualiserade 
analyser grundade i ett empiriskt material (jfr Glynos & Howarth 2007:3f, 
140). Som de flesta etnologer försöker jag att i avhandlingen ta fasta på 
tanken om att teori är något som ska användas med utgångspunkt i empi-
rin; att empirin alltid är vad som avgör vilket verktyg som behövs. Dess-
utom vill jag genom mina analyser av ett empiriskt material bidra till för-
finingen av de teoretiska redskapen. Med min forskning vill jag inte bara 
besvara de frågor jag ställer till materialet, jag vill även ge upphov till nya 
frågor och ett vidare intresse för fältet samt till nya sätt att tänka teoretiskt.  

Min problematisering av tvångsvårdens fält har vuxit fram genom den 
praktiska erfarenhet jag har av att arbeta som behandlingsassistent och ut-
gör en artikulering som både är empiriskt och teoretiskt grundad. Att forsk-
ningen är problemdriven ska dock inte förstås som att den har en problem-
lösande ambition, snarare handlar det om ett problematiserande av ett visst 
nutida fenomen som kräver en strukturellt och historiskt kontextualiseran-
de analys (Howarth 2005:318). Jag hoppas dock att studien ska bidra med 
kunskap som kan leda till förändringar av gagn för institutionsvårdens 
praktiker.  

Även om den här avhandlingen framförallt är poststrukturalistisk i sin 
ansats så har även symbolisk interaktionism spelat en stor roll i analysar-
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betet.16 Det interaktionistiska tillägget till de övergripande poststruktura-
listiska perspektiv jag använder har framförallt hjälpt mig att grunda ana-
lyserna i de mellanmänskliga relationerna på det särskilda ungdomshem-
met. Även om det inte finns något som motsäger ett fokus på interaktioner 
människor emellan i diskursteoretiska perspektiv så är ändå den relation 
som fokuseras den mellan mening, i form av diskurser eller logiker, och 
människa. Ibland är resonemang om att mening även konstrueras och för-
handlas i mänskliga interaktioner underkommunicerade i sådana studier, 
något jag har önskat motverka.  

Politisk diskursteori  
Den riktning inom det poststrukturalistiska teoribygget som jag har valt att 
använda mig av är vad som brukar benämnas politisk diskursteori (PDT). 
Det senaste decenniet har PDT ökat i vetenskapligt inflytande inom etno-
login (Gunnarsson Payne u.u.). En mängd studier av olika kulturella och 
sociala sammanhang har producerats och bildar tillsammans ett forsknings-
område som har bidragit starkt till mitt analytiska tänkande. PDT har 
använts för att studera identitetsformeringar i Öst- och Centraleuropa 
(Lindelöf 2006, Gerber 2011), biståndsprojekt i Rumänien (Ers 2006), femi-
nistiska fanzines (Gunnarsson Payne 2006), självskadebeteende bland unga 
kvinnor (Johansson 2010), omlokalisering av myndigheter (Sjöstedt Landén 
2012), och vårdens bemötande av våldtagna män (Lindberg 2015), för att ge 
några exempel på studier som jag har använt mig av.  

Framförallt har jag utgått från begrepp och idéer som formulerats av 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2008 [1985]) samt av Jason Glynos och 
David Howarth (2007). Förhållandet mellan dessa kan sägas vara att Laclau 
och Mouffe konstruerade grunden i PDT som Glynos och Howarth sedan 
har byggt vidare på när de har utformat vad som brukar benämnas logik-
perspektivet (the logics approach). I ovan nämnda etnologiska studier finns 
både Laclau och Mouffe samt Glynos och Howarth representerade i de teo-
retiska diskussionerna. Dock har Glynos och Howarths logikperspektiv 

 
16 Detta kan uppfattas som två väsentligt olika teoretiska spår, men jag menar att det 
finns mer som förenar dessa perspektiv än vad som skiljer dem åt. Både symbolisk inter-
aktionism och poststrukturalism fokuserar produktionen av kulturell mening (Denzin 
1992:34). Vidare är både poststrukturalistiska och symbolisk interaktionistiska per-
spektiv socialkonstruktivistiska och betonar mänskliga konstruktioner snarare än essen-
ser. De båda inriktningarna fokuserar dessutom görande och process (jfr Berg 2007:152). 
Det finns alltså inte någon egentlig grundläggande motsättning mellan dem. Däremot 
lägger de olika teoribildningarna fokus på olika aspekter och använder olika begrepp i 
sina förklaringsmodeller av mänskliga fenomen.  
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ännu inte etablerats inom etnologin på samma sätt som Laclau och Mouffes 
diskursteori. Jag har framförallt haft användning av Angelika Sjöstedt 
Landéns (2011 och 2012) och Anna Sofia Lundgrens (2012) tillämpningar 
av logikperspektivet när jag själv har arbetat analytiskt med att anpassa 
teorin till en etnologisk kontext och mitt etnografiska material.  

För att läsaren ska förstå det diskursteoretiska perspektiv som används i 
avhandlingen kommer jag i det här avsnittet fokusera framförallt på begrep-
pen diskurs och logik samt en teoretisk kontextualisering av dessa. I detta blir 
ontologiska premisser såsom det socialas kontingenta och artikulatoriska 
karaktär viktiga att hålla i minnet. Jag inleder detta avsnitt med en diskussion 
av diskursbegreppet såsom det formulerats av Laclau och Mouffe. 

  Diskurs är ett begrepp som används för att beskriva de försök som görs 
för att i någon mån stoppa flödet av möjliga meningssammanhang i ett so-
cialt fält präglat av radikal kontingens, och genom detta skapa partiella fixe-
ringar av mening (Laclau & Mouffe 2008:168). Det sociala är därför aldrig 
varken fullständigt flytande eller fullständigt fixerat (Laclau & Mouffe 
2008:166). Mer eller mindre tillfälliga överenskommelser kan göras kring 
hur världen ska förstås, och dessa partiella fixeringar av mening kan upp-
fattas som stabila, men är trots detta alltid i någon mån öppna för föränd-
ring. Mening slås nämligen aldrig fast en gång för alla utan upprätthålls 
genom repetitiva handlingar som utförs gång på gång. I repetitionen finns 
diskursers upplevda stabilitet och samtidigt också deras förändringspoten-
tial. Det är nämligen sällan en handling görs på exakt samma sätt varje gång 
och i detta sker mindre eller större förskjutningar.  

En diskurs kan också förstås som ett system av relationella entiteter eller 
moment (Laclau & Mouffe 2008:166). Dessa entiteter eller moment kan 
vara till exempel begrepp, subjektspositioner, idéer eller föremål som får sin 
betydelse utifrån deras relationer till varandra i en given kontext (Glynos & 
Howarth 2007:109, se vidare t ex Laclau 1990). I en diskurs om ungdoms-
vård får till exempel ett begrepp som behandling sin mening i relation till 
begrepp som vård och straff.  

Något som är centralt för förståelsen av politisk diskursteori är att dis-
kurser inte bara förstås som abstrakta och bestående av tal och text; diskur-
ser innefattar även mer konkreta entiteter. Enligt Laclau och Mouffe går det 
inte att tala om det sociala som uppdelat i diskursiva och icke-diskursiva 
praktiker utan allt det vi uppfattar som verkligt är diskursivt ordnat 
(2008:159, 162f). Tvärtom en vanlig missuppfattning som ofta förknippas 
med diskursteori så menar Laclau och Mouffe uttryckligen att diskurser har 
en materiell karaktär (2008:162), något som även jag har tagit fasta på i 
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analysen av mitt empiriska material. I en materiellt orienterad analys får till 
exempel de byggnader där behandlingen genomförs betydelse, tillsammans 
med de förståelser som finns om de som vårdas samt om de som genomför 
vården. Materiella och kroppsliga fenomen och upplevelser ligger alltså inte 
utanför diskurserna utan är en del av dem.  

Liksom i andra poststrukturalistiska perspektiv bygger politisk diskurs-
teori på en förståelse av sociala fenomen som ofullständiga eller ofärdiga, 
och därför präglade av vad som benämns en radikal kontingens (se t ex 
Glynos & Howarth 2007:15, 129). En förståelse av det sociala som konting-
ent till sin karaktär innebär insikten om att ingenting är givet och att allt 
hade kunnat vara eller skulle kunna komma att bli annorlunda under andra 
förhållanden. Däremot, menar Laclau och Mouffe, är det sociala uppbyggt 
av tillfälliga och partiella fixeringar av mening, och det är dessa partiella 
fixeringar som kallas för diskurser (2008:168). Denna kontingens är vad 
som möjliggör och förutsätter den artikulatoriska praktiken där mening 
skapas och omförhandlas (Laclau & Mouffe 2008:166, 147). 

Analysmetod: Logikperspektivet 
I detta delkapitel ska jag mer ingående fokusera på hur jag använder de teo-
retiska begreppen i analysen av min empiri. PDT är den teoretiska bas som 
jag bygger mina analyser i avhandlingen på. Dock har jag framförallt använt 
mig av Jason Glynos och David Howarths (2007) logikperspektiv, som är ett 
mer metodologiskt fokuserat diskursteoretiskt perspektiv. Därför väljer jag 
att presentera logikperspektivet kopplat till diskussionen om hur jag an-
vänder det i analysen av empirin.  

Logikperspektivet är i min användning ett perspektiv som innefattar 
både en ontologisk samt en ontisk dimension. Teoretiskt bidrar logikper-
spektivet med en särskild förståelse av det sociala varandet, och analytiskt 
fungerar Glynos och Howarths tredelade logikbegrepp som ett redskap för 
att dels karaktärisera och sortera empirin, och dels som ett sätt att få ökad 
förståelse för hur olika ordningar legitimeras, etableras, utmanas, visuali-
seras och känns i detta specifika sociala sammanhang. Logiker är därför 
både ett sätt att studera något; ett sätt att förstå hur något finns till, samt det 
som studeras i den här avhandlingen; själva analysobjektet.  

En logik kan generellt förstås som de syften, regler och förgivettaganden 
som gör en praktik, eller en kontextuell uppsättning av praktiker, möjlig 
och förståelig (Glynos & Howarth 2007:15). Annorlunda uttryckt kan logik 
förstås som ”ett system av regler som påverkar vad som är möjligt i en viss 
kontext” (Lundgren 2012:59f). Logiker är diskursivt ordnade då dessa, lik-
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som diskurser, skapas och omskapas genom artikulatoriska processer. Lo-
giker är liksom diskurser partiella fixeringar av mening som kan te sig fasta 
och orubbliga, men som alltid är öppna för förändring: med andra ord är de 
kontingenta.  

Diskurs- och logikbegreppen liknar varandra; inte minst på ett ontolo-
giskt plan. Jag betraktar dock diskurs som ett begrepp som befinner sig på 
en annan analytisk nivå än logikbegreppet. Diskurs betraktar jag som något 
mer övergripande, medan jag ser logiker som en möjlig analytisk väg för att 
närmare studera diskurser. Därför kan min tillämpning av logikperspektivet 
förstås som en studie av diskurs på mikronivå. Genom att kvalitativt studera 
interaktioner, praktiker och utsagor i ett mindre sammanhang, och samtidigt 
bära med oss en förståelse av att detta sammanhang hänger ihop med större 
processer, kan vår kunskap om hur diskurser skapas och omskapas öka.  

Logikanalysen tar alltid sin utgångspunkt i praktiker med syftet att inte 
bara karaktärisera och beskriva dessa praktiker, utan att också fånga de för-
hållanden och föreställningar som får praktikerna att fungera; den mening 
som människor tillskriver dem (Glynos & Howarth 2007:15). Att använda 
logikbegreppet blir ett sätt att synliggöra att det finns flera alternativa sätt 
att tolka och leva i världen som ter sig naturligt eller självklart i olika kon-
texter. Det sociala livet förstås därför som konstruerat av logiker i plural. 
Det är ett kritiskt perspektiv samtidigt som det är ett perspektiv som hjälper 
mig att få syn på hur något i ett visst sammanhang kan vara logiskt och 
rationellt. I avhandlingens analyser beskriver jag detta som att en viss logik 
möjliggör vissa handlingsberedskaper: ett sätt att vara och agera som utifrån 
logiken görs rimligt. Samtidigt utesluts andra handlingsberedskaper som 
enligt en given logik ter sig omöjliga eller orimliga.  

Logiker möjliggör dessutom vissa specifika subjektspositioner och omöj-
liggör samtidigt andra. Subjektspositioner är det begrepp som inom dis-
kursteoretiska perspektiv används för att tydliggöra att identitetsformationer 
också har en plats i diskursiva ordningar, och därmed inte är något som står 
utanför dem (Laclau & Mouffe 2008:171). Subjektet förstås alltså inte som 
något som föregår sociala relationer, utan som diskursivt konstruerat (Laclau 
& Mouffe 2008:171f). En del av studiet av logiker utgörs därför av en analys 
av vilka subjektspositioner som möjliggörs i den undersökta kontexten.  

Makt 
Logikperspektivet är ett perspektiv som studerar makt i mänskliga rela-
tioner genom att studera vad som är möjligt och eftersträvansvärt i ett 
socialt sammanhang och därmed också vad som utesluts och inte accepte-
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ras. Michel Foucaults perspektiv på makt är en viktig grund i logikperspek-
tivet (t ex Foucault 1983, Foucault 1987 och Foucault 2002). Min förståelse 
av makt bygger på logikperspektivet, teorier om intersektionalitet samt 
perspektiv hämtade från Michel Foucault.  

En spänning som jag har ägnat mycket tankearbete åt, och som har vuxit 
fram som ett övergripande forskningsproblem i avhandlingen är frågan 
kring hur behandlingsassistenterna kan förstås som makthavare i en var-
daglig mening, samtidigt som de upplever sig ha väldigt små möjligheter att 
agera annorlunda än vad de gör i sin yrkesposition. I min teoretiska för-
ståelse är de samtidigt utövare av makt i relation till ungdomarna på insti-
tutionen, och maktlösa i relation till den struktur inom vilken de verkar.  

För att säga något kort om de kompletterande perspektiven på makt kan 
intersektionalitet beskrivas som ett verktyg jag använder för att studera 
maktens komplexitet i en given kontext; i mitt fall den tvångsvårdande 
institutionen. Det intersektionella perspektivet är en konsekvens av för-
ståelsen i vilken makt utgör en multidimensionell konstruktion (jfr de los 
Reyes, Molina & Mulinari 2005:25). Kategoriseringar som kön/genus, ras, 
etnicitet, klass, ålder och funktion är centrala för att förstå behandlings-
assistenternas sammanhang samt deras relationer till varandra och till ung-
domarna. Dessa kategoriseringar förstår jag således både som identitets-
kategorier samt som maktförhållanden, och förståelsen av dem artikuleras 
kontextuellt i institutionens meningsbärande logiker. 

Michel Foucault betonar att makt, kunskap och subjekt är oupplösligt 
förbundna med varandra (Foucault 2002:104, jfr Nilsson 2008:88). Foucault 
menar vidare att makt inte bör sökas i någon given mittpunkt utifrån vilken 
den rör sig i nedstigande led (2002:103). Snarare betraktar han makt som 
något som existerar överallt och som kan komma överallt ifrån; inte bara 
från ett maktens epicentrum (Foucault 2002:103). Makt präglas av en rörlig-
het trots att den kan upplevas vara orörlig. Foucault menar att i de fall då 
det går att se systematisk maktutövning så är det ”de hegemoniska effekter-
na av […] ständiga, intensiva konfrontationer” (2002:105). Makten finns 
alltså i praktiker; i ett ständigt görande, och kan därför inte beskrivas som 
något en person eller en grupp en gång för alla äger eller har. Den kon-
tingens som är en central utgångspunkt för de definitioner av diskurs och 
logik som jag använder mig av är alltså centrala även i Foucaults definition 
av makt.  

Motstånd är också centralt i Foucaults perspektiv på makt, och betraktas 
inte som existerande trots maktens ordning utan tack vare den. Motstånd 
finns varhelst makt finns, enligt Foucault, och de båda praktikerna förut-
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sätter varandra (Foucault 2002:105f, jfr Nilsson 2008:93). Jag avser även att 
föra in maktlöshet som ytterligare en komponent i diskussionen om makt, 
för att analysera om maktlöshet liksom motstånd är en del av makten eller 
om det är något som står utanför.  

En tredelad logiktypologi 
Enligt Glynos och Howarth finns det tre typer av logiker som är relevanta i 
analysen av ett specifikt socialt sammanhang: sociala logiker, politiska 
logiker och fantasmatiska logiker (2007:8). Anna Sofia Lundgren (2012) 
talar om denna logiktypologi som utgörande tre steg i analysarbetet eller tre 
typer av mål för forskarblicken (2012:60). Logikperspektivet kan användas 
för att karaktärisera, förklara och kritisera de sociala fenomen som studeras 
(Glynos & Howarth 2007:8). Något förenklat kan de sociala, politiska och 
fantasmatiska logikerna sägas motsvara de tre frågorna vad, hur och varför i 
analysen av ett specifikt socialt fenomen. Alla logiker består av sociala, 
politiska och fantasmatiska aspekter, men dessa aspekter kan vara mer eller 
mindre framträdande i olika sammanhang (jfr Lundgren 2012:65). Detta 
kan också uttryckas som att en logik kan vara social i ett sammanhang, 
politisk i ett annat och fantasmatisk i ett tredje. En logik tar sig olika uttryck 
beroende på om den till exempel möter motstånd eller tas för given. 

Sociala logiker 
Sociala logiker kan beskrivas som de diskursiva mönster som existerar i ett 
visst sammanhang vid en viss tidpunkt (Glynos & Howarth 2007:140). 
Sociala logiker är till hjälp för att karaktärisera förgivettagna praktiker inom 
en viss social kontext (Glynos & Howarth 2007:133), och det är också ge-
nom att uppmärksamma sådana aspekter av materialet som jag har fått syn 
på sociala logiker i bearbetningen av empirin. Att förstå ett sammanhangs 
sociala logiker är en förutsättning för att kunna uttala sig om de övriga 
aspekterna, och handlar mycket om att nå kunskap om en given kontext.  

I det empiriska materialet har jag sökt efter sociala logiker genom att 
utgå från det som uppfattas som normalt och vanligt i institutionskon-
texten. I institutionskontexten pågår ständigt sådant som i linje med Glynos 
och Howarth kan benämnas sociala praktiker, i form av schemalagda akti-
viteter som genomförs utan större reflektion. Att personalen bär nyckel och 
ständigt låser och låser upp dörrar är också ett exempel på ett rutinartat 
handlande som inte ger upphov till så mycket reflektion på det särskilda 
ungdomshemmet. Det är helt enkelt en del av sakernas tillstånd och ord-
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ning. Sociala praktiker kan undersökas för att identifiera och karaktärisera 
sociala logiker i en given kontext.  

De sociala logikerna kan beskrivas som det studerade fenomenets 
”regler, normer, handlingar och självförståelser” (Lundgren 2012:61). När 
en logik är social väcker den inte några särskilda reaktioner utan den fram-
står som någonting självklart och essentiellt. Alla sociala sammanhang 
präglas av en viss uppsättning sociala logiker i form av förgivettagna tankar 
och idéer samt subjektspositioner och materialiteter.  

Sociala logiker kan alltså liknas vid det sätt på vilket etnologer ofta 
använder kulturbegreppet (jfr Lundgren 2012:60, Lindqvist 2010). Med 
kultur menar jag i linje med Magnus Öhlander (2011a) de ”normer, värden, 
erfarenheter, färdigheter samt de vävar av innebörder som människan spin-
ner för att ge mening och begriplighet åt verkligheten” (Öhlander 2011a:16). 
Sociala logiker och kultur betraktar jag därför som i det närmaste synonyma 
begrepp, men jag väljer att utifrån min poststrukturalistiska ram främst 
använda logikbegreppet i mina analyser just för att tydliggöra handlings-
beredskaperna som skapas logiskt.  

Mitt material, bestående av framförallt intervjuutskrifter och observa-
tionsanteckningar, har jag tematiserat och kategoriserat i flera led. Jag 
började med att sortera in materialet i olika teman som i hög utsträckning 
motsvarar den tematiska uppdelningen för avhandlingens kapitel; perso-
nalens förståelse av ungdomarna, personalens förståelse av behandling, 
samt slutligen personalens syn på sig själva som professionella subjekt. 
Dessa teman var inte på förhand givna även om jag gick in i fältarbetet med 
ett antal frågor och områden som jag var särskilt intresserad av. Det här var 
de teman som framträdde tydligt i materialet och de täcker också in flera 
aspekter av det som görs viktigt i det institutionella arbetet. Inledningsvis 
hade jag själv tänkt mig att avhandlingen framförallt skulle belysa behand-
lingsassistenters professionella identitet eller yrkesposition på olika sätt. 
Dock visade det sig under arbetets gång att behandlingspraktiker likväl som 
konstruktioner av ungdomarna i behandling var oumbärliga analysobjekt, 
även för att förstå personalens yrkesidentitet. Materialet plockades isär i 
små fragment och sattes sedan samman på ett nytt sätt utifrån dessa tre 
teman (jfr Gray 2003:148).  

Därefter har jag analyserat vad som uttrycks inom dessa olika teman; vad 
som görs centralt eller mer underordnat. Genom detta har jag arbetat fram 
benämningar på kontextuella logiker i behandlingsarbetet (jfr Glynos & 
Howarth 2007:106, 186). Jag talar till exempel om en vårdlogik och en 
strafflogik, som i sin tur kan artikuleras som sociala, politiska eller fantas-
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matiska logiker i olika situationer eller av olika personer. Dessa benäm-
ningar kan bäst beskrivas som etiska begrepp även om de har en emisk 
grund. Genom att benämna logiker med utgångspunkt i det insamlade 
materialet har jag redan påbörjat det analytiska arbetet och höjt abstrak-
tionsnivån i hanteringen av empirin. 

Politiska logiker 
Politiska logiker utgörs av tankar, idéer och praktiker som utmanar en 
rådande ordning, eller som vid tider av utmaning försöker återinrätta en 
logik som en social sådan. Detta kan uttryckas som att när en diskursiv 
kamp blir synlig i artikulationen av en logik, och den inte längre framstår 
som naturlig eller självklar, så rör det sig om en politisk logik. Politiska 
logiker kan analyseras genom att undersöka det mer medvetna handlandet, 
ofta baserat i ett särskilt ideal eller en princip, som syftar till förändring av 
sociala normer, institutioner och praktiker (Glynos & Howarth 2007:105). 
Politiska logiker blir synliga när behandlingspersonalen problematiserar 
sådant som kan beskrivas som arbetets sociala logiker, eller när det uppstår 
ett behov av att försvara och återkonstituera ett rutinartat handlande som 
upplevs vara hotat. För att undersöka dessa har jag därför sökt efter irri-
tation eller andra former av oroligheter i materialet; tillfällen när något till 
exempel beskrivs som konstigt eller problematiskt. Allt detta som på något 
sätt sticker ut i empirin har inte varit vägar till att upptäcka politiska 
logiker, men har utgjort möjliga punkter att utgå från i analyserna. En given 
kontext, som till exempel det särskilda ungdomshem jag har studerat, byggs 
upp av både sociala och politiska praktiker. De består genom detta både av 
stabilitet och av ett visst mått av förändringspotential.17  

Politiska logiker är lättare att undersöka genom studiet av längre histo-
riska skeenden då detta underlättar upptäckten av förändringar i vad som 
tas för givet och sen inte längre gör det. Politiska logiker, eller politiska 
aspekter av en logik, framträder tydligare genom kontextualisering av empi-
rin ur ett historiskt perspektiv. Genom att genealogiskt undersöka hur till 
exempel ett begrepp eller en viss praktik har artikulerats vid olika historiska 
tidpunkter blir det möjligt att även se förändring i ett sammanhangs logiker. 
En social logik blir ju politisk givet vissa förutsättningar som synliggör dess 
kontingens genom dislokation. När subjektet upplever dislokation synlig-
görs sprickor eller brister i det sociala sammanhanget, och sådant som inte 

 
17 Detta kan jämföras med Judith Butlers begrepp performativitet som både förutsätter 
stabilitet och förändring (Butler 1993:107). 
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varit möjligt att ifrågasätta eller betrakta på ett annat sätt är plötsligt öppet 
för förändring (jfr Glynos & Howarth 2007:79, 143). Detta kan till exempel 
inträffa när en ny syn på vad som är ett professionellt subjekt förs in och 
konkurrerar om tolkningsföreträde med en annan idealbild. En dislokation 
i den professionella identiteten kan då uppstå som antingen kan leda till en 
förändring eller till en återkonstituering av den ursprungliga yrkesidenti-
teten. Det dislokatoriska ögonblicket innebär dock en tillfällig ovisshet där 
något som framstått som essentiellt plötsligt är öppet för förhandling. Att 
undersöka till exempel hur behandling har förståtts och utförts över tid blir 
därför en möjlig väg till att upptäcka genealogiska brytpunkter, eller med 
andra ord dislokationer, i ungdomsvårdens kontext. För att göra detta har 
jag framförallt utgått från tidigare forskning som diskuterar sociala frågor 
och olika former av behandling ur ett historiskt perspektiv. Men även berät-
telser från behandlingsassistenter med en längre yrkeserfarenhet använder 
jag som kontrasteringspunkter för att analysera hur konstruktioner av nu 
och då kan se ut. Politiska logiker utgör en möjlighet att få syn på föränd-
ring i det studerade området, till exempel ”framväxandet av en uttalad kritik 
mot en situation, ett ifrågasättande av självklarheten hos något” (Lundgren 
2012:62). Att studera politiska logiker är att utforska hur sociala praktiker 
institutionaliseras, utmanas och försvaras (Glynos & Howarth 2007:133), 
och en väg till detta kan vara att studera ögonblick av dislokation.  

Fantasmatiska logiker 
Slutligen är fantasmatiska logiker, eller fantasi,18 ett begrepp som behövs för 
att förklara varför människor håller fast vid en viss form av praktiker eller 
en viss världsbild, och kan beskrivas som ”de logiker som människor pro-
ducerar för att förklara sig och omvärlden för sig själva och andra” (Lund-
gren 2012:62). I enlighet med vad Lundgren uttrycker så ger fantasmatiska 
logiker människor svar på varför en social logik utgör den rätta, eller enda 
möjliga, ordningen. Fantasi är alltså vad som upprätthåller sociala logiker, 
och i förlängningen även diskurser, vilket får konsekvenser för vad som är 
möjligt i social praktik. Fantasi kan också ge drivkraft åt politiska praktiker 
genom att ge dessa praktiker mening och riktning, och i detta bidra till for-
mulerandet av nya ordningar. I min användning av begreppet är fantasins 
roll framförallt att stödja en viss social ordning, att delta i kampen om hege-
moni, och att ”försäkra att en praktiks politiska dimension förpassas till 
bakgrunden” (Lundgren 2012:63). I mitt material har fantasmatiska logiker 

 
18 Fantasi och fantasmatisk logik används i avhandlingen som synonyma begrepp. 
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framförallt kommit till uttryck i form av det som kan skyla över de glapp 
eller tomrum som blir synliga i dislokatoriska ögonblick.  

Glynos och Howarth hämtar sin förståelse av fantasi från psykoanalys, 
och framförallt från Jacques Lacans teorier. Med detta följer en särskild syn 
på det sociala och på subjektet som präglat av en inherent brist (eng: lack). I 
grunden är alla symboliska ordningar och alla meningssystem ofullständiga 
på samma sätt som subjektet är det (Glynos & Howarth 2007:127). Män-
niskor söker dock efter det fullständiga och strävar därför efter att skyla 
över meningssystems och identiteters brist och detta gör de med hjälp av 
fantasi (Glynos & Howarth 2007:127). Genom att investera ett känslomäs-
sigt kapital i fantasier skapar människor helheter, och skyler över tomrum, i 
sina sociala sammanhang och hos sig själva (Stavrakakis 1999:48f, West 
2011:420, jfr Glynos & Howarth 2007:146). Detta kan uttryckas som att fan-
tasier, oberoende av övrigt innehåll, alltid är fantasier om fullkomlighet eller 
fullständighet. Fantasin befinner sig således på en affektiv nivå och Lacan 
använder begreppet jouissance för att beskriva dess känslomässiga kraft. 
Jouissance, eller enjoyment i engelsk översättning, innebär en slags smärt-
fylld njutning eller en sorg i glädjen. Det är ett tvetydigt begrepp som inte är 
varken det ena eller andra, utan som innehåller båda dimensionerna på 
samma gång. Därför finns det ofta en tvetydighet eller ambivalens i fantas-
matiska logiker.  

Fantasins funktion är kort och gott att dölja diskursers, eller logikers, 
kontingenta och ofullständiga karaktär, och fantasi handlar nästan alltid om 
att hantera spänningar och till synes motstridiga element. På ett fantasma-
tiskt plan kan till exempel ungdomar i tvångsvården förstås samtidigt som 
hjälplösa barn i behov av vård och som manipulativa brottslingar som bör 
straffas för sina handlingar. Jag kommer i analyserna visa hur ingen egentlig 
motsättning råder mellan dessa båda förståelsesätt i institutionens dagliga 
praktiker. Med fantasins hjälp förs de samman och utgör en helhet i för-
ståelsen och hanteringen av problematiska unga. Dock behöver det fantas-
matiska inte handla om att skapa fullständighet i den positiva meningen, 
utan kan också handla om negativa bilder eller berättelser (jfr Stavrakakis 
2005). Jag väljer att uttrycka det som att fantasier kan vara utopiska eller 
dystopiska, och antingen vara meningsfulla narrativ om en lycklig utgång 
eller om en drabbande undergång (jfr Glynos & Howarth 2007:147).  

Utopiska fantasier kan till exempel ta formen av berättelser om det goda 
liv som ungdomarna kommer att leva om de bara genomgår en viss be-
handling eller ges vissa resurser. Dystopiska fantasier uttrycks tvärtom som 
berättelser om en negativ framtid. Det var till exempel ofta så att personalen 
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delgav mig sina förställningar om hur illa det kunde gå för de ungdomar 
som lämnades vind för våg utan att inkorporeras i sociala åtgärder. Fan-
tasier kan alltså sägas formulera helheter som människor kan knyta an till 
och de verkar ofta legitimerande för en viss social eller kulturell ordning. 
Fantasier kan förklara varför en viss social ordning eller logik griper tag i 
subjektet och får subjektet att upprätthålla den (Glynos & Howarth 
2007:145). Fantasier uttrycks ofta i form av narrativ med en särskild ideolo-
gisk signifikans, och i analysen av dem har jag varit hjälpt av narrativa pers-
pektiv, då talets form kan ha betydelse i berättelsen om en företeelse 
(Johansson 2005, Wolanik Boström 2005, Mattingly 1998). Narrativa 
figurer i form av återkommande metaforer eller särskilt betonade ord eller 
avsnitt har alltså ofta varit en väg till att få syn på och benämna fantasma-
tiska logiker i analyserna av materialet. 

Fantasi är ett begrepp som lätt kan missförstås och tolkas utifrån begrep-
pets vardagliga innebörd som något som enbart innefattar vad människor 
fritt har hittat på, eller drömmer om, och som saknar verklig förankring. I 
den meningen kan fantasibegreppet jämföras med konstruktionsbegreppet 
då det ofta väcker likartade konnotationer. Det är nämligen lätt att tänka att 
något ”bara” är en konstruktion, eller att det ”bara” är en fantasi, och att det 
därför inte bör tillmätas samma vikt som till exempel det statistiskt 
fastställda. Idag ter sig inte konstruktionsbegreppet lika problematiskt som 
när det introducerades, utan det har blivit ett inarbetat begrepp i etnologin 
och i närbesläktade discipliner.  

Artikulation och retroduktion 
Centralt i logikperspektivet och i min forskningsprocess är de två begreppen 
artikulation och retroduktion. Båda dessa begrepp kan tjäna som exempel på 
hur teori och metod hör ihop (se t ex Glynos & Howarth 2007:34f, 179). 

Artikulation kan kortfattat beskrivas som ett begrepp för att redogöra för 
hur skapandet av mening går till, både i ett givet empiriskt material och i 
forskningsprocessen. Det handlar om hur olika element, till exempel be-
grepp eller praktiker, fogas samman och skapar mening. När jag namnger 
något som till exempel en specifik logik är detta en empiriskt grundad 
artikulation. Också de artikulationer jag gör har en kontingent karaktär och 
andra tolkningar är alltid möjliga att göra. Däremot menar jag inte att det 
går att artikulera vad som helst utifrån vilket material som helst. Det hand-
lar inte om ett analytiskt godtycke, utan utgångspunkten är alltid ett kon-
kret material som noga studeras och tolkas i flera steg (jfr Glynos & Ho-
warth 2007:30).  
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Artikulation kan också beskrivas som en teoretisk strategi som möjliggör 
en multiperspektivistisk ansats. I detta är avsikten att väga perspektiv mot 
varandra för att identifiera vad olika perspektiv kan tillföra en analys 
(Jørgensen & Phillips 2002:4). För att använda begrepp från den symboliska 
interaktionismen som analysverktyg har jag artikulerat dem i en poststruk-
turalistisk ontologisk förståelseram. Att artikulera element från den symbo-
liska interaktionismen i det poststrukturalistiska teoribygget blir därmed ett 
sätt för mig att ge den mellanmänskliga relationen prioritet. Genom artiku-
lation menar jag att begrepp och tankespår ömsesidigt formas för att bäst 
kunna analysera ett givet empiriskt material med fokus på ett aktuellt 
forskningsproblem (jfr Howarth 2005:327).  

Retroduktion i sin tur syftar på en process av kunskapsformering som 
erkänner att mening alltid är partiell och tillfällig i någon mån (Glynos & 
Howarth 2007:35). Genom detta är rörelse i forskningsprocessen också 
nödvändig, inte för att komma fram till ett resultat som är en gång för alla 
giltigt eller sant, utan för att kunna presentera en tolkning av ett fenomen 
som är så bra som möjligt och som sedan kan prövas i vidare forskning. Att 
arbeta retroduktivt innebär att inte stanna vid en inledande hypotes eller 
frågeställning och enbart försöka besvara eller bevisa den. I linje med detta 
betraktar jag fältarbete och analys som sammanvävda processer (jfr Pink 
2015:141) där det teoretiska arbetet inte automatiskt följer på det meto-
dologiska arbetet eller tvärtom.  

Det retroduktiva arbetet innebär konkret att ställa frågor, samla material, 
ställa nya frågor, inspireras av litteratur, samla mer material och så vidare. 
Retroduktion är ett teoretiskt begrepp som jag använder för att beskriva hur 
jag metodologiskt har gått till väga i forskningsprocessen. Jason Glynos och 
David Howarth talar om en retroduktiv cirkel för att beskriva denna process 
(2007:35). Det handlar helt enkelt om en cirkulär, eller eventuellt en pend-
lande, rörelse mellan formulerandet av forskningsfrågor och hypoteser, em-
piriska undersökningar, litteraturstudier och analyser (Glynos & Howarth 
2007:34).  

Retroduktion bygger på den grundläggande ontologiska föreställningen 
om att det inte finns något sådant som färdig mening som forskaren går ut i 
ett givet sammanhang och hämtar. Mening, och därmed också de slutsatser 
en forskare kan dra, förstås som partiell och kontingent. Begreppet retro-
duktion hör alltså hemma i ett poststrukturalistiskt teoribygge men själva 
dess praktik är inte främmande för hur etnologer redan har arbetat under 
lång tid, även inom andra teoretiska traditioner. Det retroduktiva arbets-
sättet påminner till exempel i mycket om det som brukar kallas att arbeta 
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med ett rörligt sökarljus (Daun 2003:48, Ehn & Löfgren 1996:86f). Det rör-
liga sökarljuset är en metafor för att växla mellan olika arbetssätt; genom att 
skifta ljusets riktning ändras den bild av fältet som framträder (jfr Ehn & 
Löfgren 1996:87), vilket kan tjäna som ett argument för metodologisk 
pluralism. Det rörliga sökarljuset syftar också på att inte redan på förhand 
slå fast exakt vad som ska studeras utan att istället låta frågor väckas under 
arbetets gång (Daun 2003:48, 208).  

Ann Gray (2003) menar i likhet med vad som åsyftas i retroduktions-
begreppet att frågor rörande metod inte kan avgöras i forskningens inled-
ningsskede utan måste genereras medan projektet utvecklas (2003:5). Det 
innebär också att låta tankar och känslor som väcks under arbetets gång ta 
plats i analysen, och att lämna ett visst utrymme för omformuleringar av 
frågor och ställningstaganden. Retroduktion kan sägas vara vad som har 
kännetecknat det förhållningssätt jag har haft till min empiri och till hela 
avhandlingsarbetet. Det är ett sätt att hantera ett material oavsett vilken 
undersökningsmetod som har använts. Retroduktion syftar till den process 
en forskningsanalys innebär, där de artikulationer som görs och de slut-
satser som dras betraktas som temporära och kontingenta och i någon mån 
öppna för omtolkningar.  

Jag menar att både artikulation och retroduktion är begrepp som hjälper 
mig att arbeta med den sociala världens kontingenta karaktär. Det kan 
beskrivas som ett sätt att löpa linan ut med ett konstruktivistiskt perspektiv 
på världen, och att röra sig bort från antaganden om fasta kategorier och 
meningssammanhang. Det kan också förstås som ett etiskt perspektiv som 
dels grundar sig i noggranna studier av det empiriska materialet med dess 
konstituerande villkor för ögonen, dels erkänner likheten mellan forsk-
ningspraktiken och den praktik forskningspersonerna lever (jfr Jauregui 
2013, Silow Kallenberg 2015). Självklart finns det skillnader mellan mig som 
forskare och de som deltar i studien, vad gäller till exempel position och 
handlingsutrymme, men samtidigt blir begreppen artikulation och retro-
duktion möjliga ingångar till att se att våra respektive praktiker också är i 
grunden lika till sin karaktär.  

Mina egna benämningar på logiker i empirin har jag förhållit mig retro-
duktivt till, och utskrifterna från intervjuer och observationer har analy-
serats i flera steg i relation till teoretisk litteratur och tidigare forskning. 
Genom detta har flera initiala benämningar förkastats längs vägen. I vissa 
fall för att jag vid ombearbetning av materialet kunde se att vissa logiker 
inte var så centrala i empirin som jag först trodde. I andra fall för att de be-
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nämningar jag först använt inte i tillräcklig grad motsvarade logikens 
centrala moment. 

Undersökningsmetod 
De undersökningsmetoder jag har använt mig av i studiet av tvångsvården 
kan alla sägas befinna sig inom ramen för kvalitativa etnografiska arbetssätt. 
I det här delkapitlet ska jag diskutera hur insamlingen av empirin har gått 
till. Jag diskuterar intervjuer, deltagande observationer i olika miljöer, hur 
jag har arbetat med kontextualiseringen av materialet, samt de etiska frågor 
som jag har haft anledning att fundera kring under avhandlingsarbetet. 

Intervjuer med behandlingspersonal 
För att uppfylla kunskapsmålet som har med behandlingspersonalens arti-
kulering av tankar, känslor och praktiker i arbetsvardagen att göra har jag 
valt att intervjua anställda på institutionen kring ett antal teman som rör till 
exempel vad de har för arbetsuppgifter samt vad som motiverar dem i 
arbetet. Jag har intervjuat 17 av de anställda behandlingsassistenterna vid ett 
tillfälle vardera, förutom en person som jag intervjuade två gånger. Intervju-
materialet från behandlingshemmet Viby utgörs alltså av 18 intervjuer.  

I linje med Ann Gray (2003) menar jag att intervjun är den mest givande 
undersökningsmetoden för att nå människors subjektiva redogörelser för 
hur de uppfattar sin tillvaro och sig själva i den tillvaron (2003:71). Det är 
också en av de vedertagna etnografiska metoder som många etnologer an-
vänder sig av (Hammersley & Atkinson 2007:3). Jason Glynos och David 
Howarth (2007) betonar, som tidigare har diskuterats, vikten av att all för-
klaring inom socialvetenskaper bör ta forskningspersonernas egna tolk-
ningar av sin tillvaro på allvar. De menar dock att forskarens förklarings-
modeller inte bör stanna där eller vara desamma som forskningspersoner-
nas tolkningar (Glynos & Howarth 2007:13, Glynos & Howarth 2008:158). I 
linje med vad Glynos och Howarth argumenterar för menar jag att det är 
viktigt att inte nöja sig med vad forskningspersonerna säger eller att tro att 
det enbart går att uttala sig om just dessa få personers ståndpunkt. I detta 
blir de teoretiska kunskaperna om till exempel makt och diskurs centrala då 
de bidrar till möjligheten att sätta in de kontextualiserade självförståelserna 
i ett sammanhang som i sin tur kan generera kunskap om större strukturer 
och längre perspektiv.  

De flesta intervjuerna är omkring en timme långa, men det finns stora 
variationer då den kortaste intervjun var omkring 45 minuter lång och den 
längsta närmare fyra och en halv timme lång. Fem av de intervjuade är 
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kvinnor och tolv är män. Åtta personer definierar sig inte som majoritets-
svenskar medan nio gör det. Det har fallit sig så att urvalet av intervju-
personer i stort sett är representativt för hur personalsammansättningen såg 
ut på Viby under fältarbetesperioden, både vad gäller kön, etnicitet, ålder 
och anställningstid. Kvinnor är dock överrepresenterade19 då fler av de 
kvinnor som arbetade på institutionen var intresserade av att prata med mig 
– kanske delvis på grund av att många var högutbildade och därmed upp-
levde att vi hade någonting gemensamt. Kvinnorna som arbetade på Viby 
var ofta att betrakta som medelklass medan männen ofta var att definiera 
som arbetarklass, om klass definieras utifrån utbildning och arbetslivs-
erfarenheter. I avhandlingens analyser görs klass relevant i diskussioner om 
hur personalen använder sina tidigare erfarenheter av olika former av social 
utsatthet i arbetet med ungdomarna.  

Vad gäller representativiteten bland mina forskningspersoner så menar 
jag dock inte att till exempel en kvinna, i egenskap av att vara just kvinna, 
på något sätt kan betraktas som en representant för sitt kön. I enlighet med 
det intersektionella perspektiv jag tillämpar menar jag att till exempel kön, 
etnicitet, ras och klass är kategorier som konstrueras tillsammans på olika 
sätt i olika kontexter. Detta skapar olika subjektspositioner som människor 
identifierar sig med och identifieras utifrån (jfr t ex Molina & de los Reyes 
2005:295). Däremot kan det finnas en poäng i att ändå sträva efter represen-
tativitet utifrån olika aspekter, till exempel vad gäller kön, etnicitet och 
klass, av andra anledningar än att en sådan maktordning eller identitets-
kategori får representeras av en enskild person. Jag är av uppfattningen att 
människor med olika bakgrund och olika erfarenheter också betraktar 
världen på lite olika sätt, på grund av sina skilda upplevelser och eftersom 
de också bemöts på olika sätt i sociala sammanhang. Att sträva efter repre-
sentativitet kan därför vara ett sätt att bredda de perspektiv som kommer till 
tals i materialet utan att man för den sakens skull reducerar människor till 
kategorier.  

Intervjuerna har varit strukturerade kring ett antal frågor som jag för-
berett i förväg men har också styrts av vad den intervjuade har önskat 
berätta. Intervjuerna har således hjälpt mig att få syn på behandlingsassis-
tenternas subjektiva tankar och känslor kring sitt arbete och utgjort tillfällen 
då personalen i lugn och ro har fått samtala kring yrkesidentitet och arbets-

 
19 Se http://www.stat-inst.se/documents/arsredovisningar/sis-arsredovisning-2014.pdf, 
för SiS egen statistik kring personalsammansättning utifrån bland annat kön.  
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situation. Intervjutillfällena har också gett mig möjlighet att fråga om sådant 
jag undrar över i relation till institutionsarbetet.  

De första intervjupersonerna tillfrågades om deltagande av min kontakt-
person på institutionen och de som tillkom frågade jag själv om eventuellt 
intresse under min fältarbetsperiod. Intervjuerna genomfördes, med ett 
undantag, på Viby i ett utrymme avsett för besök och mindre möten och de 
genomfördes under intervjupersonernas arbetstid. Den enda person som 
jag intervjuade vid två tillfällen träffade jag först på institutionen och sedan 
på ett café.  

Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med upplägget att 
genomföra intervjuerna under arbetstid och på intervjupersonernas arbets-
plats. Bland fördelarna kan nämnas att det gjorde det relativt lätt att rekry-
tera intervjupersoner, då inget större åtagande utöver det vanliga krävdes av 
dem. De behövde bara komma till jobbet som planerat och sitta ner med 
mig omkring en timme för en intervju. På så vis tänker jag mig att jag har 
fått tillgång till olika slags personer ur personalstyrkan, inte bara de med en 
särskilt stark positiv eller negativ drivkraft.  

Bland nackdelarna kan nämnas att den tid vi hade till förfogande var 
begränsad på förhand av schemat på avdelningen. Intervjupersonen behöv-
de helt enkelt vara tillbaka i arbete vid en viss tid på grund av schematek-
niska faktorer. Oftast var tiden dock tillräcklig, men vid ett par tillfällen fick 
intervjun avbrytas ganska abrupt.  

Vid flera tillfällen hände det också att intervjun påverkades av att inter-
vjupersonens telefon ringde och de var tvungna att svara, eller av att de satt 
och tittade uppmärksamt ut genom fönstret för att se efter vad annan per-
sonal eller ungdomar gjorde. Då jag i stunden kunde tycka att detta var 
störande moment så kan jag i efterhand se att det säger något om det fält jag 
studerar. Att alltid vara tillgänglig samt att ha total uppsikt över vad som hän-
der på arbetsplatsen signalerar till exempel att kontroll är något som värderas 
högt i institutionsmiljön. Det är en del av det säkerhetstänkande som jag har 
identifierat. Därför menar jag att alla intervjuer har lärt mig någonting om 
fältet även om det inte var vad jag förväntade mig inledningsvis.  

En annan nackdel, som är av allvarligare art, är att jag så småningom för-
stod att en del i personalgruppen mer eller mindre hade uppmanats att 
ställa upp på en intervju av sin arbetsgivare. Det innebar att de möjligen 
kände sig tvingade att delta och att det kan vara svårare för forskningsper-
sonerna att dra sig ur. Det innebar vidare att jag inte hade möjlighet att för-
bereda deras deltagande på det sätt som jag hade funnit önskvärt. Alla 
intervjupersoner fick dock information om studiens syfte och om att det var 
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frivilligt att vara med innan intervjuerna påbörjades. De fick också veta att 
de när som helst kunde dra tillbaka sitt samtycke, och vi utväxlade kontakt-
uppgifter för att kunna nå varandra om det skulle bli nödvändigt. Jag 
lämnade personligen denna information både muntligt och skriftligt.  

Alla intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Även om 
det är en mödosam process att transkribera intervjuer ord för ord, med alla 
de halter och vändningar som mänskligt tal kan ta, så är det något jag inte 
har velat välja bort. Jag upplever att det händer något med det analytiska 
tänkandet när man tvingas lyssna ingående på intervjuerna och samtidigt 
omvandla de muntliga utsagorna till text (jfr Pink 2015:152). En bearbet-
ning sker i varje moment: vid själva intervjun, vid den första genomlyss-
ningen, under transkriberingen, vid genomläsningen av intervjuutskriften 
etc. (jfr Klein 1990). Det är inget av dessa moment som jag skulle ha velat vara 
utan, eftersom samtliga har hjälpt mig att lära känna materialet och att få syn 
på sådant som varit viktigt i analyserna. I linje med Gray menar jag att 
transkribering skapar ett engagemang med materialet, som har medfört att 
jag har upptäckt nya saker om de intervjuade och om mig själv (2003:149).  

Alla forskningspersoner har anonymiserats och getts fingerade namn 
motsvarande namnskicket bland människor i deras åldersgrupp med sam-
ma modersmål (jfr Runfors 2012:15, Gradin Franzén 2014:76). Även insti-
tutionsnamn och ortsnamn har anonymiserats eller utelämnats helt. För-
modligen är det dock så att de som känner till var studien har genomförts 
kan gissa sig till vilka deltagarna är, och andra i fältet kanske i sin tur kan 
ana vilken institution det är som fokuseras. Detta är svårt att fullständigt 
undvika då det trots allt rör sig om en relativt begränsad verksamhet med 
ett ganska litet antal institutioner.  

Deltagande observationer i institutionsmiljö 
För att nå nivån av icke-lingvistiska praktiker och kunna studera dessa mer 
ingående har jag valt att även använda mig av deltagande observationer. 
Den observationsmetod jag använde mig av beskrivs bäst som deltagande 
observation, även om graden av deltagande i dessa observationer var 
ständigt skiftande från situation till situation (jfr Bartholdsson 2008:38f). 
Vid totalt 18 tillfällen, eller närmare 200 timmar, var jag med och gick bred-
vid en ordinarie anställd under dennas arbetspass. Personen jag följde med 
fungerade som min handledare och höll mig uppdaterad på vad som skulle 
hända härnäst och så vidare. Jag var med vid olika tider på dygnet, både 
under dag- och under kvällstid, men alltid samma tider som min hand-
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ledare för dagen jobbade. Genom detta fick jag en bra inblick i arbetets olika 
sidor och komponenter. 

Vid observationstillfällena på Viby fördes noggranna anteckningar kring 
både större skeenden och mer detaljerade händelser. Även en del kortare 
samtal och uttalanden skrevs ned. Jag var öppen med att jag förde anteck-
ningar, men undvek att anteckna direkt framför ungdomarna. Ungdomarna 
är inte avhandlingens primära fokus, och jag ville inte utsätta dem för 
ytterligare obehag i en redan utsatt situation. Vid tillfällen då personal och 
ungdomar samtalade om känsliga ämnen valde jag att skriva ned vad jag 
sett och hört i efterhand. Under till exempel personalmöten, eller i andra 
sammanhang där inga ungdomar fanns närvarande, antecknade jag dock 
fortlöpande och fullt synligt. 

I början var anteckningarna mer omfattande eftersom en del informa-
tion om personer, lokaler och rutiner inte behövde upprepas fler gånger. 
Man kan säga att observationsanteckningarna följde en trattmodell där jag i 
början arbetade ganska förutsättningslöst och brett, och mot slutet arbetade 
mer med ett avsmalnat och preciserat fokus. De anteckningar som fördes 
för hand renskrevs fortlöpande och resulterade i drygt 60 sidor dataut-
skriven text.  

Observationerna bidrar med en annan typ av kunskap än vad inter-
vjuerna gör. För det första menar jag att observationerna skapar en spän-
ning i materialet som både är givande och problematisk. Jag får till exempel 
syn på diskrepanser mellan vad forskningspersonerna säger och vad de gör, 
vilket är spännande samtidigt som det kan vara svårt att hantera.  

För det andra hade jag inte heller kunnat uttala mig om de handlings-
orienterade praktikerna i institutionsarbetet utan att observera dem, och 
med mina tidigare erfarenheter så finns det en risk för att jag hade fyllt i 
luckorna i intervjupersonernas utsagor med min egen förförståelse. Denna 
förförståelse härstammade ju från en annan plats, om än snarlik i utform-
ning och funktion.  

För det tredje möjliggör observationerna beskrivningar av den fysiska 
miljön och kunskap om hur materialiteten kan påverka individernas hand-
lingsutrymme och varande på institutionen. Till exempel har jag sett att 
nycklar är ett viktigt materiellt objekt som bidrar till att upprätthålla skillna-
den mellan ungdomar och personal.  

För det fjärde ger observationerna ökad kunskap om stämningen på 
institutionen. Detta är viktigt för att nå känslonivån hos de studerade. 
Genom att befinna mig på plats får jag ta del av vad som upprör personerna 
i institutionsmiljön, jag kan se när någon till exempel snäser åt någon, eller 
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slår ut armarna i hopplöshet över upplevd brist på struktur (jfr Pink 
2015:40f). Dessa känslouttryck kan vara snabbt övergående och kan inte all-
tid nås genom intervjuer, eftersom det inte är säkert att individen minns 
dem i efterhand eller ser dem som viktiga nog att berätta om.  

Observationerna bidrar även med kunskap om de praktiker som per-
sonalen tar för givna och därför inte alltid kan beskriva i ord (jfr Öhlander 
1996:21). Denna tysta kunskap är i en mening vad som binder samman de 
ofta fragmentariska delar som intervjuerna utgör till en mer greppbar 
helhet. Ann Gray talar om vikten av att lyfta fram tyst kunskap i analysen 
som ett sätt att använda alla sina sinnen i insamlingen av empiri, något som 
hon menar även främjar forskarens integritet i förhållande till forsknings-
personer och läsare (2003:82).   

Kombinationen av intervjuer och observationer medför att jag kan sätta 
in de subjektiva utsagorna från intervjuerna i ett sammanhang genom att 
även delta i vardagen. Den ena metoden behöver inte bidra till en sannare 
bild av det studerade fältet än den andra, utan snarare tillför respektive 
metod varsina perspektiv på det som studeras. Jag använder därför inter-
vjuer och observationer för att ömsesidigt sätta de olika materialkate-
gorierna och de resultat de alstrar i perspektiv till varandra.  

När jag var på plats för att observera fokuserade jag på personalen, men 
det var samtidigt omöjligt att inte också möta ungdomarna som bodde på 
Viby. Mitt intryck är att ungdomarna var mer bekväma med att ha mig där 
än vad personalen var, kanske för att de var vana vid att vara i en position 
där de observerades. Min närvaro satte i viss mån personalen i en sits där 
ungdomarna redan befann sig. Ungdomarna observerades av personalen 
som förde anteckningar om deras beteende. Jag observerade personalen och 
förde anteckningar om dem. Vid de första observationstillfällena noterade 
jag en tydlig upplevelse av obehag hos flera i personalgruppen. De flesta sa 
inget rätt ut, men några frågade vad jag skrev i mitt anteckningsblock, eller 
skämtade om att jag var där för att utvärdera dem då de fått så många 
klagomål på sig. Jag gjorde mitt bästa för att förklara mina avsikter och te 
mig så avväpnande som möjligt, utan att för den skull vara oärlig eller 
förminska deras upplevelse av att situationen var ovan och något obekväm. 
Jag var också noga med att tydliggöra att jag själv hade erfarenhet av att 
arbeta som behandlingsassistent för att poängtera att jag visste vad arbetet 
innebar. Efter att ha varit på plats i verksamheten några gånger upplevde jag 
att de allra flesta slappnade av märkbart och började betrakta mig som 
någon som hörde till. Jag upplevde att jag fick bra kontakt med merparten 
av behandlingsassistenterna och att min närvaro uppskattades. Vid det sista 
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observationstillfället var det en person som sa att jag hade börjat bli som ”en 
del av inventarierna” på institutionen. En annan bad mig komma förbi och 
fika någon gång.  

Etik 
Tvärs över en sida i min fältdagbok har jag, med hänvisning till behand-
lingsassistenterna i studien, skrivit: VAD GÖR MIG BÄTTRE ÄN DEM? 
Det här var en tanke som dök upp då och då under fältarbetet och som 
signalerar en aning om att jag som forskare är inbegripen i liknande makt-
relationer i relation till de studerade behandlingsassistenterna, som behand-
lingsassistenterna själva är i relation till ungdomarna på institutionen. Att 
förstå min egen position i det nät av maktrelationer som var en förut-
sättning för institutionsarbetet blev ett sätt att nå kunskap om tvångsvården 
genom att analysera den position som det var möjligt för mig att ta i fältet 
(jfr Ehn & Klein 1994:10). Detta betraktar jag också som en del av ett etiskt 
självreflekterande arbete. Möjliga positioner var den som praktikant eller 
”intro”,20 vilket innebär en person som ska introduceras i arbetet. En strategi 
som många i personalgruppen valde var alltså att betrakta mig som en 
praktikant eller nyanställd; som någon som skulle gå bredvid dem i arbetet 
för att själv lära sig jobbet. Ett sådant förhållningssätt till mig intog alltså 
personalen trots att de visste att jag tidigare hade arbetat som behand-
lingsassistent. Detta skulle kunna ses som en strategi för dem att praktisera 
ett motstånd mot den makt som jag utövade genom att vara där och studera 
dem. Rollen som lärare med mig som elev återtog något av deras förlorade 
kontroll och gav dem ett sätt att förhålla sig till mig som var dem välbekant. 
Ur ett perspektiv var jag också rent faktiskt någon som befann sig i insti-
tutionsmiljön för att lära sig, då observationerna syftade till att se och förstå 
verksamheten utifrån dess egna premisser. Jag hade visserligen kunskap 
från ett liknande sammanhang men skulle ändå sättas in i de specifika 
rutinerna och förhållningssätten som tillämpades på Viby. Positionen som 
”intro” eller praktikant som tilldelades mig är fördelaktig eftersom jag 
tänker mig att jag bör ha fått se verksamheten från dess mest ideala eller 

 
20 Intro är ett emiskt begrepp som används för att benämna nyanställd personal som ska 
introduceras till arbetet av en handledare. Dessa räknas inte som fullvärdig personal 
utan är mest där för att observera och lära sig rutiner och liknande. Varje nyanställd 
personal ska göra två eller tre introduktionspass innan hen kan påbörja sitt fullvärdiga 
arbete. Att jag fick positionen som intro kan jämföras med hur Lars Kaijser tilldelades 
positionen ”pryoelev” under sitt fältarbete i en lanthandel (se t ex Kaijser 2011:57). Bägge 
dessa positioner, intro respektive pryoelev, är positioner som syftar på att en inlärning av 
fältets praktiker ska ske.  
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normativa sida; hur det ur personalens synvinkel var eller åtminstone borde 
vara. Detta har i sin tur underlättat för mig att se de sociala logikerna i be-
handlingsarbetet. 

Den här avhandlingen är ett kritiskt projekt med avsikt att problema-
tisera den tvångsvårdande praktiken – med förhoppningen om att i förläng-
ningen förändra densamma. Det har dock inte varit självklart hur denna 
kritik ska bedrivas och på vilken nivå det blir möjligt för mig att föra en 
kritisk diskussion. Jag har gjort en avgränsning i vilken jag har valt att 
fokusera de tvångsvårdande praktiker i vilka behandlingsassistenterna är in-
begripna, och har till exempel inte undersökt policydokument eller myndig-
hetens övergripande organisation i annat än en översiktlig utsträckning. 
Fokus ligger med andra ord på de interaktioner där behandlingsassisten-
terna är inbegripna och på de maktrelationer som artikuleras där.  

Under mitt fältarbete har jag många gånger ställts inför situationer eller 
handlingar som jag har uppfattat som väldigt problematiska. Det har till 
exempel handlat om olika nivåer av våld, som i institutionskontexten ofta är 
ett normaliserat inslag. Den strategi jag har använt mig av är dock inte att 
fördöma dessa handlingar, utan istället försöka förstå dem. Att förstå är inte 
detsamma som att acceptera, men det innebär att ta personalens perspektiv 
på allvar och att inte avfärda dem utan vidare. Först när förståelse för deras 
perspektiv har uppnåtts är det möjligt för mig att problematisera dem och 
att förhålla mig kritiskt till dem. Detta har jag gjort genom att kon-
textualisera handlingarna och utsagorna utifrån flera dimensioner, bland 
annat behandlingsassistenternas arbetsvillkor och deras position i tvångs-
vårdens fält. Men jag har även försökt nå en förståelse genom att relatera till 
dessa personer; genom mina egna erfarenheter av att ha arbetat som be-
handlingsassistent och genom att jämföra min yrkesposition som etnograf 
med deras yrkesposition som behandlare.  

Barbara Czarniawska (2007) menar att fältarbete är ett uttryck för en 
nyfikenhet som riktas mot den Andra, och menar att de praktiker som 
utgör ”det egna” fältet visserligen också kan studeras, men att detta kräver 
av forskaren att denna gör sig till en som observerar dessa praktiker snarare 
än en som är en del av dem (2007:9). Jag tror också att en viss distans till 
fältet är nödvändig för att analysera det, samtidigt som jag anser det vara av 
största vikt att även analysera den egna positionen som forskare i fältet 
snarare än vid sidan av. Detta är kanske särskilt viktigt när ambitionen är 
att uttala sig om maktrelationer i det studerade fältet, där jag som forskare 
för en tid också ingår.  
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Frågan om hur jag som forskare som deltar i verksamheten påverkar den 
är komplicerad. Självklart händer det något med en social miljö när en 
utomstående aktör kliver in för att studera den. Inte minst att personalen 
kontinuerligt skämtade om mitt anteckningsblock visar på att jag genom 
min närvaro påverkade fältet. Mitt sätt att hantera detta är att göra min på-
verkan så tydlig som möjligt i texten.  

Antropologen Beatrice Jauregui (2013) har varit till hjälp i detta arbete, 
med sin text ”Dirty anthropology: Epistemologies of Violence and Ethical 
Entanglements in Police Ethnography”, som diskuterar hennes erfarenheter 
av att etnografiskt studera indisk polis. Med sin diskussion av den ”smut-
siga” etnografin pekar Jauregui ut en särskild kategori av fältarbeten, som 
kräver sin egen metodologiska diskussion. I studier av tvångsvård, liksom i 
studier av polis, möter forskaren ett statligt sanktionerat våld som lämnar 
sitt känslomässiga avtryck på forskaren, likväl som på personerna i fältet 
(Jauregui 2013:126).  

Jauregui sammanfattar väl några av de tankar jag har burit med mig 
under fältarbetet och i analysen av empirin. Jauregui menar att det finns tre 
tydliga likheter mellan antropologen som fältarbetar och polisen som utför 
sitt jobb. För det första konstruerar och representerar de båda verkligheten 
utifrån en kunskap som är fragmentarisk, situationsbunden och oviss. För 
det andra har båda ofta mångfacetterade och ibland motstridiga motiv för 
att genomföra sitt arbete på ett särskilt sätt. Slutligen har både forskaren 
som genomför en etnografisk studie och polisen multipla roller som ofta 
står i strid med varandra, och de måste båda hantera och navigera i moral-
system som ibland går på tvärs med varandra. Den fjärde punkt som jag 
själv vill lägga till är att både forskare och forskningspersoner genomför ett 
arbete som sedan tydligt avslutas, men som trots det får fortsatta återverk-
ningar som kan vara svåra att överblicka inledningsvis. Jag har inte full-
ständig kontroll över hur avhandlingen och dess resultat kommer att läsas 
och användas i framtiden, på samma vis som behandlingsassistenterna inte 
kan förutse hur deras journalanteckningar och tolkningar av ungdomarna 
kommer att påverka dessa individers liv efter avslutad institutionsvistelse.  

Jag har också försökt ta fasta på kritik som är levande i fältet för att på så 
vis problematisera den studerade kontexten utifrån dess egna premisser. Jag 
menar att det är centralt att försöka förstå även det vi uppfattar som 
problematiskt, eller som väcker ett obehag i oss. På så vis är en eventuell 
kritik vi riktar mot problemet grundad och väl genomtänkt. Förståelse möj-
liggör vidare att vår kritik tas på allvar eftersom den formuleras inifrån 
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fältet, med hänsyn till dess villkor och förhållanden, snarare än att den leve-
reras som ett fördömande utifrån eller uppifrån. 

Deltagande observationer i utbildningsmiljö 
Utöver observationerna på Viby genomförde jag även deltagande observa-
tioner vid två olika utbildningar, på två olika skolor, som utbildar personal 
inom det socialpedagogiska fältet. Dessa utbildningar ger de studerande 
teoretiska verktyg för att kunna jobba med behandling i olika former. De 
två skolorna kallar jag i avhandlingen för Stadsskolan; som är en yrkeshög-
skola, och Skärgårdsskolan; som är en folkhögskola. Båda dessa är fingerade 
namn. Vid tre tillfällen vardera deltog jag i undervisningssituationer vid de 
två skolorna där jag kunde observera det som lärs ut om behandlingsarbete. 
Jag förde löpande anteckningar vid dessa tillfällen. Materialet från utbild-
ningarna har hjälpt mig att få en inblick i hur blivande behandlingsassisten-
ter förbereds för sitt yrkesliv (jfr M. Petersson 2003:26).  

Fältarbetet på dessa utbildningar kan sägas ha fungerat som en delstudie 
som gjorde det möjligt för mig att grundligare utforska relationen mellan 
olika kunskapsformer som kan existera i behandlingsarbete; till exempel 
relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Delstudien förberedde 
mig också för huvudstudien av institutionen på så vis att den gav upphov 
till frågor och möjliga ingångspunkter till fältet. Denna del av mitt fältarbete 
genomfördes alltså innan jag getts tillträde till Viby. Jag betraktar delstudien 
av utbildningspraktiker som en viktig del av den retroduktiva forsknings-
processen, trots att materialet från den har en mindre framträdande plats i 
avhandlingen jämfört med materialet från Viby. 

Skärgårdsskolan hade en särskild utbildning i socialpedagogik som var 
erfarenhetsbaserad och gick på halvfart. Vid Skärgårdsskolan deltog jag 
bland annat i två träffar för redan yrkesverksamma, varav flera arbetade 
inom SiS, och fick ta del av hur de reflekterade kring sitt arbete i relation till 
det som lärdes ut under lektionerna. Dessa utbildningsträffar var av särskilt 
intresse för mig då yrkespraktiker från tvångsvårdens kontext diskuterades 
på ett konkret sätt, och sattes i relation till det som lärdes ut. Jag använder 
mina observationer från utbildningarna för att kontextualisera och kontra-
stera mitt primära material från det särskilda ungdomshemmet Viby. Ett 
liknande tillvägagångssätt har Magdalena Petersson (2003) i sin studie av 
utbildning för kabinpersonal, där hon genom observationer av vad som lärs 
ut jämför utbildningens respektive arbetets innehåll (2003:27).  

Vid Stadsskolan genomförde jag, utöver observationerna, också inter-
vjuer med utbildningsledaren samt tre studerande. Utbildningsledaren, som 
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jag kallar för Roger, hade lång erfarenhet av att arbeta inom SiS på olika 
positioner. Intervjun med honom fungerade som ett utbyte av idéer och 
tankar kring hur SiS och dess verksamheter kan förstås, samt gav ett per-
spektiv på hur tvångsvården har förändrats över tid under hans arbetsliv. 

På Stadsskolan träffade jag tre studerande kvinnor för en gruppintervju, 
där vi pratade om deras erfarenheter kring praktik under utbildningen. Två 
av dem hade praktiserat inom SiS verksamheter och den tredje skulle göra 
det. De tre studerande var tacksamma att prata med eftersom de befann sig 
under utbildning och kunde jämföra den kunskap de fick i undervisningen 
med den praktik de mötte i arbetsvardagen på olika institutioner. De var 
väldigt reflekterande i sitt förhållningssätt till båda dessa sammanhang, och 
liksom intervjun med Roger var denna intervju ett tillfälle där jag prövade 
tankar och samtidigt fick nya idéer kring mitt fält.  

Vid senare tillfällen under avhandlingsarbetet återvände jag till Stads-
skolan som inbjuden föreläsare för att dela med mig av preliminära resultat 
av forskningen. Samtalen med studenterna som då ägde rum betraktar jag 
också som en del av den retroduktiva forskningsprocessen. Jag delade med 
mig av det jag hade kommit fram till i mina analyser; mottog frågor och 
synpunkter kring detta och kunde därefter omformulera och vidareutveckla 
mina resonemang. Samtidigt var detta tillfälle ett sätt för mig att ge tillbaka 
till det undersökta fältet, som en del av forskningens tredje uppgift som 
handlar just om att nå ut med forskningsresultat utanför den akademiska 
kontexten.  

Kontextualisering som metod 
Jason Glynos och David Howarth (2007) menar att det inte går att separera 
människor från den relationella kontext där de lever och verkar, eller från 
de särskilda tolkningar som formar deras meningsskapande i denna speci-
fika kontext (2007:30). Detta bottnar i Glynos och Howarths syn på diskur-
ser som kontextuella och relationella meningsformationer. Kunskap om 
den större kontext i vilken behandlingsassistenterna är en del, ökar mina 
möjligheter till nyanserade analyser och tolkningar av empirin. Tidigare har 
jag diskuterat mitt pluralistiska förhållningssätt till teori och man kan säga 
att jag även strävar efter att vara metodologiskt pluralistisk. Jag har disku-
terat hur intervjuer och observationer kan vara metoder som kompletterar 
och korsbefruktar varandra i den kunskap de kan producera. Men även 
andra metodologiska angreppssätt kan fördjupa den kunskap som nås, och 
detta kommer jag att diskutera här.  
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Under fältarbetets gång har jag kontinuerligt arbetat med att kon-
textualisera den lilla pusselbit som institutionen Viby utgör på det social-
politiska fältet. En stor del av detta kontextualiseringsarbete har bestått i 
studier av litteratur om institutioner både samtida och historiskt. En del av 
denna litteratur har jag redan diskuterat i avsnittet om forskningssamman-
hang i föregående kapitel.  

Vidare har jag använt mig av olika typer av mediematerial för att se hur 
institutioner diskuteras i det offentliga rummet. Där har fokus framförallt 
legat på tidningsartiklar, samt radio- och tv-program som specifikt tar upp 
särskilda ungdomshem på något sätt. Ett exempel är Kaliber i P1 som under 
år 2010 gjorde flera program som diskuterade den statliga tvångsvården för 
ungdomar, med en tydligt kritisk ansats.21 I inledningskapitlet refererar jag 
till ett av dessa program som en av utgångspunkterna för mitt val av ämne 
för denna avhandling. Jag har även följt SiS hemsida kontinuerligt samt 
prenumererat på deras nyhetsbrev under arbetet med avhandlingen. 
Dessutom har jag tagit del av ett skriftligt utbildningsmaterial från en 
internutbildning för nyanställd personal inom SiS där allt ifrån lagstiftning 
till bemötande av ungdomar togs upp. 

Att använda sig av kontextualiserande material kan också användas som 
en form av materialtriangulering (Öhlander 2011b:291f), som helt enkelt 
innebär att flera källor används för att analysera samma fenomen. Genom 
triangulering kan giltigheten och rimligheten i de tolkningar som görs 
prövas, vilket kan beskrivas som ett källkritiskt arbete som även kan öka tro-
värdigheten för vetenskapliga slutsatser. Jag har strävat efter att synliggöra 
även det motsägelsefulla i materialet (jfr Öhlander 2010:71), och därigenom 
försökt problematisera mina slutsatser för att i sin tur fördjupa dem. 

Härnäst följer avhandlingens första empiriska kapitel, där fokus ligger på 
behandlingspersonalens förståelse av ungdomar i behandling. 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 Sammandrag av dessa program publicerades även i form av reportageartiklar på 
Sveriges radios hemsida. Se till exempel Kaliber 16 maj 2010, 23 maj 2010 samt 7 novem-
ber 2010. Länkar till dessa program återfinns i referenslistan längst bak i avhandlingen.  
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3. Ungdomsbrottslingar eller försummade barn 

Att bilda sig en förståelse av vilka ungdomarna är och vilka svårigheter de 
har är centralt för behandlingsassistenterna i min studie. Den behandling 
som tillämpas på de särskilda ungdomshemmen generellt, och på institu-
tionen Viby specifikt, motiveras nämligen av den förståelse som finns av 
ungdomarna och deras problem.  

I det här kapitlet kommer jag att analysera talet om ungdomarna, samt 
bemötandet av ungdomarna som kommer till uttryck i institutionella prak-
tiker, vilket kompletteras av en diskussion där jag sätter personalens för-
ståelse av de unga i en kontext. Genom att dels undersöka hur Statens insti-
tutionsstyrelse (SiS) beskriver ungdomarna i både interna samt officiella 
dokument, dels genom att genealogiskt undersöka förståelsen av barns och 
ungas svårigheter historiskt (se t ex Nilsson 2008:71ff) analyseras vad som 
präglar förståelsen av institutionaliserade ungdomar på en mer strukturell 
nivå.  

Hur förstås ungdomarna? Några inledande perspektiv 

Kriminalitet och missbruk är, tillsammans med utagerande beteende, de 
vanligaste orsakerna till att ungdomar placeras hos oss. Ungdomarna har 
svårt att tolka och lösa problem på ett normalt sätt vilket leder till att de 
hamnar i våldsamma och farliga situationer. Ofta har de en historia från 
uppväxten av våld och kriser vilket ytterligare förstärker problemen. 
Många ungdomar har också psykiska problem, neuropsykiatriska funk-
tionshinder eller utvecklingsstörning (Avsnitt 1: s. 20). 

I detta utdrag ur utbildningsmaterialet från SiS baskurs för nyanställda listas 
flera av de problem som tillskrivs ungdomarna placerade inom SiS, till 
exempel missbruk, kriminalitet och våld. Ungdomarna beskrivs som i av-
saknad av förmåga att tolka uppkomna situationer och lösa problem på ett 
”normalt” sätt. De pekas alltså tydligt ut som avvikande från en samhällelig 
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norm. I citatet listas också förklaringar till denna brist på normalitet och till 
ungdomarnas problem. Här talas det framförallt om bristande uppväxt-
villkor samt om olika funktionshinder som ungdomarna ”har”. Liknande for-
muleringar för att beskriva ungdomarna som är målgruppen för de särskilda 
ungdomshemmen förekommer på SiS hemsida (stat-inst.se), och utdraget 
från utbildningsmaterialet ovan utgör ett av många liknande exempel.  

De problem som beskrivs utförligast och tydligast i det officiella materia-
let från SiS är de synliga beteenden som ungdomarna har uppvisat: våld, 
kriminalitet och missbruk. Orsakerna till dessa beteenden beskrivs mer sve-
pande som till exempel ”familjer med problem” eller att beteendena härrör 
från svårigheter hos individer att lösa problem på ”ett normalt sätt”. Här 
kommer alltså två kluster av orsaksförklaringar till ungdomarnas svårig-
heter till uttryck, och det är dels orsaker som går att hitta i ungdomarnas 
sociala sammanhang, och dels orsaker som finns i de enskilda individerna. 
Egna problembeteenden samt ett problematiskt socialt sammanhang utgör 
också de två placeringsgrunder som kan tillämpas vid ett beslut om om-
händertagande med stöd i LVU.22 Dessa båda meningskluster kommer att 
diskuteras i det följande.  

Det sociala sammanhangets logik 
Vi ska nu röra oss vidare och titta närmare på hur behandlingsassistenterna 
i min studie beskrev och förstod ungdomarna de arbetade med. Vi ska se att 
flera av de teman som återfanns i SiS eget material återvänder i utsagorna, 
och jag kommer att diskutera dessa teman i termer av logiker som struktu-
rerar arbetet på institutionen och bidrar till konstruktionen av ungdomarna 
som vistas där.  

Filip är anställd som behandlingsassistent på Viby sedan ungefär åtta 
månader när jag intervjuar honom i juni 2013. Han är en av de forsknings-
personer som jag har kommit i kontakt med under mina deltagande obser-
vationer i verksamheten, så vid tiden för intervjun är vi redan bekanta sedan 
ett par månader. Filip är 33 år gammal och har tidigare arbetat som hant-

 
22 Placering till följd av omsorgsbrister i den ungas miljö regleras i paragraf 2 i lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lagtexten lyder:  
”Vård skall belutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.”  
Placering till följd av eget beteende regleras i paragraf 3 i LVU. Lagtexten lyder:  
”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 
risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 
eller något annat socialt nedbrytande beteende.” 
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verkare, vilket är en erfarenhet han delar med många andra som arbetar på 
Viby. Han är sedan länge vän med en av Vibys avdelningsföreståndare, och 
det är anledningen till att han kom att börja arbeta som behandlingsassis-
tent. Filip berättar att han initialt ställde sig tvekande till att pröva på den 
här typen av arbete, men att hans vän avdelningsföreståndaren menade att 
han trodde att Filip skulle passa för jobbet. De egenskaper som vännen 
trodde skulle hjälpa Filip i arbetet var hans ”fingertoppskänsla”, hans för-
måga att sätta gränser, hålla sig till regler och rutiner, samt vara rättvis. Så 
han valde att pröva och berättar att han inte har ångrat sig. Liksom många 
andra av Vibys behandlingsassistenter är Filip inte utbildad för yrket, utan 
personliga egenskaper och erfarenheter är hans enda verktyg i arbetet med 
ungdomarna. Även förståelsen av ungdomarna är grundad i erfarenheter 
som Filip har gjort under den period då han har arbetat som behandlings-
assistent.  

Kim: Om du skulle beskriva ungdomarna, klientelet som ni har här. Vad 
är det för klientel? 

Filip: Det är olika. Först har vi väldigt många med väldigt tragiska famil-
jeförhållanden, alltså som man ser direkt liksom. Knarkarföräldrar. De 
berättar att de har blivit misshandlade av föräldrarna och så vidare, och 
oftast är de från Säffle eller alltså mindre orter ute i Sverige liksom. Och 
sen har vi de från Stockholms förorter, eller ja Malmös förorter. Alltså 
Tensta, Rinkeby, Husby, som i alla fall vid första anblick... När man träf-
far föräldrarna liksom, de kommer hit med en fin bil, de är uppklädda, 
de pratar ofta väldigt bra svenska medan barnet inte pratar svenska. Eller 
jo, utan att bryta då. Och det är ju väldigt många. Och sen har vi de här 
ensamkommande flyktingbarnen. Jag tycker inte det är samma proble-
matik, även om de flesta är här för kanske våld eller narkotika, så tycker 
jag att det är stor skillnad på dem liksom. Många kan jag verkligen förstå 
att det gått snett för. Jag menar, har man fått stryk och kanske blivit 
våldtagen av pappa, och pappa är heroinist och morsan är haschpundare 
och har supit ihjäl sig för sju år sedan till exempel. Men sen har vi de här 
som har föräldrar som bryr sig, som sitter här och gråter. Jag kan inte 
förstå det. Jag har inte hunnit sätta mig in i det, jag har inte fått det att 
klaffa riktigt. Och det är mer att det är en grej liksom [för ungdomarna 
att begå brott, missbruka narkotika etc.], det är tufft och ballt och häftigt. 
Ofta så, självklart, ligger det ju någonting bakom, men med vissa är det 
väldigt svårt att hitta det liksom. 

I det här intervjuutdraget berättar Filip om hur han uppfattar de ungdomar 
som kommer till Viby. Filip låter de ungas bakgrund guida hans förståelse 
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av dem. Detta kommer jag framöver att diskutera som det sociala samman-
hangets logik. I det sociala sammanhangets logik är det bakgrunden som får 
avgöra huruvida ungdomarnas beteende kan anses vara motiverat eller ej. 
Liksom andra logiker artikulerades det sociala sammanhangets logik som 
social, politisk eller fantasmatisk, beroende på situation eller kontext. 

Oftast kom denna logik dock till uttryck som ett förgivettaget sätt att 
resonera som artikulerades av många av behandlingsassistenterna när de 
skulle beskriva ungdomarna på institutionen. Det sociala sammanhangets 
logik kan ur den synvinkeln beskrivas som en social logik i institutionskon-
texten (jfr Glynos & Howarth 2007:137). Att ungdomarnas familjer och 
andra sociala villkor var av betydelse för att förklara varför de avvek från en 
samhällelig norm utgjorde därmed ett naturaliserat sätt att förhålla sig till 
ungdomarna på Viby.  

Till det sociala sammanhanget räknar Filip både uppväxtmiljö samt 
etnisk bakgrund. Det sociala sammanhangets logik kan också inbegripa för-
ståelser av klass och i Filips utsaga målas ett utanförskap upp där ungdo-
marnas familjer präglas av missbruk och våld. När han beskriver ungdo-
marnas uppväxtmiljö artikulerar han en förståelse av vissa familjer eller 
vissa geografiska områden som dåliga. Vissa platser förväntas väcka vissa 
associationer, och det är så jag förstår Filips uppräknande av de olika plats-
namnen. Säffle blir i detta en symbol för någonting, på samma sätt som 
Rinkeby eller Husby förväntas leda tankarna i en viss riktning. Den verkliga, 
fysiska platsen är i detta mindre viktig än föreställningarna om dessa platser 
(jfr Sjöstedt Landén 2011:288, Ristilammi 1999 [1994], Rosales 2010). Filip 
räknar upp mindre städer i Sverige, samt storstädernas ytterområden som 
de platser från vilka ungdomarna kommer. Därmed konstrueras ungdomar-
na även som geografiskt hemmahörande i samhällets periferi.  

Filip menar att ungdomarna som kommer till Viby kan delas in i tre 
olika kategorier som skiljer sig ganska kraftigt åt: ungdomar med majori-
tetssvensk bakgrund, ungdomar som tillhör etniska minoriteter, samt 
ensamkommande flyktingbarn. Majoritetssvenska ungdomar kopplas sam-
man med mindre orter samt större social misär. De som benämns invand-
rarungdomar kopplas i sin tur samman med förortsmiljöer och mer ord-
nade sociala nätverk. Som en följd av detta har Filip lättare att begripliggöra 
de ungdomar som är väldigt socialt belastade, de som har övergrepp, krimi-
nalitet och missbruk i sin familjehistoria. De minoritetssvenska förortsung-
domarna med till synes ordnade förhållanden blir deras motsats och dessa 
ungdomars normbrytande handlingar framstår som obegripliga och utan 
rimlig förklaring. Deras avvikande beteende beskrivs som en slags attityd; 
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som något som är påklistrat snarare än förankrat i något genuint. Det som 
inte är genuint blir också ologiskt och svårförståeligt. Går det inte att se 
uppenbara brister i det sociala sammanhanget så har Filip svårt att förstå 
ungdomarnas svårigheter som problem med verklig tyngd.  

De majoritetssvenska ungdomarna som har växt upp i mycket socialt 
belastade familjer förstås som normalavvikarna i nästan alla behandlings-
assistenters utsagor, och det är framförallt den gruppen som åsyftas när per-
sonalen talar om ungdomarna i generella termer. Övriga grupper utgör vad 
jag benämner de avvikande andra, och konstrueras som avvikande inte bara 
i relation till samhället utanför institutionen utan även i förhållande till 
andra institutionsplacerade ungdomar. Det är framförallt gruppen med be-
lastade och frånvarande föräldrar, och gruppen med föräldrar som bryr sig, 
som ställs mot varandra i Filips utsaga. Är det sociala sammanhanget bra 
borde också ungdomarnas livssituation vara bra och fri från problem. Det 
är alltså enbart vissa sociala sammanhang som enligt vad Filip säger kan 
legitimera ungdomars avvikande beteende. Andra sociala sammanhang har 
istället motsatt verkan och minskar tvärtom förståelsen för de beteenden 
som har medfört att ungdomarna har placerats på institution.  

Gruppen ensamkommande flyktingbarn beskrivs som annorlunda jäm-
fört med båda dessa grupper, men lämnas i övrigt utanför diskussionen, 
kanske för att deras bakgrund till viss del är osynlig och inte kan beläggas. Till 
skillnad från många av de övriga ungdomarna saknade dessa ungdomar 
journaler från den svenska socialtjänsten. Kanske för att den gruppen, i Filips 
egen indelning om tre, förstås som den mest avvikande i sammanhanget.  

Filip var inte ensam bland behandlingsassistenterna om att konstruera 
just de ensamkommande flyktingbarnen som väsentligt annorlunda alla 
andra ungdomar. De förstods ofta som annorlunda utifrån det sociala sam-
manhangets logik, och parametrar som etnicitet eller ras, kultur och ålder 
förstärktes och tillmättes särskilt värde i förståelsen av dessa ungdomar. 
Dessutom skilde sig deras väg till institutionen åt från andra ungdomars, 
och de flesta av de behandlingsassistenter jag talade med var överens om att 
denna grupp ungdomar egentligen inte hörde hemma på en låst institution. 
Många var av den uppfattningen att de ensamkommande flyktingbarnen 
hade en annan problematik än de som förstods som normalavvikarna bland 
ungdomarna. Flyktingungdomarna förstods ofta som i sämre psykiskt skick 
än övriga, samtidigt som gruppen ansågs mindre belastad av kriminalitet 
och missbruk. Det fanns en misstanke bland behandlingsassistenterna att de 
särskilda ungdomshemmen användes som ett slags förvar för att hindra 
ungdomar som skulle utvisas från att gå under jorden.  
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Faktorer som kan förstås som exempel på klass omnämns inte när de 
ensamkommande flyktingbarnen diskuteras. Snarare är det etnicitet eller 
kultur som utgör de för behandlingsassistenterna mest uppenbara avvikel-
segrunderna för denna grupp ungdomar. Jag får anledning att återkomma 
till en diskussion om de ensamkommande flyktingbarnen längre fram i det 
här kapitlet.  

I samtal med en annan behandlingsassistent; Dimitri, beskrivs ungdo-
marna på Viby som ”lite vilsna”. I detta hänvisar han framförallt till de ung-
domar som kan förstås som normalavvikarna, och inte till de ensamkom-
mande flyktingbarnen. Anledningen till att de var vilsna var enligt Dimitri 
att de inte hade ”haft rätt uppfostran hemma, de har inte haft det så bra”. 
Dimitri är en av de i Vibys personalgrupp vars bakgrund liknar flera av 
ungdomarnas. Han är en synbart vältränad man som sysslar med kamp-
sport, och han berättar i samtalen med mig att han har tidigare erfarenheter 
av en kriminell livsstil. När jag intervjuar honom i augusti 2013 är han 38 år 
gammal och har arbetat på Viby i sex månader.  

Gemensamt för det som kommer till uttryck i Filips utsaga, och i vad 
Dimitri säger här ovan, är det sociala sammanhangets betydelse för ungdo-
marnas problem; vad jag alltså benämner som det sociala sammanhangets 
logik. Dimitris utsaga pekar också på en uppfattning att det finns en väg 
som är rätt att gå; att det finns ett livssammanhang som är önskvärt, som 
ungdomarna är vilsna i förhållande till (jfr Kåks 2007:71, 282ff). Ung-
domarna förstås som avvikare, och mer specifikt som avvikare i förhållande 
till en önskvärd och uppfattat normal social ordning. Enligt det sättet att 
förstå ungdomarna och deras problem är det sociala faktorer som betonas 
vilket i förlängningen medför att även sociala lösningar på dessa problem är 
vad som förespråkas. I artikulationer av logiker målas en viss verklighet upp 
på vilken vissa specifika konsekvenser följer. Detta kan uttryckas som att det 
i logiken konstrueras handlingsberedskaper som i den specifika logiska 
ordningen framstår som givna eller självklara. I det sociala sammanhangets 
logik legitimeras institutionsvistelsen i och med att det särskilda ungdoms-
hemmet presenterar en ny miljö; ett annat socialt sammanhang, som ska 
inkorporera nya och bättre normer i ungdomarna (jfr Nilsson 2003:228).  

Jag pratar med Hanna, en kvinna som vid tiden för intervjun har arbetat 
på Viby i ett och ett halvt års tid. Även hon har börjat arbeta på institu-
tionen till följd av personliga kontakter. Hennes man arbetar på en annan 
institution för ungdomar och hon har en nära vän som lockade henne att 
börja jobba på Viby. Hanna är i 30-årsåldern och har tidigare jobbat i 
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restaurangbranschen. Hon beskriver ungdomarna som bor på Viby på 
följande sätt: 

Det är oftast miljön i bakgrunden som... som stämmer överens på de 
flesta av  killarna. Det är sällan vi får in en kille som har en trygg familj 
och en trygg uppväxt. Och sen, anledningen till varför de är här det är ju 
väldigt olika. Om det är mer missbruk eller mer kriminalitet. Men fram-
förallt väldigt sårade killar. Otrygga. Obalanserade. 

I citatet lyfter Hanna fram den sociala bakgrunden som en slags minsta 
gemensamma nämnare för killarna som placeras på Viby. Bristen på ”en 
trygg familj och en trygg uppväxt” har skapat en otrygghet hos dem. Denna 
otrygghet eller obalans har fått dem att begå brott eller att missbruka alko-
hol och/eller narkotika, och bakgrunden och beteendet har här i det när-
maste ett kausalt förhållande till varandra. Det ena leder ofrånkomligt till 
det andra, samtidigt som en förändring av det ena också kan förändra det 
andra. I denna upplevda kausalitet synliggörs det jag beskriver som logikens 
handlingsberedskap. I Hannas utsaga är ungdomarnas uppväxtvillkor det 
primära och deras handlingar det sekundära. Deras beteende följer naturligt 
som en konsekvens av den utsatthet de upplevt som barn, i artikulationen 
av det sociala sammanhangets logik.  

Linda är den första personen jag träffar och intervjuar på Viby i novem-
ber 2012. Hon är utbildad i missbruksvård och har arbetat i ungefär två år 
på de båda akut- och utredningsavdelningarna Östergården och Väster-
gården, dels som behandlingsassistent och dels med arbetsuppgifter av en 
mer samordnande och administrativ prägel. Linda ger en beskrivning av 
den grupp som Viby tar emot som killar som har problem med antingen 
missbruk eller kriminalitet. Till skillnad från Hanna framhåller hon ung-
domarnas beteende i första hand när hon ska beskriva ungdomarna på 
Viby; deras missbruk och kriminella handlingar. Först därefter går hon in 
på de bakomliggande förklaringsmodellerna till beteendena. Linda berättar 
att pojkarna som kommer till Viby ofta har en fastställd diagnos, ”som 
ADHD eller Asperger23 och så här antisociala värderingar och normbry-
tande beteende”. När vi sedan går in och diskuterar varför hon tror att kil-
larna har fått problem så pratar Linda om jobbiga händelser i deras uppväxt, 
i familjen och i deras sociala sammanhang generellt. 

 
23 ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) och Aspergers syndrom är båda så 
kallade neuropsykiatriska diagnoser. 
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Det behöver inte vara kopplat just till föräldrarna men det kan vara job-
biga händelser annars som har.. de har kanske sett för mycket. De [för-
äldrarna] är separerade, ny styvfar som har gjort något, eller alkohol och 
droger i familjen, i deras kretsar. Oftast är det ju också att de har hamnat 
i fel kompiskrets, att det är där oftast det startar. Man ser ju om man kol-
lar på historik så har många av de här grabbarna haft problem redan när 
de var små alltså och liksom att de är aktuella hos socialtjänsten redan 
när de är väldigt små av en eller annan problematik, och det är oftast 
skolproblematik då (Linda).  

Flera av de faktorer som Linda ger som orsaksförklaringar till ungdomarnas 
problem kan kopplas till det sociala sammanhangets logik, men inte alla. 
Förklaringarna till varför en ung person hamnade snett i livet innehöll 
också idéer om arv eller biologi, något som talet om diagnoser är ett exem-
pel på. Linda kopplar samman det sociala och det biologiska på följande vis: 

Man blir inte bara missbrukare, rakt av, det tror inte jag på. Det är my-
cket saker. Jag tror på den här genetiken och framförallt miljön gör, tror 
jag, att man hamnar snett (Linda). 

Här artikuleras vad jag benämner som en biologisk logik tillsammans med det 
sociala sammanhangets logik vilket återknyter till en central debatt inom till 
exempel psykologin; den om arv och/eller miljö. Linda förespråkar en vanlig 
ståndpunkt i forskningen idag, där både arv och miljö tillmäts betydelse för 
formandet av individer – även om hon menar att miljön är viktigare än de 
ärvda egenskaperna (jfr Frangeur 2007:52). Trots att de flesta behandlings-
assistenter är överens om att både arv och miljö är betydelsefulla och till-
sammans konstruerar människors dispositioner så existerar fortfarande en 
åtskillnad mellan de två logikerna i människors föreställningsvärldar. Det är 
en dualism som upprätthålls trots att ingen egentligen kan skilja dem åt och 
urskilja deras separata beståndsdelar: vad som härrör från arv och vad som 
kommer av miljömässiga faktorer. Det sociala sammanhangets logik och 
den biologiska logiken kan alltså beskrivas som två logiker, trots att de så 
gott som alltid artikuleras tillsammans i praktiken.  

På ett liknande sätt har Helena Hörnfeldt (2009), som studerar barn-
hälsovårdens arbete, historiskt och i nutid, visat att arbetet vid dessa institu-
tioner alltid har handlat om ”att inhämta både medicinsk och social infor-
mation om barnet och dess föräldrar” (2009:150). Genom att söka informa-
tion om barns sociala villkor förväntar man sig att också finna förklaringar 
till deras fysiska och psykiska mående (Hörnfeldt 2009:150). I detta sam-
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mankopplas det medicinska med det sociala vilket utgör ett exempel på hur 
det sociala sammanhangets logik och den biologiska logiken artikuleras till-
sammans, som även blir synligt i behandlingsassistenternas utsagor om 
ungdomarna på Viby. Historiskt, likväl som idag, kan sammanblandningen 
av sociala villkor och uppfattat biologiska dispositioner betraktas som en 
medikalisering av sociala problem (Björkman 2001:276). Denna medikali-
sering tar sig till exempel uttryck genom att socialt normbrytande beteen-
den betraktas som patologiska. Att inte sträva efter att vara frisk, sund eller 
normal är i sig ett argument för behovet av vård då sådana livsval anses vara 
så pass avvikande att de uppfattas som sjukliga (Björkman 2001:277f).  

När de båda logikerna artikuleras tillsammans kan det finnas en rörelse i 
hur synen på orsak och verkan kommer till uttryck. Är det kroppens, och då 
framförallt hjärnans, medfödda disposition som leder till svårigheter i det 
sociala sammanhanget där ungdomarna vistas? Eller är det snarare det 
sociala sammanhanget som har stört ungdomarnas biologiska utveckling 
och därmed gett upphov till deras problem? Behandlingsassistenterna i min 
studie artikulerar dessa båda logiker, och sambandet mellan dem, på lite 
olika sätt. Dessa frågeställningar kan därför ges olika svar i olika situationer 
och av olika personer.   

En biologisk logik 

Det är en hel del med olika bokstavsdiagnoser eller multibokstavsdia-
gnoser, som gör att de hamnar i situationer så att de kommer hit förr el-
ler senare. Sen är det väldigt mycket familjerelaterat (Esa).  

Citatet från Esa, en behandlingsassistent i 50-årsåldern, ovan är ett exempel 
på hur det sociala sammanhangets logik och en biologisk logik ges utrymme 
och tillmäts ett förklaringsvärde. I hans utsaga får både diagnoser och fa-
miljerelaterade problem beskriva vad som kännetecknar klientelet på Viby. 
Det finns en predestinerande ansats i det Esa säger, i och med att han menar 
att ”förr eller senare” kommer ungdomarna med diagnoser att avvika från 
den ordning som förstås som normal.  

I detta betonas en syn på det medfödda som något en person inte kan 
”skaka av sig” och frigöra sig ifrån. Jag skulle säga att en sådan predestine-
rande syn på det som tolkades som biologiska dispositioner hos ungdomar-
na var typisk för behandlingspersonalens resonemang. Det medfödda kunde 
inte förändras, bara hanteras. Det sociala sammanhanget, och de problem 
som detta medförde, var det som kunde åtgärdas. Trots att förklaringar som 
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tillmätte det sociala sammanhanget betydelse och förklaringar som tillmätte 
biologin betydelse hängde samman i behandlingsassistenternas utsagor ska 
jag för analysens skull separera dessa båda spår och i det här avsnittet utveckla 
hur personalen förstod ungdomarna utifrån biologiska förklaringsmodeller.  

När jag frågade behandlingsassistenterna i intervjuerna om den mål-
grupp de tog emot på Viby var det många som framhöll att det var ungdo-
mar med olika neuropsykiatriska diagnoser. ”Bokstavsdiagnoser eller multi-
bokstavsdiagnoser” säger Esa för att sammanfatta detta, vilket är ett vanligt 
sätt att benämna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (jfr Svenaeus 
2013:81). Behandlingsassistenterna talade dock oftast kort och gott om dia-
gnoser i obestämd form och gav därefter ofta exempel som ADHD, Asper-
gers syndrom eller autism.  

Kalle är en av de jag intervjuar som har arbetat längst som behandlings-
assistent, i ungefär fem års tid. Han är närmare 50 år gammal och utbildad 
inom det socialpedagogiska fältet. Det var när han skulle göra sin praktik 
inom utbildningen som han först kom till Viby. Han erbjöds, efter sin 
praktik och ett kortare vikariat, en fast tjänst och återvände därför inte till 
sin utbildning som han än idag inte har fullföljt till examen. Kalle beskriver 
pojkarna på institutionen på följande sätt: 

Ja, det är mycket diagnosungar alltså. Jag förstår inte... ADHD när jag 
var liten... jag minns två eller tre på min skola på 900 elever. Nu är det 
överallt liksom. Och en bristande förmåga att möta upp det. ADHD 
borde inte vara ett problem liksom. Det syns ju redan på dagis vilka de 
är. Och får man hjälp i tid är det ju lugnt liksom (Kalle). 

Kalle gör en jämförelse över tid mellan dagens ungdomar och sin egen upp-
växt och konstaterar att ADHD är en diagnos som tycks ha ökat kraftigt. I 
Kalles förståelse av ADHD är det en problematik som följer med individen 
från livets början och som blir synbar redan på dagis. Han förespråkar att 
insatser sätts in tidigare än vad som är vanligt, och menar att diagnosen i sig 
då inte borde vara ett problem. Enligt en tolkning av hans utsaga ifrågasätts 
inte diagnosen; ADHD framstår som ett naturgivet faktum, utan det är 
hanteringen av den som problematiseras. Enligt en annan tolkning kan 
Kalles utsaga dock betraktas som ett ifrågasättande av om det är rimligt att 
antalet diagnosticerade barn har ökat så mycket sedan han gick i skolan. 
Kalle ställer sig frågande till hur det kan vara möjligt att ADHD har gått 
från att vara ett problem som berör några enstaka individer till att vara 
något som finns ”överallt”.  
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Fredrik Svenaeus (2013) beskriver medicinska diagnoser som kluster av 
”symptom och tecken som antas bero på olika typer av sjukdomsprocesser 
som pågår i patienten” (2013:11). I en sådan förståelse av diagnoser görs 
problemet till ett individuellt sådant och lösningen blir därmed också ofta 
individorienterad (jfr Björkman 2001:276). När problemen ges medicinska 
förklaringar är den hjälp som erbjuds ofta också medicinsk (Svenaeus 
2013:114), något jag får anledning att återkomma till i nästa kapitel om de 
behandlingsmetoder som används på Viby. När SiS i det utbildningsmate-
rial jag diskuterade inledningsvis talar om ungdomarnas funktionsnedsätt-
ningar som något de ”har” är detta ett uttryck för en sådan medicinsk för-
ståelseram, något som kan kopplas till en biologisk logik.  

Även behandlingsassistenten Karzan förstår diagnoserna ungdomarna 
har som medfödda. Karzan är 41 år gammal och har arbetat som vikarie på 
Viby i sju månader när jag intervjuar honom i januari 2013. 

Bakgrunden är ju att det är ganska likt, de har helt enkelt hamnat i den-
na världen där de drogar. Där de antingen langar eller ja, kriminalitet, de 
snor och så vidare. Så någonstans, det är det de har gemensamt, sen har 
ju vissa problem genom att de kan ha ADHD, de kan ha Asperger och 
det ena och det andra, sjukdomar som de har med sig sen födseln. Så att 
det kan skilja från person till person men i det stora hela, tyvärr, de har 
kommit till det här med att vara som vi kallar det: kriminell. Och i de 
kriminella kretsarna så är det liksom att, ja, inbrott, droga, göra dåliga 
saker det ena och det andra. Det är väl det de har gemensamt av olika or-
saker. Och orsakerna kan ju vara att det har brustit hemma. Att ja, 
grupptryck, kompisar, dåliga kompisar kan ju påverka hur mycket som 
helst. Så jag brukar säga till mina barn: en bra kompis är värd [lika 
mycket] som tusen dåliga kompisar. Kasta de tusen, behåll den enda som 
är bra (Karzan). 

I Karzans utsaga är inte diagnoserna det primära, utan vad han framhåller 
är snarare ungdomarnas egna beteenden i form av kriminalitet och miss-
bruk. Men diagnoserna, och den biologiska logik som de utgör en del av, 
fungerar som förklaringsmodell till dessa beteenden. Logikerna sätter in 
ungdomarnas beteenden i ett sammanhang och ger riktning för behand-
lingsassistenternas arbete. Som vi sett exempel på tidigare så artikuleras den 
biologiska logiken tillsammans med det sociala sammanhangets logik, och 
Karzan talar både om hemförhållanden och kompisar med dåligt inflytande 
som exempel på sociala faktorer som har påverkat ungdomarna i negativ 
riktning.  
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Men liksom hos till exempel Esa så är de biologiska förklaringarna och 
de sociala förklaringarna olika saker. Det finns till exempel inga förklaringar 
som pekar i riktningen mot att diagnoser skulle vara sociala eller kulturella 
konstruktioner i någon grad. Eller att de skulle hänga samman med klass 
eller andra sociala eller kulturella kategoriseringar. Diagnoserna framstår 
som medfödda komponenter hos människor, vilket medför att fokus flyttas 
från det sociala sammanhanget till enskilda individer (jfr Björkman 
2001:276). Detta fokus kan betraktas som en del av en mer generell riktning 
i samhället idag där problem människor har allt mer individualiseras och 
medikaliseras (se t ex Svenaeus 2013:31, 42). På de statliga ungdomshem-
men har den medicinska kunskapen en särskild status som gör den svår för 
behandlingsassistenterna att utmana eller ställa sig utanför.  

Att fokusera det avvikande hos ungdomarna, genom till exempel diagno-
ser, är ett sätt att göra dem till kulturellt begripliga subjekt (jfr Hörnfeldt 
2009:21). Diagnoser var i institutionsmiljön ett vanligt sätt att tala om det 
avvikande. Att inte vara ett kulturellt begripligt subjekt framstår ofta som 
ett större problem än det stigma som vissa diagnoser kan föra med sig (jfr 
Goffman 1963).  

Diagnoser som element i att göra ungdomarna kulturellt begripliga kan 
vi se exempel på i Kalles utsaga, där han menade att det var ”lugnt” om 
diagnosen ställdes i tid. Ju tidigare individen får en diagnos, desto tidigare 
blir hen kulturellt begriplig och kan mötas av förståelse och ett korrekt 
bemötande från omgivningen. Att ställa en diagnos görs i detta till något 
som aktiverar den biologiska logikens handlingsberedskap med de åtgärder 
som logiskt följer på en sådan förståelse av ungdomarna. Föreställningen 
om att ju tidigare en individ får hjälp desto lättare är det att göra något åt 
problemen hänger samman med konstruktioner av ålder och om den tids-
liga dimension som ofta fanns närvarande i institutionens praktiker på olika 
sätt. Linda menade ju till exempel att det går att se att många ungdomar på 
Viby har haft kontakt med socialtjänsten redan som små, i samband med 
bland annat skolproblem.  

Föreställningen om att hjälpinsatser fungerar bättre ju tidigare de sätts in 
kan förstås både som ett uttryck för en biologisk logik och som ett uttryck 
för det sociala sammanhangets logik. Om problemen förstås som medfödda 
och biologiskt betingade är det bättre att ge medicin mot dessa problem så 
tidigt som möjligt oberoende av det sociala sammanhanget. Förstås pro-
blemen som orsakade av det sociala sammanhanget är det bättre att tidigt 
introducera ett nytt sammanhang innan individen hunnit formas alltför 
mycket av den dysfunktionella kontexten. Denna idé om att hjälp bör sättas 
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in tidigt artikulerades alltså inom båda dessa bärande logiker men medförde 
olika handlingsberedskaper.24  

Ibland upplevde jag att en del behandlingsassistenter valde att lägga mer 
tilltro till biologiska förklaringsmodeller då de inte såg några vidare goda 
resultat för deras ansträngningar på det sociala området (se t ex Levin 
1998). Ofta fick behandlingsassistenterna uppleva situationer när till exem-
pel ungdomar som de arbetat med och för rymde från institutionen, eller 
när de återplacerades på Viby trots att de en gång blivit utskrivna. Sådana 
situationer hade kunnat medföra dislokationer i behandlingsarbetets upp-
fattat naturliga ordning. I ögonblick av dislokation synliggörs logikers kon-
tingens och grundvalarna för arbetet skakas om. En möjlig väg att hantera 
kontingens var för vissa behandlingsassistenter att investera i den biologiska 
logiken artikulerad som en fantasi. Att investera i en fantasi om problemens 
medfödda karaktär blir därmed ett sätt att bibehålla tron på den egna 
arbetsinsatsen och meningen med det jobb man gör. Fantasmatiska aspek-
ter av den biologiska logiken utgörs alltså av de sätt på vilka personalen 
tillskriver ungdomarna problem som de själva inte kan åtgärda, och detta 
kan förklara varför just det biologiska lyfts fram som orsaksförklaring. I den 
meningen kan man säga att fantasmatiska aspekter av den biologiska 
logiken framträder och får ideologisk signifikans (jfr Howarth 2013:220). 
Fantasins uppgift blir då att dölja eventuella otillräckligheter i vården genom 
att tillskriva problemen orsaker som behandlingsassistenterna inte kan på-
verka eller göra något åt. Detta genom konstruktionen av vissa ungdomars 
problem som medfödda. Den biologiska logiken, uttryckt i fantasmatisk form, 
döljer behandlingsarbetets kontingenta och ovissa karaktär och friskriver 
personalen från ansvar för vårdens misslyckande.  

Diagnoser kan ge individen möjlighet till särskilt stöd och en sjukroll 
(Sachs 1992:26, jfr Goffman 1959), och även medföra att individen slipper 
ta eget ansvar för sitt beteende (Hörnfeldt 2009:243, Ohlsson 2011:164). Att 
någon betraktas som sjuk innebär också att dennes problem uppfattas som 
verkliga och inte som personliga tillkortakommanden (Svenaeus 2013:53). 
Samtidigt innebär diagnosen en förskjutning av problemet, där individen 
problematiseras men inte det omgivande samhället (Hörnfeldt 2009:243). 
Även behandlingsassistenterna undgår att problematiseras som yrkesgrupp 

 
24 Föreställningen om att sociala insatser bör sättas in tidigt i individers liv för att före-
bygga senare brottslighet eller andra oönskade beteenden är tydligt artikulerad i svensk 
kriminalpolitik (Tham 2001:315). Den här föreställningen är dock även utsatt för kritik 
från forskningshåll, där riktigheten i denna idé och strategi ifrågasätts (se t ex Tham 
2001:315ff).  
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när problemen som tillskrivs ungdomarna är av sådan art att de föreställs 
ligga bortom utomstående påverkan.  

Svenaeus menar att sjukdomsförklaringar för med sig en förståelse av 
problemet som något som är fel i individen och inte i omgivningen 
(2013:42). Vore det inte så skulle alla människor bli sjuka om de omständig-
heter de hamnade i bara var tillräckligt svåra (Svenaeus 2013:42). Det indi-
viduella lyfts fram på bekostnad av det strukturella genom den biologiska 
logikens orsaksförklaringar. Samtidigt medför detta fokus på individen inte 
ett ökat fokus på dennas agens, som man kanske kunde tro, snarare tvärt-
om. Som jag här har visat medför ett fokus på diagnoser som någonting 
medfött och bortom individens kontroll att ansvar fråntas både ungdomar, 
när det gäller deras problembeteenden, och personal, när det gäller brister i 
att uppnå resultat av institutionsbehandlingen.  

Diagnoser i vardagliga praktiker 

Personalen diskuterar eleven Sergio och hur de uppfattar honom. Be-
handlingsassistenten Jonas uppfattar honom som väldigt ojämn i sitt 
humör och sitt beteende och säger att han sitter fast i en psykos eller att 
det är något annat allvarligt fel på honom. De pratar om eleven Pontus 
som redan från början av dagen ”har bestämt sig för att missköta sig”. 
Jag säger något om att det säkert är jobbigt för honom att flytta. Hanna 
säger att ”det är så mycket Asperger över honom” och att det nog mest 
är därför. Hon berättar att han följer schemat till punkt och pricka och 
tycker det är väldigt jobbigt om någon tid inte hålls. Hon säger att det till 
och med är så att han avböjer om någon personal vill vara snäll och er-
bjuda en cigarett utanför röktid för ”det står ju kl. 14” (fältanteckningar, 
augusti 2013). 

Jag ska i det följande visa hur behandlingsassistenterna i dagliga inter-
aktioner använde diagnoser som meningsskapande verktyg. Det var ofta 
under informella samtal i personalrummet som behandlingsassistenterna 
resonerade sig fram till varför ungdomarna var som de var och vad de be-
hövde för att kunna förändra sitt beteende. Begrepp från en medicinsk eller 
psykiatrisk kontext användes då för att kollektivt skapa kunskap kring ung-
domarna och utarbeta förhållningsätt till dem. Två ungdomar, Sergio och 
Pontus, figurerar i den här episoden men deltar inte i interaktionen. Sam-
talet äger rum i kontoret på en av akut- och utredningsavdelningarna vilket 
är ett utrymme som ungdomarna inte har tillgång till men där personalen 
kan se dem genom stora glasrutor. Personalen drog sig ofta undan hit när 
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de ville tala om något som inte var avsett för ungdomarnas öron, utan att 
helt lämna avdelningen. Jag sitter tillsammans med Hanna som är anställd 
behandlingsassistent och Jonas som är en timvikarie som har arbetat på 
Viby kontinuerligt under en längre tid.  

Personalen berättar för varandra om det de ser när de arbetar för att 
utbyta information, men också för att nå en gemensam förståelse av ung-
domarna och hur de bör bemötas. Pontus – som har haft en dålig dag där han 
vägrat att komma upp i tid på morgonen, sköta dagliga sysslor samt gå till 
skolan – beskrivs av personalen som att dels vara styrd av en neuropsykiatrisk 
diagnos; Aspergers syndrom, dels som handlande utifrån en intention.  

När jag bryter in i samtalet och tillskriver Pontus beteende den omstän-
digheten att han ska flytta dagen därpå kommer Hanna med den förkla-
ringsmodell som lyfter fram hans diagnos. Aspergerdiagnosen förklarar 
Pontus handlingar för Hanna samt hur hon ska förhålla sig till honom i be-
handlingsarbetets dagliga praktik. I och med detta tas den intention som 
först tillskrevs Pontus bort och hans beteende förklaras som styrt av en 
neuropsykiatrisk diagnos. Här är det snarare den biologiska logiken som 
artikuleras, genom betoningen på diagnoser som förstås som medfödda. 

I de dagliga praktikerna är det alltså flera parallella förklaringsmodeller 
som används utan att de egentligen kolliderar. Istället bildar till synes mot-
stridiga förklaringar tillfälliga helheter i institutionsarbetet. Här blir det 
också tydligt att personalens förståelse av ungdomarna och deras svårig-
heter ligger till grund för de behandlande praktiker de anser vara mest 
riktiga att använda sig av. För unga med neuropsykiatriska diagnoser förstås 
en tydlig och konsekvent struktur där dagen är noga planerad och förutse-
bar som särskilt viktig. 

Georg Drakos och Lars-Christer Hydén (2011) skriver om hur diagnoser 
är centrala för identitetsskapande genom att påverka hur människor upp-
fattar sig själva och uppfattas av andra (2011:13, jfr Svenaeus 2013:92, Sachs 
1992:25). De menar vidare att diagnoser kan betraktas ur ett kommuni-
kativt perspektiv; att en diagnos innan fastställandet föregås av en dialog 
mellan till exempel läkare och patient (Drakos & Hydén 2011:23). Diagno-
ser, som meningsbärande moment i en biologisk logik, artikuleras kon-
tinuerligt i institutionskontexten, och kan förstås som performativa till sin 
karaktär (jfr Butler 1993:12ff). Jag menar att diagnoser även efter fast-
ställandet kan betraktas som kommunikativa och performativa, och att 
samtalet som äger rum mellan Jonas, Hanna och mig är ett exempel på det. 
För att diagnoser ska fortsätta att vara betydelsebärande måste de ständigt 
reaktiveras och detta reaktiverande sker i talet om dem och deras mening, 
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samt i de förhållningssätt till diagnosbärarna som de ger upphov till: de 
handlingsberedskaper som möjliggörs för personalen. I den kommunikativa 
interaktionen förhandlas betydelsen och förståelsen av vad diagnosen är i 
den institutionella kontexten, vilket kan betraktas som ytterligare ett sätt att 
beskriva meningsskapandets artikulatoriska karaktär. Dessa fortlöpande 
artikulationer är både vad som utgör logikers stabilitet och deras föränder-
lighet (jfr Howarth 2013:53, 61).  

Arv och miljö: Arvsynd eller tabula rasa 
Frågor som berör arvets kontra miljöns betydelse för människors utveckling 
och personligheter har diskuterats i flera århundraden i västerländska 
samhällen. I det följande ska jag kortfattat ge en bakgrund till hur arv och 
miljö har diskuterats historiskt, för att kontextualisera de båda logiker som 
jag hittills har diskuterat. Jag inleder med en diskussion om hur barnupp-
fostran i en religiös kristen kontext har förståtts genom idén om arvsynd, 
som knyter an till spänningen mellan arv och miljö. 

Den kristna idén om arvsynd innebär kortfattat att människan redan 
från födseln är skild från Gud och bär på en inneboende ondska eller syn-
dighet (Rasmussen & Thomassen 2007:126). Idén innebär vidare att vi 
endast genom tro och frälsning kan bli fria från synden. Barn betraktas 
enligt den här idén som särskilt onda eftersom de inte har hunnit bli frälsta 
ännu, och i detta är dopet ett steg i riktning mot att bli fri från arvsynd (Ras-
mussen & Thomassen 2007:127). Under 1600- och 1700-talen, när barnupp-
fostran på allvar blev en del av det filosofiska samtalet, var arvsynd något som 
debattörer gärna talade antingen för eller emot (Heywood 2005:44ff).  

En förespråkare för idén om arvsynd var den engelska författaren och 
debattören Mary Martha Sherwood (1775-1851) som har sagt att: 

Alla barn är onda till sin natur, och medan de inte har annat än princi-
pen om det naturligt onda till sin vägledning måste fromma och kloka 
föräldrar tygla deras gemena lidelser på det sätt som de är i stånd till 
(Sherwood citerad i Heywood 2005:47). 

I citatet blir det tydligt att hon betraktade ondskan som något medfött och 
att uppfostrarnas roll vid denna tid var att försöka motverka denna natur-
givna ondska och lära barnen att bli goda människor. Det sociala samman-
hanget kunde alltså spela en viss roll, men inte den avgörande. Tonvikten 
lades på barns medfödda dispositioner, nedärvda i deras natur. Detta kan 
läsas som en historisk artikulering av en biologisk logik där individers med-
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födda dispositioner står i centrum när mänskliga problem ska förklaras, här 
uttryckt i en religiöst kristen kontext. 

Den engelske filosofen och politiska tänkaren John Locke (1632-1704) är 
en utmärkande debattör som talade emot idén om arvsynd. Han menade 
istället att människan föddes som ett oskrivet blad: en tabula rasa och att all 
kunskap kommer från de erfarenheter vi gör i livet (Heywood 2005:44, jfr 
Fredrikson & Furmark 2007:105). Han var alltså en föregångare för idéer 
om det sociala sammanhangets betydelse för barns fostran, för ett miljöper-
spektiv på uppfostran, om man liknar det vid dagens terminologi. Uppfost-
ran skulle fylla det oskrivna bladet med ett vettigt innehåll, och uppfostran 
kunde leda barnet både i en bra och en dålig riktning. Men ingenting var 
förutbestämt. Det sociala sammanhanget var det som gavs tyngd i förståel-
sen av vad som förde en människa i den ena eller den andra riktningen.  

Ett annat exempel på en tänkare i debatten om arvsynd var den franske 
filosofen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Han byggde vidare på John 
Lockes idéer om det sociala sammanhangets betydelse i barns liv och talade 
emot den traditionella kristna arvsynden, framförallt i boken Emile som 
handlade om barnuppfostran. Rousseau menade att barndomen snarare 
skulle betraktas som präglad av naturlighet och inte av arvsynd (Heywood 
2005:45). Man kan säga att han företrädde en romantisk syn på barndomen, 
och han menade att: ”allt är gott, som det danats av naturens upphovsman; 
allt förvanskas i människans händer” (Rousseau, citerad i Heywood 2005:45). 
Den centrala tanken var alltså att om man bara lät barn följa sin natur, som 
i grunden var god, så skulle de växa upp till sunda människor. Rousseau 
menade att barn inte föddes onda, vilket uttrycktes i idén om arvsynden. 
Han förespråkade istället idén om att barns eventuella dåliga beteende 
kunde härledas till deras sociala sammanhang. Här ges barns medfödda 
egenskaper stor vikt, men inte som förklaringsmodell till deras eventuella 
problem. Orsaksförklaringar till uppkomna svårigheter skulle enligt Rous-
seaus perspektiv istället sökas i barns sociala sammanhang.  

Både Lockes och Rousseaus resonemang kan betraktas som historiska 
artikuleringar av det sociala sammanhangets logik, där individens samman-
hang är mer centralt för att förstå dennas sätt att vara än individuella och 
medfödda egenskaper. De historiska resonemang som jag här har gett 
exempel på, för att kontextualisera det sociala sammanhangets logik samt 
den biologiska logiken, har alltså vissa likheter med nutida förklarings-
modeller men också vissa avgörande skillnader. En avgörande skillnad är att 
diskussionerna om varför människor blev på ett visst sätt, exemplifierat 
med diskussionen kring arvsyndens betydelse i uppfostringssammanhang, 
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då ägde rum i en religiös och filosofisk kontext. Idag förklaras mänskliga 
egenskaper och även mänskligt lidande framförallt inom en vetenskaplig, 
och mer specifikt en medicinsk, kontext (Svenaeus 2013:28, Björkman 
2001:276). Fredrik Svenaeus (2013) menar till exempel att människor alltid 
har sökt efter en mening med sitt lidande, men att framförallt den medicin-
ska vetenskapen idag alltmer har kommit att ersätta den roll som religionen 
och filosofin tidigare spelade i detta meningsskapande (2013:12, 28). 

Mary Martha Sherwoods idéer om arvsyndens betydelse bär på likheter 
med den biologiska logik jag har identifierat i mitt nutida material. När 
Sherwood talar om barns medfödda ondska eller syndfullhet som en del av 
deras natur, syftar hon dock inte på deras biologi utan snarare på deras 
själsliga dispositioner. Likheten är att idén om arvsynd samt de orsaksför-
klaringar som artikuleras inom den biologiska logiken båda menar att det 
som orsakar problem hos en individ är någonting medfött. Men om mänsk-
liga problem tidigare framförallt skulle ges religiösa förklaringar och lös-
ningar är det dominerande tankesättet idag att sådana problem ska förklaras 
och lösas genom vetenskapliga interventioner. En annan viktig skillnad 
mellan idén om arvsynd och den biologiska logik som jag har valt att tala 
om är att arvsynden var något som man menade präglade alla barn, medan 
biologiskt betingade svårigheter som de artikuleras i en vetenskaplig kon-
text endast drabbar vissa individer. Andra forskare har visat på just detta; 
att det över tid sker en individualisering av mänskliga svårigheter (t ex 
Björkman 2001:276). 

Det sociala sammanhangets logik och den biologiska logiken har även 
artikulerats i en mer vetenskapligt orienterad kontext inom den psykolo-
giska tankeramen, i föreställningar om biologins och om det socialas be-
tydelse i en människas utveckling. Den moderna psykologin har kanske inte 
explicit diskuterat arvsynd men har likväl ägnat stor tankemöda åt att 
försöka utröna huruvida människans psykiska dispositioner är medfödda 
eller inlärda. Detta brukar beskrivas som en kontrovers mellan förespråkare 
för arvets betydelse och förespråkare för miljöns betydelse för människors 
personligheter och beteenden.  

Huruvida arv, i form av genetiska faktorer, eller miljö är vad som bäst 
kan förklara varför en person beter sig på ett visst sätt eller har en viss per-
sonlighet har inom psykologivetenskapen i stor utsträckning studerats 
genom så kallade tvillingstudier (Lundberg 2007:171). Enäggstvillingar 
kommer från samma befruktade ägg och är genetiskt identiska, medan två-
äggstvillingar däremot inte är mer genetiskt lika än vanliga syskon. Genom 
att studera variationer av vissa egenskaper hos tvillingar har forskare kun-
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nat dra slutsatser om arvets betydelse för egenskaperna i fråga. Om likheten 
är stor mellan enäggstvillingar vad gäller en viss egenskap, men inte så stor 
hos tvåäggstvillingar, tänker man sig att arvet har en stor betydelse för 
denna egenskap (Lundberg 2007:171). För att ytterligare försöka skilja ut 
arvets betydelse från miljöfaktorer har även tvillingar som separerats vid 
födseln och växt upp i skilda hem studerats (Lundberg 2007:171). Enligt 
kunskapsläget i psykologin idag har både arv och miljö betydelse för 
formandet av en person. Det finns ingen enkel orsaksförklaring till exem-
pelvis psykisk ohälsa, visar de studier som har gjorts (Lundberg 2007:173). 
Även om livsstilsfaktorer kan påverka sådant som depression och fetma kan 
också gener påverka vår livsstil (Lundberg 2007:173). Samspelet mellan arv 
och miljö är alltså en mycket komplicerad fråga.  

När inte ens vetenskaper som strävar efter att komma fram till sanningar 
och entydiga svar säkert säger sig kunna fastställa relationen mellan ärftliga 
faktorer och miljömässiga faktorer synliggörs detta vetenskapliga fälts kon-
tingens. Det kan förklara varför behandlingsassistenterna i studien, utifrån 
sin egen förförståelse, betonar antingen det sociala sammanhangets logik 
eller den biologiska logiken i artikulationerna av orsaksförklaringar till ung-
domarnas problem. Även de tillfälliga och partiella sanningarna ter sig 
osäkra och svåra att få grepp om, vilket öppnar upp för desto fler lokala sätt 
att förstå och förhålla sig till ungdomarna i behandling.  

Det fria valets logik 

Det kanske är något som jag väntat, att det är många som kommer från 
familjeförhållanden som inte är de bästa. Jag tänker att de har inte valt, 
alltså de som är här, de har inte valt att själva bli som de är idag. Största 
delen. Sen finns det alltid undantag, men jag tror inte att de... de har inte 
valt utan de har liksom fötts under förutsättningar som [har gjort så att] 
det har blivit så här. Sen är frågan om man hade kunnat hjälpa dem tidi-
gare på ett annat sätt, eller om de liksom har flugit under radarn eller 
någonting. Men att deras… de har inte haft någon guldsked i munnen 
och de har inte haft det så lätt. Just det här med beroende, att det ligger i 
släkten bakåt. Det här med beroende-gen, att man har lättare att just ge-
nom arv också bli beroende. Miljöpåverkan att de, ja, de är formade 
(Michelle).  

Michelle, som kommer till tals här intervjuar jag i december 2012. Hon är 
omkring 30 år gammal och har arbetat på Viby i tre månader. Hon är ut-
bildad mentalskötare och har tidigare erfarenheter av att arbeta inom 
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psykiatrin. Vid intervjutillfället betonar Michelle sådana faktorer som ung-
domarna själva inte har kunnat påverka när hon ska förklara hur de har 
hamnat i den sits där de befinner sig. Hon menar att ungdomarna inte har 
valt att bli som de är, och hänvisar både till ärftliga och miljömässiga 
faktorer. Att de inte har ”haft någon guldsked i munnen” kan förstås som en 
hänvisning till deras klassposition; att det sällan är några välbärgade ung-
domar som kommer till Viby. Tidigare forskning visar att både historiskt, 
och i mer nutida sammanhang, är det framförallt familjer som ses som 
tillhörande de lägre klasserna som beskrivs som problematiska på olika sätt 
(se t ex Runcis 2007, Levin 1998, Sundkvist 1994, Björkman 2001). I min 
tolkning av Michelles utsaga utgör klass ett exempel på ungdomarnas socia-
la sammanhang, som kan förklara varför de har haft det svårt och så små-
ningom kommit att bli placerade i statens vård.  

Michelle placerar också in ungdomarna i ett biologiskt sammanhang, i 
form av en släktlinje, och lyfter fram att beroende (av alkohol eller narko-
tika) till viss del är ärftligt. Hon knyter alltså an till både en biologisk logik 
och till det sociala sammanhangets logik i konstruktionen av ungdomarna. 
Men också en tredje logik finns närvarande i Michelles utsaga; en logik som 
handlar om val, och som hon i sin utsaga förhåller sig kritisk till. Här ska jag 
uppehålla mig vid tal och praktiker som betonar ungdomarnas individuella 
agens och eget ansvar och hur det kan förstås som artikuleringar av en det 
fria valets logik (jfr Mol 2008).  

Centralt för institutionsvården jag har studerat är problematiken kring 
frivillighet och tvång (Höjer 2012:73, Sundkvist 1994:148). I mitt empiriska 
fält är tvånget ständigt närvarande eftersom det inte är möjligt att bli in-
tagen på de statliga särskilda ungdomshemmen om du själv som ungdom 
ställer dig positiv till behandling. Går det att genomföra behandlingen på 
frivillig basis så gör man det i första hand, men detta sker i så fall i andra 
former än genom vistelse på ett särskilt ungdomshem. Dessa statliga tvångs-
institutioner nyttjas bara i sista hand när alla andra vägar upplevs vara 
stängda. När ungdomarna inte väljer vård tvingas de till det, om problemen 
de har uppfattas som tillräckligt allvarliga (jfr Björkman 2001:277). Jag fin-
ner det därför vara relevant att tänka kring tvångsvård med hjälp av det som 
jag benämner det fria valets logik, eftersom denna nyliberala tankeström-
ning rent intuitivt går på tvärs med den tvångsvårdande principen. I det fria 
valets logik tillskrivs ungdomarna en tydlig agens, och deras avvikande 
beteende formuleras framförallt som präglat av egna val och intentioner. 

Annemarie Mol (2008) diskuterar hur val brukar ställas mot tvång, och 
hur val i det sammanhanget framstår som något positivt (2008:22). Mol 
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diskuterar vad hon benämner en vallogik som en motsättning mot det hon 
benämner omsorgens logik i den diabetesvård hon har studerat (2008:22). 
Hon menar att individuella val, och idén om att alla själva ska välja, hyllas 
som ett ideal i västerländska samhällen (Mol 2008:25). Mol har en normativ 
ansats i sitt arbete och menar att omsorgslogiken är vad som bör dominera 
över vallogiken i vården. I och med att individuella val hyllas menar Mol att 
de fördelar och nackdelar som hör vård och behandling till ”har förvandlats 
till privata angelägenheter” som inte får ifrågasättas (2008:20). Därmed 
utgår vården inte längre från vad som är bäst för patienterna utifrån den 
kunskap som finns, utan snarare är utgångspunkten det patienterna väljer, 
oavsett hur oinformerade dessa val än må vara. Vi förväntas välja, och där-
med ha kontroll över våra liv, även i situationer när vi befinner oss i 
ofördelaktiga positioner (Cederström & Spicer 2015:14). Även Renata Salecl 
(2009) har diskuterat valfrihetens påbud, och hon menar att idag är para-
doxalt nog idén om att vi ständigt ska välja sammankopplad med tanken 
om självkontroll och om att vi ska sätta upp gränser för oss själva 
(2009:162). Vi antas alltså samtidigt ha oändliga valmöjligheter och en väl 
utvecklad förmåga att begränsa oss. Känslan av ansvar som valfriheten för 
med sig skapar ofta en rädsla för att misslyckas och för att förlora kontrol-
len genom att välja fel (Salecl 2009:162, jfr Cederström & Spicer 2015:15).  

I citatet från Michelle ovan framstår både miljöfaktorer och biologiska 
faktorer som i det närmaste deterministiska och som något som styr indi-
viden bortom dennas vilja. Individen väljer varken sitt sociala sammanhang 
eller sina biologiska dispositioner utan de är båda något som drabbar ung-
domarna. Tidigare har jag också diskuterat hur fantasmatiska artikulationer 
av den biologiska logiken fråntog både ungdomar och personal ansvar ge-
nom en betoning av problem som medfödda; ofta i form av diagnoser. Hur 
ska då Michelles utsaga om val tolkas? Jag tänker att Michelle i och med 
detta talar emot det fria valets logik som andra på Viby, och kanske i andra 
sammanhang också, ofta gav uttryck för. Att uttrycka sig på detta deter-
ministiska sätt blir ett sätt att visa empati och förståelse, samtidigt som det 
får till effekt att ungdomarna fråntas sin agens och egna vilja. 

Denna motsägelsefullhet går att se även på andra håll där barn står i 
fokus. Bengt Sandin och Gunilla Halldén (2003) diskuterar till exempel det 
barnperspektiv som enligt lag ska prägla myndighetsutövning i samhällets 
alla sfärer,25 och ser även där en paradoxal bild av barn (2003:19). Barnet be-

 
25 Barnperspektivet infördes i socialtjänstlagen 1997, vilket bottnade i undertecknandet 
av FN:s barnkonvention 1990 (G. Petersson 2003:142). 
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traktas både som kompetent att göra egna val och veta sitt eget bästa, och som 
i stort behov av vägledning och skydd (Sandin & Halldén 2003:19). Även 
inom LVU ska barnperspektivet tillämpas, vilket skulle kunna förklara det 
ambivalenta i inställningen till ungdomarnas agens på institutionen.  

Gunilla Petersson (2003) menar att talet om barns bästa i socialtjänstens 
utredningar inte har något att göra med vad barnet vill, utan snarare med 
de behov som barnet föreställs ha (2003:151). Barns intressen är alltså något 
som kan fastställas på förhand, dels utifrån generella behov som barn anses 
ha i egenskap av att vara barn, och dels utifrån specifika behov bottnande i 
individuella omständigheter (2003:151). I detta blir den egna agensen ovik-
tig, och förmågan att fatta egna beslut som barn underbetonas. Subjekts-
positionen barn kan inte, och får inte välja, och detta kan användas legi-
timerande för tvånget i tvångsvården. På sätt och vis är barnet en subjekts-
position som frikänns från ansvar för sina beteenden (Jönson 1997:42).  

Men tvånget kan samtidigt legitimeras genom att de unga förstås som 
subjekt som visserligen kan välja men som har gjort felaktiga val. Denna 
subjektsposition framträdde ofta i mitt empiriska material som ungdoms-
brottslingen. Då är det inte ungdomarnas hjälplöshet som skapar behovet av 
tvång, utan deras kalkylerade motstånd mot att passa in och leva ett gott liv 
enligt samhällets normer (jfr Björkman 2001:235). Tvånget artikuleras då i 
enlighet med en strafflogik snarare än med en vårdlogik, något jag får an-
ledning att återvända till senare. 

Längre fram i intervjun utvecklar Michelle sitt resonemang om ungdo-
marnas val och eget ansvar för den situation de har hamnat i: 

Jag tror att det är viktigt att ha med sig... det är liksom ingen som väljer 
att må... att bli så här som de här killarna. Alltså de har inte valt det här, 
det här är det de har blivit av uppväxtförhållanden, av arv. Det här lik-
som har hänt. Visst, man har aktiva val och det är inte så att de har suttit 
menlösa och jag menar inte att de inte har gjort någonting för att hamna 
här. Men man får också ha förståelse för att... alltså det har inte varit så 
lätt för dem alla gånger. Och att visst, folk förändrar sig, och det är kan-
ske nu de ska förändra sig. Det betyder inte att man accepterar och att 
man tycker att de här sakerna som de har gjort på något sätt är acceptab-
la, men det betyder att jag dömer dig inte (Michelle). 

För Michelle är den psykiska ohälsa som hon menar att ungdomarna ger 
uttryck för med det beteende de uppvisar tillräckligt för att kunna avfärda 
att de skulle ha valt sin situation. Att må så dåligt är ingenting någon skulle 
välja, menar hon, utan beteendet de uppvisar är istället att betrakta som en 
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konsekvens av både biologiskt och socialt arv. Det sociala sammanhangets 
logik och en biologisk logik artikuleras här tillsammans för att utmana en 
logik som betonar det fria valet.  

Det sätt på vilket Michelle resonerar i sin användning av en biologisk 
logik och av det sociala sammanhangets logik kan betraktas som politi-
seringar av dessa båda logiker. Politiska logiker är logiker som utmanar en 
rådande ordning, eller som i tider av upplevd förändring används för att 
den rådande ordningen ska kvarstå (Glynos & Howarth 2007:141, jfr Gun-
narsson Payne 2006:30). En logik kan förstås som politisk vid tillfällen då 
den politiska dimensionen av det sociala synliggörs på olika sätt, och ett 
visst sammanhang eller ett visst sätt att agera inte längre framstår som 
naturgivet och självklart. I mötet med det fria valets logik synliggörs kon-
tingensen i det sociala sammanhangets logik samt den biologiska logiken i 
institutionskontexten, och dessa måste därför försvaras. I de förgivettagan-
den som det fria valets logik bygger på står varken ungdomarnas bakgrund 
eller deras medfödda svårigheter i centrum. Istället betraktas dessa ungdo-
mar som autonoma subjekt som måste välja hur de ska leva sina liv. Även 
om Michelle i citatet ovan förhåller sig kritisk till det fria valets logik så har 
denna logik orsakat en slags dislokation i sättet hon förstår ungdomarna på. 
Detta kan uttryckas som att det fria valets logik har stört både det sociala 
sammanhangets logik och den biologiska logiken på ett sätt som medför att 
dessa måste re-artikuleras för att åter uppfattas som sociala logiker (jfr 
Glynos & Howarth 2007:141).  

Den enda av mina forskningspersoner som jag intervjuade två gånger var 
Kjell, en man i 60-årsåldern som var en av dem som arbetat längst tid på 
Viby; närmare åtta år. Vi träffades första gången i mars 2013 för att sedan 
göra en uppföljande intervju i april samma år. Anledningen till att jag inter-
vjuade just honom två gånger var hans stora behov av att prata om arbetet 
och berätta om sina erfarenheter. Totalt har jag drygt sex timmar inspelat 
intervjumaterial med Kjell. Kjell resonerar på ett liknande sätt som Michelle 
och menar att ”alla elever vill i grunden lyckas”, men vissa har ”en begrän-
sad repertoar” för hur man gör det. Att bete sig illa då blir inte en fråga om 
ett fritt val utan om en oförmåga att välja rätt. Kjell är den av mina forsk-
ningspersoner som mest tydligt uttalar en kritik mot sin arbetsplats och mot 
hela samhällets sätt att hantera ungdomar med problem, vilket var en bidra-
gande orsak till att han valde att prata med mig och till varför intervjuerna 
blev så väldigt långa.  

Till skillnad från många andra på Viby som förespråkade ett KBT-
perspektiv på människor och på behandling, förespråkade Kjell ett mer 
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psykodynamiskt perspektiv.26 Han hade varit verksam inom socialt arbete i 
mer än 30 år när jag mötte honom och hade sett hur perspektiv på 
behandling och på ungdomar i behandling hade förändrats.  

Även om många behandlingsassistenter uttrycker kritik mot idéerna som 
ligger till grund för det fria valets logik finns det också personer i mitt 
material som lyfte fram ungdomarnas val som något som var högst relevant 
för att förklara varför de hamnat på en låst institution. Azar är en relativt 
erfaren behandlingsassistent som sammanlagt arbetat på Viby i drygt tre år. 
Denna tid är dock uppdelad i två omgångar då han under flera år arbetade 
inom ett annat yrke. När jag intervjuar honom i januari 2013 är han 31 år 
gammal och håller vid sidan om arbetet på att utbilda sig formellt till be-
handlingsassistent. Jag ber honom berätta om vilka ungdomarna på Viby är 
och han svarar som följer. 

Många gånger vilsna själar som inte... som egentligen inte vill vara där 
de är, men att vissa förhållanden och val framförallt, i deras liv har gjort 
att de faktiskt sitter i den sits där de är nu (Azar).  

Azar, och andra med honom, kunde mena på att det i grund och botten var 
ungdomarna själva som genom sina val hade hamnat i den situation där de 
nu befann sig, samtidigt som de hade en förståelse för att ungdomarnas 
sammanhang hade påverkat vilka val som varit möjliga för dem att göra. 
Denna utsaga är inte fullt lika deterministiskt präglad som Michelles, även 
om betydelsen av individens sammanhang också betonas som en del av vad 
som påverkar en människas möjligheter i livet.  

Det Azar säger är samtidigt präglat av en spänning, när han uttrycker att 
ungdomarna ”inte vill” befinna sig på institutionen, samtidigt som han 
menar att det är en serie val som har placerat dem där. Azar ställer alltså 
begreppen vilja och välja mot varandra. Intuitivt borde en person vilja 
något för att kunna välja det, och kanske även tvärtom; att möjligheten att 
välja ett alternativ (som kontrast till att tvingas) också skapar en vilja för 
detta val. Men kanske sätter Azar, medvetet eller ej, fingret på något när han 
separerar dessa båda begrepp. Det samhälle vi lever i, som präglas av att 

 
26 KBT står för kognitiv beteendeterapi, vilket är en inriktning inom psykologin som 
framförallt är baserad på inlärningspsykologi. I KBT är det individens tankemönster och 
beteenden som fokuseras och som ska förändras med olika tekniker och program. De 
flesta behandlingsmetoder som används inom SiS verksamheter har en sådan inriktning, 
vilket kommer att diskuteras utförligare i kapitel fyra. Det psykodynamiska perspektivet 
inom psykologin fokuserar å sin sida individens hela sammanhang; både i nuet och 
bakåt i tiden. 
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välja, kanske inte nödvändigtvis kräver att vi vill det vi väljer (jfr Žižek 
2006:93). Enligt ett sådant synsätt går det dessutom att förstå tvångsvården 
som något som väljs av ungdomarna, trots att de i praktiken har tvingats till 
institutionsplaceringen.  

Andra behandlingsassistenter kunde bli väldigt upprörda när deras kol-
legor hänvisade till ungdomarnas bristande nätverk eller resurssvaga upp-
växt, då de menade att sådana resonemang innebar ett ursäktande av vad 
ungdomarna själva hade gjort. Dimitri menar till exempel att ungdomarna 
på Viby är ”killar som förstår, men de har problem”. Den här kategorin stäl-
ler han mot psykiskt sjuka individer som inte förstår att det de gör är fel och 
som därmed frånskrivs ansvar för sina handlingar i större utsträckning. 
Klientelet är personer som enligt Dimitri har gjort medvetna val i livet som 
har lett dem till den punkt i tillvaron där de nu befinner sig: ”De har VALT 
en annan sida av livet, de har valt att kanske testa droger eller sno en bil”. 
Men som vi strax ska se så var Dimitri i andra sammanhang en person som 
också såg andra aspekter än de individuella som möjliga förklaringar till en 
persons handlingar, och som kunde tillmäta strukturella perspektiv betydelse.  

Under tiden för mitt fältarbete på Viby pågick vad som beskrevs som 
upplopp i flera Stockholmsförorter, bland annat i Husby, vid vilka bilar brän-
des och sten kastades mot polis och räddningstjänst. Dessa upplopp fick stor 
medial uppmärksamhet och uppmärksammades även på Viby. Flera av de 
ungdomar som greps i samband med oroligheterna omhändertogs av sociala 
myndigheter och placerades inom SiS, så en anledning till att ämnet blev 
särskilt relevant att diskutera på Viby var tanken på att dessa ungdomar 
skulle kunna komma att placeras där. Dock var det inga ungdomar från 
upploppen som hamnade just på Viby, skulle det senare visa sig, men vid 
tidpunkten då följande episod utspelade sig var detta fortfarande osäkert.  

Nedan följer ett utdrag ur mina fältanteckningar från den 21 maj 2013, 
två dagar efter det att upploppen startat. Medierapporteringen om det som 
händer i Stockholms förorter är i full gång och personalen diskuterar sådant 
de hört på nyheterna blandat med egna erfarenheter. Flera i personalgrup-
pen bor i närheten av oroligheterna och berättar om sådant de själva har 
sett. Någon skämtar om att det kanske är läge att parkera den där bilen man 
har tröttnat på i närheten av Husby.  

Vi går upp på övervåningen inför morgonmötet. Personalen diskuterar 
upploppen i Husby. Olika åsikter kommer fram. Filip är upprörd över 
sättet som polis och räddningstjänst har behandlats och säger att han är 
trött på att försöka förstå. Dimitri menar å andra sidan att man inte pra-
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tar om det som är relevant. Han berättar om en händelse på Stureplan, 
som han bevittnade en sen kväll när han var ute, där en berusad man vif-
tade med kniv och polisen riktade vapen mot honom utan att göra något 
mer. En ordningsvakt fällde honom till slut bakifrån med batongen och 
polisen kunde gripa honom. ”Varför pratar man aldrig om sådant?” sä-
ger Dimitri. Han tycks syfta på den utlösande händelsen i Husby där en 
man sköts ihjäl av polisen och att den liknande händelsen på Stureplan 
inte fick samma slut. Mannen på Stureplan var vit och uppfattades som 
svensk. Det är en ganska hetsig diskussion och Jens [avdelningsförestån-
daren] får ropa in alla till morgonmötet (fältanteckningar, maj 2013).  

I det här utdraget ur fältanteckningarna blir olika möjliga positioneringar 
tydliga. Filip och Dimitri är inte de enda behandlingsassistenterna som del-
tar i diskussionen, men deras ordväxling är den mest dominerande i sam-
talet och jag menar att deras båda röster är signifikativa för polariseringen i 
debatten på Viby. Filip uttrycker att han är ”trött på att försöka förstå” och 
försvarar polis och räddningstjänst. För honom är det inte relevant att 
diskutera de stenkastande ungdomarnas perspektiv eller situation. Det är inte 
önskvärt att se närmare på orsakerna bakom deras agerande, utan för Filip 
räcker det att veta att det är ungdomarna som har gjort fel. Detta kan ses som 
ett uttryck för det fria valets logik, där bakomliggande orsaker till någons 
agerande inte tillmäts betydelse utan där det sätt på vilket en person beter sig 
och agerar är dennas ansvar. Dimitri försöker å andra sidan lyfta fram en 
alternativ förklaringsmodell där polis och räddningstjänst inte behöver 
förstås som en odelat positiv och neutral kraft. Han lyfter fram ett exempel 
där polisen inte varit lika snabba att ta till dödligt våld och kopplar samman 
den händelsen med den etniska bakgrund som personen i det fallet hade.  

Detta kan läsas som ett uttryck för det sociala sammanhangets logik där 
bakgrunden hos en person kan förklara agerandet hos individen och be-
mötandet av denna. Dimitri pekar på att polisen tycks vara snabbare att ta 
till våld om personen som uppfattas som hotfull har en bakgrund som upp-
fattas som icke-svensk och icke-vit, och ställer frågan: ”Varför pratar man 
aldrig om sådant?”.27 Filip, med sin position som vit och majoritetssvensk, 

 
27 Det Dimitri indirekt problematiserar tolkar jag vara det som brukar benämnas ras-
profilering eller etnisk profilering (Östlund 2013:100f). Detta innebär en praktik där polis 
eller annan ordningsmakt utgår från människors utseende när de stoppar och kontrol-
lerar människor. Denna praktik bygger på att vissa etniska grupper sammankopplas med 
kriminalitet på ett annat sätt än vad andra grupper gör, och att detta sker på grundval av 
deras utseende. En längre diskussion kring detta faller utanför avhandlingens huvud-
sakliga fokus, men i en svensk kontext har etnicitet som urskiljningsfaktor i brotts-
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ställs här mot Dimitri, med positionen icke-vit och med invandrarbak-
grund, och deras ordväxling blir ett litet exempel på en större polariserad 
debatt. I detta fältanteckningsutdrag ställs även Husby mot Stureplan,28 och 
dessa platser som väcker vitt skilda associationer används framförallt av 
Dimitri för att kontextualisera polisens agerande och slå hål på idén om 
denna kårs neutralitet och objektivitet.  

I och med att denna diskussion förs i institutionsmiljön mellan två be-
handlingsassistenter som arbetar där menar jag att den i förlängningen 
säger något om olika möjliga sätt att se på ungdomarna och förstå deras 
problem. De ungdomar som var inblandade i förorternas upplopp förstods 
som ett möjligt klientel och det är på så vis jag menar att synen på dessa 
ungdomar kan liknas vid synen på ungdomarna i institutionsmiljön. Filip 
identifierar sig framförallt med polis och räddningstjänst och inte med de 
ungdomar som är inblandade i upploppen. Frustrationen över hur ord-
ningsmakten behandlas kan därför ses som ett uttryck för frustrationen 
över hur behandlingsassistenter behandlas i sitt arbete. Filip är trött på ”att 
försöka förstå” ungdomarna och uttrycker då samtidigt en önskan om en 
större förståelse för behandlingspersonalens situation. Detta sker genom 
identifikationen med polis och räddningstjänst. Genom detta hamnar vi 
mitt i en av avhandlingens centrala spänningar: den mellan makt och makt-
löshet. Samtidigt som behandlingspersonalen befinner sig i en tydligt över-
ordnad position gentemot de ungdomar som de möter i sitt yrke upplever 
de sig ändå vara väldigt utsatta i sitt arbete. I detta konstrueras ungdomarna 
som farliga och hotfulla, en fantasmatisk logik som jag kommer att disku-
tera utförligare längre fram i detta kapitel.  

Att känslomättade diskussioner som denna, om positionerna ungdom 
och personal, tog sig sådana omvägar ter sig logiskt i institutionskontexten 
där känslor av typen ilska var icke önskvärda. Ungdomarnas ilska tolkades 
så gott som alltid som någonting patologiskt och skadligt, och bekräftade 
samtidigt för personalen att dessa ungdomar var på rätt plats. Personalens 
aggressiva yttringar betraktades i sin tur inte som ett uttryck för ilska utan 
som en reaktion på ungdomarnas agerande som var saklig och rationell (jfr 
Wästerfors 2009:8). Att samtala om något annat än det egna sammanhanget 

                                                                                                            
bekämpning diskuterats av till exempel Emil Östlund (2013). I en internationell kontext 
har rasprofilering diskuterats av bland andra sociologen Loïc Wacquant (2004:28).  
28 Stureplan är ett torg i Stockholm som ligger i den socioekonomiskt starka stadsdelen 
Östermalm och som förknippas med trendiga restauranger och barer. Husby är en förort 
i Stockholms västra ytterområde. Den förknippas med miljonprogramhus, invandring 
och socioekonomisk utsatthet. En viss kontrastverkan uppnås alltså när dessa båda plat-
ser ställs emot varandra. 
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på institutionen, som exempelvis upploppen i förorten, blir ett sätt att ge 
uttryck för förbjudna åsikter och känslor som annars vanligtvis trängs 
undan. Detta talar också till en etablerad diskurs om ungdomsbrottslighet 
där polis och ungdomar i förortsområden förstås som parter som befinner 
sig i konflikt (jfr Östlund 2013:101); eller som med andra ord är inbegripna 
i en antagonistisk relation (se t ex Laclau & Mouffe 2008:180ff). Det finns 
alltså en redan etablerad samtalsordning, kring hur de båda grupperna 
poliser och förortsungdomar förhåller sig till varandra, som diskussionen i 
institutionskontexten kan haka fast i.  

För att sammanfatta så här långt kunde alltså det fria valets logik vara 
något som personalen förhöll sig till på olika sätt. Detta oavsett om man 
menade att individen verkligen var fri att fatta egna beslut eller om man 
istället hävdade att individen på grund av strukturella faktorer saknade 
möjligheter att välja sitt liv och sina handlingar.  

Strukturella och individuella förklaringsmodeller 
Det fria valets logik utgörs bland annat av en förståelse där ansvaret för att 
välja och därmed förändra sitt liv läggs ut på en individuell nivå (jfr Salecl 
2009:160, Cederström & Spicer 2015:22ff). Även den biologiska logik som 
jag har diskuterat i kapitlet är avhängig individuella problemformuleringar 
och artikuleringar av lösningar på dessa problem. Där är utgångspunkten 
dock att individen inte kan välja, utan att problemen är inkorporerade i 
individen och inte kan påverkas. I detta avsnitt avser jag att mer specifikt 
belysa den spänning som finns mellan idéer om strukturens betydelse och 
idéer om individens betydelse när orsaksförklaringar till ungdomarnas 
problem ges.  

Flera av behandlingsassistenterna i min studie skojade om ungdomarnas 
uppfattning om att alla problem i deras liv var socialtjänstens – ”soc” – fel. 
Om ungdomarna ventilerade något problem i samtal med personalen kun-
de behandlingsassistenterna till exempel fråga: ”det är soc fel va?”, med en 
sarkastisk ton. Genom att skoja om den, tog behandlingsassistenterna av-
stånd från ungdomarnas uppfattning. Socialtjänsten kan sägas vara en del 
av det sociala sammanhang, och de strukturella villkor som präglar ungdo-
marnas liv. Genom att parodiera de ungas skuldbeläggande av socialtjänsten 
riktas också fokus bort från det sociala sammanhangets logik och mot indi-
viduella orsaksförklaringar. När problemen förstås som inkorporerade i 
ungdomarna konstrueras de som individuella svårigheter som ungdomarna 
har ansvar för att lösa genom egna val.   
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Ingrid Fioretos avhandling Möten med motstånd (2009) fokuserar per-
sonalen och deras ordningsskapande strategier på en vårdcentral (Fioretos 
2009:14). Detta vårdsammanhang skiljer sig på många sätt från det jag har 
studerat, men likheterna är trots det många. Fioretos diskuterar hur det 
nyliberala samhället – där individualism och varje individs ansvar för sin 
egen livssituation framhävs – får konsekvenser för hur patienternas pro-
blem tillskrivs mening och för vilka strategier som används för att komma 
tillrätta med problemen (2009:15, jfr Mol 2008:20ff, Sachs 1992:38). Patien-
terna uppmanas till exempel att förändra kost- och motionsvanor, samt att 
välja mellan olika vårdalternativ (jfr Sachs 1992:38, Mol 2008:20ff). I detta 
kan jag se det fria valets logik vilken även fanns närvarande i den empiriska 
kontext jag har studerat. Fioretos visar hur fokus på individens ansvar 
medförde att vårdpersonalen tog en undervisande roll där de gav tips och 
råd om kost och motion etc., trots att patienternas problem ofta kom sig av 
ekonomiska svårigheter och liknande. Fioretos skriver att personalen indi-
vidualiserade patienternas besvär och tillskrev dem en individuell livsstil, 
och genom detta ”försvann eventuella strukturella faktorer från symtom-
bilden” (2009:170, jfr Nilsson 2013:64).  

 Den ungdomsvård jag studerar är uppbyggd kring en liknande princip. 
De ungdomar som ska behandlas är en del av ett större sammanhang: sin 
familj och ofta socialt belastade bostadsområden. Sådana förklaringsmodel-
ler finns ju också närvarande i mitt empiriska material, och jag har talat om 
dessa som präglade av vad jag kallar för det sociala sammanhangets logik. 
Men det är också ofta så att man genom att fokusera på den individuella 
ungdomen bortser från detta utvidgade sammanhang, och ofta så ges även 
individualiserande förklaringar till ungdomens problem som till exempel 
ADHD- eller Aspergerdiagnoser. Detta har jag omskrivit som en biologisk 
logik som i personalens utsagor framstår som något deterministiskt. Värt 
att notera är att de individualistiskt orienterade förklaringsmodeller som jag 
tar upp: det fria valets logik och den biologiska logiken, tar sig rakt motsatta 
uttryck i personalens artikulationer. I det fria valets logik artikuleras indivi-
dens frihet att välja och i den biologiska logiken artikuleras det medfödda 
som befinner sig bortom individens kontroll.  

I psykologen Jan Johanssons avhandling om så kallade HVB-hem, 
förekommer exempel på liknande individuella förklaringsmodeller där ung-
domars sociala, emotionella, beteendemässiga, skolmässiga och psykiatriska 
problem diskuteras som något som barnen har (2007:11). Det kan tyckas 
vara en petitess, men jag tror att sättet Johansson uttrycker sig på är signi-
fikant för synen på ungdomarnas olika problem som något som är inne-
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boende i ungdomarna själva. Ofta ges dessa problem ett vetenskapligt 
namn, i form av en diagnos, och lidandet framstår på så vis som mer be-
gripligt (Svenaeus 2013:21). Att betona att problemen bor i individer, och 
inte i till exempel samhällsstrukturer, talar väl med en logik som betonar 
individuella val.  

Den lösning som vårt samhälle har på ungdomarnas problem är att lyfta 
dem ur sin kontext och sätta dem i en ny kontext: institutionens, för att där 
behandla dem så att förändring uppnås (jfr Sandin 1986:106ff). Om pro-
blemen betraktas som individuella är detta en logisk följd; problemen finns i 
individen och alltså är det individen som ska behandlas, i många fall på 
institution (jfr Björkman 2001:276). Detta är den handlingsberedskap som 
konstrueras i individualistiska logiker. Med en annan problembeskrivning, 
som till exempel en samhällelig, strukturell eller politisk sådan, hade tro-
ligen en annan lösning framstått som lämpligare och en annan handlings-
beredskap hade aktiverats.  

Även om problembeskrivningarna är individualistiska, och det är 
individer som placeras på institution, är behandlingen mycket sällan indi-
vidanpassad; tvånget som utövas på de särskilda ungdomshemmen är kol-
lektivt och institutionerna är en del av samhällsstrukturen. Visserligen 
skrivs individuella ”behandlingsplaner” för alla ungdomar i början av deras 
vistelse på de särskilda ungdomshemmen där det anges vilka problemområ-
den ungdomen behöver hjälp med och vilka delmål och mål som ska upp-
nås. I idealfallet ska detta ske i samråd mellan ungdom, behandlings-
personal, socialtjänst samt den ungas familj. Samtidigt följer alla intagna 
ungdomar i institutionskontexten samma schema och genomgår i stort sett 
samma behandlingsprogram. Om någon bryter mot reglerna, eller misskö-
ter ett privilegium genom att till exempel rymma så är de uppstramningar 
som då sker något som drabbar alla ungdomar. Detta blev till exempel fallet 
efter en dramatisk rymning som skedde under tiden för mitt fältarbete. I 
april 2013 hade en av ungdomarna på Viby ett planerat tandläkarbesök i 
den närbelägna staden. Ungdomen befann sig utanför vårdcentralen när 
han olovligen hämtades upp med bil av en släkting. I samband med fritag-
ningen blev en kvinnlig behandlingsassistent påkörd när hon försökte stoppa 
det som skedde och fick föras till sjukhus med ett allvarligt skadat ben.  

Som en följd av detta köptes ett antal svarta gummistövlar i storlek 44 in 
till Vibys akut- och utredningsavdelningar. Dessa skulle ungdomarna ha på 
sig vid de tillfällen då de rörde sig utanför institutionen, till exempel i sam-
band med inköpsresor. Gummistövlarna ansågs försvåra för ungdomarna 
att springa ifrån personalen och hade också syftet att vara iögonfallande så 
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att allmänheten skulle lägga märke till ungdomarna som bar dem, särskilt 
om de rörde sig fritt utan personal. Detta kan betraktas som en form av 
kollektiv bestraffning som infördes som en direkt påföljd av en individs 
handlingar, en individ som inte ens fanns kvar på institutionen när dessa 
gummistövlar väl var inköpta. Flera av ungdomarna uttryckte i samtal med 
mig och med behandlingspersonalen en stor upprördhet kring att de skulle 
förmås att bära dessa gummistövlar och pratade om det som just en kol-
lektiv bestraffning.  

Tilläggas bör dock att det inte heller rådde konsensus i personalgruppen 
om att detta var något som var rätt och riktigt att utsätta ungdomarna för. 
Flera uttryckte öppet till både ungdomar och kollegor att de tyckte att de för 
stora gummistövlarna vid utfärder var något som var helt fel att tillämpa. 
Andra reflekterade inte särskilt mycket över praktiken och uttryckte varken 
ifall de tyckte att det var rätt eller att det var fel. För en del blev detta således 
endast ytterligare en rutin att följa i institutionsarbetet.  

Ålder i förståelsen av ungdomarna 

Vid rätt tid, vid rätt tillfälle. Rätt ord av rätt person, då kan det bli en för-
ändring. […] Men inte hos de här killarna, för de har ett sådant naivt 
tänk. Det kanske man kan göra när de har växt till sig lite mer. Eller när 
det inte har gått så långt. När de är lite yngre kanske, jag vet inte  
(Margareta). 

Margareta är relativt nyanställd på Viby. När jag intervjuar henne i augusti 
2013 har hon haft en tjänst på behandlingsavdelningen Norrgården i fyra 
månader. Margareta är drygt 40 år gammal med ett förflutet som frisör. 
Hon har i vuxen ålder valt att omskola sig till behandlingsassistent och har 
läst en tvåårig behandlingsassistentutbildning med inriktning på kognitiv 
beteendeterapi. I citatet ovan talar Margareta om hur det går att uppnå för-
ändring hos ungdomarna, vilket kan sägas vara själva målet för behand-
lingsarbetet på Viby. I detta problematiserar hon ungdomarna utifrån reso-
nemang som har med deras ålder att göra. Vid ”rätt tid” går det att åstad-
komma förändring, menar Margareta, men ungdomarna på Viby är inte vid 
denna rätta tidpunkt i sina liv enligt henne. De är för unga, eller kanske är 
de för gamla, för att det ska gå att arbeta för förändring hos dem. Detta är 
ett tydligt exempel på hur ålder är en konstruktion som kan tolkas och 
användas på olika sätt i olika sammanhang på institutionen. Förståelsen av 
ålder förhandlas och förändras mellan personer och situationer. 
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Som jag tog upp i inledningskapitlet befinner sig den statliga ungdoms-
vården i ett gränsland mellan vård och straff. Jag talar om detta som två 
logiker: vårdlogiken och strafflogiken. Straff är inte något som SiS talar 
officiellt om i sina beskrivningar av verksamheten. De talar enbart om vård 
och behandling. Undantaget är den grupp om cirka 70 ungdomar som varje 
år tilldöms den straffrättsliga påföljden sluten ungdomsvård, i enlighet med 
LSU (lag om verkställighet av sluten ungdomsvård). LSU tillämpas för ung-
domar i åldrarna 15 till 17 år som har begått grova brott men som man på 
grund av deras låga ålder inte vill döma till fängelse.29 Under mitt fältarbete 
träffade jag inte på ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård, utan 
enbart LVU-placerade där socialtjänsten ansåg det nödvändigt med tvångs-
vård. Hur LSU och LVU förstås inom SiS är relevant att diskutera för att 
sätta den delen av verksamheten som jag har studerat i perspektiv.  

Så här skriver SiS på sin hemsida under rubriken ”Vad är sluten ung-
domsvård?”: 

Sverige införde sluten ungdomsvård bland annat eftersom FN:s barn-
konvention säger att barn och ungdomar inte ska placeras i fängelse till-
sammans med vuxna. Men samhället måste kunna reagera kraftigt även 
när ungdomar begår allvarliga brott. Sluten ungdomsvård är alltså ett 
straff, men den dömde ska få vård och behandling under tiden på ung-
domshemmet (http://stat-inst.se/om-sis/fragor-och-svar-om-sis/vad-ar-
sluten-ungdomsvard, hämtat 2012-10-18). 

I det här textavsnittet ser vi hur ålder är en central faktor i förståelsen av 
problematiska ungdomar. De förstås i egenskap av att vara just ungdomar; 
en grupp som betraktas som något väsensskilt från vuxna. Vuxna kan få 
fängelsestraff för samma handlingar som för en ungdom leder till behand-
ling under tvång. Så det sker ett skillnadsskapande där dessa ungdomar görs 
till barn som i sin tur är något annat än vuxna. Även vård/behandling och 
straff separeras men görs samtidigt till något som flyter samman. Straffet 
sluten ungdomsvård går helt enkelt ut på att den dömda ska ges behandling. 
Behandling är alltså den huvudsakliga komponenten både när vård och när 

 
29 Även om LSU är en relativt ny påföljd för unga kriminella så finns en liknande rörelse 
även historiskt som syftar till att separera unga brottslingar från vuxna dömda. Renée 
Frangeur (2007) har till exempel diskuterat hur tvångsuppfostringsanstalten Bona etab-
leras runt sekelskiftet 1900, med det uttalade målet att skilja unga dömda från vuxna 
kriminella. Vistelsen på Bona blev därmed ett alternativ till fängelsestraff för ungdomar 
(Frangeur 2007:27, 41). Frangeur påtalar även att detta var en gemensam strävan för alla 
de nordiska länderna vid samma tid (2007:27, jfr Levin 1998).  
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straff poängteras och kan i den meningen ses som en flytande signifikant; 
alltså ett begrepp som fylls med olika mening beroende på inom vilken logik 
det artikuleras (Laclau & Mouffe 2008:169, Johansson 2011:201). Även i den 
verksamhet som regleras i LVU-lagstiftningen flyter vård och straff samman 
och artikuleras tillsammans. Just ålder är ett centralt element som avgör om 
det är vård eller straff som betonas.  

Att konstruera någon som ett barn var en del i vårdlogiken, då det krävs 
en förståelse av den som ska behandlas och fostras som yngre för att ge 
behandlingen legitimitet (jfr Jönson 1997:49). Att däremot konstruera 
någon som äldre kunde legitimera mer straffande handlingar och förhåll-
ningssätt. Om ungdomarna förstods som sluga, farliga eller opålitliga, och 
därmed beräknande på ett sätt som sammankopplas med vuxna, blev det 
rimligare att se nödvändigheten i de mer straffande aspekterna av insti-
tutionsvården. 

Redan den första rekognoserande intervjun, som jag genomförde med 
Klas – en person jag var bekant med från mitt eget yrkesliv som behand-
lingsassistent – innehöll temat ålder. Det här var den enda intervjun som 
inte spelades in, och nedan följer ett utdrag ur mina anteckningar från 
intervjun. 

Klas berättar om en period när han jobbade på ett behandlingshem för 
flickor för många år sedan. De hade tre tjejer i 18- 19-årsåldern som 
bodde där och som hade knarkat och prostituerat sig och ”farit runt som 
skållade troll”. Men det bästa tjejerna visste var när Klas tog fram sago-
boken och läste högt för dem. Han berättar att det var en bok med HC 
Andersens sagor som han brukade läsa ur. Ibland hände det att de rym-
de, och sedan kom tillbaka helt neddrogade, slitna och hade ”runkat av 
gubbar och allt vad det var”, men de ville ändå helst höra sagor. Klas be-
rättar detta som ett exempel på att ungdomarna kan befinna sig på olika 
nivåer samtidigt; vara väldigt vuxna i sitt beteende men samtidigt väldigt 
små (intervju med Klas, mars 2012). 

Denna anekdot ur sitt yrkesliv som Klas lyfter fram fungerar som ett exem-
pel på att ålder är något konstruerat som får betydelse utifrån varje enskild 
kontext. De flickor/unga kvinnor som beskrivs är vuxna i meningen att de 
har passerat myndig ålder, samtidigt som de beskrivs som ”väldigt små”. 
Klas kontrasterar beteenden som förstås som vuxna: missbruk och 
prostitution, mot beteenden som förstås som barnsliga: att lyssna på hög-
läsning av sagor, och lägger även tyngdpunkten på de barnsliga beteendena. 
Att lyssna på sagor beskrivs som det bästa de visste, alltså var de mer barn 
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än vuxna, trots deras motstridiga beteende. De vuxna beteenden som här 
lyfts fram är också beteenden som tolkas som negativa och destruktiva 
medan de barnsliga beteendena är positivt kodade.   

Gunilla Petersson (2003), som har studerat socialtjänstens utredningar, 
visar att dessa ofta gör en tydlig skillnad mellan en barnidentitet och en 
vuxenidentitet (2003:165). Bland barn och unga som på något sätt kon-
struerats som problematiska och blivit föremål för myndigheternas intresse 
kunde beteenden och karaktärsdrag som tolkades som vuxna också tolkas 
som ett tecken på omognad eller patologi (G. Petersson 2003). Petersson 
menar att barn som till exempel bedöms ta för mycket ansvar eller agerar 
som vuxna, framställs som problem. Detta eftersom olika beteenden förvän-
tas av barn jämfört med de som förväntas av vuxna (G. Petersson 2003:165). 
Även Helena Hörnfeldt (2009) diskuterar i sin avhandling vikten av att 
motsvara förväntade beteendenormer utifrån bland annat kronologisk ålder 
för att bli kulturellt begriplig (2009:84). Hörnfeldt menar att just ålders-
normer är överordnade när det gäller att göra sig/göras kulturellt begriplig, 
och att individen därför måste agera i enlighet med vad som förväntas av 
hen i egenskap av en viss ålder (2009:84).  

I Klas utsaga blir det viktiga att de unga kvinnorna konstruerades som 
barn snarare än som vuxna. Det beskrivs inte som något problematiskt när 
de vill lyssna på sagor avsedda för barn. Detta sågs istället som något 
positivt och önskvärt. Betydelsen av ålder måste därför sökas i de kontexter 
och/eller interaktioner där den artikuleras. 

Det som problematiseras hos barn och ungdomar hänger alltså samman 
med den kontext i vilken de lever, och förändras således över tid och rum. 
Sociala logiker kan genom små förskjutningar politiseras, och det vi betrak-
tar som en naturlig ordning förändras från en tid till en annan. Barnarbete 
är ett exempel på ett idag problematiserat fenomen som inte på allvar 
började politiseras förrän mot slutet av 1800-talet. I tidigmodern tid var 
myndigheterna mer oroliga för synderna lättja och lathet än för att barn 
skulle arbeta för mycket (Heywood 2005:181). Idag tar vi, generellt sett i 
västvärlden, för givet att barndomen är en tid för lek, utbildning och gradvis 
förberedelse för livet som vuxen (Heywood 2005:227). Även i kortare 
perspektiv än så kan förändringar upplevas som påtagliga, och tid kan bli en 
viktig faktor för att förklara människors villkor på olika sätt. 
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Tid i förståelsen av ungdomarna 

Förra gången jag var här hade vi mycket mer våld. Våldsbrott, våldsin-
riktade personligheter, inte personer, personligheter. Idag tycker jag mer 
att det… ja [drog]beroende framförallt övervinner många andra pro-
blematiker hos de här grabbarna (Azar). 

Tid, och konstruktioner av förr och nu, var påtagligt närvarande i behand-
lingsassistenternas förståelse av vilka ungdomarna var och hade varit. 
Många av behandlingsassistenterna pratade om förändringar som skett, vad 
gäller de ungdomar som blev placerade i institutionsvård, över tid. Fram-
förallt hörde jag sådana berättelser från personal som hade jobbat länge 
inom tvångsvården, eller som hade jobbat i flera olika omgångar över en 
längre tidsperiod. Azar är, som nämnts, en av de behandlingsassistenter 
som under en period varit borta från institutionen och arbetat med något 
helt annat. Han upplever att det är en stor skillnad vad gäller de problem 
ungdomarna hade första gången han arbetade på Viby jämfört med den här 
senaste anställningsperioden.  

Tid kunde också vara en närvarande komponent när personalen jäm-
förde sina egna uppväxtvillkor med ungdomarna av idag. I dessa berättelser 
var temat ofta att det var bättre förr när de själva växte upp, medan sam-
hällsklimatet upplevs vara hårdare i dag, som till exempel i behandlings-
assistenten Anders intervjuutsaga. Jag träffar Anders för en intervju i 
januari 2013. Liksom med de flesta andra intervjupersoner sitter vi ner till-
sammans i ett av besöksrummen på Viby. Anders är född och uppvuxen i 
den mellanstora stad som ligger på närmast geografiskt avstånd från Viby. 
Precis som Azar så har Anders arbetat med behandling i omgångar och 
sysslat med annat däremellan. Hans första erfarenheter av denna typ av 
arbete ligger vid tiden för intervjun närmare 20 år bakåt i tiden och Anders 
har genom åren jobbat som behandlingsassistent både inom SiS miss-
bruksvård (LVM) och inom SiS ungdomsvård (LVU). Anders är fackligt 
engagerad och tycks brinna för sitt yrke. Han söker själv kontakt med mig, i 
samband med att jag är på plats på Viby för en annan intervju, och är 
intresserad av att prata. Anders sätter de livsöden han möter i arbetet i per-
spektiv genom att spegla dem i sina egna erfarenheter, en strategi han delar 
med många av sina kollegor. 

När jag växte upp fanns det mycket fritidsgårdar och ungdomsgårdar. 
Var jag sportintresserad då kunde jag vara safe för då hade jag två, tre 
träningar i veckan, matcher. Man hade mycket som man kunde göra. 
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Idag så stänger man allt sådant, för allt kostar. Många som bara lösdri-
ver, gör ingenting. Det är lätt att det barkar iväg då. Det är lätt att man 
kommer in med droger, kriminalitet... folk har aldrig pengar. Och har 
inte föräldrarna pengar då har inte ungdomarna pengar, så allting åter-
speglar sig (Anders).  

Det förr som Anders målar upp i citatet ovan är en ospecificerad tidpunkt 
då den sociala tryggheten var större än idag. Då det fanns fritidsgårdar som 
kunde fånga upp ungdomar, och mer pengar för utsatta grupper. Sysslo-
löshet och brist på ekonomiska resurser är två huvudfiender mot social 
trygghet som Anders beskriver. De blir i hans utsaga också faktorer som kan 
förklara ungdomarnas problem. Frånvaron av aktiviteter som bedöms som 
meningsfulla, och av ekonomisk och social trygghet är sådant som leder till 
kriminalitet menar Anders. Han kopplar framförallt tidsaspekten till det 
sociala sammanhangets logik och pekar på hur förändringar av sociala vill-
kor över tid påverkar beteendet hos ungdomarna som placeras på särskilda 
ungdomshem.  

Damek, en man i 30-årsåldern som varit anställd på Viby i ungefär ett 
och ett halvt år, beskriver också ett förr i sin egen ungdom när han reflek-
terar över skillnader mellan nu och då.  

Alltså de flesta som kommer hit på sista tiden, det är mycket droger. 
Mycket droger. Det är mer droger än vad det är kriminalitet. Jag menar 
rån, bråk, okej det finns sådana, men jag tror det är mer droger. Det är 
mycket mer, för när jag var yngre, jag kommer ihåg att det fanns ju de 
som hamnade på P12:or, men det var ju mycket killar som bråkade, som 
gjorde inbrott… men nu är det de flesta.. det är knark (Damek). 

Liksom Anders jämför Damek de ungdomar han möter i sitt jobb med sin 
egen uppväxt och med ungdomar han själv umgicks med när han var yngre. 
Precis som Azar menar Damek att narkotikaanvändningen har ökat bland 
unga över tid, och att det var annorlunda förr sett till de problem ungdo-
marna hade. Damek är själv uppväxt i en av Stockholms mer socialt be-
lastade förorter, och har under uppväxten samt i arbetet på fritidsgård och 
som taxichaufför ”sett en del” som han beskriver det. Förklaringarna i vilka 
tid hade en central plats kunde gälla de problem som dagens ungdomar 
hade jämfört med förr, till exempel att man menade att ungdomar hade mer 
problem med narkotika idag jämfört med för ett eller ett par årtionden 
sedan. Förklaringarna kunde även gälla orsakerna till dessa problem, till 
exempel att det finns färre fritidsgårdar idag jämfört med förr.  
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Fantasin om barnet 
Bland personalen på Viby konstaterades ofta att ungdomarna ”egentligen 
bara var barn”. Man ansåg att de hade fått bli och vara vuxna alldeles för 
tidigt och i för hög utsträckning, och slutsatsen var att för att kompensera 
för detta skulle de på institutionen behandlas som barn. I detta tydliggörs 
hur tid och ålder är konstruktioner som kan användas för att uppfylla olika 
syften, och tala till olika föreställningar som är viktiga i en viss kontext. Den 
kulturella begripligheten avgörs i den kontexten genom konstruktionen av 
dessa ungdomar som personer i behov av behandling. När någon görs till en 
person som behöver behandling görs hen också på sätt och vis till ett barn 
(jfr Jönson 1997:39). Vårt samhälle är konstruerat på så vis att det är legi-
timt för vuxna att lära barn saker och vara fostrande förebilder. Däremot är 
det inte legitimt på samma sätt för vuxna att vara de som fostrar andra 
vuxna, då detta skulle signalera en maktordning som inte är gängse. Maija 
Runcis (2007) menar till exempel att konstruktionen av ungdomar som var 
föremål för samhällets särskilda insatser som ”barnsliga”, kunde legitimera 
”myndigheternas makt att bestämma ’barnets bästa’” (2007:233).  

”Ibland får man elever som är 16- 17 år, men de har tyvärr en femårings 
begåvning”, säger Charlie, och visar med detta hur ålder i institutionsmiljön 
kan vara relativ samtidigt som det är en central kategorisering i konstruk-
tionen av ungdomarna. Flera av behandlingsassistenternas utsagor signale-
rar en förståelse av ungdomarna som barn, och personalen infantiliserar 
ofta ungdomarna genom att beskriva dem som yngre än deras faktiska ål-
der. Ålder blir här viktigt för upprätthållandet av det system som tillåter 
myndigheter att göra drastiska ingripanden, och samtidigt centralt för själv-
bilden hos behandlingsassistenterna av att de gör något gott, önskvärt och 
kanske till och med nödvändigt.  

Tid, i meningen äldre eller yngre, är en viktig aspekt i föreställningar 
kring ålder som går igen i flera områden av institutionsarbetet. Detta ser vi 
till exempel i föreställningen om att det är lättare att hjälpa ju yngre per-
sonen i fråga är. Kalle, som menade att så länge ett barn med ADHD får 
hjälp i tid kommer livet för barnet att gå bra, är ett exempel som vi redan 
har sett på detta. Michelle som funderar över om dessa ungdomar hade 
kunnat få bättre hjälp tidigare i livet än vad som nu är möjligt att erbjuda är 
ett annat. Det här kan betraktas som ett sätt att friskriva sig ansvar för 
ungdomens situation; det borde ha varit någon annan som skulle ha gjort 
en insats tidigare. Det är också ett sätt att, utan att behöva eller kunna bevisa 
det, behålla en tro på att om hen själv hade träffat ungdomen som barn så 
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hade hen varit den där personen som skulle ha tillhandahållit den av-
görande hjälpen. Utopi och dystopi är närvarande element i personalens 
narrativ om ungdomarna som har en tydlig tidsaspekt i form av ett framåt-
blickande; mot räddning eller undergång (jfr Hirdman 1989:18). I dessa 
narrativ blir fantasmatiska aspekter av institutionsarbetet och föreställ-
ningar om ungdomarna synliga. Föreställningar om att hjälp borde ha getts 
tidigare och att det nu är försent är ett exempel på ett dystopiskt fantasma-
tiskt narrativ som förutspår en dyster framtid för ungdomarna. För att 
kunna behålla en upplevelse av sitt arbete som meningsfullt artikulerades 
ofta vårdlogiken i fantasmatisk form i personalens utsagor. 

Det finns i behandlingsassistenternas narrativ en fantasi om barnet som 
kanske har försummats och som är i behov av hjälp. Denna fantasi möjlig-
gör en nystart och början på en ny kronologi vilket kan ses som en aspekt av 
vårdlogikens handlingsberedskap. Fantasin om barnet kan betraktas som ett 
fantasmatiskt uttryck för vårdlogiken som legitimerar den som social logik. 
I artikulationen av denna fantasi, som jag menar synliggörs i flera av per-
sonalens utsagor, finns bara ett här och ett nu som utgörs av institutionens 
kontext. Livet innan görs till något mindre viktigt, och relationen mellan 
barnet och personalen blir det primära. Genom detta kan allt det proble-
matiska i ungdomarnas tidigare liv placeras i det förflutna, samtidigt som 
fantasin om barnet gör ett fokus på utveckling och framtid centralt. Insti-
tutionsvistelsen blir i detta en nystart. Eftersom relationen mellan barn och 
vuxna i vårt samhälle är en accepterad över- och underordningsrelation 
döljer fantasin om barnet eventuella obehag som personalen kan känna 
inför sitt tvångsvårdande uppdrag. Barnet behöver fostran och vård, och 
detta blir genom den aktuella fantasin behandlingsassistenternas primära 
uppdrag. Fantasin om barnet döljer också tankar om tvångsvården som 
bestående av straffande praktiker riktade mot andra vuxna människor, i de 
fall då ungdomarna var över 18 år gamla.  

En grupp som var undantagen detta sätt att som personal förhålla sig till 
ungdomarnas ålder var de ensamkommande flyktingbarn som även när det 
gäller föreställningar om ålder konstruerades som de avvikande andra. Det 
fanns föreställningar i omlopp om att dessa egentligen var vuxna som 
låtsades vara barn och som spelade en roll för att få samhälleliga fördelar 
som till exempel uppehållstillstånd i Sverige. Ofta kunde personalen, med 
utgångspunkt i dessa ungdomars fysiska företräden som muskeltonus och 
skäggväxt, spekulera i om dessa inte i verkligheten var äldre än vad de upp-
gett i kontakten med svenska myndigheter. Vissa av dessa ungdomar me-
nade man var så gamla som 25 eller 30 år. Genom att jämföra personalens 
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förhållningssätt till normalavvikarna med deras sätt att förhålla sig till de 
avvikande andra synliggörs hur ålder konstrueras intersektionellt tillsam-
mans med andra kategorier som till exempel etnicitet.  

När det gällde ensamkommande flyktingbarn kunde jag inte se att man 
funderade så mycket över deras mentala ålder, så som man gjorde med de 
övriga, utan de ensamkommande flyktingbarnens fysiska ålder var det som 
diskuterades och problematiserades på olika vis. Dessa ungdomar förstods 
alltså mer som kropp.  

Att göra en myndig person till ett barn i syfte att behandla denna var 
alltså något som ständigt skedde utan att det problematiserades i någon 
större utsträckning. När man däremot uppfattade att någon medvetet 
spelade yngre än sin faktiska ålder synliggjordes ålderskonstruktionen och 
uppfattades som problematisk. Detta skulle kunna bero på att maktrela-
tionen mellan personal och ungdomar, som annars framstår som relativt 
given, i fallet med de ensamkommande ungdomarna ställs på sin spets och 
blir mer invecklad och problematisk. Detta att personalen misstrodde de 
personuppgifter som dessa ungdomar hade uppgett medförde att ensam-
kommande flyktingungdomar ofta kunde uppfattas som manipulativa och 
falska. Som vi ska se i nästa avsnitt var dock detta egenskaper som i vissa 
situationer även kunde tillskrivas de övriga ungdomarna på Viby, som ett 
alternativ till förståelsen av dem som barn.  

Fantasin om ungdomsbrottslingen 

De här killarna är ju världsmästare på att vara manipulativa. De kan 
lyssna på dig, de kan säga det du vill höra, men så fort de är härifrån så 
går de tillbaka till det gamla. Det är som dagis. En kille som nyss gick 
förbi här och hälsade på mig, han var ju här för inte så länge sen. Sen 
hälsade vi hej då och så där, sköt om dig, och han lovade att han skulle 
sköta sig. Han är här igen (Karzan). 

En ambivalens i personalens förståelse av ungdomarna är att samtidigt som 
de uppfattas som ansvarslösa barn i behov av vuxen vägledning, uppfattas 
de också som farliga, hotfulla och falska. Karzan är en av Vibys vikarier som 
arbetat i verksamheten mer eller mindre fast i drygt ett halvår när vi träffas i 
januari 2013. Han ägnar mycket tid under intervjun åt att betona vikten av 
att arbeta och göra rätt för sig. Han har ett eget företag som han sköter 
parallellt med sitt vikariat på Viby, och han har en fru och två barn som han 
gärna talar om. Kanske talar han utifrån sin egen position som invandrad 
svensk till de fördomar han förväntar sig att jag ska ha i egenskap av repre-
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sentant för det svenska majoritetssamhället (jfr Pripp 2001:71ff). När han 
berättar om ungdomarna kommer samma tema upp och här kontrasterar 
han sig själv gentemot ungdomarna. Karzan betonar, i citatet ovan, att 
ungdomarna är manipulativa och inte håller sina löften. Det han säger är 
helt enkelt att det inte går att lita på dem, och i hans utsaga ryms både en 
förståelse av dem som barn, i jämförelsen av behandlingshem med dagis, 
och en förståelse av dem som beräknande och kallsinniga; som personer 
med stora färdigheter i att ljuga och vilseleda. En effekt av att lägga proble-
men på en individuell nivå, där det är ungdomen ifråga som förstås som 
manipulativ, är att behandlingsassistenten eller behandlingen friskrivs från 
ansvar för det som har gått fel.  

I det här avsnittet ska jag mer ingående diskutera aspekter av mitt mate-
rial där förståelsen av ungdomarna präglas av vad jag kallar fantasin om 
ungdomsbrottslingen. Det handlar om delar av materialet där ungdomarnas 
farlighet, våldsamhet och opålitlighet kommer till uttryck, vilket i sin tur 
legitimerar andra handlingsberedskaper än fantasin om barnet. Ett sådant 
narrativ utgör en del av strafflogiken, vilken vid sidan av vårdlogiken görs 
central i personalens artikulationer. I strafflogiken möjliggörs behandling 
genom straff och korrektion och i vårdlogiken möjliggörs behandling ge-
nom omsorg. 

I ett tidigare avsnitt i detta kapitel återgav jag en diskussion om upp-
loppen i Stockholms förorter där behandlingsassistenten Filip talade om att 
han var ”trött på att försöka förstå” de ungdomar som slogs med polisen 
och brände bilar. Detta kan ses som ett uttryck för vad fantasin om ung-
domsbrottslingen gör i bemötandet av ungdomarna. Jag menar att den 
innebär ett förhållningssätt som gör ungdomarna till personer som ses som 
fullt ansvariga för sina egna handlingar, och till förövare snarare än offer. 
Därmed legitimerar också fantasin om ungdomsbrottslingen mer straffande 
praktiker, eller ”hårdare tag” som en del i personalgruppen ibland uttryckte 
det. En tankefigur om att kriminella eller misskötsamma individer inte ska 
ha det för bra figurerar regelbundet i samhällsdebatten (Nilsson 2013:42), 
och kan också sägas vara något som återspeglas här.  

Våld 

Alltså sådana här våldssituationer det är ju inte direkt jättetypiskt [i 
sammanhang utanför institutionen],30 det hänger ju inte ihop med var-

 
30 Mitt förtydligande.  
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dagen på något sätt. Medan här [på institutionen] är det vardagen. Det 
kan alltid hända någonting. Går det överstyr så är det oftast våld som 
kommer in i bilden oavsett om det är liksom psykiskt eller fysiskt, eller 
att de handgripligen går på dig. Så det måste man ju typ acceptera här, 
att det kan hända. Och man måste ha det i åtanke hela tiden. Man tänker 
på det här, säkerhet och allting. Det vänder ju på noll komma tre sekun-
der. Eleverna kan vara jätteglada, medan en liten grej kan trigga igång 
dem och så är det... Man måste vara beredd på det helt enkelt. Det är en 
sådan grej som är jätte... (skrattar) alltså det är tvärtom verkligheten lik-
som. Man går inte runt och tänker på våldssituationer när man är ute på 
promenad hemma (K: Nej), även om det också kan hända. Men här är 
det ju verkligen… Vi har ju dem tätt inpå, de som oftast har den här 
bakgrunden. Misshandel et cetera. Så de har ju inte de gränserna (Lin-
da). 

Risken att utsättas för våld i arbetet var något som behandlingsassistenterna 
i mitt material ständigt förhöll sig till. Aggressivitet och våldsamhet är kän-
slor/egenskaper som ständigt tillskrivs ungdomarna på institutionen och 
som i stort sett alltid förstås som någonting patologiskt som ska botas eller 
bekämpas. Att arbeta utifrån medvetna säkerhetsrutiner framhåller alla som 
viktigt och centralt för arbetet, mycket med hänvisning till ungdomarnas 
potentiella våldsamhet (jfr Nilsson 2013:20).  

I Lindas förståelse av hur det fungerar på institutionen skiljer sig var-
dagen åt innanför respektive utanför dess väggar. Det man kan förvänta sig 
på jobbet skiljer sig från det som vanligen uppfattas som en normal ord-
ning. På institutionen finns en oförutsägbarhet där de placerade ung-
domarna uppfattas som svåra, nästintill omöjliga, att tolka. Pojkarna kan bli 
våldsamma utan att det går att förstå varför det sker, och för att hantera 
detta måste personalen hela tiden vara beredda på våld. Att det rör sig om 
just tonårspojkar är inte irrelevant här, då maskulinitet i vårt samhälle 
brukar kopplas samman med aggressivitet och våld (jfr Frangeur 2007:32, 
43). Detta betraktas i det närmaste som ett ofrånkomligt faktum som be-
handlingsassistenterna på Viby måste hantera i det dagliga arbetet men som 
de inte kan vänta sig att fullt ut förändra.   

Förståelsen av ungdomarna som potentiella våldsverkare motiverar att 
personalen betraktar dem med ett visst mått av misstänksamhet. Detta åter-
speglas i rutiner på institutionen, som till exempel att alla som vistas till-
sammans med ungdomarna ska bära personlarm för att enkelt kunna 
tillkalla annan personal för att få hjälp om en våldsam eller hotfull situation 
skulle uppstå. I kontoret som bara personalen har tillgång till sitter stora 
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anslag som påminner alla om att bära larm innan de går ut på avdelningen 
till ungdomarna. För mig som besökare på institutionen framkallar detta en 
oro eller rädsla för vad jag kan förvänta mig när jag kliver igenom dörren 
till avdelningen. Det här är en affektiv nivå som aktiveras trots att jag sedan 
tidigare har ganska goda kunskaper om vad som väntar och vilka dessa ung-
domar är. Min erfarenhet säger mig att våld som riktas mot personalen är 
väldigt sällsynt. Detta bekräftades även i intervjuerna med behandlingsper-
sonalen. Trots det ger anslagen om att bära larm intrycket av att dörren 
mellan personalutrymmet och institutionsavdelningen utgör en skiljelinje 
mellan ordning och kaos.  

Flera behandlingsassistenter menar, som Linda ovan, att ungdomarna 
kan vara glada ena stunden för att i nästa bli våldsamma. Denna oförutsäg-
barhet förklaras med hänvisning till ungdomarnas bakgrund, som har gjort 
dem gränslösa och som medför att de inte reagerar och agerar på ett sätt 
som anses vara normalt. Ungdomarnas ilska eller aggressivitet patologiseras 
med andra ord (jfr Björkman 2001:277), och konstrueras som någonting 
avvikande. 

Vi jobbar mycket med grabbar som inte riktigt vet hur de ska fungera 
ute i samhället eller mot människor. Så när de blir sura så är det inte det 
här vanliga liksom att andra kanske kan argumentera för sig eller prata 
lugnt, utan det är ofta att man skriker, man får glåpord. Som kvinna får 
man ofta höra det här med könsord hit och dit (Linda). 

Vad som förväntas av män respektive kvinnor i jobbet som behandlings-
assistent, samt vad de i egenskap av sitt kön kan förvänta sig på jobbet 
kommer jag att diskutera vidare i kapitel fem. Här vill jag uppehålla mig vid 
hur kön/genus används i konstruktionen av ungdomarna. Linda beskriver 
hur hon som kvinna kan förvänta sig att ungdomarna använder könsord 
mot henne när de blir upprörda. Detta är något som inte manliga behand-
lingsassistenter upplevde att de utsätts för i jobbet, att just bli negativt 
utpekade utifrån sitt kön. Flera av mina intervjupersoner talade om detta 
som uttryck för ungdomarnas negativa kvinnosyn. Det ansågs nämligen 
generellt så att ungdomarna bar på ett kvinnoförakt, som ibland kunde 
riktas mot de kvinnliga behandlingsassistenterna. Personalen menade att 
detta kvinnoförakt bottnade i ungdomarnas dåliga relationer till sina 
mödrar. Även detta återkommer jag till i kapitel fem.  

Många behandlingsassistenter beskriver våldsamma händelser som ett 
misslyckande, något som signalerar vilken grad av tilltro det finns till de 
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egna säkerhetsrutinerna och till förmågan att upprätthålla kontroll. Så länge 
säkerhetsrutinerna följs kan inget ont hända; detta trots att ungdomarnas 
våldsamma beteende betraktas som oförutsägbart. Våld och aggressivitet i 
institutionsmiljön är något som tillskrivs ungdomarna. Aggressivitet och 
våld i personalgruppen igenkänns inte som aggressivitet och våld utan be-
nämns som reaktioner eller konsekvenser av ungdomarnas beteende. Våld 
och dominans som behandlingspersonalen ägnade sig åt beskrevs ofta också 
som ”skojbråk” eller någon slags skämt (jfr Wästerfors 2009:8). Uttryck som 
jag kunde identifiera som aggressiva eller dominanta hos personalen 
tillskrevs därför inte något allvar och blev därmed osynliggjorda. Denna 
uppfattning som behandlingspersonal har om att de inte agerar i relation till 
ungdomarna utan snarare reagerar på deras provokationer eller gränslösa 
beteende återkommer i sociologen David Wästerfors (2009) studie av kon-
flikter på särskilda ungdomshem (2009:58). Wästerfors menar att det är ett 
vanligt antagande inom ungdomsvården att konflikter beror på individuella 
problem, snarare än sociala samspel och kontextuella förhållanden (2009:11). 
Aggressiviteten görs också till något patologiskt att bekämpa och betraktas 
sällan som en legitim reaktion på en svår situation (Björkman 2001:277).  

Säkerheten på institutionen var alltså något som behandlingsassistenter-
na i mitt material uppfattade som väldigt centralt och som de ofta lyfte fram 
i intervjuerna. Detta motiverades utifrån en förväntan om våld i samvaron 
med ungdomarna. Trots det svarade de flesta, på en direkt fråga, att våldet 
var en väldigt liten del av arbetet på Viby; flera personer nämnde siffran tio 
procent när jag bad dem göra en ungefärlig uppskattning av hur mycket av 
arbetstiden som gick åt till direkta hot- och våldssituationer. Något som har 
ett litet faktiskt utrymme i institutionsarbetet har alltså stor signifikans för 
arbetets organisation och för hur olika rutiner motiveras.  

Problematiserad populärkultur 
Fantasin om ungdomsbrottslingen handlar inte enbart om våld hos ung-
domarna utan inbegriper andra normbrytande beteenden såsom använd-
ning av droger eller kriminella handlingar. Fantasin möjliggör vissa hand-
lingsberedskaper och får, som jag visar i kapitel fyra, signifikans i den be-
handling som bedrivs vid behandlingshemmet Viby. Fantasin fungerar helt 
enkelt som den kraft som bidrar till organiseringen av vissa behandlings-
praktiker, och detta sker genom konstruktionen av subjektspositionen ung-
domsbrottsling som den fiende som ska bekämpas (jfr West 2011:420). När 
personalen ska förklara uppkomsten av missbruk och kriminalitet hänvisas 
till de ungas sociala sammanhang och biologiska dispositioner, som jag re-



 
 

GRÄNSLAND 
 

 110

dan har diskuterat. Men även andra variabler finns närvarande i konstruk-
tionen av ungdomarna som normbrytare. Något som diskuterades vid flera 
tillfällen under mitt fältarbete – och som ofta utgjorde en barriär mellan 
personal och ungdomar – var till exempel musiksmak. Att den musik som 
ungdomarna tycker om, och finner mening i, problematiseras av insti-
tutionens personal är ett exempel på hur ungdomarna förstås som norm-
brytare. Musiken anses vara till men för behandlingen som bedrivs genom 
att förstärka sidor hos ungdomarna som förstås som hotfulla. Behand-
lingspraktikerna som blir en konsekvens av detta handlar mycket om att 
begränsa möjligheterna för ungdomarna att lyssna på den problematiserade 
musiken, eller att förbjuda den helt. 

Nedan följer ett utdrag ur mina fältanteckningar från en så kallad be-
handlingskonferens på avdelning Norrgården där personalen varje vecka 
samtalade om ungdomarna och möjliga arbetsstrategier. Vanligen följde 
dessa möten mönstret att personalen diskuterade var och en av ungdomar-
na i tur och ordning för att sedan diskutera dels vad som hänt i personens 
liv och tillvaro under veckan som gått, dels vad de i personalgruppen borde 
tänka på i det vidare behandlingsarbetet.  

Eleven Kevin har rökt hasch på avdelningen. Personalen sitter i möte 
och diskuterar vilka situationer som möjligen har lett till detta beteende. 
De spånar och säger bland annat: ”prat om droger”, ”hemresa”, ”inget 
att göra”, ”droger på avdelningen”, ”musik/drogrelaterat”, ”oro”, ”gläd-
je”, ”tråkigt”. ”De lyssnar ju på en hel del musik på avdelningen och det 
är inte den rätta enligt min mening”, säger Åke. Föreståndaren Rodrigo 
säger: ”Vi får ju inte förbjuda det tyvärr”. Men han tillägger att om man 
kan motivera att det är till men för vården, så skulle det gå att ta ett så-
dant beslut (fältanteckningar, maj 2013).  

I exemplet ovan är det en av ungdomarna som har använt narkotika på 
behandlingsavdelningen Norrgården och personalen söker svara på frågan 
varför detta har hänt. Flera olika möjliga påverkansfaktorer räknas upp, 
men den som kom att diskuteras mest ingående är den musik den aktuella 
ungdomen lyssnar på. Detta leder fram till en diskussion om möjligheterna 
personalen har att förbjuda ungdomarna att lyssna på vissa sorters musik. 
Framförallt var det lyssnandet på hiphop och reggae som problematiserades 
av behandlingspersonalen, vilket kan sägas vara en tendens även på andra 
håll i samhället. Genom att beskriva en viss slags musik som att den skulle 
ha en negativ påverkan på vården är det rent tekniskt möjligt för personalen 
att förbjuda ungdomarna från att lyssna på vissa sorters musik – eller att 
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läsa vissa böcker. Sådana diskussioner fördes ofta när jag själv var verksam 
som behandlingsassistent,31 och dyker alltså även upp på behandlingshem-
met Viby. Mig veterligen fattades dock inga beslut om censur eller beslag-
tagande av viss musik, under tiden för mitt fältarbete. Däremot fanns det 
regler och rutiner som förhindrade att ungdomarna spred musik mellan 
varandra; som till exempel att de inte fick ladda ner musik från varandras 
datorer eller att de inte fick lyssna på musik via högtalare på avdelningen. 
Musiklyssning var enbart tillåtet via hörlurar från deras mp3-spelare, och 
var tänkt att vara en enskild aktivitet.  

Personalen i exemplet från mina fältanteckningar diskuterar musik i ter-
mer av ”rätt” och ”fel”, vilket tydligt visar att det har med normer att göra. 
Alla typer av musik hör inte hemma i det som anses vara ett normalt liv, 
vilket är vad behandlingen avser hjälpa ungdomarna att bygga. Jag ska här 
uppehålla mig vid en diskussion kring den problematiserade musiken på 
Viby samt kring den samhällskontext i vilken ett sådant problematiserande 
blir möjligt.  

Ungdomarna ägnade mycket av sin fritid på Viby åt att lyssna på musik i 
sina mp3-spelare och åt att samtala med varandra om musik. Dessa samtal, 
med stundom tillhörande allsångstillfällen, ägde regelbundet rum trots 
försök att förhindra det från personalens sida. Musiklyssnandet blev under 
fältarbetet en väg för mig att få kontakt med ungdomarna, och jag kom att 
ägna mycket tid åt att med en hörlur i örat lyssna på olika låtar som de unga 
killarna tyckte om. Till en början blev de förvånade över att jag till viss del 
delade deras musiksmak och kunde namnen på artister och låtar de spelade 
upp, men ganska snart tycktes det som att de fann nöje i att spela upp olika 
låtar för mig och att efterfråga min åsikt.  

I stor utsträckning rörde det sig om låtar inom hiphop- och reggaegen-
rerna av svenska artister. Exempel på artister som många av ungdomarna 
tyckte om är Stockholmssyndromet, Stor, Latin kings, Ken, Dani M, Kapten 
röd, Kartellen, Södra sidan och Labyrint. Gemensamt för dessa artister är 

 
31 När jag själv arbetade som behandlingsassistent var hiphopmusik ett ständigt proble-
matiserat ämne, och man försökte ständigt begränsa ungdomarnas tillgång till denna 
musik. Framförallt var det låtar som man menade hade ett drogliberalt eller våldsglori-
fierande innehåll som betraktades som skadliga. Men även vissa böcker kunde betraktas 
som problematiska för ungdomarna att läsa. Författaren Berny Pålsson har till exempel 
skrivit flera böcker om sina erfarenheter av psykisk sjukdom och självskadebeteende 
som det ansågs icke-önskvärt att särskilt unga flickor på institution läste (se Pålsson 2004 
och Pålsson 2008). Detta motiverades med att böckerna skulle trigga igång liknande 
beteenden hos de institutionaliserade ungdomarna. Etnologen Anna Johansson disku-
terar Pålssons böcker i sin avhandling om självskada (2010:57ff).  
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att de använder svenska låttexter som handlar om att leva i samhällets 
utkanter och att uppleva utanförskap. I Raewyn Connells begreppsvärld kan 
låtarna beskrivas som att de ger uttryck för en protestmaskulinitet där 
maskulina attribut används för att göra motstånd mot ett upplevt förtryck. I 
låten Mina områden av Kartellen rappar Sebbe Staxx: ”Ser på mina gamla 
områden, där normal är dåren”.32 Det kan ses som ett exempel på det an-
norlunda normalitetsbegrepp som flera av de som uppfattar sig som av-
vikare artikulerar. Ett annat exempel är Labyrints låt Vår betong som också 
innehåller beskrivningar av en från normaliteten avvikande och problem-
fylld verklighet: ”I vår betong där vissa pumpar heroin i sin arm, där 
ungarna kastar stenar på aina och sätter bilar i brand”.33 Både Kartellen och 
Labyrint är grupper som uppmärksammats i media som kontroversiella. 
Kartellen har medlemmar som uttalat har varit, och är, en del av grov och 
organiserad brottslighet. Labyrint har uppmärksammats då flera av deras 
spelningar under 2011 ställts in på grund av deras drogliberala inställning.  

I P1:s program Studio ett den 1 april 200934 gjorde journalisten Katarina 
Gunnarsson ett längre inslag om Kartellen. Detta får utgöra ett exempel på 
hur Kartellen, och andra artister inom samma genre, kan porträtteras av 
media. Musiken de gör beskrivs i programmet som ”gangster-rap” och 
inslaget inleds med att reportern besöker en förort till Stockholm och pratar 
med några ungdomar om den musik de lyssnar på: ”Nästan alla har de 
Kartellens musik inprogrammerad på sina mobiltelefoner”, konstaterar 
hon. Kartellens fans beskrivs i reportaget som ungdomar i åldrarna 12 till 18 
år, varav flera ”är på glid”. Hon frågar varför de gillar Kartellens musik och 
någon svarar att det handlar om att de sjunger om att hata samhället.   

Vidare i inslaget pratar Gunnarsson med en polis som menar att det är 
problematiskt att Kartellen har blivit förebilder eftersom de ”idealiserar en 
kriminell livsstil”. Därefter talar hon med en annan polis som beskrivs som 
gängexpert och som vill nyansera bilden något genom att påpeka att Kar-
tellen försöker förmedla något och att det är ett budskap som det är viktigt 
att lyssna på. Varför de sjunger om att skjuta polisen är frågan vi måste 
ställa oss, menar han.  

Katarina Gunnarsson intervjuar även Sebbe Staxx som är en av front-
figurerna i Kartellen, samt två av gruppens låtskrivare. Sebbe Staxx konsta-
terar att ”unga hamnar inte snett på grund av musiken. Nu har de musik 
 
32 http://svenskalyrics.se/kartellen-mina-omraden-ft-dani-m/ (hämtat 2015-01-15). 
33 “Aina” är ett slanguttryck som betyder polis. http://svenskalyrics.se/jacco-var-betong/ 
(hämtat 2015-01-15). 
34 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=2742762.  
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som beskriver deras vardag.” Reportern låter påtagligt upprörd och indig-
nerad över deras inställning och vill försöka få dem att se sitt ansvar för 
unga som inleder kriminella karriärer samt de brottsoffer som de själva är 
upphov till. ”Killen med värdeväskan, vad tänker du om honom?” frågar 
hon, och låtskrivaren som kallar sig för Greken svarar: ”Han gör sitt jobb, 
jag gör mitt jobb.”  

I frågan om att ta ansvar för unga gör journalisten kopplingen mellan 
den här typen av musik och de problem som ungdomarna på till exempel 
Viby är omhändertagna för. Det är samma koppling mellan musik och so-
ciala problem som görs i utdraget från mina fältanteckningar, där ung-
domen Kevins haschrökande förklarades med lyssnandet på en viss typ av 
musik. Att problematisera unga utifrån deras populärkulturella preferenser 
är något som har en historia som sträcker sig närmare hundra år tillbaka i 
tiden (Sernhede 2006:17, jfr Frangeur 2007:42). Allt ifrån kiosklitteratur (se 
Sundkvist 1994:158), till jazz och ”dansbaneelände” (se Frykman 1988, Jön-
son 1997:36), har setts som populärkulturella fenomen med skadlig inver-
kan på ungdomars vandel (Sernhede 2006:17). Från mitten av 1980-talet är 
det dock framförallt just hiphop som har stått i centrum för den populär-
kulturella moralpaniken i relation till ungdomar (Sernhede 2006:17). Detta 
kan betraktas som en övergripande diskurs som artikuleras i institutions-
arbetets logiker på det särskilda ungdomshemmet Viby. Problematiseringen 
av hiphop är ett övergripande samhällsfenomen som i institutionskontexten 
tar sig specifika uttryck i konstruktionen av de unga som normbrytare.  

 Musiken blev i institutionskontexten också en fråga som ofta polari-
serade ungdomar och personal och bidrog till att öka distansen mellan dem. 
Att ungdomarnas populärkultur problematiserades bidrog till deras upp-
levelse av att inte vara en del av samhället. Detta ser vi exempel på i utdraget 
ur mina fältanteckningar som följer där jag samtalar med Eric, en sjutton-
årig kille som tvångsvårdas till följd av ett haschmissbruk och en depression 
som i perioder gör att han bedöms som suicidal. När jag träffar honom bor 
han på Vibys behandlingsavdelning Norrgården. 

Jag blir lämnad själv en lång stund med Eric, vi går in i köket för att 
brygga kaffe och göra i ordning te. Vi går även ut på rastgården för att ta 
lite luft. Vi pratar om musik och om politik. Eric tror inte på samhället 
eller på politik, säger han. Han säger att han inte vill vara en del av sam-
hället. Som ett sätt att motivera sitt ställningstagande nämner han att en 
politiker har sagt att upploppen i Husby berodde på att ungdomarna 
lyssnar på hiphop (fältanteckningar, juni 2013). 
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Eric är en kille som tycker att skolan och betyg är viktiga för att kunna 
bygga en framtid. Samtidigt ger han uttryck för känslor av att inte vilja vara 
en del av samhället och att inte tro på samhället. Som förklaring nämner 
Eric en politiker han har hört talas om, som skyllde upploppen i Stockholms 
förorter på hiphopmusik. Eric ger ett sympatiskt intryck när jag talar med 
honom. Han är inkännande i samtal och söker ögonkontakt när han pratar. 
Jag tolkar det som att han har svårt att känna igen sig i, och vilja vara en del 
av, ett samhälle som distanserar sig så från den musik som för honom 
beskriver hans liv och verklighet.  

Genom exemplet hiphopmusik blir fantasin om ungdomsbrottslingen 
signifikant på så vis att den motiverar praktiker som på olika sätt bidrar till 
att skyla över den verklighet som ungdomarna upplever vara deras. De fri-
kopplas genom detta från det sammanhang där de själva definierar sin 
identitet, och från de kontexter som motiverat detta identitetsskapande. 
Detta kan tolkas som en del av behandlingens målsättning där det gamla ska 
förändras till något nytt som uppfattas vara bättre.  

Heteronormer och den normala kroppen 

Hanna kommer in i köket och Danne, som håller på att fixa fika, frågar 
var killarna är. Hanna berättar att de är och gör sig i ordning, fixar håret 
och så där. ”För det finns ju så mycket tjejer här”, säger Danne ironiskt, 
”det är djävligt viktigt att vara snygg när man sitter på en låst institution” 
(fältanteckningar, augusti 2013). 

Många spontana samtal på Viby äger rum i institutionsavdelningarnas kök. 
Den här sommarkvällen befinner jag mig tillsammans med ungdomar och 
personal i köket på akut- och utredningsavdelningen Västergården. Denna 
episod ovan är på många vis typisk på Viby. Jargongen är rapp och ofta 
skämtsam, samtidigt som den kan uppfattas som ganska rå. Just idag är det 
ungdomarnas benägenhet att vilja vårda sitt utseende som står i fokus för 
skämten. Om unga killar gjorde sig fina antogs detta vara med syfte att 
attrahera unga tjejer. Då behandlingshemmet Viby enbart tog emot tonårs-
pojkar, och i stort sett var en enkönad miljö, kunde personalen inte se 
någon anledning för dem att bry sig om sitt utseende. Det fokus som de 
trots detta lägger på sitt hår och sina kläder blir därmed föremål för löje. 
Det finns alltså en tydlig heteronormativitet som iscensätts i institutionens 
vardagliga praktiker.  

Heteronormativitet innebär att man utgår från två stabila kön som 
definieras som varandras motsatser, och som är definierade hierarkiskt ge-
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nom en obligatorisk heterosexualitet (Rosenberg 2005:10, Butler 1990:151). 
Den heteronormativa synen på män gällde även de tonårspojkar som bodde 
på Viby. Det är, som exemplet ur fältanteckningarna ovan visar, otänkbart 
att föreställa sig att män kan tänkas vilja attrahera män eller att kvinnor vill 
attrahera andra kvinnor. I detta antas också att män och kvinnor agerar ut 
sitt begär på olika sätt; att kvinnor är passiva objekt för begär och att män är 
aktiva begärande subjekt.  

Personalen utgick ofta från att kvinnorna i arbetsgruppen skulle stöta på 
problem på grund av sitt kön i form av oönskade närmanden från de unga 
killarna. Denna förväntning fanns både bland manlig och kvinnlig personal. 
Detta var dock i viss mån även kopplat till ålder, och yngre kvinnor före-
ställdes löpa större risk att utsättas för sexuella närmanden än medelålders 
och äldre kvinnor. Samtidigt fanns det ingen övergripande strategi från per-
sonalens sida för hur man skulle hantera detta om det inträffade. Jag 
upplevde att sexuella närmanden från ungdomarna var något som upp-
fattades som ett problem för kvinnorna själva att hantera. På så vis kon-
struerades detta som ett kvinnoproblem och inte som något man kunde 
jobba aktivt med i behandlingsarbetet med ungdomarna eller internt i 
arbetsgruppen. Detta är särskilt motsägelsefullt då institutionsmiljön över-
lag syftade till att förändra icke-önskvärda beteenden bland ungdomarna. 
Beteenden kopplade till kön eller sexualitet tycktes dock falla utanför det som 
föreställdes som möjligt att arbeta med hos ungdomarna, trots att Vibys så 
kallade programverksamhet innefattade diskussionstemat sexualitet.  

 Samkönat sex betraktades i någon mån som en otänkbarhet. Jag hörde 
till exempel aldrig att man problematiserade att pojkar umgicks tillsam-
mans i mer avskilda utrymmen på institutionen, när de spelade tv-spel eller 
liknande. Ingen särskild övervakning sattes in i sådana situationer med 
hänvisning till att de kanske skulle försöka närma sig varandra sexuellt. 
Däremot vet jag från tidigare erfarenheter att institutioner där pojkar och 
flickor bor tillsammans har en stor övervakande verksamhet som går ut på 
att kontrollera så att pojkar och flickor inte har sex med varandra. Att 
pojkar som umgås mer avskilt inte kontrolleras skulle kunna förstås som en 
öppenhet för andra sexuella orienteringar än den heterosexuella, men jag 
tolkar det snarare som att sex mellan personer av samma kön är så 
otänkbart att det blir osynligt. Vid vissa tillfällen kunde man dock spela på 
ett homosexuellt begär i humoristiskt syfte, till exempel när behandlings-
assistenten Abdel skojar om att han ska pussa killarna och de reagerar med 
att kalla honom för ”bögjävel”. Återigen är det homosexuella begäret något 
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som ses som otänkbart, som en absurditet som bara kan rymmas i 
skämtsamma handlingar, men som samtidigt aktualiseras genom dem. 

Den genusordning som fanns på Viby präglades av vad jag kallar för en 
machologik. De maskulina subjekten som agerar inom denna logik för-
väntas förkroppsliga en känslomässigt hård och fysiskt centrerad manlighet, 
och även kvinnorna på institutionen förhöll sig till denna maskulinitets-
position. Heteronormativitet var en aspekt av denna logik, där hetero-
sexuellt begär förutsattes och där män och kvinnor konstruerades som 
varandras ömsesidigt uteslutande motsatser (Frangeur 2007:30).  

Latent våld, där muskelstyrka var något som sammankopplades med 
män och manlighet, var en annan aspekt av denna machologik och kanske 
den mest framträdande. Man kunde i institutionsmiljön sätta in sanktioner 
mot sådant som ansågs gå emot machologiken, detta skedde ofta i förbi-
gående i form av korta kommentarer. Vid ett tillfälle när jag, behandlings-
assistenten Abdel och en av ungdomarna tittade på en film på avdelningen 
så utbrast Abdel: ”Fan vad omanligt med rosa säng!”, när Robert DeNiros 
karaktär i filmen visades liggandes i sina skära lakan (jfr Ambjörnsson 
2011). Här används omanlighet som ett negativt omdöme på ett tydligt sätt. 
Genom att påtala något som omanligt skapas och upprätthålls den macho-
logik som kännetecknar genussystemet på Viby. Uttalandet visar att den 
som påpekar att något är omanligt själv ställer sig utanför det som påpekas. 
Det är också ett sätt att tala om för andra vad som är normalt och avvikande 
i det aktuella genussystemet.  

Det finns dock en spänning i detta mellan en maskulin norm där subjek-
ten förväntas vara macho och en maskulinitet som uppfattas som proble-
matisk. Beteenden som för personalen uppfattades som positiva kunde för 
ungdomarna betraktas som felaktiga, patologiska och/eller icke-önskvärda. 
Att uttrycka ilska eller att agera aggressivt var det som tydligast patologi-
serades hos ungdomarna. Hos personalen var ilska och ett visst mått av 
aggressivitet något som betraktades som fullkomligt naturligt och till och 
med ofrånkomligt, och det gjordes därmed till en del av en önskvärd 
maskulinitet. Det som konstrueras som problemet i en maskulin subjekts-
position kan därmed betraktas som lösningen i en annan. 

Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet har personalens syn på, och konstruktioner av, ungdo-
marna stått i fokus. En av de viktigaste slutsatserna är att det är flera, och 
ibland motstridiga, faktorer som spelar in i konstruktionen av ungdomarna 
som bor på särskilda ungdomshem. Jag använder logikbegreppet, och de 
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ontologiska premisser det vilar på, som ett sätt att beskriva och analysera 
dessa centrala faktorer.  

Det sociala sammanhangets logik och den biologiska logiken är de två 
övergripande logiker som präglar hur personalen förstår och förhåller sig 
till ungdomarna och deras livssituation. Dessa båda logiker kan sägas vara 
kopplade till den klassiska filosofiska och psykologiska debatten om huru-
vida det är arv eller miljö som avgör en människas livslopp, personlighet 
och beteenden. Kategoriseringar som klass, ålder, funktion, kön/genus och 
etnicitet är centrala för hur behandlingspersonalen konstruerar ungdomar-
na, och alla dessa kategoriseringar är i sin tur kopplade på olika sätt till de 
övergripande logikerna av socialt sammanhang och biologi.  

Kontexten är vad som avgör hur en logik artikuleras. Logiker kan arti-
kuleras som sociala i vissa sammanhang, och som politiska eller fantasma-
tiska i andra. Det sociala sammanhangets logik, som poängterar ungdomar-
nas bakgrund och uppväxtvillkor i förklaringen av deras svårigheter, kan till 
exempel utgöra ett förgivettaget och icke-problematiserat sätt att resonera i 
vissa sammanhang. I dessa fall artikuleras den som en social logik. I andra 
sammanhang, när denna logik utmanas av till exempel det fria valets logik 
kan den dock politiseras och artikuleras som en politisk logik. 

I kapitlet har även två centrala fantasier som artikulerades i förståelsen 
av ungdomarna diskuterats, fantasin om barnet samt fantasin om ungdoms-
brottslingen. Jag betraktar dessa båda som fantasmatiska artikuleringar av 
vårdlogiken respektive strafflogiken: två centrala logiker som kommer att 
diskuteras mer utförligt i nästföljande kapitel. Dessa fantasier fångar in den 
ambivalens som personalen gav uttryck för i relationen till ungdomarna, 
där de å ena sidan förstods som ansvarslösa och i behov av hjälp, och å 
andra sidan som farliga och manipulativa och i behov av mer repressiva 
eller disciplinerande åtgärder. De olika logikerna motiverar vissa handlings-
beredskaper – som till exempel vårdande eller straffande behandlingsprak-
tiker – och stänger samtidigt till för andra. Detta kan uttryckas som att logi-
kerna inbegriper och möjliggör vissa specifika subjektspositioner, nämligen 
barnet eller ungdomsbrottslingen, som i sin tur motiverar vissa förhållnings-
sätt gentemot ungdomarna och vissa praktiska handlingsberedskaper. 
Förståelsen av ungdomarna som vårdas med stöd av LVU motiverar helt 
enkelt den behandling de ges. I nästa kapitel kommer jag att diskutera just 
behandlingspraktiker så som de gestaltade sig på Viby.  
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4. Behandlingsarbetets praktiker och logiker 

Jag får följa med Michelle till intagningsavdelningen där den nya eleven 
Mogge befinner sig. Han sitter i grå mjukiskläder, som han har fått låna 
från institutionen, i en soffa och tittar på tv. Michelle småpratar med 
honom men samtalet flyter trögt. Han svarar på tilltal, men inte mer. 
Michelle talar hela tiden med låg röst och frågar flera gånger om det 
känns okej och hur han vill göra. Hon frågar om han vill ha kaffe eller te, 
men han avböjer. Hon ska göra något som kallas för ett PIKT-test med 
honom (Psykologisk inventering av kriminella tankemönster)35 och hon 
frågar innan: ”Vill du se klart tv-programmet först?” Mogge säger att det 
är okej att göra testet direkt. Testet innehåller ett antal påståenden av ty-
pen: ”Jag brukar tänka att alla andra gör det, så varför inte jag?” Eleven 
ska skatta sig själv utifrån en 4-gradig skala där 1 betyder: håller inte alls 
med, och 4 betyder: håller helt med (fältanteckningar, april 2013).  

I det här kapitlet ska jag fokusera behandlingsarbetets praktiker och både 
beskriva och analysera dem, samt försöka förstå de organiserande logiker 
som styr dem. I avsnittet ovan möter vi behandlingsassistenten Michelle, 
samt ungdomen Mogge som just har anlänt till institutionen. Detta utdrag 
ur mina fältanteckningar är ett exempel på hur det som kallas behandlings-
arbete bedrivs rent konkret, och jag återvänder till den här scenen snart. 

Behandling är ett centralt begrepp i mitt material, men vad betyder det 
egentligen? I det här kapitlet kommer jag att diskutera behandling som idé 
och praktik samt hur den tar sig uttryck i den tvångsvårdsinstitutionella 
kontexten. Jag utgår här från hur personalen talar om begreppet behandling 
samt de praktiker som jag har observerat och som tillsammans bygger upp 

 
35 PIKT-testet är ett test utvecklat av kriminologen Glenn D Walters för att inventera 
individers tankemönster med särskilt avseende på tankemönster som kännetecknas av 
att individen upplever sig vara utanför normsamhället och ha en bristande impuls-
kontroll. Det användes på Viby för alla nyanlända ungdomar och följdes upp i de olika 
behandlingsprogram som sedan användes. För mer information se:  
http://www.pedagogkonsult.se/page13/index.html (hämtat 2015-01-14). 
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det jag väljer att benämna en vårdlogik. Behandling är ett centralt emiskt 
begrepp men genom att även analysera behandling som något ordnat i 
logiker blir det möjligt att diskutera vad behandling är, hur den äger rum 
samt vilka personliga och/eller samhälleliga drivkrafter och idéer som gör 
att den tar sig just dessa uttryck. Centralt för tvångsvårdande verksamheter 
är att de befinner sig i ett spänningsfält mellan vård och straff. För att fånga 
den straffande dimensionen talar jag här också om en strafflogik som 
dominerar i vissa sammanhang och som ibland artikuleras tillsammans 
med en vårdlogik.  

Vi rör oss nu tillbaka till intagningsavdelningen på Viby; ett litet utrym-
me med en låsbar modul som har två mindre sovrum, en toalett med dusch, 
samt även ett mindre vardagsrum med matbord, soffa och tv. Intagnings-
avdelningen är den plats dit alla ungdomar som skrivs in på Viby först 
kommer. Michelle och Mogge möts för första gången och är som bäst inbe-
gripna i att genomföra ett obligatoriskt test som syftar till att ge institutio-
nen mer information om nyanlända ungdomar för att kunna planera deras 
fortsatta vistelse (jfr Svensson 2000:185). 

Det är många påståenden att besvara. Michelle läser upp påståendena 
och Mogge kryssar själv med en rödpenna i testet. En bit in i testet säger 
Michelle att hennes erbjudande om te eller kaffe står kvar. Hon frågar 
flera gånger om det går bra, om det går för fort fram etc. Mogge svarar 
knapphändigt, men fortsätter att besvara testets frågor. När testet är slut-
fört frågar Michelle om Mogge gillar att spela spel eller kort, han svarar 
”sådär”. Överlag är han knapp i sina känslouttryck; han varken, ler, 
skrattar, gråter eller verkar arg. Michelle ringer till Dimitri som befinner 
sig ute på den allmänna avdelningen. Han kommer strax in med en kort-
lek och ett UNO-spel. Vi spelar UNO en bra stund och stämningen lät-
tar lite, Mogge ler och skrattar till och med till några gånger (fältanteck-
ningar, april 2013). 

I exemplet ovan är behandlingsassistenten Michelle en servicepersonal som 
ordnar med dryck och förtäring om det skulle behövas, en utvärderare som 
genomför ett test samt dessutom en kamrat som kan skoja och spela spel. 
Detta tydliggör några av de många positioner som behandlingspersonalen 
förväntas inta och förflytta sig mellan i det dagliga arbetet med ungdomar-
na. Detta visar också på det mångfacetterade behandlingsbegrepp som 
aktualiseras här, där praktiker som daglig omvårdnad, utvärdering samt 
relationsbyggande är centrala element. Allt detta sker inom ramen för den 
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statliga ungdomsvården och är en del av de maktrelationer som existerar i 
denna kontext.  

En välvillig maktutövning 
Michelle talar hela tiden lugnt och är noga med att ge Mogge val genom att 
fråga om han vill göra testet nu eller efter tv-programmet och om han vill ta 
en fikapaus. Samtidigt är PIKT-testet obligatoriskt för alla som kommer till 
Vibys akut- och utredningsavdelning. Åsa Bartholdsson (2008) som skrivit 
om institutionen skolan menar att den präglas av en vänlig maktutövning, 
med syfte att få eleverna att disciplinera sig själva till att följa den ordning 
som eftersträvas (2008:85). En vänlig maktutövning kännetecknas av att den 
inte igenkänns som maktutövning utan uppfattas som någonting självklart 
och positivt (Bartholdsson 2008:112). Intuitivt förstår vi ofta makt som 
något som verkar förtryckande på människor, men enligt Michel Foucaults 
(1987) resonemang om makt som någonting produktivt snarare än som 
något destruktivt (1987:195), bör makt snarare förstås som den kraft som 
producerar våra sanningar (1987:195). Situationen som beskrivits där 
Michelle genomför ett obligatoriskt test med Mogge kan ses som ett exem-
pel på vänlig maktutövning. För trots att Michelle framställer det som ett 
val och aldrig höjer rösten eller är tvingande i sitt sätt att bemöta Mogge så 
är det troligt att situationen av honom igenkänns som ett tillfälle för under-
kastelse där han i realiteten inte har stort förhandlingsutrymme (jfr Jönson 
1997:208). I och med att Mogge följer den ordning som föreskrivs kan 
Michelles maktutövning förbli vänlig.  

Eva Palmblad och Kenneth Petersson (2003) menar att personal inom 
det hälsopolitiska fältet mer och mer får rollen som en partner eller kompis 
snarare än som en förmyndare, vilket enligt deras mening var vanligare förr 
(2003:173). Personalen ska föreslå snarare än besluta (Palmblad & Petersson 
2003:173). Slavoj Žižek (1997) menar, i likhet med detta resonemang om 
val, att vad som förväntas av varje subjekt som tillhör ett samhälle är den 
paradoxala uppgiften att frivilligt underkasta sig det som förväntas av 
honom eller henne (1997:36). Denna underkastelse ska ske genom det som 
framställs som individuella val (Žižek 1997:36). Den vänliga maktutövning 
som Bartholdsson diskuterar kan betraktas som ett uttryck för en sådan 
utveckling, och Michelles bemötande av Mogge kan ses som ett exempel 
som tydliggör hur det praktiskt kan fungera.  

Bartholdsson visar på att maktutövningen i skolan dock inte alltid var 
vänlig utan ibland kunde bli sträng och styrande (2008:112). Detta känns 
igen även från tvångsinstitutionens värld där det stränga och styrande är en 
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central del av verksamheten. Att överhuvudtaget ta till det drastiska ingri-
pandet som ett tvångsomhändertagande innebär kan sägas vara något man 
gör när den vänliga maktutövningen inte har räckt till för att styra och 
kontrollera individen i önskvärd riktning. Inom tvångsvårdens område 
menar jag att det kan vara mer rättvisande att tala om en välvillig makt 
snarare än en vänlig sådan. En välvillig makt handlar, liksom den vänliga 
makten, utifrån goda syften och med goda intentioner men tillåter sig oftare 
att tillgripa repressiva åtgärder som medel för kontroll och förändring.  

Det repressiva ses i det sammanhanget som något som tillämpas för 
individens bästa. Maria Sundkvist (1994) visar till exempel i sin avhandling, 
om ”vanartade” barn i det tidiga 1900-talet, hur barnavårdslagstiftningen 
vilar på en lång tradition där repressiva element inte varit något ovanligt 
(1994:14). Sundkvist menar att åtminstone sedan 1700-talet så har det i 
diskussioner om problematiska barn och i lagstiftningen kring dem funnits 
en spänning mellan straff och uppfostran eller vård (1994:14). Ofta har de 
repressiva åtgärderna beskrivits som något man tar till för barnets bästa; 
genom att straffa barn ville det tidiga 1900-talets barnavårdsnämnder rädda 
barnen till vad som uppfattades som en bättre och mer normal barndom än 
den de hittills hade fått erfara (Sundkvist 1994:12). Så länge tvånget ansågs 
medföra något positivt för den som tvångsvårdades fick det också legi-
timitet (Björkman 2001:275). 

Jag menar inte att maktutövningen på Viby saknar vänliga moment, 
vilket ju exemplet med Michelle och Mogge ovan visar. Däremot är det 
oftare så att maktutövningen igenkänns som maktutövning och inte upp-
fattas som något gott av ungdomarna trots de goda intentionerna från per-
sonalens sida. Det rör sig trots allt om tvångsvård, och hur vänlig eller 
välvillig makten än är så är den ändå tvingande. Ungdomarna hade inte 
befunnit sig i institutionens vård om de inte tvingats till det. Detta är en 
grundläggande premiss för tvångsvården, vilket också är tydligt i själva 
begreppet tvångsvård. Stefan Sjöström (1997) är en av de som har gripit sig 
an tvångsvårdens komplexitet, med utgångspunkt i psykiatrin och Lagen 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Sjöström diskuterar de olika möjliga för-
hållningssätt till tvångsvård som olika aktörer har gett uttryck för, och talar 
bland annat om hur tvångsvård kan betraktas som en paternalistisk verk-
samhet med utgångspunkt i människors självbestämmanderätt (1997:33). 
Dock diskuterar han även tvångsvård som något som kan uppfattas som en 
solidaritetshandling eller till och med som en kärlekshandling gentemot 
människor som i ett visst tillstånd inte antas kunna veta sitt eget bästa 
(Sjöström 1997:33). Vård och straff kan, med utgångspunkt i detta resone-
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mang, beskrivas som två logiker som är allestädes närvarande i tvångs-
vårdande verksamheter, och utifrån båda dessa logiker beskrivs behandling 
som det centrala verksamhetsområdet. Vård och straff är alltså inte nöd-
vändigtvis att uppfatta som vitt skilda företeelser i denna kontext utan 
snarare som fenomen som artikuleras tillsammans i tvångsvårdens behand-
lingsverksamhet. Detta är en problematik, eller ett spänningsfält, som jag 
kommer att återvända till vid flera tillfällen i detta kapitel.  

Det finns även tillfällen när makten tycks kännas igen av personalen och 
man leker med denna position för att uppfattas som mindre auktoritär (jfr 
Gradin Franzén 2014:169). I följande utdrag ur mina fältanteckningar 
möter vi Juan som är en av ungdomarna på akut- och utredningsavdelning 
Östergården. Han är högljudd och pratar mycket och ger ett rastlöst 
intryck. Juan har svårt att sitta still. Vi möter också Charlie, en behandlings-
assistent som har mer ansvar för verksamheten än annan personal, bland 
annat då han ibland fungerar som ställföreträdande föreståndare. Han är 
även ansvarig för Vibys programverksamhet. Charlie är en storväxt man på 
några och trettio år med ett eget förflutet i kriminella kretsar. Ibland hem-
faller han åt en jargong där han delar ett språk och ett sätt att gestikulera 
med många av ungdomarna.  

Juan har haft besök på eftermiddagen av bland annat sin pappa och bror. 
Han frågar Charlie om han kan få titta på de saker som de hade med sig 
till honom. Charlie går och kollar, kommer tillbaka och säger att perso-
nalen måste gå igenom dem först. Juan börjar massera Charlies nacke 
och axlar och frågar om han kan få en cigg då han missade röktiden på 
grund av besöket. ”Fortsätt massera”, säger Charlie och blinkar flinande 
till mig. Charlie säger till Juan att han kan få röka och att han [Charlie] 
kan göra ett undantag, på ett villkor: att Juan inte ska tjata om sina grejer 
”allt kan inte hända på en gång”. Juan går med på det och Charlie går 
och hämtar en cigarett till honom (fältanteckningar, augusti 2013).  

I interaktionen som jag redogör för här blinkar Charlie till mig och visar på 
så vis att han är medveten om sitt maktövertag i situationen, och att han ser 
att Juan försöker vinna fördelar genom att massera honom. Han tittar på 
mig med ett flin samtidigt som han ber ungdomen att fortsätta massera 
hans axlar. Hur kan detta förstås?  

I Erving Goffmans (1959) rollteori är alla i någon mening aktörer som 
framträder roller i våra sociala interaktioner. Dessa roller kan individen 
som framträder i dem tro på i högre eller lägre utsträckning. Goffman talar 
om ett kontinuum från en extrem till en annan, där den ena änden utgörs 
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av aktören som fullständigt låter sig duperas av sin egen framställning och 
den andra änden utgörs av den cyniske aktören (1959:25). Den cyniske 
aktören genomskådar äktheten i sitt framträdande och hyser heller inte 
något större intresse av att uppfattas på ett visst sätt av sina åhörare (Goff-
man 1959:25). Som personal är Charlie en sådan som kan kräva tjänster av 
en ungdom för att denne ska få fördelar. Personalen har makten att ge, eller 
inte ge, fördelar till ungdomen. I exemplet utnyttjar Charlie sin position 
genom att be Juan om att fortsätta massera hans axlar. Men blinkningen 
signalerar samtidigt att det inte är på allvar, det är ett maktspel där båda 
parter får ut något: Charlie i form av minskat tjat från Juan, och Juan i form 
av en extra röktid. Kanske handlar det också om att avslöja Juan i sitt försök 
att vinna fördelar från den hierarkiskt överordnade Charlie. Charlie agerar i 
exemplet som Goffmans cyniske aktör. Blinkningen till mig signalerar att 
det rör sig om ett spel eller en lek med den roll eller position som Charlie 
har i institutionskontexten. Detta kan betraktas som en fantasmatisk 
dimension av vårdlogiken där makten i positionen behandlingsassistent 
döljs genom att den spelas med en ironisk udd (jfr Glynos & Howarth 
2007:148). Makten utövas med en lättsamhet och humor som används för 
att avpolitisera den och dölja dess straffande aspekter, men dess humo-
ristiska uttryck tjänar i praktiken till att upprätthålla gränsen mellan posi-
tionen behandlare och positionen ungdom (jfr Gradin Franzén 2014:169).  

Jag har också funderat över min egen position i den här interaktionen. 
Charlies blinkning var trots allt riktad mot mig och inte mot Juan. Det var 
mig det blev viktigt att visa den ironiska udden, kanske för att jag av Charlie 
uppfattades som någon som var där för att avslöja det maktspel som 
personal och ungdomar ägnade sig åt. Charlies blinkning blir ur det per-
spektivet ett sätt för honom att upprätthålla kontroll över situationen 
genom att försöka styra de intryck jag får av det som händer. Han får mig 
genom detta agerande att se ironi, som om maktutövningen på institu-
tionen bara var en lek och inget som fick några verkliga, mer allvarliga, 
konsekvenser. Vid tidpunkten då denna interaktion äger rum har jag redan 
varit med i verksamheten i ungefär fyra månader, så jag var en bekant figur 
för dessa personer. Detta spelar säkert också en roll för vad personalen 
väljer att säga till mig och inför mig. Under mina första fältarbetsdagar 
skojade många av behandlingsassistenterna nervöst om mitt antecknings-
block för att allteftersom tiden gick vänja sig vid att jag fanns på plats och 
på många sätt behandla mig som en i gruppen.  
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Det fria valets logik i behandlingsarbete 
I föregående avsnitt talade jag om den välvilliga maktutövning som kan 
sägas känneteckna mycket av det behandlingsarbete som bedrivs på Viby. 
Den välvilliga makten styr genom att få människor att styra sig själva (jfr 
Bartholdsson 2008, Žižek 1997:36). Detta är ett sätt att tala om den 
disciplinära makt som Michel Foucault beskriver och analyserar i flera av 
sina arbeten (se t ex Foucault 1987, Foucault 2002). Den fysiska kroppen 
står i centrum för Foucaults teorier om disciplinär makt, även om det är 
”själen” som är målet för den disciplinära maktens praktiker (Svensson 
1994:49). Det som i hans arbeten benämns disciplin är en kombination av 
foglighet och nytta som påtvingas kroppar och medför noggrann kontroll 
av deras verksamheter och en ständig behärskning av deras krafter 
(Foucault 1987:139). Den disciplinära makten individualiserar människor 
och jämför var och en med alla andra i skapandet av norm och avvikelse 
(Foucault 1987:187, 194). Önskan om att passa in och inte avvika från nor-
men är ett av de maktmedel som bidrar till att individer övervakar och 
kontrollerar sig själva genom vad som för dem framstår som egna val (jfr 
Žižek 1997:36). 

Här tänkte jag återkomma till en diskussion om de föreställningar som 
finns kring individens fria val. Jag kommer att diskutera detta i termer av 
den logik jag benämner som det fria valets logik, vilken jag även diskuterade 
i föregående kapitel men då i relation till personalens förståelse av ung-
domarna. Här diskuterar jag istället denna logik i behandlingskontexten. I 
denna logik framträder spänningen mellan vård och straff, bland annat i 
hur den lagstiftning som reglerar de särskilda ungdomshemmens verk-
samhet kan förstås. Under arbetet med att samla in och skapa avhand-
lingens empiriska material gjorde jag som nämnts ett antal observationer av 
undervisningssituationer vid två olika utbildningar i socialpedagogiskt 
arbete. Nedan följer ett utdrag ur mina fältanteckningar från ett av mina 
besök på en utbildning vid folkhögskolan jag kallar för Skärgårdsskolan där 
läraren Nisse diskuterar sin syn på LVU och LSU-lagstiftningen.36 Just den 
här dagen står de statliga ungdomshemmen i fokus då flera av de studeran-
de precis har avslutat praktikperioder på särskilda ungdomshem. Vid un-

 
36 För att påminna läsaren kan LVU (lagen om vård av unga) kortfattat beskrivas som en 
skyddslagstiftning för barn och unga som riskerar sin egen eller andras hälsa. Unga 
människor med problem som inte vill vårdas på frivillig basis kan med stöd i LVU 
tvångsvårdas. LSU (lagen om sluten ungdomsvård) är däremot en straffrättslig åtgärd 
som ungdomar som begått grova brott tilldöms. Se inledningskapitlet för en mer utförlig 
diskussion kring dessa begrepp.  
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dervisningstillfället redovisar de studerande sin praktik och läraren Nisse 
kontextualiserar det de berättar genom att till exempel prata om dessa 
institutioners uppdrag och den lagstiftning som styr deras verksamhet.  

Efter att ha redogjort för basfakta såsom hur många unga som placeras 
med stöd i LVU respektive LSU varje år, så pratar Nisse om vad skillna-
den mellan LVU och LSU är. Han menar att om man är placerad med 
stöd av LVU så har ungdomen själv kontroll över hur länge man får ”sit-
ta”. Principen är att om man sköter sig illa så får man sitta kvar och skö-
ter man sig väl kommer man ut. Detta kallar Nisse för ”den socialpeda-
gogiska vitsen” med denna typ av placeringar. Nisse ter sig kritisk mot 
LSU och menar att där spelar det ingen roll hur man sköter sig eftersom 
man är tilldömd en viss tid. Han tycker bättre om LVU eftersom han me-
nar att man då måste jobba med sig själv (fältanteckningar, mars 2012).  

Enligt det här resonemanget kan ungdomen som vårdas med stöd i LVU 
själv välja att bete sig bra eller att bete sig dåligt och på så vis styra vistelse-
tiden på den låsta institutionen.37 Detta eftersom det egna beteendet avgör 
inlåsningens längd. Nisse talar om ”den socialpedagogiska vitsen” vilket jag 
tolkar som en slags uppfostrande potential som finns inbyggd i praxisen 
kring LVU-vård. Det handlar alltså om en styrning av de individer som 
vårdas, där dessa ska påverkas att själva välja rätt (jfr Foucault 1987:187ff, 
Žižek 2006:93). LVU har mer av en vårdande potential i och med att indi-
viden måste ”jobba med sig själv”, menar Nisse, något som LSU saknar.  

En första tolkning av Nisses utsaga är att han kopplar LVU till en vård-
logik och LSU till en strafflogik. Men LVU kopplas också till det fria valets 
logik, i och med att det i den placeringsformen finns utrymme för individen 
att välja sin vårdtid genom att ”sköta sig”. Det är dimensionen av egna val 
för ungdomarna som utgör skillnaden mellan dessa båda placeringsformer, 
där Nisse lägger in en frivillighetsaspekt i den behandling som bedrivs med 
stöd i LVU. Ungdomarna förväntas alltså välja frivilligt och självständigt 
trots att de befinner sig i tvångsvård och därmed har diskvalificerats från att 

 
37 Att barn och ungdomar inte tilldöms tidsbestämda straff i en svensk och nordisk 
kontext utan istället låses in fram till dess att de har förändrats till det bättre har bäringar 
långt bakåt i tiden, vilket bland andra Maria Sundkvist (1994) har visat. I det tidiga 1900-
talet kunde barn till exempel spärras in på skyddshem för att få komma ut enbart när de 
hade förändrats från ”vanartade” till ”välartade”, för att använda dåtidens terminologi 
(Sundkvist 1994:13, jfr Frangeur 2007:27). Här ser vi en historisk kontinuitet mellan den 
lagstiftning som tillämpades då (lagen om sedligt försummade och vanartade barn) och 
den lagstiftning som idag stöder tvångsingripanden i unga människor liv (lag om vård av 
unga- LVU).  
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göra egna val. En LVU-placering tillgrips inte om vården kan genomföras 
på frivillig väg. I tvångsvårdens kontext går det därför att tala om en strävan 
efter den disciplinära makt som Foucault beskriver; en makt som förmår 
individen att disciplinera sig själv för att uppnå förändring i önskvärd rikt-
ning. En av tvångsvårdens centrala spänningar är just denna om inre discip-
lin kontra yttre tvång. Det finns ett ideal som säger att ungdomarna ska 
välja rätt och därmed disciplinera sig själva, samtidigt som de låsta dörrarna 
och övervakningen de befinner sig under diskvalificerar deras förmåga att 
välja. Institutionen utgör alltså i sig en fysisk ram som kraftigt begränsar 
individens valmöjligheter.  

I en andra tolkning av Nisses utsaga blir det snarare mer relevant att tala 
om att placeringar med stöd av LVU respektive LSU båda befinner sig inom 
ett kontinuum där en vårdlogik och en strafflogik artikuleras tillsammans 
på olika sätt. Behandlingen innehåller moment av straff, samtidigt som 
straffet innehåller moment av behandling. Att Nisse talar om att det vid 
LVU-placeringar är ungdomens egna val som avgör hur länge hen får 
”sitta” är ett exempel på hur detta blir synligt. Man brukar ju tala om att 
sitta av sitt straff, och det signalerar en passivitet som är svår att foga sam-
man med den aktivitet som egna val förutsätter. 

”Det sitter i väggarna” – Institutionens materialitet 
I det här avsnittet ska jag diskutera vilken betydelse den fysiska miljön har 
för den behandling som bedrivs. De särskilda ungdomshemmens fysiska 
utformning utmärks bland annat av rastgårdarna med sina heltäckande 
stängsel, personalrum med glasväggar för att möjliggöra övervakning, skral 
möblering, samt det faktum att det inte går att röra sig genom institutionens 
rum utan nyckel. Roger Qvarsell (1991) menar att ett karaktäristiskt drag i 
moderna västerländska samhällen är att vård och omsorg till största del 
sköts inom en institution av något slag (Qvarsell 1991:12). Detta gör att 
själva institutionen som plats, och vårdens materiella uttryck är en aspekt av 
tvångsvård som är värd att studera. Andra forskare har lyft fram hur platsen 
på vilken institutionen är belägen har betydelse för de moraliska värden 
man vill förmedla, eller hur byggnaderna kan betraktas som symboler för en 
viss maktordning (Nilsson 2013:20). Maria Sundkvist (1994) diskuterar till 
exempel hur landsbygden var den miljö där omhändertagna barn och unga 
under föregående sekel placerades för att slippa ifrån städernas moraliskt 
nedbrytande kontext (1994:70, jfr Frangeur 2007:44). Det var också fram-
förallt städernas unga som problematiserades av dåtidens barnavårdsnäm-
nder och som ansågs stå under moraliskt skadligt inflytande (Sundkvist 
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1994:64, Frangeur 2007:42). Här får det fysiska sammanhanget betydelse 
även på ett symboliskt plan. Städerna står för det moraliska förfallet och 
landsbygden för det rena och uppbyggliga (Björkman 2001:97).  

Under intervjuerna med behandlingsassistenterna ställde jag frågan vad 
som var deras viktigaste redskap i arbetet. Anders svarade: 

Det är först och främst det här med vi som personer, alltså personalen, 
det är där som det första och största redskapet är. Sen så tycker jag ar-
betssättet och metoderna vi använder. Det tycker jag är steg två. Det här 
med programverksamhet, KBT-tänkande, MI [motiverande intervju],38 
det är många olika verktyg som vi använder i själva vardagen. Ehh... sen 
tre tror jag nog är var stället ligger nånstans. Tänk om det här skulle lig-
ga mitt i en stad där de ser trafik gå utanför, alltså det skulle störa deras 
utveckling mycket. Det här är en tvångsvårdsinrättning det är… så var 
stället är och hur lokalerna ser ut. Är det fräscht så är det lättare att arbe-
ta, det är lättare att säga ’nu får ni städa det ser fördjäkligt ut.’ Så det är 
ungefär så som jag tänker (Anders). 

Anders lyfter fram den fysiska miljön som det tredje viktigaste redskapet i 
behandlingsarbetet. Han betonar dels den yttre miljön, med placeringen av 
institutionen på landsbygden, och dels den inre miljön; att det ska vara rent 
och fräscht. Att förlägga institutioner på landsbygden har, som diskuterats 
ovan, en lång historia; redan vid förra sekelskiftet talades det om den 
”frestelsefattiga landsbygden” (Bolin 1992:38, Sundkvist 1994:64ff, jfr Goff-
man 1961:13) som något gott för de barn och unga som hamnat snett. Det 
ligger också i linje med en grundbult i vårdlogiken i den tvångsvårdande 
kontexten: att individen ska flyttas från ett socialt sammanhang till ett 
annat. Majoriteten av ungdomarna på Viby kommer från stadsmiljöer, och 
landsbygden får då utgöra en helande kontrast till deras tidigare liv. I detta 
finns en kontinuitet från åtminstone det tidiga 1900-talet och fram till idag. 
Flera av de fysiska institutionsbyggnaderna som vid sekelskiftet 1900 in-
hyste så kallade skyddshem eller räddningsinstitut39 står också kvar och an-

 
38 Motiverande intervju (MI) är en samtalsmetod för vardagliga samtal, och för mer 
strukturerade samtal, som handlar om att betona ungdomarnas eget ansvar för att uppnå 
förändring och om att motivera dem i en positiv riktning. Strategier som används i MI-
samtal är att bekräfta klienten, att lyssna på ett reflekterande sätt, att använda öppna 
frågor samt att summera det som sagts i samtalet regelbundet (http://stat-inst.se/om-
sis/verksamhet/vard-av-unga/lvu/metoder-inom-vard-och-behandling/, hämtat 2013-
03-08).  
39 Dessa är historiska benämningar på institutioner för problematiska unga (se t ex Bolin 
1992). 
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vänds idag till ungdomsvård i SiS regi.40 Interiören är också viktig i Anders 
utsaga då han menar att en fräsch miljö gör det lättare att be ungdomen 
utföra normerande arbetsuppgifter som att städa och hålla ordning.  

Helena Hörnfeldt (2009) menar att valet av inredning på vård- och om-
sorgsinrättningar fyller speciella syften. På barnavårdscentralerna, som är i 
fokus i Hörnfeldts studie, kan syftet med inredningen beskrivas som en 
ambition att skapa en miljö som ska vara ”hemlik” men samtidigt förmedla 
känslan av institution (2009:49, jfr Öhlander 1996:54). Denna motstridighet 
i syften kan urskiljas även i studiet av det särskilda ungdomshemmet. Där 
finns dels tanken om att institutionen är ungdomarnas hem och därför bör 
fungera som ett sådant. Personalen kunde anstränga sig för att skapa en viss 
hemtrevlighet genom att baka eller plantera blommor. Dels finns tanken om 
att ungdomarna inte ska trivas för bra så att de ska vilja stanna. Behand-
lingsassistenterna förespråkade då en mer avskalad och steril miljö som inte 
skulle vara alltför mysig eller bekväm. Att inte ha det för bekvämt beskrevs 
som en drivkraft som skulle sporra ungdomarna att fortare ta sig därifrån 
(jfr Frangeur 2007:18, Nilsson 2013:42). Dessa förhållningssätt kan båda 
sägas utgöra artikuleringar av en vårdlogik respektive en strafflogik. I den 
första betonas omsorgens vikt för behandlingen, där ungdomarna ska tas 
om hand för att kompenseras för brister i sin uppväxt, och i den andra är 
det korrektionen som lyfts fram, där ungdomarna inte anses bli motiverade 
till förändring om de har det för bra. Detta senare förhållningssätt samman-
föll ofta också med utsagor om att ungdomarna som befann sig på insti-
tutionen inte hade förtjänat några extra omsorger. En del behandlingsassis-
tenter jämförde institutionens ungdomar med sina egna barn, till exempel 
vad gällde materiell standard som tillgång till tv-spel eller biobesök. I dessa 
behandlingsassistenters utsagor var poängen att det var skevt att deras egna, 
och skötsamma, barn inte hade tillgång till sådant som gavs till sådana 
ungdomar som misskött sig.  

Claes Levin (1998) menar att en av de viktigaste strategierna för att upp-
nå förändring är vad han kallar imitationen av det goda livet (1998:42). I 
detta ingår det att personalen ska upprätta en hemlik miljö samt agera goda 
förebilder för ungdomarna. Samtidigt är regler och stöd för att reglera ung-
domarnas autonomi minst lika viktiga menar han (1998:42). Denna regle-

 
40 Folåsa utanför Linköping är ett exempel på en SiS institution som tidigare varit 
skyddshem. Denna institution diskuteras i Maria Sundkvists historiska avhandling om 
vanartade barn (1994). Ett annat exempel är Råby i Lund som har en historia som 
sträcker sig ända bak till 1840-talet. Denna institution har diskuterats av Claes Levin 
(1998). Då var Råby ett räddningsinstitut och idag är det ett särskilt ungdomshem.  
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ring av den individuella autonomin sker till stor del genom institutionens 
fysiska hinder i form av fönster med pansarglas och låsta dörrar (jfr 
Goffman 1961:13). Detta kan beskrivas som en materiell maktutövning. 
Makten i materialiteten var något som även ventilerades då och då på Viby. 
I exemplet som följer sitter jag tillsammans med två av de ungdomar som 
för tillfället bodde på akut- och utredningsavdelning Östergården. Emil och 
Pontus, som jag kallar dem, är upprörda över att personalen enligt deras 
mening aldrig gör som ungdomarna vill. De uttrycker en frustration över 
att inte kunna röra sig i lokalerna; att inte kunna hämta cigaretter och röka 
när de vill, att inte kunna ringa när de vill och att inte ha tillgång till alla 
sina kläder när de så önskar.  

Emil [ungdom] sitter i soffan och säger: ”Fan vilken makt det är i de där 
nycklarna och telefonen!” Pontus [ungdom] säger att personalen bara 
spelar tuffa. ”Låt mig hämta 20 av mina polare”, säger han (fältanteck-
ningar, augusti 2013). 

Emil och Pontus talar högt och i närvaro av flera i personalen. Den här 
typen av missnöjesutbrott var relativt frekventa och ignorerades vanligen av 
behandlingsassistenterna. Jag menar att det är ett exempel som tydliggör att 
positionerna personal och ungdom skiljer sig åt väsentligt samt att dessa 
positioner i hög grad är knutna till institutionens fysiska miljö och till 
materiella ting; nycklar och larmtelefon i exemplet ovan, som skapar olika 
förutsättningar för ungdomar respektive personal. Frustrationen uttrycks av 
Pontus i form av verbal aggressivitet när han informellt hotar med vad som 
skulle kunna hända om han fick ta dit sina 20 polare. Med detta pekar han 
ut att positionerna på institutionen är kopplade till just den specifika 
platsen och att de inte gäller utanför dess fysiska rum. Etnologen Inger Löv-
krona (1994) har diskuterat nycklar i termer av en maktsymbol. Den som 
har tillgång till nycklar har också ett ökat handlingsutrymme, och detta 
skiljer sig åt mellan gruppen ungdomar och gruppen personal på Viby. Löv-
krona menar dock att det inte är så enkelt som att den som har nycklarna 
besitter makt, utan nycklarna kan tas av någon annan och således även den 
maktposition de medför (1994:194f). Nycklarna kan således betraktas dels 
som en symbol för makt som en struktur av över- och underordning, och 
dels som något instabilt och föränderligt. Inte heller maktrelationerna mel-
lan ungdomar och personal är konstruerade endast utifrån vem som har 
tillgång till nycklarna, utan byggs upp av en mängd olika faktorer. Det 
Pontus och Emil säger ovan visar också att ungdomarna gör motstånd mot 
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sin underordning, i och med att de pekar ut att ordningen är bunden till 
just den här platsen. På institutionen har personalen en position där de kan 
”spela tuffa”, som Emil uttrycker det, men utanför dess ramar skulle ord-
ningen potentiellt kunna se annorlunda ut.  

Georg Drakos (2011) påpekar att relationen mellan läkare och patient är 
asymmetrisk då den som vänder sig till sjukvården i någon mening bär på 
ett lidande och befinner sig i beroendeställning (2011:61). Om vi överför 
detta resonemang på behandlingsassistenter och ungdomar skiljer sig 
situationen något åt eftersom det handlar om tvångsvård och ungdomarna 
själva inte har efterfrågat hjälp; åtminstone inte i den här formen. Likväl är 
det en asymmetrisk relation och personalens överordning har mycket att 
göra med de materiella objekt som Emil, och andra ungdomar med honom, 
känner igen som maktobjekt. Nycklarna och telefonerna symboliserar 
rörelsefrihet och kommunikation men utgör också reella medel för desam-
ma. Drakos menar att rollerna patient och läkare förstärks av den plats där 
de möts (2011:56). Pontus kommentar om att personalen bara spelar tuffa 
och att han skulle vilja hämta dit sina kompisar kan ses som ett exempel på 
att kontexten är avgörande för de relationer som kan formas. Med sitt 
uttalande försöker Pontus förskjuta den ordning som råder och peka på att 
maktordningen hade kunnat se annorlunda ut på en annan plats.  

Att behandlas – att förändras  

Vi ska sträva mot en ständig utveckling, eftersom vi inte är rädda för 
förändring (ur Vibys etik).41 

Institutionsvård som en metod för att komma tillrätta med sociala problem 
har en lång historia i Sverige. Barnhusen är tidiga exempel på samhällsinsti-
tutioner som tog in barn, och var platser där framförallt ogifta mödrar 
kunde lämna ifrån sig sina barn (Sandin 1986:106, 125). Dessa institutioner 
fanns redan på 1600-talet i Sverige. Dock är det först under 1900-talet som 
intresset på allvar riktades mot barn och barndom som ett centralt led i det 
svenska välfärdsbygget (Andresen m fl. 2011:14ff). Statens inflytande över 
barnen ökade, från tidigt 1900-tal och framåt, samtidigt som enskilda famil-
jers inflytande begränsades på olika sätt. Staten blev, bland annat genom 
lagstiftning, en garant för den goda barndomen (Arvidsson 2011:35, jfr 
Andresen m fl. 2011:138, 169). Från att ha varit något långt ifrån självklart 
 
41 Viby hade ett skriftligt formulerat etiskt förhållningssätt som fanns uppsatt på stora 
tavlor runt om i institutionens lokaler. Detta är en av meningarna från dessa tavlor.  
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har statens vård av barn konstituerats som en social logik som vi tar för 
given. Detta ser vi exempel på i den vårdlogik jag identifierat, där staten har 
gjorts ansvarig för det förändringsarbete som genomförs vid de särskilda 
ungdomshemmen. Det finns visserligen de som kritiserar hur vården 
bedrivs, men någon egentlig kritik mot tvångsvården som sådan har jag inte 
funnit. Jag menar därför att denna idag helt enkelt är så förgivettagen att 
reella alternativ inte är möjliga att formulera.  

Jenny Björkman (2001), som har undersökt hur olika former av tvångs-
vård har legitimerats historiskt, har visat att motiven för tvångsvård upp-
visar stor kontinuitet över tid (2001:238). Björkman konstaterar vidare att 
tvångsvård är ett politikområde som inte har en partipolitisk prägel, utan 
där det tvärtom råder en tydlig enighet (2001:32). Både från vänster- och 
från högerhåll artikuleras tvångsvård som något som är nödvändigt för att 
skydda samhället från farliga och/eller sjuka individer, och för att skydda de 
avvikande individerna från dem själva och ge dem vård och hjälp (Björk-
man 2001:125).  

I den behandlingsmiljö som institutionen utgör, tillbringar individen 
hela sin tid och relationer byggs med de behandlare som sköter den dagliga 
omvårdnaden. Dessa behandlare är i sin tur samma personer som övervakar 
individen och samlar information om denna för att anpassa behandlingen. 
Det sociala sammanhangets logik som jag diskuterade i det förra kapitlet 
blir relevant för behandlingsassistenterna som en förståelsegrund för hur 
mänskliga problem uppstår och kan åtgärdas. Om förklaringen till ung-
domarnas problem är att deras sociala sammanhang varit problematiska, till 
exempel deras familj och bostadsmiljö, blir lösningen också fokuserad på att 
förändra det sociala sammanhanget. Detta är den handlingsberedskap som 
logiken möjliggör. Man utgår dock framförallt från ungdomen som individ 
även då, och det är genom att flytta denna till ett nytt socialt sammanhang 
som man vill nå förändring. Det initiala sociala sammanhanget blir dock 
inte föremål för förändringssträvanden.  

Hela vistelsen på Viby är uppbyggd utifrån en utvecklingstanke där den 
unga hela tiden ska röra sig framåt. Betoningen på förändring är den mest 
centrala idén inom det jag kallar för vårdlogiken, och hela institutionens 
organisation är centrerad kring denna idé. Mogge, ungdomen i exemplet jag 
gav inledningsvis i kapitlet, hade just anlänt till intagningsavdelningen. Där 
får nya ungdomar bo under en tid för att introduceras till institutionens 
regler och rutiner och i någon mån lära känna personalen innan de får möta 
övriga intagna. Detta utgör det första stadiet i den process ungdomarna 
förväntas genomgå. Efter ungefär en vecka flyttar den unge till någon av 
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Vibys båda akut- och utredningsavdelningar: Östergården eller Västergår-
den, där han bor med andra ungdomar under en tidsperiod som kan variera 
mellan några veckor och upp till omkring ett halvår. Där genomförs ofta en 
utredning där ungdomens problemområden identifieras och eventuella 
diagnoser ställs. Därefter följer det sista steget, som utgörs av behandlings-
avdelningen Norrgården. De flesta ungdomar följer detta mönster men det 
fanns också de som avvek från denna ordning. En del kunde till exempel 
flytta tillbaka hem eller vidare till någon annan institution redan efter en 
kortare vistelse på någon av akut- och utredningsavdelningarna. Andra 
rymde från Viby och följde av den anledningen inte institutionsvistelsens 
uttänkta steg.  

Erving Goffman (1961) skriver att den vanliga sociala ordningen i sam-
hället inte följer någon övergripande rationell plan. Det gör däremot livet på 
den totala institutionen där de olika påtvingade aktiviteterna är utformade 
”för att uppfylla institutionens officiella målsättning” (Goffman 1961:15). 
Den sociala ordningen på totala institutioner kan alltså sägas vara väldigt 
annorlunda det omgivande samhällets sociala ordning, samtidigt som den 
följer tydliga logiker. Det finns vissa steg de intagna ungdomarna ska gå 
igenom, och en på förhand bestämd rörelse genom institutionens olika steg. 
Samtidigt finns det en föreställning om att det är ungdomen själv som 
väljer, vilket jag diskuterat i termer av det fria valets logik. Den på förhand 
bestämda ordningen visar dock hur begränsade dessa val är som förstås som 
fria (jfr Žižek 1997:36).  

På akut- och utredningsavdelningen genomgår de intagna olika tester 
och utvärderingar som syftar till att kartlägga vad de behöver hjälp med. 
Vissa tester är gemensamma för alla intagna, som till exempel PIKT-testet 
som Mogge genomgick i exemplet jag gav i början av detta kapitel. Alla 
ungdomar genomgår även ett ADAD-samtal42 vid inskrivningen samt när 
de skrivs ut från institutionen. Ett uppföljande samtal genomförs även efter 
avslutad behandling. ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är ett 
dokumentations- och utvärderingssystem som enligt SiS är ”ett stöd vid 
behandlingsplanering och metodutveckling”43 för institutionerna. ADAD är 
ett manualbaserat program med ett antal frågor som är gemensamma för 
alla. Vid dessa intervjutillfällen är det tänkt att ungdomarna ska ges möjlig-

 
42 http://www.stat-inst.se/forskning-och-utveckling/adad-och-dok/ (hämtat 2015-04-13). 
43 http://www.stat-inst.se/forskning-och-utveckling/adad-och-dok/adad/ (hämtat 2015-
04-13). 
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het att själva ge en bild av sin situation samt av vad de anser sig behöva 
hjälp med.  

Utöver de tester och intervjuer som ska vara gemensamma för alla 
genomgår många ungdomar dessutom en utredning under vistelsen på 
Viby. Utredningarna består av ett psykologutlåtande, en pedagogisk be-
dömning, familj- och nätverksutlåtande samt beteendeobservationer som 
behandlingsassistenterna genomför. Genom samtal, tester och observatio-
ner bildar sig psykologer, pedagoger samt behandlingsassistenter en upp-
fattning om ungdomen som utreds, och eventuella diagnoser ställs. Utred-
ningarna utgår från vissa generella områden, som till exempel hälsa, identi-
tet, familj och sociala relationer, men kan även ha mer specifika inrikt-
ningar som grundar sig i socialtjänstens frågeställningar om den unga. 
Socialtjänsten i den ungas hemkommun är den som beställer utredningen 
och till viss del beslutar om dess innehåll.  

Beteendeobservationerna är behandlingsassistenternas huvudsakliga 
ansvarsområde i utredningsarbetet. Det som observeras skrivs ner i ett sär-
skilt datasystem i form av minnesanteckningar, och en del av dessa journal-
förs så att även till exempel socialtjänsten får ta del av dem. Ungdomarna 
undersöks även av läkare (psykiatriker) under institutionsvistelsen och den 
fysiska hälsan är föremål för kontinuerlig övervakning av en sjuksköterska. 
Allt detta arbete syftar till att skapa en bild av individerna som befinner sig i 
behandling, samt deras sammanhang, för att kunna arbeta vidare med vars 
och ens specifika problemområden.  

Att behandlas kan alltså sägas vara att förändras, och de praktiker som 
behandlingspersonalen ägnar sig åt är alla koncentrerade kring detta. Det 
handlar framförallt om att förändra beteendemönster och till exempel sluta 
missbruka narkotika, eller att lära sig strategier för att kunna sova bättre 
eller upphöra med destruktiva tankar. I det korta utdraget ur Vibys egen etik, 
som fanns formulerad på uppsatta tavlor i institutionens olika lokaler, likställs 
förändring med utveckling. Detta visar att utveckling från något som anses 
vara sämre till något som anses vara bättre är vad som eftersträvas. 

Claes Levin (1998) är en av flera forskare som diskuterat förändring som 
en av de mest grundläggande föreställningarna i behandlingsarbete. Den 
huvudsakliga uppgiften för personalen kan sägas vara att ”förändra klienten 
från missbrukare till normal”, som Levin uttrycker det (Levin 1998:42), eller 
att arbeta mot avvikelser och gentemot det som konstruerats som norm (jfr 
Foucault 1987:190ff). På Viby är det avvikelser i form av bland annat miss-
bruk och kriminalitet som står i fokus för det förändrande arbetet. Perso-
nalens egen förståelse av vad deras arbete går ut på handlar dock inte så 
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mycket om att normalisera ungdomarna som att avhjälpa deras lidande. 
Vad deras omsorgsarbete gör är att bidra till konstruktioner av norm och 
avvikelse, men intentionen är en annan.  

Den övergripande inriktningen på behandlingsarbetet på Viby är kog-
nitiv beteendeterapi (KBT).44 KBT är ett samlingsnamn för ett antal meto-
der som alla bygger på idéer från inlärningspsykologi och kognitiv psyko-
logi. Specifika KBT-metoder som används är Aggression replacement train-
ing (ART)45 samt motiverande intervju (MI) som båda är metoder som 
syftar till att ungdomen ska bli uppmärksam på destruktiva tankemönster 
och beteenden och därefter förändra dessa i önskvärd riktning. MI handlar 
till exempel om att behandlaren ska ställa öppna frågor för att den som ska 
behandlas inte ska låsa sitt tänkande vid ett alternativ, utan istället lära sig 
att förändra sitt tankemönster. Istället för att argumentera emot när en per-
son inte vill förändras ska behandlaren fråga klienten varför. När behand-
lingsassistenterna talade om denna metod menade de att MI var ett sätt att 
få ungdomarna att förstå att det är de och ingen annan som ”äger proble-
met”, som många uttryckte det. Detta är ett exempel på hur problem som 
missbruksproblem eller relationsproblem görs till individens ansvar att han-
tera och lösa.  

På Viby finns också något som kallas för programverksamhet som är ett 
tematiskt indelat arbetsmaterial där ungdomarna ser på filmer och disku-
terar i grupp utifrån olika teman. Familj, sexualitet, missbruk och kriminali-
tet är exempel på teman som togs upp i programverksamheten. Även om 
programverksamheten genomfördes i grupper låg fokus även här på ungdo-
marnas individuella problem. Syftet var att var och en som deltog skulle få 
syn på sina egna tankemönster eller relationsmönster för att på sikt förändra 
dessa i en positiv riktning. När det gäller missbruk kunde sessionerna till 
exempel handla om att ungdomarna skulle komma fram till vad som var 
deras individuella ”triggers”; alltså vad som fick dem att vilja bruka narkotika.  

 
44 Kognitiv beteendeterapi (KBT) är enligt SiS den vanligaste behandlingsinriktningen 
och de skriver som följer: ”I KBT arbetar man både med kognitiva metoder, det vill säga 
metoder baserade på hur människan tänker, och på beteendemetoder, det hon faktiskt 
gör” (http://stat-inst.se/om-sis/verksamhet/vard-av-unga/lvu/metoder-inom-vard-och-
behandling/, hämtat 2013-03-08). Det handlar alltså om ett mer övergripande perspektiv 
som ligger till grund för ett flertal behandlingsmetoder som fokuserar människors tanke- 
och beteendemönster och på att förändra människors sätt att tänka och handla.  
45 ART (Aggression Replacement Training) är en metod som liksom MI kan sägas höra 
hemma under KBT-paraplyet. Det är en metod för samtal, oftast i grupp, med två 
huvudsakliga komponenter: ilskekontroll och moralträning.  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/a
rt (hämtat 2015-01-15). 
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Det sista steget i Vibys behandlingstrappa är som sagt behandlingsavdel-
ningen Norrgården. Så här står det i den handbok som ungdomar vid be-
handlingsavdelningen Norrgården får vid inflyttning: 

Att ta klivet från Östergården/Västergården in till Norrgården represen-
terar ett stort steg i din behandling. Vi förväntar oss att du kommer hit 
med ett öppet sinnelag och att du tar med dig allt du lärt dig på Öster-
gården/Västergården. 

Det innebär att vi hoppas slippa tjata om självklara saker, som t ex att gå 
upp i tid på morgonen eller att komma i tid till grupper och andra aktivi-
teter. Om du känner att du har svårt att klara av något är du alltid väl-
kommen att prata med personalen om hur vi bäst ska kunna hjälpa dig. 

Här blir det tydligt att en progression förväntas i och med att den unga 
flyttar från akut- och utredningsavdelningen till behandlingsavdelningen. 
Den unga ska ha förvärvat vissa kunskaper som han sedan bär med sig. 
Dessa kunskaper består i att passa tider och följa en daglig rutin. Det är 
alltså inte vilken förändring som helst som förväntas, utan fokus ligger på 
en observerbar förändring; en förändring som är synlig i ungdomens be-
teende utåt. Ansvaret för att sköta rutiner som att stiga upp på morgonen 
och komma i tid till olika schemalagda aktiviteter läggs också tydligt över på 
ungdomarna själva. Genom en disciplinär makt ska förändrade subjekt 
skapas, vilket kan jämföras med Foucaults teorier om disciplinär makt där 
syftet är att inordna individer i fastställda normativa kategorier (Foucault 
1987:194), och detta sker här genom behandlingsarbete. Fokus på föränd-
ring utgör ett förgivettaget sätt att arbeta och kan därför betraktas som en 
artikulering av vårdlogiken som en social logik (jfr Glynos & Howarth 
2007:133ff). I handboken från behandlingsavdelning Norrgården är det 
vårdlogiken snarare än strafflogiken som artikuleras. Vårdlogiken uttrycks 
genom att behandlingsassistenterna framställs som en stöttande och om-
sorgsinriktad kraft, snarare än som en repressiv och bestraffande sådan.  

Vård och straff: två logiker och en praktik 

Sverige har en lång historia av anstaltsbehandling av vuxna och unga, 
även om det i flera hundra år handlade mer om straff än om behandling 
(SiS baskurs för nyanställda, avsnitt 1, s. 3). 

I det här citatet, hämtat från ett internt utbildningsmaterial framställt av 
SiS, kontrasteras straff och behandling som två motpoler. Straff placeras 
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bakåt i historien och beskrivs som något som inte längre förekommer, åt-
minstone inte i lika hög utsträckning. Samtidigt förläggs modern behand-
ling i samtiden. Här finns en utvecklingstanke närvarande som pekar ut en 
framgångssaga där samhället har rört sig från ett oupplyst mörker mot en 
ljusare samtid och framtid (Salomonsson 1998:182, Arvidsson 2011:25). I 
den idén förutsätts att vi på ett rationellt och kollektivt vis ständigt lär oss av 
våra misstag och medvetet förbättrar samhället över tid.  

Den tvångsvårdande praktiken rymmer alltid både vårdande och straf-
fande aspekter, vilket kan tolkas som två logiker som ibland artikuleras var 
och en för sig och ibland tillsammans. Vård och straff är en central spän-
ning i tvångsvården och här ska jag fördjupa diskussionen om hur detta 
gränsland tog sig uttryck i institutionskontexten. På samma sätt som i ut-
draget från SiS utbildningsmaterial är det också tydligt i Azars utsaga nedan 
att behandling betraktas som en önskvärd praktik medan straff inte gör det. 
Behandling artikuleras här som vård snarare än som straff. 

Jag tror inte på mothugg. Jag tror inte på bestraffningar till exempel. 
Med tanke på vilken problematik vi har så tycker jag att bestraffning är 
redan vad klienterna kanske har [utsatts för] bara att de sitter här. Så att 
nej, ingen bestraffning. Det är lättare att säga så, jag tror absolut inte på 
någon bestraffning. Men jag tror på konsekvenser. I pedagogiskt format. 
I pedagogiskt syfte (Azar).  

I citatet från Azar är både en vårdlogik och en strafflogik tydliga. Azar 
betonar att han inte tror på bestraffning, samtidigt som han menar att ung-
domarna i och med själva placeringen på institution blir straffade. Han 
särskiljer också bestraffningar och konsekvenser, där det förra framställs 
som negativt och icke-önskvärt och det senare som positivt och önskvärt. 
Syftet bakom en handling är vad som avgör om det är att räkna som ett 
straff eller som en konsekvens, inte hur handlingen upplevs eller uppfattas 
av ungdomarna (jfr Sundkvist 1994:12ff, Björkman 2001:275).  

Brottslighet tenderar att bemötas av samhället genom olika former av be-
straffningar. Tvångsvård är ett sätt att bemöta och hantera brottslighet, även 
om det inte innebär en straffrättslig påföljd. Dock blir det tydligt, till exem-
pel genom citatet från SiS utbildningsmaterial, att SiS själva inte gärna talar 
om straff utan hellre om behandling i vården av idag. Jag menar att behand-
ling kan förstås som en flytande signifikant, och att det är ett begrepp som 
därmed kan användas för att artikulera en strafflogik likväl som en vård-
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logik. I vårt samtal uttrycker Kalle spänningen mellan vård och straff på 
följande vis: 

Det är inte så att polis och socialtjänst åker runt och lottar ut platser på 
Viby. Det är klart som fan att det är en form av bestraffning, det är det ju 
naturligtvis. Och det är ett skit, men det är den bästa skit vi har […] Men 
ser man det på ett annat sätt ser man det som en öppen dörr för ett an-
nat liv, och då är det inte längre bestraffning utan det är en räddnings-
planka, och naturligtvis ett nödstopp (Kalle). 

Vad Kalle gör här är att peka på sambandet mellan ungdomarnas tidigare 
handlingar och deras vistelse på Viby. Det är ingen slump, eller med Kalles 
ord ett lotteri, som avgör om socialtjänsten placerar någon på en tvångs-
vårdsinstitution, utan detta bör istället ses som en direkt konsekvens av 
individens egna val och beteende. Kalle är den av behandlingsassistenterna 
som uttryckt den tydligaste kritiken mot tvångsvården som sådan i sin 
beskrivning av den som ”ett skit, men den bästa skit vi har”. Han kan inte se 
ett lämpligare alternativ men han är inte tillfredsställd med de lösningar 
som tvångsvården erbjuder.  

Inledningsvis artikulerar Kalle tvångsvården i termer av en strafflogik 
vilken syftar bakåt till handlingar som ungdomarna tidigare har begått. Mot 
slutet av citatet artikuleras tvångsvården istället i form av en vårdlogik som 
riktar sig framåt mot en förändrad individ som genom vården ges möjlighet 
att leva ett annat liv. Metaforerna han använder för att beskriva vistelsen på 
Viby i termer av en vårdlogik: ”räddningsplanka” och ”nödstopp”, kan båda 
tjäna som beskrivningar av tvångsvården som ett skydd och en hjälp för de 
intagna ungdomarna. Nödstoppet kan dessutom ur samhällets perspektiv 
innebära ett skydd för samhället från farliga ungdomar.  

I det följande avser jag att lyfta blicken något och undersöka ungdoms-
vårdens grundläggande premisser, med stöd i tidigare forskning. Som jag 
redan konstaterat handlar behandling mycket om föreställningen om att 
förändring är önskvärd (jfr Salomonsson 1998:176). Den sjuka eller på 
andra sätt avvikande individen ska genom behandling hjälpas till att bli frisk 
eller mer normal. Detta sker bland annat genom ett strukturerande av 
individernas tid och rum, men även genom olika former av samtalstekniker 
som syftar till att förändra invanda destruktiva tankar och beteenden. 
Medicinering är en annan form av behandling som jag diskuterar längre 
fram. SiS skriver dock på hemsidan om svårigheterna med att behandla den 
klientgrupp som Viby tar emot: 
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Kriminella och aggressiva ungdomar som blir placerade på institution 
hör till de mest svårbehandlade i gruppen ungdomar. De flesta behand-
lingsmetoder ger ganska liten effekt. Den mest effektiva behandlingen 
för kriminalitet och beteendeproblem fokuserar på riskfaktorer hos både 
ungdomen själv och omgivningen, det vill säga hos vänner, familj, skola 
och fritid.46 

Claes Levin (1998) skriver att tanken om behandling i sammanhangen ung-
domsvård eller kriminalvård vilar på en felaktig premiss, då brottslighet inte 
går att bota (eller behandla) eftersom det inte är en sjukdom (Levin 1998:87). 
I citatet från SiS hemsida konstateras också att behandlingen av ungdomar 
med kriminalitetsproblematik sällan lyckas. Frågan är varför man ändå 
väljer den formen för att hantera kriminella och aggressiva ungdomar. Om 
tvångsvården inte fungerar, i meningen att den inte lyckas åstadkomma för-
ändring, bör den då snarare förstås som en form av straff? Finns det andra 
syften med behandlingen än att uppnå förändring hos enskilda individer? 
Officiellt sker alltid placeringen med syftet att ge stöd och hjälp till de 
enskilda ungdomarna (Hallerstedt 2006:17). Så är det till exempel formu-
lerat i LVU-lagstiftningen där tvångsplaceringar beskrivs som skydd för den 
unga och som något som främjar barnets bästa. En parallell effekt av tvångs-
vårdens praktiker är dock de kategoriseringar och konstruktioner av avvi-
kande grupper som i sin tur bidrar till befästandet av normaliteten (jfr Levin 
1998:27, 54). Detta är sällan officiellt uttryckt, men existerar som en implicit 
premiss för ungdomsvården. Tvångsvården kan ur detta perspektiv även 
förstås som en verksamhet där avvikelse separeras från normaliteten, ge-
nom vilket samhällets behov av att bringa ordning i kaos uppfylls.  

Struktur  
Det finns personal som nästan öppet säger att det är löjligt mycket reg-
ler. Och jag kan inte, om jag ska vara ärlig, jag kan inte förstå vad de 
överhuvudtaget har här att göra om de inte har fattat det. För mig är det 
en sådan grundläggande sak att fasta regler och rutiner [är viktiga] och 
att man inte viker en tum. När jag började och jag jobbade som timvika-
rie, och hoppade från team till team och från avdelning till avdelning. 
Det var som natt och dag. Var man i ett gäng som skötte regler och ruti-
ner, som ibland pekar med hela handen när det behövs, då blev det ald-
rig konflikter. De [ungdomarna] rättade in sig i ledet. Alla var glada, alla 
var nöjda. Sen var man ledig två dagar och kom tillbaka när ett team 

 
46 www.stat-inst.se/om-sis/fragor-och-svar-om-sis/vet-man-hur-framgangsrik-
behandling-av-ungdomar-ska-se-ut/ (hämtat 2012-10-18). 
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jobbade som inte håller på regler och rutiner, som låter dem röka två 
meter från rökrutan, bara en sådan liten grej. Eller låter dem fuska två 
minuter på röktiden hit eller dit. Då var det kaos! Det är då de här hoten 
om att skära av halsen kommer, det är då stolar flyger, dammsugare fly-
ger. Det blev så tydligt (Filip). 

Att personalteamen i praktiken arbetade på olika sätt var något som 
ständigt diskuterades i institutionsmiljön. Det fanns bland behandlingsper-
sonalen en önskan om att alla skulle arbeta likadant för att undvika onödiga 
konflikter och skapa trygghet för ungdomarna. Frånvaro av våld och ag-
gressivitet likställs här med trygghet, men samtidigt beskrivs ett visst mått 
av repression som en garant för att förhindra hot och våld; att ”peka med 
hela handen” som Filip uttrycker det. Att arbeta på samma sätt omtalades 
som vikten av att hålla på regler och rutiner, något som man menade var 
grundläggande för att skapa en struktur för arbetet och därmed en struktur 
för ungdomarna. Behandlingsassistenten Filip är i citatet ovan en tydlig 
förespråkare för att vara noga med regler och rutiner. Han menar att det är 
när personalen inte arbetar likadant med upprätthållandet av en struktur 
som hot- och våldssituationer uppstår.  

Regler och rutiner 
I det följande kommer jag att diskutera personalens förståelse av begreppet 
struktur i behandlingsarbete. Struktur var för dem framförallt en uppsätt-
ning regler och rutiner som ungdomarna skulle anpassa sig till i syfte att 
inordna vardagen i ett visst mönster som ansågs främja ungdomarnas väl-
mående och underlätta personalens arbetssituation.  

Lars-Eric Jönsson (1998) skriver om den strukturerade tiden inom men-
talvården som bestämde när vissa saker skulle äga rum och menar att det i 
regulariteten fanns en föreställd terapeutisk poäng. Denna regularitet skapade 
en ordning ”i ett socialt sammanhang där oordning tycktes vara det mest ut-
märkande draget” (Jönsson 1998:141). Genom att goda vanor inpräntades 
hos patienterna antogs de internalisera denna ordning (Jönsson 1998:141). 
Den strukturerade tiden ansågs alltså ha en strukturerande funktion.  

Jag och Roger, som har mångårig erfarenhet av arbete med behandling, 
samtalar om vad struktur kan vara inom SiS och hans resonemang liknar 
det som Jönsson för när han talar om ”en terapeutisk poäng” med den 
strukturerade tillvaron. När jag träffar honom, i mars 2012, har jag precis 
påbörjat insamlingen av mitt empiriska material. Roger arbetar då som 
utbildningsansvarig på det jag kallar Stadsskolan med YH-utbildningen i 
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behandlingsarbete. Tidigare har han arbetat inom flera av SiS verksamheter, 
bland annat på ett LVM-hem och på SiS huvudkontor. 

Jag tänker på att du och jag pratar om struktur. Då tänker jag så här att 
de här ungdomarna inom SiS de behöver ju mycket struktur, de behöver 
förutsägbarhet. Det är också ett sätt för att kunna hantera sig själv i en 
kaotisk tillvaro och de har ju ofta ett kaotiskt liv då så…alltså låt mig 
säga så här: om man har yttre struktur så lär man sig så småningom inre 
struktur. Eller jag kan välja själv att passa tider till en måltid och gå upp 
på morgonen och så vidare. Men till en början måste jag ha den yttre 
strukturen, att så här ser dagen ut och det här händer och då börjar sko-
lan och så. Och det måste gå stegvis, kanske så småningom ta över an-
svaret och lära sig den inre strukturen (Roger).  

Roger talar om struktur som en inlärning som rör sig utifrån och in i indi-
viden för att så småningom förhoppningsvis internaliseras och börja fun-
gera inifrån och ut. I hans utsaga blir det också tydligt att det handlar om ett 
(tillfälligt) övertagande av ansvar som institutionen hjälper individen med. 
Staten går genom tvångsvården in som ställföreträdande förälder för att 
väga upp för sådant ungdomarna tidigare har lidit brist på. Struktur är 
något individen lär sig genom att ta ansvar för den. Struktur är ett nyckelbe-
grepp i institutionsvården som används legitimerande för många av tvångs-
vårdens praktiker. 

Allmän daglig livsföring 
Att anpassa ungdomarna till institutionens struktur var i hög grad kopplat 
till det verktyg som benämndes ”allmän daglig livsföring” (ADL). I den all-
männa dagliga livsföringen ingår att sköta vissa enkla sysslor som att bädda 
sin säng och hålla ordning på sitt rum. Det handlar också om att komma 
upp vid en viss angiven tid och hålla tider för måltider, rökning och möten 
och annat som ingår i avdelningens rutiner. Förutom tidspassning och syss-
lor ingår i ADL att följa avdelningens regler om att inte hota någon eller 
använda våld.  

Det finns flera praktiker som kan sägas utgöra Vibys behandlingsverk-
samhet, och systemet med bedömningen av ADL är en av de mer centrala i 
och med att det var en praktik som ägde rum varje dag vid flera tillfällen. 
Denna metod för att uppnå förändring hos ungdomarna var en slags för-
enklad teckenekonomi (token economy),47 som bestod av ett kryss-system 

 
47 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialt 
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där ungdomarnas beteende och deltagande i den dagliga verksamheten be-
dömdes. Dagen sorteras i detta system in i tre block som motsvarar varsin 
tidsperiod. På förmiddagen kan ungdomar på akut- och utredningsavdel-
ningarna få två kryss. Ett ges då ungdomen bedöms ha skött programverk-
samhet eller skola, och ett ges då ungdomen bedöms ha skött sin ADL. På 
behandlingsavdelningen ger man ett kryss för skola och programverksam-
het i tillsammans med ADL på förmiddagarna. Eftermiddag och kväll kan 
bara generera ett kryss, nämligen för ADL. Om ungdomarna bedöms ha 
misskött sig får de ett streck istället för ett kryss. Kryss-systemet är kopplat 
till belöningar eller sanktioner, beroende på hur man ser det. Genom att 
förtjäna sina kryss tjänar ungdomarna in sin veckopeng, förutom ett grund-
belopp på 100 kronor som alltid ges. Har de inte förtjänat sina kryss får de 
inte den summa pengar som de potentiellt hade kunnat få. Kryss-systemet 
är också kopplat till vistelser utanför institutionen, och ett visst antal 
uteblivna kryss leder till att ungdomarna inte får åka iväg på inköpsresor 
eller utflykter. Kryss-systemet är också kopplat till aktiviteter på institutio-
nen, som att spela tv-spel på fritiden, vilka inte heller tillåts om de uteblivna 
kryssen i schemat har överskridit ett visst antal.  

På sin hemsida skriver SiS att teckenekonomi inom myndighetens verk-
samheter ”används för att motivera och förstärka önskvärda handlingar el-
ler beteenden”.48 Metoden med att använda en teckenekonomi bygger på 
operant inlärningsteori och tanken att beteenden antingen kan förstärkas 
eller försvagas utifrån vilka konsekvenser de får. Teckenekonomi, liksom 
flera andra av de vanligaste metoderna som används inom SiS, kan sägas 
bygga på det KBT-paradigm som dominerar socialt arbete i Sverige idag. 
Behandlingsassistenten Kalle sammanfattar sin syn på KBT på följande vis: 

Det funkar. Förstärk bra beteenden. Det känns liksom som en positiv 
kraft. Istället för att sitta och älta vad mamma gjorde och vad pappa 
gjorde, och det ena med det andra (Kalle). 

Fredrik Svenaeus (2013) skriver om hur KBT och den diagnostiska psykia-
trin blir allt mer dominerande från 1970-talet och framåt, på bekostnad av 
det psykodynamiska förståelsesättet (2013:68f). Vad Kalle säger ovan kan 
sägas sammanfatta den utvecklingen, genom att det sociala sammanhanget 
och ungdomens bakgrund tonas ned till förmån för ett fokus på de ungas 

                                                                                                            
arbete/teckenekonomi (hämtat 2013-11-20). 
48 http://www.stat-inst.se/faktabank/metoder-inom-vard-och-behandling/ 
teckenekonomi-inom-sis/ (hämtat 2013-11-20). 
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beteenden. Med sitt uttalande om att inte fastna i vad mamma eller pappa 
gjorde talar Kalle också emot en stereotyp bild av den psykoanalytiska 
psykologin, där framförallt modern är den som bör beskyllas för allt ont 
som kan drabba en individ.  

Enligt Svenaeus finns det flera sätt att förstå utvecklingen från det psyko-
dynamiska synsättet till det kognitivt beteendefokuserade, bland annat det 
vetenskapliga ideal som sätter kontrollerade experiment och läkemedels-
studier i centrum, och som den dynamiska psykiatrin får svårt att hävda sig 
i förhållande till (2013:68). Även den antipsykiatriska rörelsen, där bland 
andra Erving Goffman var en förgrundsgestalt, kan ses som en bakomlig-
gande orsak till den diagnostiska psykiatrins uppsving (Svenaeus 2013:69). 
För att legitimera psykiatrisk vård behövdes mer precisa verktyg för att slå 
fast psykisk sjukdom. Kritiken mot psykiatrin under 1960- och 70-talen 
menade bland annat att det var alltför lätt att simulera psykisk sjukdom 
samt att de sjuka människorna inte alls var sjuka utan befann sig under 
institutionellt förtryck (Svenaeus 2013:69). För att hävda sig mot denna 
kritik anammade psykiatrin alltmer så kallade evidensbaserade metoder 
som man menade att det gick att mäta effekten av. Som Svenaeus skriver är 
en risk med detta att betydelsen av människors tankar och känslor, som inte 
går att mäta effektivt, undervärderas till förmån för beteenden som går att 
observera och därmed mäta mer tillförlitligt (2013:54). 

Att arbeta med ADL som verktyg, och dess tillhörande kryss-system, är 
en del av vårdlogiken vars syfte det är att styra individen i en viss riktning. 
Tanken är att kryss-systemet ska hjälpa individen att förändras genom att 
uppmuntra beteenden som betraktas vara önskvärda och få individen att 
avhålla sig från beteenden som anses vara negativa. Avdrag var dock ett 
vanligt sätt att benämna de pengar som ungdomarna inte lyckades tjäna in, 
vilket är ett exempel på ett mer strafforienterat språkbruk. Officiellt ska 
man dock inte prata om avdrag när man använder teckenekonomi, utan där 
talas det om förtjänade samt bortvalda kryss. I detta finns en glidning mel-
lan en vårdlogik och en strafflogik där ungdomen enligt det första synsättet 
belönas för det goda beteendet och enligt det andra bestraffas för det dåliga. 
Uttryck för en välvillig maktutövning artikuleras alltså tillsammans med 
mer straffande aspekter när detta anses nödvändigt för att upprätthålla den 
institutionella ordningen. I talet om bortvalda kryss uttrycks också det fria 
valets logik där individen är den som ska förmås att välja, genom att vissa 
beteenden sanktioneras och andra framställs som otillåtna. 

Behandling fungerar i det här sammanhanget som en flytande signifikant 
som kan fyllas med ett vårdande eller ett straffande innehåll beroende på 
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vilken av dessa logiker som aktualiseras. Denna samexistens av vårdlogiken 
och strafflogiken blir till exempel tydlig i och med att det streck i schemat 
som resulterar i mindre pengar för ungdomen kan tolkas på två olika sätt.  
Dels som ett straff för dåligt uppförande, och dels som en konsekvens som 
ska resultera i att ungdomen förmås göra bättre val nästa gång. Trots att det 
är exakt samma handling som tolkas kan behandling i det här samman-
hanget alltså både förstås som någonting repressivt och straffande och som 
någonting uppbyggande och vårdande. 

Behandlingsarbete är maktutövning i och med att det syftar till att 
producera förändrade individer (jfr Foucault 2002:104). Makt kan dock ta 
sig både vänliga och repressiva uttryck i strävan efter förändring. Tvångs-
vård är alltså varken det ena eller andra utan båda två på samma gång. 
Därmed finns det ett visst utrymme för personalen att individuellt betona 
antingen vårdlogiken eller strafflogiken. Det fanns därför en viss variation i 
hur olika behandlingsassistenter förhöll sig till vård respektive straff.  

Det här med bestraffning, det är ett misslyckande liksom, det är aldrig 
bra. Det är något man måste göra ibland, men jag jobbar bra mycket 
hellre med morot än piska (Kalle).  

Kalle betraktar bestraffande praktiker som ett nödvändigt ont, vilket var ett 
vanligt sätt att förhålla sig till det tvångsvårdande arbetet. Moroten och piskan 
som han refererar till är metaforer för positiv respektive negativ motivation. 
Kryss-systemet kan i sin tur förstås som exempel på båda dessa motivations-
former. För att använda Kalles uttryck kan kryss-systemet fungera både som 
morot och som piska beroende på vilken logik som aktualiseras.  

Vårdlogikens och strafflogikens samexistens är inte bara urskiljbar i tolk-
ningen av kryss-systemet, utan blir också synlig i hur detta system används 
som behandlingsverktyg i praktiken. Systemet är i teorin tydligt och alla vet 
vad som gäller, i praktiken finns dock ett stort utrymme för egna tolkningar 
av ungdomarnas beteenden där vissa i personalgruppen är mer rigida och 
andra mer flexibla. Det kan till exempel se väldigt annorlunda ut huruvida 
en personal ger flera chanser för ungdomen att bädda sin säng eller något 
liknande. Vissa i personalen resonerar med ungdomen och ger denna en 
möjlighet att rätta till sitt misstag för att förtjäna sitt kryss, medan andra 
direkt ger ett streck. Det finns alltså ett relativt stort utrymme för perso-
nalen att använda denna behandlingsform mer som ett straffverktyg eller 
mer som en form av vård eller omsorg. Dessa båda sätt att förhålla sig till 
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kryss-systemet, och till regler och rutiner generellt, kunde ibland resultera i 
konflikter i personalgruppen. 

Om jag kommer och pekar med hela handen och är väldigt hård och 
sträng efter reglerna, och så kommer min nästa kollega och lindar in oli-
ka saker och är liksom mer mjuk och inte står för vissa beslut, eller inte 
följer vissa beslut. Då blir det fel, då blir det kaosstämning. Det är viktigt, 
faktiskt. De här [ungdomarna] behöver tydlighet, de behöver struktur. 
De behöver raka rör (Karzan).  

Här beskriver Karzan en vanlig typ av konflikter bland behandlingsassisten-
terna som härleddes ur olika förhållningssätt till regler och rutiner. Detta 
såg vi också i Filips utsaga som inledde detta avsnitt. Inledningsvis i citatet 
beskriver Karzan ett mer repressivt sätt att som personal förhålla sig till 
reglerna, och därefter ett mer relativt sätt som beskrivs som mindre tydligt. 
Det första förhållningssättet beskrivs som hårt och det andra som mjukt. 
Till skillnad från Kalle som såg bestraffning som ett nödvändigt ont så 
framstår det hårda som mer positivt laddat för Karzan. Att vara hård kopp-
lar Karzan samman med att vara ärlig och tydlig och stå för sina beslut, och 
att vara hård framstår därför som detsamma som att vara ansvarsfull. Här 
skulle jag säga att en strafflogik aktualiseras, inte som något nödvändigt ont, 
utan som något gott som syftar till att hjälpa ungdomarna. Straff får här en 
positiv laddning vilket är en företeelse som har historiska bäringar. Maria 
Sundkvist (1994) diskuterar barnavårdsnämndernas befogenheter under 
1900-talets första decennier, däribland deras rätt att låta aga barn som på 
olika sätt inte skötte sig som förväntat. Den retorik som användes då var att 
barn inte skulle straffas utan uppfostras. Agan skulle därmed inte vara ett 
sätt för vuxna att få utlopp för aggressioner riktade mot barnet utan istället 
något som tillämpades för barnets bästa (Sundkvist 1994:12). I detta kom-
pliceras förståelsen av straff och även av vård eller uppfostran. Som Kerstin 
Vinterhed (1977) konstaterar är det dock inte avgörande för barnet eller 
ungdomen som utsätts för till exempel ett tvångsomhändertagande om åt-
gärden beskrivs som vård eller som straff (1977:92ff, jfr Sundkvist 1994:18). 
För den unge är tvånget kännbart hur det än förstås och förklaras. Detta 
kunde även jag se uttryck för när ungdomarna på Viby menade att de inte 
var föremål för någon vård utan enbart kunde förstå institutionsvistelsen 
som ett straff.  

Liksom Filip, som menade att våldssituationer var den oundvikliga 
följden av en bristande struktur, menar Karzan att ”kaosstämning” följer då 
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strukturen inte konsekvent upprätthålls. Detta var ett vanligt sätt att reso-
nera bland behandlingsassistenterna när regler, rutiner och struktur kom på 
tal. Ett annat exempel på det är Linda som uttrycker sig på följande vis: 

Vi har ju mycket regler och rutiner som kan uppfattas, av eleverna och 
även av oss, som löjliga. Men de finns ju på grund av säkerhetstänket, 
och hur ska vi kunna motivera det även om vi själva tycker att det är löj-
ligt. Att man håller fast vid… Och det här förhållningssättet ska ju vara 
att vi håller ALLTID på regler och rutiner, vi tummar ALDRIG på nå-
gonting. För så fort vi börjar göra det, det är då vi tappar mark på avdel-
ningen och det är oftast då det eskalerar. För de behöver det här med 
fyrkantighet, så är det. De ska veta exakt vad som gäller (Linda). 

Linda, liksom Filip och Karzan, poängterar vikten av att upprätthålla en viss 
struktur för ungdomarna. Hon betonar orden alltid och aldrig väldigt 
tydligt när hon talar om att hålla på regler och rutiner, respektive att bryta 
mot uppställda regler. Att vara noga med regler och rutiner beskrivs av 
Linda som fyrkantighet. Det Linda gör, och även Filip i citatet som inledde 
detta avsnitt, är att koppla samman struktur och säkerhetstänkande. Att 
följa ett tidsschema för hur dagen ska vara organiserad, samt vara noga med 
regler och rutiner som finns fastställda på institutionen, upprätthåller bok-
stavligen en viss ordning vars motsats är kaos. I detta finns en fantasmatisk 
dimension i och med att utsagorna innehåller ett dystopiskt narrativ om vad 
som händer om en viss ordning inte upprätthålls. Linda talar om att ”tappa 
mark”, vilket jag tolkar som en beskrivning av att ”tappa makt”. Denna 
fantasi om förlorad kontroll och makt genom att ”tappa mark”, så att ung-
domarnas våldstendenser får utrymme att eskalera, tjänar i sin tur en poli-
tisk dimension av vårdlogiken. Dystopiska narrativ om vad som kommer att 
hända om den rådande ordningen rubbas bidrar nämligen till att befästa 
just den rådande ordningen och förhindra att alternativa ordningar tillåts ta 
plats (jfr Glynos & Howarth 2007:142ff). 

Att lära ungdomarna att leva efter en viss struktur var inte något som all-
tid uppfattades som något enkelt utan förde med sig konflikter i arbets-
gruppen. På frågan vad som uppfattades vara det svåraste med arbetet som 
behandlingsassistent var det flera som svarade att det var att hantera 
kollegornas brist på struktur i arbetet. Omvänt kunde andra se sina kollegor 
som överdrivet rigida i sin tillämpning av regler och rutiner. Ismail är en av 
de behandlingsassistenter som uttryckte en tydlig irritation över det han 
upplevde som en alltför stelbent hållning till institutionens regelverk. Ismail 
var en av Vibys återkommande vikarier som under flera år hade arbetat 
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regelbundet på framförallt de båda akut- och utredningsavdelningarna. Han 
var nästan alltid glad och skrattade och skojade mycket med ungdomarna. 
Regler och rutiner var inte lika viktigt för Ismail som för många av hans 
kollegor, vilket ibland kunde leda till konflikt. I citatet som följer uttrycker 
han med emfas hur fåniga han anser att vissa av institutionens regler och 
rutiner är.  

De kommer inte bli förstörda, barnen, för att de gick ut fem minuter in-
nan och rökte. De har inte blivit förstörda barnen. De kommer inte bli 
förstörda. Alltså, det här är min uppfattning. Det här är barn, fan, de är 
inte i fängelse här (Ismail). 

Vid intervjutillfället pratade han med hög röst och tydlig upprördhet emot 
den fantasi med dystopiskt innehåll, som andra behandlingsassistenter var 
investerade i, där förlorad kontroll över strukturen skulle innebära att ung-
domarna blev förstörda. Ismail kopplar här samman en rigid regelanvänd-
ning med en strafflogik när han sammanlänkar fängelse med den fasta 
struktur som många av hans kollegor förespråkar. Han är inte lika investe-
rad i fantasin om förlorad kontroll, så som vissa av hans kollegor. Genom 
att tala om ungdomarna på Viby som barn aktualiseras en vårdlogik istället 
för en strafflogik.  

Men att arbeta utifrån en given struktur, med regler och rutiner, kunde 
även innebära svårigheter i arbetet med ungdomarna. Behandlingsassisten-
ten Azar talar om det motstånd som kan uppstå i försöken att inordna ung-
domarna i en bestämd struktur: 

Det är då jag kommer få mothugg och motstånd och det är då jag börjar 
förstå att okej, nu håller jag på att arbeta med honom. Det är nu jag får 
mothugg. Jag måste överbevisa med professionalitet och liksom sanning, 
ren sanning, måste jag bevisa för den här grabben att det här är vad som 
kallas för rutin och regler, det här är vad du måste kunna ha för att klara 
av en vardag som en normal person ute i samhället. Då får jag ju mot-
hugg, jag får motstånd (Azar).  

I citatet kopplar Azar samman professionalitet i behandlingsarbetet med 
sanningsanspråk och normalitet. Att vara professionell är att sitta inne med 
sanningen om vad det är att vara normal. Azar talar om behandling som det 
som väcker motstånd hos ungdomarna och går på så vis emot bilden av 
behandling som något alltigenom gott och positivt. Att ”arbeta med” någon, 
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att behandla honom, innebär att väcka ett motstånd och att få mothugg i det 
man gör, enligt Azar.  

Temat normalitet kopplat till struktur kom även upp i samtalet med 
Michelle. Vad jag innan citatet nedan frågat henne är vad ungdomarna gör 
på dagarna och hur en vanlig dag på Viby ser ut. Svaret jag får beskriver inte 
bara det som faktiskt äger rum utan innehåller även motiveringar till varför 
dagen är upplagd på detta sätt.  

De kan välja: programverksamhet eller skola. Och då har man den akti-
viteten fram till klockan fyra och sen är det fritid. Ja, men som en struk-
tur som följer en normal  vardag, hur det ser ut på utsidan. Jag menar, 
man sitter inte och glor på tv hela dagen eller liksom hänger, och ligger 
på soffan. Utan man gör någonting, man aktiverar sig med någonting 
som är meningsfullt (Michelle). 

Här kopplas strävanden efter normalitet samman med föreställningar om 
vad som är meningsfullt. Strukturen som finns på institutionen är en slags 
efterhärmning av vad som har konstruerats som en normal, och därmed 
önskvärd, vardag utanför institutionen. Regleringen av tiden genom ett tyd-
ligt schema är en del av detta skapande av normalitet som behandlings-
arbetet syftar till (jfr Jönsson 1998:141). I Michelles utsaga ställs passivitet 
mot aktivitet och de blir varandras motpoler. Passivitet och aktivitet vär-
deras på olika sätt, där det förra betraktas som negativt och onormalt och 
det senare som positivt och normalt.  

Mogna eller omogna, vuxna eller barnsliga 
Att sköta regler och rutiner har även en åldersdimension och det anses vara 
ett tecken på mognad att själv klara av sådant. Åsa Bartholdsson såg i sitt 
empiriska material att ansvarstagande, respekt för läraren samt att passa 
tiden hörde samman med en position som stor (2008:88). Att vara stor var i 
skolans sfär något eftersträvansvärt och att kalla någon för liten, barnslig 
eller omogen kunde användas som negativa sanktioner. Även i mitt mate-
rial kunde personalen prata om ungdomarna på ett sätt där mogen och 
vuxen var positiva omdömen och där omognaden eller barnsligheten gjor-
des föremål för negativa sanktioner. Talet om ungdomarnas ålder och 
vuxenhet kunde dock ibland te sig motsägelsefullt då de inte heller fick 
framstå som för vuxna utan förväntades agera åldersadekvat utifrån sin 
position som tonåringar (jfr G. Petersson 2003:165). Vad gäller ålder och att 
framstå som mogen eller vuxen var det alltså en fin balansgång som ungdo-
marna förväntades upprätthålla. I föregående kapitel diskuterade jag ålder 
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som en kategorisering som var central för personalens meningsskapande 
konstruktioner av ungdomarna. I detta definierades ungdomarna som be-
handlingsassistenternas motpol, vilket kan uttryckas som att man skilde på 
en barnidentitet och en vuxenidentitet (G. Petersson 2003:165). Det mest 
centrala för personalens förväntningar på ungdomarna vad gäller mognad var 
således att de skulle agera åldersadekvat, men vad som förstods som ålders-
adekvat var inte alltid lätt att få grepp om, utan utgjorde en tolkningsfråga.  

I sin intervjustudie med behandlingspersonal som arbetar inom hel-
dygnsvården av ungdomar, dock inte inom SiS, har psykologen Jan Johans-
son (2007) funnit att många, snarare än att förhålla sig till någon särskild 
behandlingsmetod eller modell, betonar de vardagliga interaktionerna som 
ska representera en normalitet som man menar att ungdomarna behöver 
(2007:12). Han fann i sitt material en tydlig polarisering mellan terapeutiska 
och professionella metoder, och vardaglighet och sunt förnuft i arbetet med 
ungdomarna (Johansson 2007:12). Detta kan ses som en skepsis mot etable-
rade och vetenskapligt utformade metoder, men det behöver inte enligt min 
mening förstås som ett förkastande av behandlingsarbete per se. Jag tolkar 
det snarare som en vilja att omdefiniera vad som bör betraktas som vård 
och behandling, som en rörelse som betonar vardaglighet och normalitet i 
behandlingen, som jag menar även är tydlig inom SiS. Man förnekar inte att 
det är behandling man sysslar med, trots att man kanske hyser en motvilja 
mot att arbeta efter en särskild behandlingsmodell eller metod. Detta kan 
förstås som en artikulation av vardagskunskap, sunt förnuft och icke-teore-
tiserade kunskapsformer, som ställs mot vetenskapligt utformade metoder 
som arbetsredskap. Hur olika kunskapsformer värderades och kopplades till 
en yrkesidentitet bland behandlingsassistenterna kommer att diskuteras 
mer utförligt i nästa kapitel. 

Diagnoser som ordningsskapande och strukturerande verktyg 
I föregående kapitel mötte vi diagnoser som något personalen ofta använde 
för att förklara och förstå ungdomarna på institutionen och deras problem. 
I det här avsnittet ska jag diskutera diagnosernas plats i institutionsarbetet 
och hur de kan utgöra grund för olika behandlingspraktiker.  

I Problembarnets århundrade (2003) diskuterar Mats Börjesson och Eva 
Palmblad hur uppförandeproblem i skolan förklarats historiskt fram till vår 
egen tid. Liksom SiS verksamheter handlar skolan delvis om normalitet och 
avvikelse och om hur avvikelser hanteras. Ett sätt att hantera avvikelser är 
att ge dem namn och därmed skapa kategorier för det avvikande. På det 
sättet går det att förstå behandlingspersonalens tal om ”diagnosungar” och 
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”ADHD-barn” som sätt att skapa ordning och struktur i sin förståelse av 
ungdomarna. Benämningarna av det avvikande har skiftat över tid. Förr 
användes till exempel vanart som benämning på avvikande individer. Idag 
är medicinska diagnoser vanliga som kategoriseringsverktyg (jfr Svenaeus 
2013:12). Börjesson och Palmblad menar att diagnosen placerar individen 
tillsammans med andra individer som liknar denna, samtidigt som diagno-
sticerandet även innebär ett särskiljande från de vanliga eller normala 
(2003:45). Det handlar om ett ”klientiserande av individualitet” och ”en 
gruppindelning av det enskilda” (Börjesson & Palmblad 2003:45). I linje 
med detta menar Foucault (1987) att barn alltid är mer individualiserade än 
vuxna i ett disciplinärt system, liksom ”den sjuke mer än den friske, dåren 
och förbrytaren mer än den normale och den som inte begått någon för-
brytelse” (1987:194, jfr Svensson 2000:185). Genom diagnoser individuali-
seras det avvikande samtidigt som diagnoser skapar mänskliga kategorier. 
Svenaeus skriver om hur diagnoser har en identitetsskapande funktion 
samtidigt som de också ger lidandet en ny legitimitet och mening (2013:21).  

Enligt Börjesson och Palmblad är medicinska förklaringsmodeller som 
diagnosticerandet av till exempel ADHD eller Aspergers syndrom även 
genomkorsade av föreställningar kring moral och pedagogiska modeller. De 
menar att diagnoser motsvarar moralavvikelser där ett antal icke önskvärda 
beteenden ringas in och benämns med namnet av en diagnos. Med dessa 
benämningar följer även vissa idéer om normskapande (be)handlingar vars 
syfte är att korrigera beteenden och individer som faller utanför normen. 
Den gemensamma nämnaren vad gäller diagnoser som till exempel damp 
och vanart (historiskt) är, enligt Börjesson och Palmblad, att de är ”sam-
manfattningar för sådant som utgör irritationsmoment för uppfostrare” 
(2003:40). Detsamma kan sägas gälla för de namn för avvikelse som an-
vänds idag, till exempel när man pratar om hyperaktivitet eller koncentra-
tionsstörningar. Uppfostran, eller behandling, tar vid så snart den medicin-
ska diagnosen är fastställd (jfr Börjesson & Palmblad 2003:36). Börjesson 
och Palmblad menar alltså att det finns en kontinuitet mellan medicinsk 
diagnos och uppfostran; som ju är social och moralisk till sin art. 

Claes Levin kallar sin avhandling om ett särskilt ungdomshem för Upp-
fostringsanstalten (1998) vilket blir ett sätt att fokusera behandlingens 
uppfostrande karaktär. En aspekt av det jag kallar vårdlogiken handlar om 
just uppfostran; att agera substitut för frånvarande eller bristande föräldrar 
och lära ungdomarna en samhälleligt accepterad moral. Flera av behand-
lingsassistenterna i min studie beskriver till exempel sitt uppdrag som att 
det främst handlar om att agera positiva förebilder för ungdomarna, till 



 
 

4. BEHANDLINGSARBETETS PRAKTIKER 
 

 151

exempel vad gällde kost och motion. Några i personalen hade tagit det som 
sin uppgift att motivera ungdomarna till träning och lyfte fram det som vik-
tigt att de rörde på sig och åt rätt.  

Många av de placerade ungdomarna på Viby har någon form av diagnos 
eller får en sådan under institutionsvistelsen. Två av de tre avdelningarna på 
Viby är, som tidigare nämnts, så kallade akut- och utredningsavdelningar 
vars utredningar i många fall resulterar i en diagnos: personalen som jag har 
talat med nämner specifikt de neuropsykiatriska diagnoserna ADHD och 
Aspergers syndrom som vanligt förekommande. Diagnosen utgör sedan 
grund för ett visst förhållningssätt gentemot individen, och vissa specifika 
sätt att bedriva behandling. Även i de fall där en diagnos inte hade fastställts 
spekulerade personalen ibland kring ifall någon kanske hade ADHD och 
förhöll sig till denne som om det var så. Diagnoserna blev således arbets-
redskap för behandling även i de fall då de inte var officiella.  

En vedertagen behandlingspraktik är att medicinera ungdomar utifrån 
deras medicinska diagnoser och på Viby medicinerade en stor del av ung-
domarna för någon form av psykiska besvär. Det kunde till exempel handla 
om ångestdämpande eller antipsykotisk medicin, medicin för att avhjälpa 
koncentrationssvårigheter eller sömnmedicin. Diagnosen utgör således 
grund för praktiskt behandlande, och leder till olika insatser som motiveras 
med hjälp av diagnosen, samtidigt som den fungerar som förklaringsmodell 
för att förstå ungdomarnas beteende.  

Utdraget ur mina fältanteckningar som följer beskriver en mötessitua-
tion där personalen diskuterar ungdomen Marcus tillsammans med sjuk-
sköterskan på Viby. Det var praxis att institutionens sjuksköterska deltog 
vid avdelningarnas behandlingskonferenser där ungdomarnas beteende och 
mående diskuterades varje vecka. Hon förväntades bidra med en medicinsk 
kompetens, vilket i praktiken oftast innebar ett fokus på de mediciner 
ungdomarna brukade och huruvida dessa fungerade eller inte. 

Sjuksystern Kerstin frågar hur personalen tycker att det fungerar med 
Marcus medicin. Han äter Ritalin och har begärt att få ökad dos. Said 
[personal] säger att Marcus har blivit bättre i programverksamheten och 
att han numera sitter upp och jobbar. Han säger att han är imponerad 
över Marcus framsteg. Tariq [personal] säger att Marcus också har blivit 
bättre på att vänta, till exempel om en personal är upptagen och han vill 
något. Sjuksyster Kerstin säger: ”Då kan vi säga att Ritalinet fungerar”. 
Personalen hummar och säger tveksamt ”ja”, ”kanske”, ”om det nu är 
det”. ”Det måste det ju vara. Det är ju det enda han tar”, svarar Kerstin 
med emfas (fältanteckningar, juni 2013).  
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Det här utdraget ur fältanteckningarna visar att det kunde uppstå konflikter 
i institutionskontexten mellan olika yrkeskategorier kring vad som skulle 
räknas som legitima, eller möjliga, behandlingsmetoder. Sjuksköterskan 
Kerstin hänvisar här alla Marcus framsteg tillbaka på det faktum att han tar 
medicinen Ritalin.49 Behandlingsassistenterna som närvarar uppvisar en viss 
tveksamhet till denna verklighetsbeskrivning och tycks vilja överväga andra 
möjligheter till Marcus förbättrade beteende. Här kan man säga att en krock 
mellan olika synsätt på vad behandling är, kan och ska vara, blir synlig, och 
därmed även en krock mellan olika yrkeskategorier verksamma på insti-
tutionen. I och med sin kommentar om att medicinen är att tacka för Mar-
cus alla framsteg diskvalificerar Kerstin behandlingsassistenternas arbete 
med honom. Deras yrkeskompetens som behandlare undermineras, sam-
tidigt som stark tro på mediciners verkan uttrycks.  

Kerstin utgår här från synsättet att medicinsk hjälp bör ges för att av-
hjälpa medicinska besvär (jfr Svenaeus 2013:114), och är därmed tydligt 
investerad i en biologisk logik som förklaringsmodell för ungdomarnas pro-
blem. Denna logik kan sägas aktivera andra handlingsberedskaper för hen-
ne som medicinsk personal än vad den gör för behandlingsassistenterna. 
Läkare och annan medicinsk personal har historiskt verkat legitimerande 
för tvångsvården (Björkman 2001:83), och det finns mycket som tyder på 
att detta förhållande inte har förändrats. Tvärtom har forskning visat hur 
allt fler problem, som tidigare inte har tillskrivits en medicinsk grund, har 
medikaliserats (Björkman 2001:236, Jönson 1997:38, Svenaeus 2013:149). I 
detta har medicinsk personal snarare fått ett ökat ansvar för tvångsvården 
och för dem som tvångsvårdas (Björkman 2001:276).  

Det var dock inte alla som ansåg att medicinering var rätt väg att gå, om 
man önskade hjälpa ungdomarna. Detta såg vi ett exempel på i den för-
siktiga kritik mot tron på medicinens verkan som behandlingsassistenterna 
i fältanteckningsutdraget ovan gav uttryck för. Andra kunde vara än mer 
tydliga i sin skepsis mot praktiken att medicinera ungdomar för olika bete-
ende- eller känslomässiga problem. Motståndet mot medicineringspraktiker 
blev ofta också ett indirekt motstånd mot andra yrkeskategorier än behand-
lingsassistenterna på institutionen. I intervjun med Charlie kommer frågan 

 
49 Ritalin är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla ADHD hos barn 
och ungdomar. Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid och enligt läke-
medelsbeskrivningen så verkar den genom att förbättra aktiviteten i vissa delar av 
hjärnan som är underaktiva. Ritalin kan då bidra till att förstärka koncentrationsför-
mågan och minska impulsivt beteende (www.fass.se, sökord: Ritalin).  
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om medicinering upp, och Charlie menar att ”vi har en tendens att välja den 
snabbaste vägen” när det kommer till behandling av ungdomar med problem. 

Jag tror inte på det här med att bara medicinera folk som har ADHD. Jag 
skulle aldrig medicinera mitt barn om mitt barn hade ADHD. Jag skulle 
försöka… ja jag vet inte vad jag skulle försöka göra, men det skulle ju 
uppstå komplikationer, skolgången och allt det där. Men hellre det än att 
man medicinerar. Det är enkelt att medicinera. Enkelt att sätta en 
ADHD-diagnos. Det är inte lika enkelt att behandla den (Charlie). 

I Charlies utsaga blir medicinering inte en form av behandling. Det är åt-
minstone inte den enda vägen att gå om man vill hjälpa någon. Medicine-
ring är den enkla vägen, enligt Charlie, och behandlingsarbete den svåra. 
Den väg han beskriver för att nå förändring är mer kopplad till samtal och 
till egenskaperna tålamod och ödmjukhet, som han beskriver som något av 
det viktigaste en bra behandlingsassistent kan ha. Dessa egenskaper var 
sådana som ansågs vara användbara i andra former av behandlingsprakti-
ker, till exempel i enskilda samtal med ungdomarna.  

Relationskapande som behandling 

”Ge tid för enskilda samtal” är en strategi som målas upp, för flera av kil-
larna. Enskilda samtal och att få egen tid, själva eller tillsammans med 
personal, förklaras som något som gör det möjligt för killarna att släppa 
på fasaden (fältanteckningar, april 2013).  

En annan central aspekt av behandlingsarbetet på Viby var de enskilda 
samtal som fördes mellan behandlingsassistenter och ungdomar. Det korta 
utdraget ur mina fältanteckningar ovan skrevs ner under en så kallad be-
handlingskonferens där personalen, under ledning av avdelningsförestånda-
ren, gick igenom var och en av ungdomarna tillsammans med de strategier 
för förändring som skulle tillämpas för var och en. Det fanns där en ofta 
uttryckt tanke om att det var något särskilt som kontakten en-till-en kunde 
ge; att denna form av samvaro gav ungdomarna en möjlighet att vara sig 
själva. Detta själv tycktes vara beläget någonstans bakom ”fasaden”; den 
personlighet de unga visade upp utåt, och kunde nås bäst genom det en-
skilda samtalet. Det sociala sammanhang som institutionen utgör framstår i 
detta som något problematiskt som kunde gå på tvärs mot ungdomens för-
ändringspotential. Detta går i sin tur emot en grundläggande idé i vård-
logiken; att institutionen i sig utgör ett system som behandlar, som jag dis-
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kuterade tidigare (jfr Levin 1998:84ff). När det gäller det enskilda samtalet 
är det snarare idén om relationsskapande som betonas. Det finns alltså 
motstridigheter och ambivalenta element i det jag kallar för vårdlogiken, 
där institutionens generella system kunde ses som å ena sidan behandlande 
och å andra sidan som skadligt för behandlingen.  

När Kalle får frågan om vilka hans viktigaste arbetsuppgifter är lyfter han 
särskilt fram vikten av att bygga relationer som det enskilda samtalet kan 
vara ett verktyg för. 

För min del handlar det mycket om att bygga en relation, och i bästa fall 
få ett ögonblick av klarhet i vardagen med de här grabbarna. Jag brukar 
säga att har jag tio minuter av klarhet med varje elev på avdelningen un-
der en vecka så har det varit en djävligt bra vecka. För det är inte alltid 
det går (Kalle). 

Att bygga relationer och/eller allianser med ungdomarna betraktas av 
många av de jag har talat med som en förutsättning för att mycket av det 
andra som görs på institutionen ska fungera, till exempel de olika behand-
lingsprogrammen. Många tänker sig att det är genom enskilda samtal som 
relationer till ungdomarna byggs upp. Flera i personalen menade att det 
fanns alldeles för lite utrymme i deras schema för dessa enskilda samtal. Det 
är dels de många andra arbetsuppgifterna av mer praktisk art som står i 
vägen, menar bland andra Kalle, men även att ”klarhet” i relationen inte går 
att uppnå eftersom ungdomen i fråga inte är redo och helt enkelt inte går 
med på enskilda samtal. 

Enskilda samtal var en behandlingspraktik som existerade i flera olika 
former på Viby, till exempel i form av planerade samtal inom ramen för det 
”kontaktmannaskap” som behandlingsassistenterna var ålagda (jfr Svensson 
2000:179). Alla ungdomar tilldelades minst två kontaktmän när de anlände 
till Viby och dessa hade som uppgift att ta ett särskilt ansvar för sina så 
kallade kontaktelever. Detta skedde bland annat genom enskilda samtal, så 
kallade KP-samtal, där ungdomens situation och mående diskuterades. Det 
är framförallt denna typ av enskilda samtal som inkluderar det relations-
byggande element som jag har diskuterat ovan.  

Lennart är en man i 60-årsåldern som har arbetat på Viby i sex år. Han 
menar att det är en slump som ledde honom till det nuvarande arbetet efter 
att tidigare ha arbetat i många år som journalist. Bland annat var det 
ekonomiska faktorer som fick honom att söka sig till socialt arbete, då 
somrarna var svåra perioder för honom som frilansskribent. Lennarts första 
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erfarenheter av socialt arbete kom sig således av ett behov av lönearbete 
sommartid, men därefter blev han kvar. Lennart är en av dem som värde-
sätter kontaktmannaskapet just för möjligheten att prata enskilt och få 
utrymme för att bygga en relation. Han arbetar på behandlingsavdelningen 
Norrgården där ungdomarna oftast bor under en längre tid. Lennart berät-
tar om en kontaktelev han har haft där det enskilda samtalet tog en särskilt 
stor plats i deras gemensamma samvaro. 

Alltså min förra kille… han var väl här ett halvår. Vi måste ha suttit och 
pratat i hundra timmar. Och man pratar med morsan. Så man lärde 
känna den här killen väldigt bra. Och i många fall så är de liksom, när de 
kommer då, så är det med lite motstånd att släppa in folk. Och då kan 
jag tycka att med min ålder och livserfarenhet och så, så är det en fördel. 
För att förr eller senare så släpper de garden liksom, och det kan ta olika 
lång tid, men de gör det. Och då börjar det liksom kunna hända något 
(Lennart). 

Lennart beskriver hur ankomsten till institutionen ofta medför att ungdo-
marna uppvisar ett motstånd mot att släppa andra människor in på livet. 
Det krävs många enskilda samtal, menar Lennart, för att det ska gå att ens 
börja arbeta med ungdomarnas behandling. Det är först när ungdomarna 
släpper ”garden” som det går att jobba behandlande på allvar, menar Lennart. 
Detta utgör ett exempel på hur institutionskontexten, snarare än att vara ett 
behandlande system, blir ett hinder för att kunna arbeta behandlande.  

Ibland kunde dock de enskilda samtalen användas i det närmaste som en 
form av straff, där ungdomar som på något sätt inte hållit sig till ordningen 
fick sitta enskilt och prata om saken med personal. I en situation där man 
upplevde att någon av ungdomarna hade brutit mot reglerna eller på något 
sätt uppfört sig illa kunde man hänvisa ungdomen till sitt rum och säga att 
man snart skulle komma dit och prata med denne. Dessa samtal syftade inte 
till att skapa positiva associationer utan var snarare att betrakta som repri-
mander för dåligt uppförande och därmed som en disciplinär åtgärd. I dessa 
fall artikulerades enskilda samtal inom ramen för en strafflogik. Det är 
ytterligare ett exempel på hur behandling kan läsas som en flytande signifi-
kant, som alltså kan ges olika innehåll i skilda kontexter och förstås både 
som ett uttryck för vård och för straff.  
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Vilja hjälpa – att så ett frö 

Det mest positiva är nog kontakten med de här [ungdomarna], och en 
slags insikt om vad folk ändå hamnar i. Vikten av miljö när ungar växer 
upp. Alltså, du har ju också jobbat med det här. Det är skrämmande vad 
föräldrar gör, eller framförallt vad de inte gör. Och just den här glädjen 
när man lyckas med någonting. […] Här gäller det att hjälpa folk, och 
det är rätt bra (Lennart). 

Oavsett vilka former och uttryck behandlingsarbetet tog sig var tanken om 
behandling som något gott, i moralisk mening, synligt i behandlingsassis-
tenternas utsagor. Många uttryckte, liksom Lennart, att de hade valt sitt 
yrke för att hjälpa andra människor till ett bättre liv. I Lennarts utsaga 
uttrycks hur kontakten han får med ungdomarna är det mest positiva med 
arbetet för honom, och att det skänker honom glädje när han känner att 
han har lyckats hjälpa någon av dem.  

Önskan om att hjälpa och tron på det goda med behandlingsarbetet kan 
sägas vara en fantasmatisk aspekt av vårdlogiken. Tron på att göra gott bi-
drar till att dölja sådana aspekter av arbetet som visar på motsatsen. Den är 
en fantasi som ger mening åt behandlingsassistenternas arbete trots att de 
faktiska bevisen för dess nytta i ungdomarnas liv är svaga. Jag kommer här 
att fördjupa resonemangen kring hur viljan att hjälpa kommer till uttryck i 
behandlingsassistenternas utsagor.  

Azar säger till exempel att han ”alltid varit en person som gillar att hjälpa 
folk”, när jag ställer frågan vad det var som fick honom att söka sig till so-
cialt arbete från början. Anders talar om detta med att hjälpa andra som en 
av de viktigaste drivkrafterna med jobbet som behandlingsassistent. Men de 
flesta är överens om att den faktiska bekräftelsen på att ha gjort ett bra jobb 
är liten, och att det är svårt att se om man verkligen har hjälpt ungdomarna 
genom den behandling man är med och genomför. 

Som jag brukar säga: jag sår ett frö. Det är väl det som jag… jag är inte 
den som plockar, skördar, på det sättet. Utan det kan vara att jag sår ett 
frö. Och det är betalning nog för mig, för att motivera mig att jobba vi-
dare (Anders). 

Metaforen med att vara den som sår ett frö är en narrativ figur (jfr Johans-
son 2005:34) som återkommer i flera av intervjuerna. Anders är dock en av 
dem som driver metaforen längst i och med sina resonemang om att inte 
vara den som skördar frukten av det genomförda arbetet. Han talar om vet-
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skapen om det frö som han varit med och sått som ”betalning nog” för att 
finna motivationen till fortsatt arbete. Det är inte en konkret betalning som 
Anders talar om, eftersom han inte får se effekterna av arbetet han gör. Det 
var flera andra som tog upp den låga lönen i förhållande till de svåra arbets-
uppgifter behandlingsassistenter kunde ställas inför. Dessa poängterade 
gärna att arbetet som behandlingsassistent inte var ett jobb som valdes på 
grund av lönen utan att det låg andra motivationskrafter bakom. Betal-
ningen som Anders syftar på är alltså inte en ekonomisk sådan. 

Vissa av behandlingsassistenterna för liknande resonemang om att betal-
ningen för arbetet kommer senare, även om det metaforiska uttrycket med 
att så ett frö inte används. Michelle talar om den programverksamhet som 
bedrivs på Viby och som killarna deltar i, och uttrycker sig på följande vis: 

Om det inte är givande just nu så har man i alla fall börjat prata om det. 
De har satt ord på hur de känner, de har satt ord på hur deras tankar är 
och de har öppnat sig för någon annan än sig själv. Det kan vara givande 
längre fram. Tror att det första steget är jätteviktigt. Jag tror på program-
verksamheten och jag tror att det kommer att bli riktigt bra när det flyter 
på. Just för att den är meningsfull, att den kan ge killarna någonting, 
som jag sa: om inte nu, så längre fram. Att det är en start på någonting 
(Michelle). 

Michelles resonemang om att programverksamheten är en start på någon-
ting, som kan bli givande längre fram liknar tanken om att så ett frö som 
kommer att växa i framtiden. Värt att notera är Michelles uttryck om att 
hon ”tror på programverksamheten”. Eftersom resultaten av behandlingen 
inte syns direkt och behandlingsassistenterna inte kan se in i framtiden så 
skapar de motivation genom att föreställa sig en framtid där frukterna av 
arbetet blir synbara. Denna tro på en positivare framtid för ungdomarna är 
vad som gör deras arbete meningsfullt. Behandlingsarbete blir i en mening 
likställt med ett trossystem som inte levererar några faktiska svar, men som 
ger ett mål och en mening med tillvaron. 

Behandlingsassistenternas utsagor om att så ett frö för framtiden, och att 
tro på att ungdomarnas framtid påverkas av behandlingen de genomgår 
idag, inbegriper enligt min tolkning fantasmatiska aspekter. Fantasmatiska 
logiker är enligt Jason Glynos och David Howarth logiker som sällan tål att 
granskas; uttalanden präglade av fantasmatiska logiker går inte att leda i 
bevis (2007:148). Det fantasmatiska har också en affektiv aspekt i och med 
att fantasier är vad som får människor att knyta an till diskurser och logiker. 
Denna affektiva kraft uttrycks med lacansk terminologi som jouissance; ett 
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begrepp som definieras som en ambivalent känsla av både smärta och 
njutning. Förutsättningen för jouissance är nämligen att det utgör en före-
ställning om en helhet som aldrig kan förverkligas (Stavrakakis 1999:49). 
Det är i sin omöjlighet jouissance blir betydelsefullt som en affektiv kraft 
som bidrar till vad vi människor strävar efter i vår sociala verklighet (Stav-
rakakis 1999:48f). Fantasi blir i detta konstruktioner som bidrar till att dölja 
bristerna, eller det omöjliga, i jouissance (Stavrakakis 1999:51). 

De fantasmatiska logikerna som artikuleras i behandlingsassistenternas 
utsagor har en ideologisk signifikans, som syftar till att dölja straffande 
aspekter i institutionsarbetet och att framhålla vårdande och läkande aspek-
ter. På så vis presenterar de en fullständig bild som personalen kan knyta an 
till och som döljer behandlingsarbetets kontingenta och osäkra effekter. 
Behandlingsassistenterna måste tro att den behandling de bedriver leder till 
en positiv framtid för ungdomarna, för att kunna legitimera och rättfärdiga 
sitt eget arbete. Denna tro existerar trots officiella siffror på att behand-
lingen av vissa grupper ungdomar inte är så effektiv och inte hjälper så 
många i realiteten. Detta blir tydligt även i Claes Levins (1998) studie där 
han har undersökt hur det har gått för tidigare inskrivna ungdomar på det 
särskilda ungdomshemmet Råby efter avslutad behandling. Han kommer 
fram till att cirka 80 procent av de unga pojkarna och 50 procent av de unga 
flickorna i studien återföll i brottslighet eller missbruk efter behandlings-
tiden (Levin 1998:263). Levin visar också på att en del ungdomar dessutom 
tillägnade sig nya destruktiva beteenden under institutionsvistelsen. I 
resultaten för vården blir det tydligt att det behandlande syftet måste exi-
stera parallellt med andra syften som mer effektivt uppnås, eller att behand-
lingsarbetet måste understödjas av fantasier för att upprätthålla legitimitet.  

I vårdlogiken finns en tro på att människor kan förändras. Tron är 
central här eftersom ingen kan veta vad som händer i framtiden. Utdraget 
ur mina fältanteckningar nedan beskriver en situation från programverk-
samheten på Viby. Behandlingsassistenten Azar håller en liten föreläsning, 
och diskuterar med utgångspunkt i egna erfarenheter droger och krimi-
nalitet med en av ungdomarna. 

Azar pratar om hur det är att leva som kriminell. Hur det är att se sin 
mamma gråta när man lämnar hemmet med skyddsväst på etc. Han sä-
ger flera gånger att det handlar om egna val: ”det är du som väljer”. Azar 
talar med inlevelse och det är nästan som att han spelar upp en teater; en 
teater som inte är fiktion utan självupplevd. Han säger: ”Precis som 
kristna läser Bibeln och muslimer har Koranen så har jag det här att visa 
för dig” (fältanteckningar, april 2013). 
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Azar är en av flera behandlingsassistenter som själv har kriminalitet och 
droganvändning i sin bakgrundshistorik. I situationen gör han själv kopp-
lingen mellan det egna behandlingsarbetet och religiösa texter såsom Bibeln 
och Koranen. Det egna arbetet liknas således explicit med ett trossystem. 
Detta är att jämföra med vad Michelle uttryckte om sin tro på programverk-
samheten ovan. Referenser till en fantasmatisk dimension i behandlings-
arbetet görs således kontinuerligt i det personalen säger och gör, även om 
det inte sker med avsikt. 

Även ungdomarnas eget ansvar betonas genom talet om att det är de 
själva som väljer. Här artikuleras alltså det fria valets logik som jag har 
diskuterat tidigare. Valet står i Azars berättelse mellan två alternativ som 
tydligt representerar rätt och fel i moralisk mening. Det kriminella livet där 
man lämnar sitt hem med en skottsäker väst på och får sin mamma att gråta 
blir här bilden för det felaktiga valet. Det rätta valet är livet där kriminali-
teten har valts bort och inget skydd mot våld längre är nödvändigt. Modern 
får i detta narrativ symbolisera ett rent och oskuldsfullt väsen som skräms 
till tårar av det moraliskt klandervärda. Hon görs till en slags madonnafigur 
som passivt skadas eller räddas (jfr Lorenzoni 2012), beroende på vilka mo-
raliska beslut hennes barn tar. 

Denna diskussion om tro och behandling kan kontextualiseras genom 
att kopplas till socialvårdens historia där kristen tro och moral genom-
gående har varit centrala element (Björkman 2001:77, Jönson 1997:113). 
Flera av de skyddshem som är föregångare till de särskilda ungdomshem-
men drevs i någon mån i kyrkans regi, liksom kyrkans moraluppfattning 
delades av samhällsorganen (Bolin 1992:33). Fram till 1960-talet var det till 
exempel så att präster var obligatoriska ledamöter i barnavårdsnämnderna. 
Det var från tidigt 1900-tal och under hela 1950-talet också vanligt att 
nämndens ordförande var församlingens kyrkoherde (Bolin 1992:33, Sund-
kvist 1994:51). Kanske är det spår av detta vi ser i de logiker som konsti-
tuerar dagens behandlingsarbete. 

Idag går det att finna kopplingar mellan religion och behandlingsarbete 
bland annat i det så kallade tolvstegsprogrammet där andlighet och gudstro 
är uttalade behandlingsmål och förutsättningar för att behandlingen ska 
lyckas.50 Men även när tro inte finns direkt uttalat i behandlingsprogram 
eller liknande så är det ett närvarande element i behandlingspraktikerna, 

 
50 På Viby tillämpades inte tolvstegsprogrammet, vilket är anledningen till att denna 
diskussion inte fördjupas ytterligare. Dock är det ett behandlingsprogram som används 
på andra särskilda ungdomshem och även i SiS missbruksvård för vuxna.  
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vilket narrativet om att så ett frö är ett exempel på. Jag menar dock att tro i 
dagens behandlingsarbete snarare har en fantasmatiskt affektiv och ideo-
logisk funktion än en religiös sådan. Dock understöds det fantasmatiska 
genom referenser till tro i en mer religiös mening, som i Azars jämförelse 
mellan Bibeln, Koranen och det egna behandlingsarbetet ovan.  

Trots att tvångsvårdens negativa behandlingsresultat inte är helt okända 
för behandlingsassistenterna på Viby fortsätter viljan att göra något gott att 
strukturera och ge mening åt behandlingsarbetet. För att tala med Lacan så 
är kanske till och med det ofullkomliga i behandlingens resultat det som 
möjliggör identifikationen med vården, i den meningen att strävan efter att 
uppnå tillfredsställelse måste bottna i en grundläggande otillfredsställelse 
(Stavrakakis 1999:49). Filip är en av dem som på någon nivå förstår att han 
kanske lever i en villfarelse när han tror sig kunna hjälpa ungdomarna som 
befinner sig under behandling. Det kan uttryckas som att Filip inte är så 
djupt investerad i fantasin om att så ett frö. I någon mån har han kanske 
igenkänt bristen som just en brist vilket skapar ett glapp mellan vad som 
eftersträvas och det eftersträvades stöttande fantasier. Han talar om att det 
ibland känns hopplöst, men att han tror att det kommer att gå bra för vissa 
av ungdomarna han möter. Han känner att han lyckas påverka dem i rätt 
riktning genom sitt arbete. Filip reflekterar kring möjligheten att kolla upp 
hur det har gått för ungdomarna i efterhand genom att ringa och helt enkelt 
fråga. 

Men jag vet inte om jag vill det för då kanske man får ett besked man 
inte vill ha. Antingen har de tagit självmord eller så sitter de inlåsta nå-
gonstans. Eller så har de knarkat ner sig fullständigt, tagit en överdos, el-
ler så har de haft ihjäl någon liksom. Det vill man ju inte veta. För då 
skulle det kännas hopplöst (skrattar), då finns det liksom ingen mening 
med arbetet överhuvudtaget förutom någon slags förvaring. Tillfällig 
(Filip). 

Den tillfälliga förvaringen av ungdomarna på institution är inte tillräcklig 
för att känna sig tillfreds med arbetet, Filip vill också uppleva att han hjälper 
de placerade pojkarna. Det är bidragandet till förändring i ungdomarnas 
destruktiva beteenden som skapar mening i arbetet. Därför är det bättre för 
honom att hålla fast vid den övertygelse som han hyser om nyttan med det 
institutionella behandlingsarbetet. Filips förhållningssätt går att jämföra 
med Goffmans cyniska aktör som inte låter sig duperas av sin egen fram-
ställning men som likväl väljer att agera utifrån en viss roll eller subjekts-
position (Goffman 1959:25).  
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I andra utsagor har tron på nyttan med arbetet en än mer ambivalent 
prägel. Även här är fantasin om att så ett frö närvarande, men övertygelsen 
om att detta är något gott är inte tydlig. I det följande svarar Charlie på 
frågan om han känner att programverksamheten på Viby hjälper killarna. 

Det är svårt att säga om det kommer hjälpa, det vet jag inte, jag vet inte 
hur det kommer se ut när de väl är ute i det fria. Svårt att säga. Men att 
man har sått ett frö, det har man definitivt. Tiden på Viby kommer de 
definitivt att minnas. Sen om de minns det under narkotikans rus eller 
om de minns det bakom arbetsbordet klädda i kostym. Minnas det här 
det kommer de definitivt att göra. Jag kan ju bara hoppas på att det går 
bra för dem (Charlie). 

Charlie tycker sig inte kunna svara på om behandlingen hjälper killarna. 
Samtidigt säger han att behandlingen bidrar till att så ett frö och att den ger 
killarna minnen att bära med sig in i framtiden. Här är alltså sådden det 
centrala element som betonas, men om det blir en positiv eller negativ 
skörd ter sig inte lika självklart. Det utopiska och det dystopiska narrativet 
finns båda närvarande i hans utsaga, och vilket som av dessa båda kan kom-
ma att bli det som väger tyngst. Dessa båda narrativ kan sägas vara ett ut-
tryck för vårdlogiken i fantasmatisk form, som exempel på en positiv 
(utopisk) och en negativ (dystopisk) version av fantasin. Den utopiska blir 
verklig om behandlingen lyckas och den dystopiska om den misslyckas. 
Detta ”korstryck mellan positiva framtidsförväntningar och negativa far-
hågor” kan sägas vara något relativt generellt för hur vi i samhället ser på 
gruppen ungdomar (Estrada & Flyghed 2001:10). Det är en drastisk skillnad 
mellan de båda möjliga framtidsscenarier som Charlie målar upp för hur 
och när ungdomarna kommer att minnas tiden på Viby: antingen som 
drogmissbrukare eller som kostymklädda med ett arbete. Samtidigt framstår 
de båda scenarierna i Charlies utsaga som fullt möjliga, vilket än mer 
tydliggör det omöjliga i att kunna förutspå framtiden. I början betonar 
Charlie att han inte vet flera gånger; han kan inte veta hur det kommer gå 
för ungdomarna. Mot slutet betonar han istället ordet ”definitivt” flera 
gånger vilket agerar motsats till att inte veta och att det är ”svårt att säga”. 
Här finns en spänning och, som Charlie själv uttrycker det, ett hopp för 
snarare än en tro på, ungdomarnas välgång.  

Här är det viktigt att påpeka att behandlingsassistenterna sällan såg sitt 
eget behandlingsarbete som orsak till misslyckanden hos ungdomarna. Det 
var snarare socialtjänstens brist på uppföljning av behandlingen; så kallad 
eftervård, eller ungdomarnas privata nätverk som lastades om något gick 
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fel. Tron på den egna behandlingen stod oftast orubbad i behandlings-
assistenternas utsagor.  

Andra väljer att nyktert betrakta och ta till sig de negativa vårdresultaten, 
och istället omformulera de personliga målen med arbetet. Karzan uttrycker 
sig på följande vis: 

Statistiken är ju inte för oss, den är emot oss. De flesta återvänder till det 
sämre. Så därför, kan man få en kille, två killar, att fatta att: okej den här 
vägen är fel, jag tar den här vägen istället. Då har man lyckats (Karzan).  

Detta resonemang liknar det om att så ett frö på så vis att det handlar om att 
se det stora i det lilla och betrakta detta som gott nog. I Karzans utsaga 
handlar det om att hjälpa några få personer till vad man menar är ett bättre 
liv, snarare än att göra någon liten nytta för alla ungdomar i behandling. 
Det är ett ganska cyniskt förhållningssätt som Karzan visar prov på här, där 
det är gott nog att hjälpa en eller ett par ungdomar samtidigt som de övriga 
inte blir hjälpta eller till och med återvänder till något sämre efter avslutad 
behandling. 

Metaforen om att behandlingen på Viby utgör en början på någonting 
uttrycker Linda på följande sätt: 

Vi kan så en kärna här. Vi kommer ju aldrig liksom lyckas behandla nå-
gon på en akutavdelning klart. Men vi kan ju definitivt... kan de blicka 
tillbaka efter fem, sju år, eller två år till och med, och säga att ’shit va bra 
det var där’ liksom. Även om de kanske har varit världens gangstrar här, 
så att det gäller ju bara att se dem som de är. Det är små pojkar, de är 
fortfarande barn de flesta av dem. Ofta har de svårigheter  som gör att de 
är yngre än vad deras ålder på pappret säger. Möta dem där de är helt 
enkelt och någonstans väcka en tanke, det är vårt främsta arbete (Linda). 

Här finns, liksom hos flera av de andra ur personalen, ett framåtblickande, 
där tanken är att tiden på Viby ska vara föremål för tillbakablickande för 
ungdomarna. I fantasin om att så ett frö, plantera en kärna eller börja på 
något nytt, ingår den här berättelsen om ungdomen som blickar tillbaka och 
minns. I Lindas utsaga lyfts också tanken om ungdomarna som barn fram, 
vilket också talar till tanken om att något nytt börjar i behandlingsarbetet. 
Som jag diskuterade i föregående kapitel var det något gemensamt för 
många behandlingsassistenter att förstå de placerade ungdomarna som barn 
trots att flera av dem hade uppnått vuxen ålder (jfr Jönson 1997:39ff).  
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Detta kan förstås i relation till att barn väcker associationer om oskulds-
fullhet och om att det inte är för sent att påverka dem (Jönson 1997:50). I 
föreställningen om ungdomarna som barn finns därför också föreställ-
ningen om att behandlingsarbetet kan nå framgång. Fröet som kan växa 
genom en metamorfos blir en nästan övertydlig symbol för barnet som ska 
förändras från en person till en annan. Talet om förändring, som återkom-
mer i många av behandlingsassistenternas utsagor, kan därför sägas vara ett 
uttryck för samma fantasi som den om att så ett frö.  

Konstruktioner av maskulinitet i behandlingsarbete 
Vid de observationstillfällen då jag deltog i det dagliga arbetet på Vibys tre 
olika avdelningar, blev det tydligt att en del av det normerande arbetet som 
bedrivs i behandlingen av ungdomarna har en tydlig koppling till genus. 
Könsnormer om hur en riktig man är var något som vid flera observations-
tillfällen förmedlades till ungdomarna i samtal. I det följande kommer jag 
att analysera situationer där genusnormer gjordes explicita i behandlings-
arbetet med fokus på interaktionerna mellan en manlig behandlingsassis-
tent och två ungdomar under en dag av programverksamhet.  

Att ungdomarna på Viby är pojkar och unga män är en av förklaringarna 
till det fokus som finns på just manlighet i arbetet. Med detta följer vissa 
förväntningar på att pojkar och unga män ska bete sig och vara på vissa sätt 
just i egenskap av sitt kön. Som jag kommer att visa i exemplen nedan finns 
en machologik närvarande i behandlingspraktikerna. Den innehåller vissa 
kulturella och sociala föreställningar, vissa materialiteter (framförallt i form 
av manligt kodade kroppar och attribut) samt vissa maskulinitetspositioner. 
Vibys sociala sammanhang är närmast uteslutande en homosocialt masku-
lin kontext. Män och pojkar konstruerar tillsammans, och i relation till 
varandra, sina maskulina subjektspositioner där både närhet och skillnads-
skapande samt makt och maktlöshet har sin plats (jfr Lalander 2009:69). 
Undantagen som till viss del bryter av den homosociala samvaron utgörs av 
de få kvinnliga behandlingsassistenterna. Under tiden för fältarbetet bröts 
den även av min närvaro. 

Kevin och Marcus [ungdomar] ska ha programverksamhet bestäms det 
på morgonen. Danne [personal] ska hålla i en diskussion om sex och 
samlevnad som är veckans tema. Kevin säger: ”Kan vi inte göra något 
som gör att vi gör framsteg i vår behandling?” Jag frågar vad han tycker 
att de ska göra och han säger att bara man gör något som är meningsfullt 
så är det bra. Jag frågar om inte det de ska göra är en del av deras be-
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handlingsprogram och Kevin säger: ”Vi är väl inte sexmissbrukare hel-
ler?” Danne sitter med en pärm med frågor i. Han tycks inte ha läst ige-
nom uppgifterna i förväg utan sitter och läser tyst för sig själv innan han 
säger något. Fnyser åt en del, skrattar lite. Han ger ett ganska tafatt in-
tryck. Berättar först att det enligt lag är förbjudet för någon som är över 
15 år att ha sex med någon under 15 år. Han frågar vad killarna tycker 
om det. Kevin säger att han tycker att en 14-åring och en 16-åring ska få 
ligga om de vill. Det blir ingen direkt diskussion. Danne vänder blad. 
Nästa sida handlar om sexmissbruk. Danne börjar berätta om en polare 
till honom som är i 35-årsåldern och som har varit ihop med samma tjej 
sedan han var runt 20. Danne säger att den här mannen har legat med 
över 1 000 tjejer. ”Att hon inte fattar!” säger han, med hänvisning till 
mannens flickvän. ”Då måste man vara lite dum”. Killarna håller med. 
Danne berättar om hur hans vän successivt har brutit ner tjejen; fått 
henne att sluta studera, sagt att hon inte får ha på sig vissa kläder etc. 
Danne utbrister: ”1 000 tjejer! Det är ju rockstjärnesiffror!” (fältanteck-
ningar, maj 2013).  

Uppgiften som beskrivs ovan var tänkt att vara en diskussionsuppgift där 
killarna skulle ha möjlighet att reflektera kring frågor om sexualitet med 
betoning på etik och moral gällande sexuella praktiker. ”Låt diskussionen ta 
tid” och ”ge utrymme för ungdomarnas frågor och reflektioner”, står det i 
instruktionen till denna lektion. Ungdomarna släpps dock inte in så mycket i 
den aktuella situationen och ingen diskussion tar fart. Istället för att upp-
muntra till vidare diskussion och reflektion från ungdomarna så tar behand-
lingsassistenten Danne över samtalet genom att berätta om sin vän, som 
kanske skulle kunna definieras som en sexmissbrukare. Det är dock inte den 
manliga kompisen som lyfts fram som problematisk. Hans många sexuella 
kontakter beskrivs istället i termer av framgång. Det är istället den bedragna 
flickvännen som i viss mån ges ansvaret för mannens omfattande otrohet. 
Kvinnan beskrivs som dum medan mannen ges status av en rockstjärna.  

Efter en rast ska programverksamheten fortsätta på samma tema: sex och 
samlevnad, och även då är det Danne som håller i den. 

Programverksamheten fortsätter efter lunch med en behandlingsfilm 
som heter Kvinnan.51 Det är en dokumentär där kvinnor i olika åldrar 
får prata om sina kroppar och om sex bland annat. De diskuterar kom-
plex som de har eller har haft, när de förlorade oskulden och andra äm-
nen relaterade till kropp och sexualitet. Bilder av deras ansikten när de 
pratar varvas med svepande bilder på deras nakna kroppar till musik. 

 
51 Jag har sökt, men inte funnit, någon länk eller vidare referens till denna film.  
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Där får man inte se ansiktena så det går inte att med säkerhet säga vem 
som är vem. Marcus och Kevin säger innan att det är en dålig film, de 
har sett den förut.  

De kommer med kommentarer kring kvinnornas utseenden under fil-
mens gång: ”Hon var fin”, ”Hon ser ut som ett mongo” etc. Även Danne 
kommer med kommentarer om kvinnornas utseende och säger t ex: 
”Hon var faktiskt jättesöt”. Från filmen hörs en av kvinnorna säga: 
”Kvinnor bedöms ju väldigt mycket utifrån sitt utseende, det går ju inte 
att komma ifrån”. Även en del kommentarer från Danne om att filmen 
inte är så bra: ”Vi får titta nu, det är väl allmänbildande eller något”, sä-
ger han med ett flin. 

När filmen är slut går Danne iväg till avdelningens personalutrymmen, 
killarna har fritid och tänker sätta igång en annan film. De har satt ett 
USB-minne i tv-boxen med egna filmer på. Kevin sätter igång en porr-
film där tre tjejer står i underkläder och smeker och kysser varandra. 
Personalen Ahmed ber Kevin stänga av. Killarna säger skrattande att de 
har massor av porr som de kollar på när de är på sina rum. Detta kom-
menteras inte av personalen. Killarna sätter igång filmen ”Sommaren 
med Göran” istället. Per [personal] säger att Danne nog har en del frågor 
om behandlingsfilmen som de ska diskutera. Men detta händer inte då 
Danne har gått iväg för att syssla med annat och killarna fortsätter att tit-
ta på komedifilmen (fältanteckningar, maj 2013). 

Behandlingsfilmens syfte tycks vara att problematisera idealbilder av hur 
kvinnor förväntas se ut och istället visa upp en variation av utseenden. I 
institutionskontexten blir effekten dock den rakt motsatta då både personal 
och ungdomar befäster vikten av att se bra ut i enlighet med rådande ideal. 
Tillsammans konstruerar ungdomar och personal en gemensam maskulin 
position, där en av mannens uppgifter är att bedöma kvinnors utseende och 
betrakta kvinnor som objekt för ett heterosexuellt begär. Filmen leder inte 
till en fördjupad förståelse för kvinnor som subjekt, utan följs istället av att 
ungdomarna sätter igång en porrfilm. Killarna tycks inte göra någon 
skillnad mellan behandlingsfilmens nakenhet och porrfilmens nakenhet – 
annat än att den förra visar upp fler kvinnor de kategoriserar som fula.  

Den här episoden var en av de jag gjordes del av under fältarbetet där det 
var svårt för mig att upprätthålla en position som forskare som fanns på 
plats för att enbart observera. Jag blev illa berörd på flera plan, framförallt 
på grund av hur ungdomarna i den här situationen fick ta del av en i min 
mening djupt problematisk syn på hur män och kvinnor får vara som 
sexuella varelser. Dannes skämt om ”rockstjärnesiffror” när han talar om 
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sin väns otrohet och psykiska misshandel av sin flickvän, och hans kom-
mentarer om kvinnorna i filmens kroppar som fina eller fula, bidrog till att 
upprätthålla en maskulinitetsposition där män är sexuella jägare och kvin-
nor får skylla sig själva om de blir offer i denna jakt (jfr Pettersson 2001:77).  

Situationen var även obehaglig på ett personligt plan när jag väldigt 
konkret fick känna en utsatthet i egenskap av att vara kvinna. Jag satt i en 
soffa tillsammans med två tonårspojkar och en vuxen man under hela det 
ovan beskrivna skeendet, och alla andra som befann sig i lokalerna var 
också män. Att höra deras samtal, deras kommentarer om kvinnornas 
kroppar och att konfronteras med den objektifierade kvinnopositionen i 
porrfilmen kan bäst beskrivas som en situation jag upplevde som hotfull. 
Det gjorde mig uppmärksam på det latenta könsvåld som genom inter-
aktioner som dessa ständigt konstrueras och upprätthålls i institutionsmil-
jön. Jag tänkte först att det var märkligt att interaktionen mellan ungdo-
marna och Danne tog sig sådana uttryck trots att jag var närvarande. Senare 
har jag börjat tänka att det kanske var just på grund av att jag var när-
varande som situationen blev så som den blev. Maskulinitet och femininitet 
konstrueras ofta i relation till varandra, i ett aktivt skillnadsskapande mellan 
könen (Pettersson 2001:74f). Kanske var det därför så att den maskulinitets-
position som jag ovan har beskrivit i mina fältanteckningar accentuerades 
av min närvaro i egenskap av kvinna. 

Protestmaskulinitet, så som det har diskuterats av Raewyn Connell 
(1996), är en reaktion på den hegemoniska maskuliniteten, vilken är den 
mest tongivande och ideala manlighetspositionen i samhället. Connell häm-
tar detta begrepp från läkaren och psykologen Alfred Adlers52 diskussion 
om den maskulina protesten, vilket är en reaktion på upplevd maktlöshet. 
Den resulterar i ett överdrivet anspråk på den slags makt som vi samman-
kopplar med maskulinitet (1996:137). Protestmaskulinitet kan till exempel 
utryckas genom vårdslös bilkörning eller genom våldsyttringar (Connell 
1996:137). En fysisk tillgång i form av en manligt kodad kropp möjliggör 
denna maskulina subjektsposition – som samtidigt är ett uttryck för makt 
och för en upplevd maktlöshet. De unga killar som befinner sig inom 
tvångsvården har genom sina normbrytande handlingar artikulerat protest-
maskulinitet. Men i institutionens praktiker artikuleras protestmaskulinitet 

 
52 Connell hänvisar till Alfred Adler 1928, 1956 och 1992. Jag listar dessa arbeten i av-
handlingens litteraturlista. Min diskussion kring den maskulina protesten eller protest-
maskulinitet grundar sig dock helt och hållet i Connells tolkning av Adler.  
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även av de manliga behandlingsassistenterna, vilket i Vibys kontext kom-
mer till uttryck i form av machologiken.  

Behandlingen som äger rum på Viby är, som diskuterats tidigare, inte 
bara det som sker i formella samtal och gruppdiskussioner. Hela det sociala 
sammanhang som institutionen utgör är tänkt att förändra ungdomarna 
och verka normativt på deras beteende. Vid kvällsfikat en kväll äger följande 
rum: 

Danne och Bahram [personal] sitter och pratar om att de aldrig vill ha 
döttrar. Vid bordet sitter även jag, Hanna [personal] samt fyra ungdo-
mar. De båda manliga behandlingsassistenterna menar att det skulle 
vara jobbigt att behöva skydda döttrarna från alla tonårspojkar som vill 
ligga med dem. Bahram vänder sig till mig och säger: ”Det är ingenting 
muslimskt eller så”. Ungdomarna deltar inte i samtalet men sitter med 
och lyssnar och skrattar åt Danne och Bahrams målande beskrivningar 
av vad de skulle göra med de killar som försökte ha sex med den eventu-
ella dottern. Danne säger bland annat att han skulle låta dottern ha på 
sig trosor med sprängmedel i så att den kille som skulle försöka stoppa 
in kuken skulle få den bortsprängd. Bahram säger att det som skulle vara 
allra värst är att han skulle veta exakt vad tonårskillarna tänker eftersom 
han hade varit likadan själv i tonåren. Han skulle känna igen blicken hos 
dem när de tittade på honom och spelade artiga trots att de bara tänkte 
på sex med hans dotter. Bahram berättar att hans flickvän väntar barn 
och säger med en suck att han säkert kommer att få en dotter (fältan-
teckningar, augusti 2013).  

Här målas två möjliga maskulinitetspositioner upp: tonårspojken och den 
beskyddande pappan. Positionen tonårspojke är inte möjlig för Danne och 
Bahram att ta, utan de identifierar sig istället med den beskyddande pappan. 
Bahram pratar dock om att han minns sin tid som tonårspojke och att han 
därför i någon mån kan identifiera sig med den positionen. Det finns alltså 
en slags kontinuitet här; en förmodat naturlig utveckling från pojke till 
man. Dessa positioner är samtidigt stridande parter i förhållande till varan-
dra där den ena sidan strider för att ha sex, och den andra sidan strider för 
att förhindra att detta sker. Objektet som de kämpar om är detsamma men 
målet ser olika ut. I detta tydliggörs alltså två maskulinitetspositioner som 
är i konflikt med varandra samtidigt som de i någon mån är en och 
densamma. Den föreställda dottern har ingen egen vilja eller drift i detta 
utan är utlämnad till den sida som vinner striden om henne.  

I diskussionen är det tydligt att kvinnors sexualitet är mäns ansvar och 
att deras manlighet i viss mån är knuten till kvinnors sexualitet. Kvinnan 
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antas inte kunna försvara sig själv, och blicken Bahram beskriver att han 
skulle få utgör exempel på en maktkamp män emellan. När Bahram vänder 
sig till mig för att påpeka att det inte är något muslimskt som ligger bakom 
upptagenheten av den framtida dotterns sexuella relationer talar han till en 
diskurs som är i omlopp, om muslimer som kontrollerar sina döttrar, och 
som han kanske tror medvetandegörs hos mig när jag hör diskussionen 
mellan honom och Danne (jfr Pripp 2001:71ff). Samtidigt pekar han ut 
detta av att vara väktare av kvinnlig sexualitet som en mer övergripande 
maskulinitetsposition.  

Diskussionen om de tänkta döttrarna får ytterligare en dimension om 
man beaktar att den äger rum i närvaro av flera tonårspojkar. Då diskus-
sionen har iscensatt tonårspojken och den beskyddande pappan som stri-
dande parter har ett avstånd på samma gång skapats mellan ungdomar och 
personal. Samtidigt normaliserar samtalet tonårspojkar, och män mer 
generellt, som sexuella varelser som tar för sig av flickor och kvinnor utan 
att äga ansvaret för detta. Det är istället flickans eller kvinnans närstående 
män som äger ansvaret. Om flickorna görs till offer som inte har någon 
egen vilja eller drift så görs pojkarna till offer för sina drifter (jfr Pettersson 
2001:76ff). Jag talade tidigare om en strid om kvinnors sexualitet. Men det 
är inte män som strider mot kvinnor här utan snarare handlar det om olika 
maskulinitetspositioner som kämpar mot varandra. Bilden av den ofödda 
dottern är det som legitimerar kampen.  

Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet har de praktiker som behandlingsarbetet på Viby är kon-
stituerat av, till exempel programverksamhet, medicinering, teckeneko-
nomi, enskilda samtal och informellt samspel diskuterats. Jag har också 
diskuterat de logiker som artikuleras genom dessa praktiker; vårdlogiken 
respektive strafflogiken.  

Den vårdlogik som framtonar i materialet präglas av en tro på för-
ändring, och hela strukturen som organiserar behandlingsarbetet på Viby är 
styrt av en utvecklingstanke där individen hela tiden ska röra sig framåt. I 
denna struktur slussas ungdomarna vidare, från intag till akut- och utred-
ningsavdelning, och slutligen till behandlingsavdelning. I denna logik för-
stås behandling som en form av omsorg eller hjälp för ungdomarna.  

Samma behandlingspraktiker kan dock också förstås som straff, och 
artikuleras i det jag benämner som strafflogiken. Jag talar därför om be-
handlingsbegreppet som en flytande signifikant som ges olika innehåll i 
olika kontexter. På grund av det centrala spänningsfältet mellan vård och 
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straff kunde personalen vara mer investerade i antingen den ena eller den 
andra av dessa logiker utan att någon egentlig dislokation uppstod för verk-
samheten som sådan. Både vårdlogiken och strafflogiken framstår ofta som 
sociala logiker i institutionskontexten då båda innehåller element som tycks 
vara självklara och tas för givna i tvångsvårdens gränsland mellan vård och 
straff. Men dessa logiker kan även artikuleras som politiska logiker be-
roende på sammanhang. Behov av att utmana, eller återkonstituera en viss 
logik, kunde uppstå i enskilda interaktioner på institutionen. Vid sådana 
tillfällen fick fantasi, eller fantasmatiska logiker en central roll i personalens 
meningsskapande.  

En av dessa fantasier som framträder i mitt material är fantasin om att så 
ett frö. Denna narrativa figur återkommer i flera av intervjuerna och hjälper 
personalen att skapa helheter i ett meningssammanhang som annars skulle 
framstå som fragmenterat och kontingent. Fantasin om att genom behand-
lingsarbete så ett frö hos ungdomarna döljer straffande aspekter och beto-
nar arbetets vårdande sidor. Den hjälper också personalen att finna mening 
i arbetet, trots att statistik kring tvångsvårdens behandlingsresultat ofta 
presenterar en negativ bild.  

Nästa kapitel kommer att fokusera personalens yrkespositioner och 
analysera vem som anses vara en bra behandlingsassistent och vem som inte 
anses hålla måttet.  
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5. Behandlingsassistenters professionella 
subjektspositioner 

Jag presenterar mitt projekt på en distansutbildning för behandlingspe-
dagoger och pratar bland annat om tyst kunskap. Flera av de studerande 
arbetar inom SiS. Efteråt får jag många frågor och kommentarer från de 
studerande, många är positiva. Men längst bak sitter en man i tränings-
kläder, med rakat huvud och armarna i kors som har en mer negativ in-
ställning. Han är en av de SiS-anställda. Han tar ordet och säger: ”De tio 
sämsta jag har arbetat med var utbildade”. Enligt honom är det onödigt 
att utbilda sig; det som ger något är praktisk erfarenhet. Han menar att 
folk kommer dragande med alla möjliga intyg från utbildningar som 
egentligen inte säger någonting om lämplighet eller kompetens för arbe-
tet; ”Nån jävla drejkurs” säger han, och många i klassrummet skrattar 
(fältanteckningar, mars 2012). 

Denna episod utspelade sig under ett av mina fältarbeten på utbildningar 
för behandlingsassistenter som jag genomförde i början av avhandlings-
arbetet. Det skulle visa sig längre fram att denna negativa syn på formell ut-
bildning var signifikant även bland de behandlingsassistenter som är studi-
ens huvudinformanter. ”Drejkursen” får i mannens utsaga visa på hur god-
tyckligt han tycker att det som lärs ut på olika kurser är. Jag förstår hans 
uttalande som en drastisk beskrivning av upplevelsen där de kunskaper som 
lärs ut under formella utbildningar dåligt stämmer överens med de kvalifi-
kationer som behövs i det praktiska arbetet. En utbildning i behandlings-
arbete kan upplevas lika meningslös som en drejkurs, och ingen av dessa ut-
bildningar kan ur ett sådant perspektiv ge behandlingspersonalen det som 
krävs för att göra ett bra arbete med ungdomarna.  

I det här kapitlet kommer jag att fokusera på personalpositionen genom 
att undersöka behandlingsassistenters yrkesidentitet och de subjektspositio-
ner som finns tillgängliga för personalen i institutionsmiljön. Detta kommer 
att diskuteras i termer av professionalitetslogiker som framhåller betydelsen 
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av kön/genus samt av olika kunskapsformer i arbetet med ungdomarna. 
Detta knyter an till den del av avhandlingens syfte som handlar om att 
undersöka konstruktioner av personalens positioner i institutionsmiljön. 
Genom att undersöka personalens förståelse av sig själva, i relation till ung-
domarna samt till yttre krav och föreställningar, kan ytterligare ett perspek-
tiv ges på hur tvångsvården kan förstås. Dessutom analyseras relationen 
mellan makt, motstånd och maktlöshet i tvångsvården ytterligare.  

Vi kommer se att två logiker ofta står i opposition till varandra i behand-
lingsassistenternas utsagor. Det handlar om en logik där formell utbildning 
värderas högst och om en logik där istället personliga erfarenheter av olika 
slag framhålls. Detta kan betraktas som en motsättning mellan teoretisk och 
praktisk kunskap. 

Logiken av praktiskt kunnande och betydelsen av närhet 
Erfarenhet är något som många av de behandlingsassistenter jag har talat 
med framhåller som betydelsefullt i sitt arbete. I mitt material är det dels 
den praktiska erfarenheten av att jobba ”på golvet” med ungdomarna som 
refereras till som erfarenhet, men det är något annat också. Flera av de jag 
har talat med pratar om erfarenheter av att själva ha begått brott eller ”um-
gåtts i fel kretsar”. Den praktiska erfarenheten, som enligt intervjuperso-
nerna har betydelse för deras vardagliga yrkesutövande, omfattar alltså inte 
bara den yrkesmässiga erfarenheten utan även privata erfarenheter av utan-
förskap i olika former. Dessa personliga erfarenheter är inte minst centrala 
för att de i informanternas utsagor ofta framställs som det som lett dem till 
att jobba med socialt arbete. Flera talar om dessa personliga erfarenheter 
som något som gör att de bättre kan förstå ungdomarna. Att dela vissa livs-
omständigheter kan då underlätta det relationsbyggande som många fram-
håller som centralt i behandlingsarbetet.53 Det jag har valt att kalla för logiken 
av praktiskt kunnande inbegriper båda dessa aspekter av erfarenhet; både 
yrkeserfarenheter och personliga erfarenheter som liknar ungdomarnas.  

Linda och Charlie är två behandlingsassistenter som båda hänvisar till 
egna erfarenheter av en livsstil präglad av missbruk och kriminalitet. Linda 
berättar om två faktorer som påverkat hennes yrkesval. Dels att ”90 pro-
cent” av hennes släkt är missbrukare och dels hennes uppväxt i ett belastat 
bostadsområde utanför Stockholm.  

Under intervjun med Charlie frågar jag om hans tidigare arbetslivs-
erfarenheter och får uppgiften att han har arbetat på fritidsgård tidigare, 

 
53 Se kapitel fyra för en diskussion kring relationsskapande i behandlingsarbete.  
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men när jag ber honom berätta om det handlar svaret snarare om hans 
personliga, icke-professionella, erfarenheter: 

Ja. Jag har själv varit stökig. Så jag har ju mycket erfarenheter. Och det är 
ju meriterande. Om man vet att tillämpa dem [erfarenheterna] på rätt 
sätt (Charlie).  

När han hänvisar till sin forna ”stökighet” som meriterande i jobbet som 
behandlingsassistent så omformulerar Charlie vad som vanligen brukar 
rymmas inom meritbegreppet. Han ställer dessa erfarenheter framför sina 
tidigare yrkesmässiga erfarenheter som fritidsledare och tillmäter dem stör-
re betydelse. Erfarenheterna av egenupplevd ungdomlig ”stökighet” blir det 
primära i Charlies berättelse om vad som är av vikt för arbetet som behand-
lingsassistent.  

Genom denna omförhandling av meritbegreppet som Charlie ger uttryck 
för ovan kan logiken av praktiskt kunnande i det här sammanhanget bet-
raktas som en politisk logik. Politiska logiker inbegriper att utmana en 
rådande ordning, eller att försöka hålla fast vid en ordning som man upp-
lever vara hotad (jfr Glynos & Howarth 2007:15). Statens institutionsstyrel-
se har formella utbildningskrav vid nyanställningar som många av behand-
lingsassistenterna gör motstånd mot på olika sätt.54 

De resonemang som ligger i linje med logiken av praktiskt kunnande får 
ofta också karaktären av en fantasmatisk logik, där utopiska eller dystopiska 
narrativ om hur det ska bli eller har varit i relation till utbildad eller outbildad 
personal är centrala för behandlingsassistenternas meningsskapande. Dessa 
narrativ handlar ofta om att antingen hylla en dåtid där utbildning inte var 
allt som hade betydelse och personalen var mer handlingsinriktad, eller om 
att frukta en framtid där kaos råder eftersom enbart utbildad och inte till-
räckligt handlingskraftig personal arbetar. Eftersom fler kvinnor än män ut-
bildar sig inom socialt arbete och också gradvis blir fler bland de anställda, 
finns här också en genusdimension som jag återvänder till längre fram.  

Vid ett tillfälle, då jag befann mig på Viby, pratade jag med behandlings-
assistenten Ulf som har mångårig erfarenhet av arbete på Viby och som vid 
tiden för fältarbetet hade en tjänst som innebar att han enbart arbetade natt. 

 
54 De formella kraven för att arbeta som behandlingsassistent är enligt uppgifter från SiS 
minst två års eftergymnasial utbildning på folkhögskola eller yrkeshögskola ”med inrikt-
ning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola med mot-
svarande inriktning.” http://www.stat-inst.se/lediga-jobb/arbeta-hos-sis/ (hämtat 2015-
10-02). 
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De flesta av avdelningarna på SiS särskilda ungdomshem har vaken per-
sonal i tjänst dygnet runt. Ulf gör reflektioner under vårt samtal som jämför 
förr och nu. Han menar att mycket har förändrats i arbetet med ungdo-
marna. Hans egen erfarenhet sträcker sig cirka 15 år bakåt i tiden, men det 
förr Ulf talar om är en opreciserad tidpunkt. Snarare handlar det om en 
tidslig konstruktion av förändring där förr och nu görs till motpoler – 
motpoler som får representera två skilda sätt att bedriva institutionsvård (jfr 
Salomonsson 1998:182f). Förr fanns det till exempel mer utrymme för att 
idrotta och göra andra praktiska saker tillsammans med de intagna, menar 
Ulf. Han menar också att det har blivit mindre strikt till exempel gällande 
vad ungdomarna får se på tv. Förr menar han att de stängde av tv:n så fort 
”droger, våld eller något sexuellt” visades, som han uttrycker det. Ulf har 
också idéer kring vilken typ av personal som ska arbeta för att arbetet på 
institutionen ska fungera så bra som möjligt och i detta kan vi se hur han 
konstruerar önskvärda professionalitetspositioner. 

På helgen borde det jobba fritidspedagoger istället, som kunde motivera 
och göra roliga saker. Hålla igång killarna. På dagarna i veckorna kunde 
det jobba dönickar som gått på sopis55 eller liknande (Ulf). 

Ulf motsätter sig här de ökade utbildningskraven och menar att de borde 
sänkas, för att arbetet som bedrivs på Viby mer skulle komma att likna det 
förr han idealiserar. Logiken av praktiskt kunnande får här en politisk di-
mension i vilken omförhandling eftersträvas av vilken yrkesidentitet som 
premieras i institutionsarbetet. Men samtidigt är det en fantasmatisk utopi 
som målas upp där den handlingsinriktade personalen, som en gång i tiden 
fanns på institutionen och idrottade med ungdomarna i större utsträckning, 
är de som får utrymme. Handlingsinriktad, praktiskt orienterad personal är 
det ideal som framträder i det Ulf säger. Dessa ställs emot ”dönickarna” från 
”sopis” – som har den formella utbildningen men som här inte är de som 
värderas högst. Snarare pratar Ulf på ett påtagligt nedvärderande sätt om 
den personal som är formellt utbildad i socialt arbete, och uttrycker en 
önskan om att minska deras utrymme i arbetet med ungdomarna. Dessa 
”dönickar” som gått på ”sopis” är i hög grad kvinnor, och ett sådant uttalan-
de som Ulfs kan lika väl förstås som en önskan om att minska kvinnors 
inflytande på institutionen. Oavsett om det är intentionen med Ulfs 
uttalande så är betoningen på en manlig norm det som blir effekten.  
 
55 Sopis är slangord för Socialhögskolan som i institutionsmiljön ofta användes ned-
sättande. 
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Även i socialt arbete har män historiskt sett stått för handlingskraft, för-
nuft och planering av samhället (Runcis 2007:52, jfr Ekström von Essen 
2003:240). Dessa egenskaper har varit högre värderade än de som 
förknippats med kvinnor i socialt arbete, till exempel vård och omsorg samt 
en ”känsla för samhällets små och hjälpbehövande” (Runcis 2007:52). Även 
om mäns och kvinnors föreställt olika egenskaper i någon mån har setts 
som komplementära i det sociala arbetet, så har det varit tydligt vad som 
har varit utgångspunkten och vad som varit ett tillägg till denna utgångs-
punkt. Män och kvinnor har alltså inte betraktats som olika men jämlika. 
Män har då, liksom nu, haft tolkningsföreträdet i att avgöra vad som är 
mest relevant i det sociala arbetet och kvinnor har deltagit enbart på mäns 
villkor (jfr Lövkrona 1994:193). På så vis kan skillnadsskapandet mellan 
utbildad och outbildad personal även ses som ett skillnadsskapande mellan 
män och kvinnor.  

Jag frågar Charlie hur han gör när han tillämpar sina erfarenheter i ar-
betet med ungdomarna och får svaret att erfarenheterna han har gör det 
lättare för honom att sätta sig in i deras situation och att förstå deras ”tänk”. 
Detta går att förstå som en slags teoretisk kunskap, men en annan teoretisk 
kunskap än den utbildningen ger. Charlie betonar att mycket av arbetet 
handlar om den relation man skapar med ungdomarna. Detta med ett 
”tänk” som Charlie menar sig besitta, på grund av tidigare erfarenheter som 
liknar de placerade ungdomarnas, tolkar jag som översättbart med en sär-
skild slags logik av praktiskt kunnande. Denna logik karaktäriseras bland 
annat av en strävan efter närhet; att vara nära ungdomarna erfarenhetsmäs-
sigt samt använda sin personlighet som ett arbetsredskap.  

Värt att notera här är dock att ett personligt förhållningssätt ofta ställdes 
emot ett professionellt förhållningssätt. Flera i personalen brukade poäng-
tera att man skulle vara personlig men inte privat, i sin relation till ungdo-
marna. Med detta menades att man inte skulle lämna ut för mycket av sig 
själv, bland annat med hänvisning till säkerhetsaspekter. Var den här grän-
sen mellan personligt och privat gick var det dock inte någon som specifice-
rade, det var istället något som en god behandlingsassistent förväntades veta 
intuitivt. Flera av de intervjuade beskrev detta i termer av en ”fingertopps-
känsla” för hur balansen mellan personligt och privat skulle upprätthållas. 
Uppdelningen där det personliga ställs emot det professionella tycks åtmin-
stone till viss del vara upplöst här då personligheten betraktas som ett viktigt 
arbetsredskap. Samtidigt finns det uppenbarligen en risk med att bli för 
personlig, om man vill fortsätta att betraktas som ett professionellt subjekt.  
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 Under intervjun med Linda ställer jag frågan varför hon har valt det 
arbete hon har gjort samt frågan om varför ungdomarna är på institutionen. 
Båda frågorna kan sägas handla om vägar till institutionen, för personal 
respektive för ungdomar. Jag får också liknande svar på båda frågorna där 
erfarenheter av missbruk, instabila familjeförhållanden och kriminalitet 
lyfts fram som orsaker. Det finns alltså en upplevd likhet mellan personal 
och ungdomar som kommer till uttryck i utsagor om deras likartade 
erfarenheter. Men det finns också en väsentlig skillnad, som handlar om 
maktrelationerna på institutionen där personal och ungdomar konstrueras 
som olika varandra. 

Distanserande aspekter i logiken av praktiskt kunnande 

Man behöver inte ha haft liknande erfarenheter. Egentligen, om jag ska 
vara ärlig, jag har inte ens haft liknande erfarenheter som de här [ung-
domarna]. Det här är egentligen mer trams för mig, du vet. Det de har 
hållit på med och håller på med. När jag var i den åldern umgicks jag 
mycket med äldre, du vet, så man fick direkt gå på lite annat. Men jag ser 
ju tendensen att många börjar så här och sen hamnar de snett. Jag tror 
att om det är någon som… har varit med om liknande grejer själv så 
lyssnar de lite mer. Sen tror jag att det har mycket att göra med vad du 
har för pondus (Dimitri).  

Dimitri är en av de behandlingsassistenter som har egna erfarenheter av 
kriminalitet. Han berättar under intervjun att han en gång varit nära att 
”sitta länge” i fängelse, men vill inte diskutera närmare vad det var han hade 
gjort som föranlett detta. När Dimitri resonerar kring betydelsen av erfaren-
heter som liknar ungdomarnas förstorar han sina egna erfarenheter och 
förminskar ungdomarnas. Han menar att det han själv gjorde var värre än 
det ungdomarna på Viby har gjort och refererar till deras handlingar som 
”trams”. Trots detta är han inne på liknande resonemang som de vi hittills har 
sett, där erfarenhetsbaserade likheter mellan ungdomar och personal lyfts 
fram som något som kan skapa ökad förståelse. Dimitri lyfter också aspekten 
av pondus; att likhet mellan ungdomar och personal kan ge personalen en 
större auktoritet hos ungdomarna. Det Dimitri gör genom sitt tal om ung-
domarna här är att skapa en närhet men samtidigt en distans. Deras erfaren-
heter kanske liknar varandra, men hans var av allvarligare art och ändå har 
han tagit sig ur det livet, är vad han tycks vilja förmedla. Han var aldrig riktigt 
som dem, vare sig då eller nu. Kanske spelade de samma spel, men i helt 
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olika ligor. Genom detta gör han också sig själv till en slags auktoritet i en 
avvikande samhällsordning där brottsliga meriter är det som räknas.  

Personal och intagna ungdomar befinner sig på varsin sida av en gräns 
där de tillhör det som Erving Goffman menar är ömsesidigt uteslutande 
kategorier av övervakare och övervakad. Dessa kategorier skapas för och fö-
rutsätter varandra trots att klyftan mellan dem är stor (Goffman 1961:15f). 
Själva klyftan förutsätts för att systemet av auktoritet och underordnad ska 
vara möjligt. I mitt material finns en del resonemang där personalen inte 
befinner sig på andra sidan av denna klyfta. Om personalen och ung-
domarna erfarenhetsmässigt liknar varandra i så hög utsträckning borde 
följaktligen personalen lika gärna kunna vara den kategori som det har gått 
illa för. Men så är ofta inte fallet i behandlingsassistenternas berättelser, utan 
de ägnar mycket möda åt att istället återupprätta en skillnad mellan ung-
domar och personal, som genom likhetsberättelserna delvis har överskridits.  

Det som framförallt betonas i dessa resonemang är att man har gjort 
annorlunda och klokare val medan ungdomarna förstås som personer som 
gjort negativa val. När personalen talar om hur de har fattat rätt beslut och 
valt rätt diskuteras ofta detta som något som har föranletts av att man har 
råkat ut för något som blivit en vändpunkt i ens liv (jfr Berglund 1998). 
Charlie beskriver till exempel hur han i ungdomsåren dömts för brott flera 
gånger och hur en av dessa domar ledde till ett fängelsestraff. Han berättar att 
han då börjat fundera över sitt liv och analysera vad det var han egentligen 
ville, det var dock en enskild händelse som rent konkret blev vändpunkten. 

Jag tänkte att det här får jag ingenting ut av. Ingenting för mig. Jag letar 
efter någonting annat och det här ger mig ingenting. Och i samband 
med de analyserna så gick en av mina bästa vänner bort. Och det var 
vändpunkten. Så det var liksom på bekostnad av hans liv som jag ändra-
de på mig (Charlie).  

Kanske kan den här typen av omvändelseberättelser läsas som ett försök att 
överbrygga den klyfta mellan personal och intagna som Goffman menar 
finns, genom den underförstådda tanken att något sådant också kan hända i 
ungdomarnas liv. Min tolkning är dock att berättelser som Charlies tjänar 
till att upprätthålla eller kanske till och med förstärka dikotomin personal – 
intagen. De pekar tydligt ut att berättarjaget har gjort annorlunda val och 
blivit något annat än vad ungdomarna är, detta trots att deras förutsätt-
ningar vid en punkt i livet såg likadana ut. Det fria valets logik, finns här 
närvarande som en aktiv del av ett skillnadsskapande mellan personal och 
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ungdomar där personalen konstrueras som mer ansvarsfulla subjekt än 
ungdomarna. De är personer som har valt rätt väg, trots att de ibland har 
gått en omväg först. Personalen lyckas med andra ord leva upp till det ideal 
om ett autonomt och ansvarsfullt subjekt som det fria valets logik före-
skriver. Detta till skillnad från ungdomarna som snarare problematiseras 
genom artikuleringen av denna logik. Sådana berättelser utesluter dock inte 
att ungdomarna kan komma att nå en vändpunkt i framtiden och därmed 
överbrygga klyftan. Men de är inte där än, de befinner sig på andra sidan av 
en tydlig gräns. Kanske kommer de heller aldrig att ta sig över den.  

Den typ av dramatiska berättelser som den Charlie delgav, där döden i 
ens närhet utgör en vändpunkt, är en inte helt ovanlig tematik när 
behandlingsassistenterna ska förklara vad som efter en problemperiod i 
ungdomen har lett dem in på ”rätt väg”. Anders säger till exempel: 

Jag har ju lite så där smågrejer när jag var ung. Jag stökade lite och så 
där. Umgicks kanske i fel kretsar. Jag har till och med ett dödsfall i min 
närhet när jag var ung. Men det gav mig nog mera, vad ska vi säga, krut 
åt det här hållet istället (Anders). 

Här kan vi se hur Anders i någon mån identifierar sig med ungdomarna, 
genom att peka på gemensamma erfarenheter dem emellan, samtidigt som 
han betonar att dessa erfarenheter har lett honom till en annan plats i livet. 
Han har inte gjort samma val som ungdomarna och de liknande erfaren-
heterna har skapat andra reaktioner som i sin tur har lett honom in på 
andra spår än ungdomarnas.  

Ibland beskrivs det också som en egen styrka som har gjort att de själva 
inte har hamnat på den brottsliga banan eller fastnat i ett missbruk.  

Jag är själv uppväxt under sådana omständigheter som många av de här 
grabbarna. Dock har jag kanske varit lite starkare än många och kunnat 
klara mig. Och alltid, alltid dra mig ur innan det skiter sig, för det mesta. 
Men jag är uppvuxen i ett sådant område där det var ’klara dig annars 
går du under’ (Azar). 

Återigen finns här en identifikation med ungdomarna i form av liknande 
uppväxtförhållanden, samtidigt som den personliga styrka som beskrivs är 
något som ungdomarna inte besitter. Genom detta betonar Azar det annor-
lunda, det som skiljer honom från ungdomarna, och distansen upprätthålls.  

Azar menar att det är kopplingen till de egna erfarenheterna från hans 
uppväxt som gör arbetet meningsfullt för honom. Han säger att han har en 
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förståelse för de här ungdomarna som kommer av att själv ha befunnit sig i 
en liknande sits. Azar har jobbat på institutionen i två omgångar och har i 
en mellanperiod arbetat i en annan bransch under några års tid. Han 
beskriver det här andra arbetet som välbetalt men i övrigt menar han att det 
inte gav honom så mycket. 

Det här överslår allt. För man kommer till det här stadiet när man tänker 
att pengar är inte allt. Jag vill kunna trivas, må bra när jag kommer hem 
och när jag går till jobbet. Det var mycket det. Och det får jag härifrån 
(Azar). 

Igenkänningen och den särskilda empatin som Azar, och andra med 
honom, beskriver kommer av de egna personliga erfarenheterna och är 
något som bidrar till trivseln på arbetet. Azar säger också att ”pengar är inte 
allt”; det är inte den drivkraft som får honom att gå till jobbet. Behandlings-
assistent är inte ett välbetalt yrke och den låga lönen är det även andra som 
har tagit upp. Det som ger behandlingsassistenterna mening i sitt arbete är 
mer kopplat till personliga föreställningar om att göra gott etc. Det är en 
särskild slags professionalitetslogik som kommer till uttryck här och som på 
sätt och vis motsäger det som vanligen sammankopplas med professionali-
tet; som utbildning, fortbildning och i förlängningen anspråk på en viss lön. 
I logiken av praktiskt kunnande är det istället det personliga som blir pro-
fessionellt; förmågan att hjälpa med stöd i egna erfarenheter. Yrket som 
behandlingsassistent kan i detta närmast liknas vid ett kall som väljs utifrån 
en personlig drivkraft snarare än en önskan att nå ekonomisk vinning. 
Logiken av praktiskt kunnande blir genom detta en professionalitetslogik 
som gör motstånd mot det som vanligen brukar betraktas som profes-
sionellt. Detta kan uttryckas som att alternativa professionella subjektsposi-
tioner uppstår bland behandlingsassistenter på särskilda ungdomshem; 
präglade av en annan slags yrkesstolthet än den som hänger samman med 
utbildning och hög lön. 

Ulf Jönson (1997) som studerat en rådgivningsbyrå för barn under 1930- 
och 1940-talen tycker sig se att den professionella statusen hos de social-
arbetare som arbetade där ökade med graden av frivillighet för klienterna 
(1997:67). Ju fler familjer som själva anmälde sina barn till byrån, istället för 
att anmälas av andra, desto högre professionell status fick de som arbetade 
där. Detta är ett resonemang som inte utvecklas vidare av Jönson, och som 
jag med min typ av empiriska material varken kan belägga eller avfärda. Jag 
finner det dock vara något som är värt att undersöka vidare. Enligt Jönsons 
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formel skulle tvångsvårdens låga professionella status hänga samman med 
tvånget i verksamheten. Det återstår dock att undersöka om detta samband 
mellan tvång/frivillighet och professionalitet verkligen existerar, och vad 
sambandet i så fall skulle bero på. 

Flera av behandlingsassistenterna upplever en närhet till ungdomarnas 
erfarenheter och har känslan av att sitta inne med svaret på hur förändring 
uppnås – baserat på att de själva har lyckats ändra sina liv. Genom denna 
kunskap kan de också upprätthålla en distans till ungdomarna och deras 
livsval. Behandlingsassistenterna ger alltså uttryck för både närhet och dis-
tans i sitt förhållningssätt till de intagna ungdomarna. Spänningen mellan 
närhet och distans i förhållande till ungdomarna betraktar jag som en 
fantasmatisk aspekt av logiken av praktiskt kunnande, som på en affektiv 
nivå har säkrat identifikationen med yrkesvalet för de intervjuade behand-
lingsassistenterna. Det är centralt för behandlingsassistenterna att vara före-
bilder för ungdomarna, men lika centralt är att ungdomarna inte över-
skrider gränsen mellan kategorierna ungdom och personal. Den gräns, eller 
klyfta, som Goffman talar om är central att upprätthålla för att institutions-
arbetet ska fungera i dess nuvarande form. Fantasmatiska logiker präglas 
ofta av en motsägelsefullhet (Glynos & Howarth 2007:148) vilket blir synligt 
i dess koppling till det lacanska begreppet jouissance som jag har tagit upp 
tidigare och som inbegriper en slags smärtfylld njutning (Glynos & Ho-
warth 2007:229). Den fantasmatiska dimensionen av det sociala livet inne-
fattar därmed en slags ständig pendelrörelse mellan till synes inkompatibla 
positioner eller ståndpunkter (Glynos & Howarth 2007:148). Det fantasma-
tiska, eller de fantasier vi är investerade i, fungerar på så vis som något som 
döljer vår verklighets radikala kontingens genom att skapa helheter och 
entydiga sammanhang av principer och idéer som intuitivt borde gå på 
tvärs mot varandra. Det går därför att förstå behandlingsassistenternas 
närhet och distans till ungdomarna de arbetar med just som en fantasmatisk 
aspekt av logiken av praktiskt kunnande. Det är dock viktigt att poängtera 
att det i behandlingsassistenternas egen förståelse av sin syn på ungdomarna 
och relation till dem inte finns någon motsägelsefullhet. Både närheten och 
distansen är lika centrala och har blivit en del av deras yrkesidentitet. Att 
personalen är förebilder och därmed representerar något eftersträvansvärt 
för ungdomarna är här bara ena sidan av myntet, där den andra sidan visar 
det ouppnåeliga i denna position för ungdomarna.  
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Talande tystnad 
Om logiken av praktiskt kunnande karaktäriseras av bland annat föreställ-
ningar om närhet av olika slag; närhet till sina egna erfarenheter, till ungdo-
marna och till en praktisk vardag, så präglas logiken av teoretisk kunskap 
mer av föreställningar om betydelsen av vetenskapliga fakta och teoretisk 
utbildning. Även här finns förklaringar till hur ett gott behandlingsarbete 
bör se ut och föreställningar om vilka redskap som är mest centrala för att 
uppnå förändring. Jag betraktar båda logikerna som professionalitetslogi-
ker, vars syfte det är att genom tal och handlingar slå fast vem som är mest 
lämpad för jobbet som behandlingsassistent. Logiken av teoretisk kunskap 
ter sig dock mera som en traditionell och mer allmängiltig professionalitets-
logik, och artikuleringar av den blir sällan en motståndshandling på samma 
sätt som artikuleringar av logiken av praktiskt kunnande ofta blir. I det här 
avsnittet ska jag diskutera mer utförligt hur behandlingsassistenterna 
artikulerar dessa båda logiker, samt hur logikerna förhåller sig till varandra i 
mitt empiriska material.  

Charlie berättar om sin första arbetsdag och hur det var att gå bredvid en 
mer erfaren person i arbetsgruppen för att lära sig jobbet. Återigen är det 
den egna personligheten som lyfts fram som det absolut viktigaste i arbetet 
med ungdomarna:  

Jag förstod ganska snart att man ska egentligen inte gå efter vad någon 
annan säger, någon annans erfarenhet från golvet. Man ska gå in och 
försöka vara sig själv. Ungdomarna märker när du inte är dig själv. Det 
handlar om instinkter liksom. De märker. Är du trygg är de trygga. Är 
du lugn är de lugna (Charlie).  

Att skolas in i arbetet handlar här om en särskild typ av erfarenheter som du 
inte kan lära dig av någon annan. Att gå in i arbetet med din person och 
med ärlighet är vad Charlie förespråkar. Den egna personen blir en spegling 
av sinnesstämningen hos ungdomarna, ett förhållningssätt som också med-
för att väldigt mycket ansvar faller på behandlingsassistenterna som indi-
vider. För om personalgruppen kan sprida lugn och trygghet genom att själ-
va vara lugna och trygga så är det också sant att personalgruppen lika gärna 
kan sprida oro och otrygghet. Charlie berättar vidare om sina tankar om 
utbildningens vikt: 

Charlie: Jag tror inte på det där att det räcker med en utbildning. Jag tror 
inte på det där, faktiskt. 
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Kim: Vad tror du krävs, för att göra ett bra jobb här? 

Charlie: Erfarenhet. Erfarenhet, att man har varit i liknande situationer 
själv. Det tror jag… Eller om man har någon medfödd… att man har 
någon genuin egenskap som gör att du kan få den här kontakten med 
eleverna utan att du behöver anstränga dig, då är det bara ett plus. Men 
hur många är det som har den egenskapen? 

I citatet ovan blir det tydligt att det som avgör om någon är bra på jobbet 
som behandlingsassistent handlar om en särskild slags inlärning. Charlie 
använder dock inte begreppet inlärning och motsätter sig att utbildning 
skulle vara något som avgör om någon kan göra ett bra jobb eller inte. Det 
Charlie förespråkar är mer en form av personlig resa som tar dig till målet 
att vara en duktig behandlingsassistent. Det är inte något medfött som är 
det avgörande här, utan något inlärt. Den erfarenhetsnära inlärningen görs 
här till något väsensskilt från formell utbildning och dessutom till något 
som ses som mer viktigt och användbart i arbetet. Här förhåller sig alltså 
Charlie till logiken av teoretisk kunskap, men går i opposition mot den. 
Detta kan ses som en politisk aspekt av logiken av praktiskt kunnande där 
det finns en kamp för att lyfta fram betydelsen av inofficiellt kunnande och 
förminska betydelsen av teoretiskt kunnande. Det här sättet att förhålla sig 
till utbildning kan förstås som ett motstånd mot SiS officiella krav på mer 
formell utbildning, som ställs som villkor för tryggare anställningsformer. 

Jag har funderat på om de här resonemangen kan ses som ett sätt för 
Charlie, och för andra som resonerar på liknande vis, att förhålla sig till mig 
som forskare. Det är min uppfattning att många i personalgruppen tyckte 
att det var jobbigt att jag i rollen som forskare befann mig på deras arbets-
plats, med det uttalade syftet att studera personalen. Min närvaro innebar 
en ovan positionering för dem där de istället för att vara enbart övervakare 
blev de som övervakades. Att då positionera sig gentemot mig, och fram-
hålla andra kvaliteter än de som jag antogs ha, kan betraktas som ett sätt att 
försöka skaffa sig ett övertag i en situation som upplevs som hotfull. Det blir 
ett sätt att förminska min auktoritet som forskare och högutbildad, och att 
framhålla den egna auktoriteten som behandlingspersonal. En relativt vanlig 
attityd bland behandlingsassistenterna var ett slags utbildnings- eller akade-
mikerförakt och detta kan ha spillt över på mig i forskningssituationen.  

Michelle har en annan syn på hur man bör förhålla sig till personer som 
har mer erfarenhet av arbetet än man själv. Jag frågade henne hur hon lärde 
sig jobbet under de introduktionspass hon fick som nyanställd, om det var 
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mest genom att titta på hur andra gjorde eller om hon hade fått mycket 
konkreta tips och råd. 

Alltså det största konkreta tipset det var att fråga innan du gör något 
som du inte vet (skrattar). Så man inte sätter sig själv på pottan på en 
gång. Första introduktionsgrejen då höll jag mig noga i närheten hela ti-
den av den som jag gick introduktionen med. Jag lär mig mest genom att 
lyssna. Lyssna på vilket förhållningssätt de har, bemötande, hanteringen 
av olika situationer (Michelle).  

Michelle förespråkar, till skillnad från Charlie, att se och lära. Hon menar 
att det är viktigt att ta in hur de mer praktiskt erfarna i personalgruppen 
jobbar. Som vi såg ovan så hade Charlie inställningen att de egna erfaren-
heterna är det som är till hjälp i arbetet medan det inte går att tillämpa 
någon annans erfarenheter från arbetet ”på golvet”. Michelle betonar också 
att det är viktigt att fråga och visar därmed på de verbala aspekterna av var-
dagsinlärningen. Michelle och Charlie betonar alltså olika aspekter av det 
jag kallar för logiken av praktiskt kunnande.  

Teori och praktik 

Jag tror både och. Jag tror att man måste passa som det. Jag tror att vissa 
människor har lättare för det, alltså arbetet. Har man utbildning men 
inte personliga egenskaper, då funkar det inte heller. Utbildning tror jag 
är bra. Jag tror att man ska satsa på dem man har. Om man har outbil-
dad personal så ska man satsa på att de kanske får gå många kurser för 
jag menar att de är ju guld värda. Alltså är de här fast de inte har någon 
formell utbildning så betyder det ju att de har enormt mycket med sig i 
personlig lämplighet. Och det är minst lika mycket värt det också (Mi-
chelle).  

Michelle svarar här på frågan om utbildning är viktigt för att göra ett bra 
jobb, eller om det mest handlar om personliga egenskaper. I Michelles ut-
talande är logiken av praktiskt kunnande och logiken av teoretisk kunskap 
inte så polariserade som de är på andra håll. Hon inleder med att säga att 
både utbildning och personliga egenskaper behövs. Utbildning är bra, men 
personlighet är minst lika viktigt. Här fungerar de båda logikerna som två 
aspekter som båda behövs och som kan fungera tillsammans. De idealt 
bästa behandlingsassistenterna framställs här som de som har börjat som 
duktiga praktiker och sedan getts möjligheten att fylla på med teoretiska 
kunskaper. Dessa är i Michelles utsaga ”guld värda” på grund av sin person-
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liga lämplighet. Hennes utsaga kan tolkas som ett balanserande mellan den 
dominerande logiken på Viby – den som betonar praktiskt kunnande – och 
de logiker som hon vet dominerar utanför institutionen, som istället be-
tonar teoretisk kunskap. Det är också möjligt att jag, av Michelle, betraktas 
som en representant för den senare.  

Linda är en av dem som lyfter fram sin utbildning som något som 
hjälper henne i det dagliga arbetet med ungdomarna. Hon beskriver det hon 
lärt sig under sin utbildning som en verktygslåda som hon alltid bär med sig 
och kan plocka saker ur. Här är det alltså mer av en logik av teoretisk kun-
skap som betonas. Jag frågar henne vad hon tror är det viktigaste för att få 
de kunskaper som krävs för arbetet; om det främst handlar om utbildning 
eller främst om personliga egenskaper. 

Jätteolika. Alltså om vi är 50 personer här så är vi 50 olika personligheter 
så det är jätteolika hur man tar till sig det här och vad som funkar för en. 
Alltså jag tänker så här: är du inte öppen för förändring så är du på fel 
jobb. För det är ett jobb där du dagligen måste lära dig göra bättre ifrån 
dig på olika sätt liksom (Linda). 

Linda understryker här det kontinuerliga lärandet som sker i arbetet även 
om hon inledningsvis menar att det är väldigt olika huruvida utbildning 
eller personlighet är det viktigaste för att göra ett bra jobb. I Lindas utsaga 
ovan pekar hon på att förändring och utveckling också är något som är vik-
tigt för personalen. Detta pekar på ännu en likhet mellan personal och ung-
domar. Som jag visat är ju förändring hos ungdomarna en av den tvångs-
vårdande ungdomsvårdens grundpremisser.  

Michelle menar att det som utbildningen främst har gett henne är ett 
visst förhållningssätt: 

Framförallt så hjälper den mig att förstå att när en person beter sig illa så 
är det inte riktat mot en själv utan mot yrkesrollen. Och jag tänker alltid 
så här: vad är det för bakomliggande orsaker och vad är det som gör… 
alltså vad är det som format den här personen till att den beter sig så här 
just nu? (Michelle). 

Ett grundantagande i det som Michelle säger är att våra erfarenheter formar 
oss till de människor vi är, ett uttryck för det sociala sammanhangets logik 
som jag diskuterade i kapitlet om personalens förståelse av ungdomarna. 
Utbildningen har gett henne förmågan att analysera människors handlings-
mönster med utgångspunkt i de erfarenheter som har präglat dem. Hon 
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berättar att den utbildning som hon har gått mycket handlade om att be-
arbeta sina egna erfarenheter och lära känna sig själv och sina egna reak-
tionsmönster. På det viset går det att dra paralleller mellan utbildningssitua-
tionen och behandlingssituationen. Båda dessa situationer bygger på en för-
väntning att jobba med sig själv för att åstadkomma en förändring. I 
utbildningssituationen handlar det om att förändras för att kunna gå in i 
den yrkesroll som Michelle pratar om ovan. I behandlingssituationen hand-
lar det för ungdomarna om att förändras till att göra mer konstruktiva val i 
sitt liv.  

Den utbildning som Michelle genomgått har alltså i mycket varit 
uppbyggd kring en logik av praktiskt kunnande, med fokus på personlighet 
och personliga erfarenheter. Jag menar att detta kan ses som att en logik av 
praktiskt kunnande har artikulerats tillsammans med en logik av teoretisk 
kunskap, för att stärka den senare och göra de teoretiska kunskaperna mer 
lättillgängliga och relevanta på ett personligt plan för de studerande.  

Även de studerande på Stadsskolans behandlingspedagogutbildning som 
jag intervjuade i början av avhandlingsarbetet hade anammat ett praktiker-
ideal. De uttryckte en övertygelse om att det sociala behandlingsarbetet inte 
var någonting som det gick att lära sig genom teoretiska studier, och de 
framhöll vikten av mycket praktisk övning. Karin, en av de studerande, 
uttryckte till exempel att ”jag är en praktiker, inte en teoretiker egentligen”. 
Hon menar att det var den viktigaste anledningen till varför hon sökte sig 
till just en yrkeshögskola, där det teoretiska varvas med en stor del praktiskt 
orienterat arbete. Lollo uttrycker på ett liknande vis vad hon fann lockande 
med utbildningen och det var framförallt att ”få vara bland människor och 
jobba”. Det är framförallt subjektspositionen praktikern som de studerande 
på yrkesutbildningen identifierar sig med i dessa utsagor.  

När Anders ska lista de viktigaste redskapen som han menar att behand-
lingspersonalen har till sitt förfogande så är det först och främst personalen 
han nämner. Att personalen går in och använder den egna personen som ett 
behandlingsredskap. Här likställs ett personligt förhållningssätt med ett 
professionellt. Första gången detta tema kommer upp i intervjun talar 
Anders om det personliga som bestående av de erfarenheter man har med 
sig; ”det vi har i våra bagage” är de exakta ord han använder. Vi kan notera 
att denna beskrivning påminner om den verktygslåda som Linda liknade 
utbildningens erfarenheter vid. Både som bagage och som verktygslåda blir 
erfarenheterna något som informanterna talar om som något konkret, 
nästan som att de har en materialitet och en viss tyngd. Kunskap av olika 
slag betraktas som något en person har. På andra plats kommer de metoder 
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och arbetssätt som används på institutionen, till exempel kognitiv beteende-
terapi (KBT) och motiverande intervju (MI). På tredje plats listar Anders 
själva den fysiska miljön; att det är rent och fräscht samt att institutionen 
ligger på landsbygden i en lugn miljö (jfr Goffman 1961:13). Alla dessa 
aspekter har jag i det föregående kapitlet diskuterat som delar av behand-
lingen som praktiseras på Viby.  

Längre fram i intervjun frågar jag Anders om vikten av utbildning, om 
han tror att utbildningen påverkar det arbete man gör.  

Jag tror att det har en inverkande funktion givetvis. Men utbildning är 
inte allting. Alltså om jag går en utbildning -98, vad har jag för nytta av 
det idag? Om man inte uppdaterar sin utbildning och återspeglar vad 
man har lärt sig och vad man har glömt och så där. Så kunskap och ut-
bildning är viktig, det tycker jag också, men först och främst din person-
liga… det personliga arvet om man säger. Dels från kulturell bakgrund 
till… ja till allting så att säga. Men jag tror att det har en viktig funktion, 
men inte den utlösande. Om jag har två personer framför mig och sen 
den andra är mer utbildad men den andra är bättre utrustad för att jobba 
här så tror jag att jag alltid skulle välja den som är bättre utrustad för det 
(Anders).  

Anders säger att det är viktigt med kunskap och utbildning; ”det tycker jag 
också” lägger han till, trots att jag inte har uttryckt någon åsikt i frågan. Han 
tycks se mig som en företrädare för de som framhåller utbildningens vikt 
för att utföra ett gott behandlingsarbete, troligen på grund av min position 
som forskare och högutbildad.  

I sin utsaga talar Anders emot en logik i vilken utbildning är det primära 
för att utföra ett bra jobb. Han talar emot en upplevt dominerande logik av 
teoretisk kunskap och uttrycker en avvikande åsikt som inte ligger i linje 
med denna logik. Detta kan ses som en politisk aspekt av logiken av prak-
tiskt kunnande där Anders i det här fallet artikulerar hur det borde vara (jfr 
Lundgren 2012:63). Det borde vara så att erfarenheter och den personliga 
lämpligheten är det som avgör i till exempel en anställningssituation, då 
detta enligt Anders är det som är viktigast för att kunna göra ett bra jobb. 
Detta liknar de resonemang som behandlingsassistenten Ulf förde ovan i 
detta kapitel där han målade upp en utopisk bild av hur det borde vara. I 
Ulfs utsaga fanns en nostalgi över en svunnen tid där personalen var mer 
handlingsorienterad och behandlingen var praktisk och konkret. Anders 
utsaga är mer pragmatiskt hållen, men den är likväl orienterad mot ett prak-
tikerideal bland behandlingsassistenter, och den kan tolkas som inne-
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hållande en viss fantasmatisk dimension där den ideala behandlingsassis-
tenten i sig själv och av sig själv besitter egenskaper som gör honom/henne 
utrustad för arbetet.  

När Anders talar om att han alltid skulle välja den bäst utrustade före 
den med utbildning vid en nyanställning så talar han mot ett slags värsta 
tänkbara scenario där institutionen skulle befolkas av individer som inte är 
rustade för arbetet men som har en fin utbildning på papper. Detta kan 
ställas emot den idealiserade bild av det förflutna som Ulf målade upp i sin 
utsaga, där han menar att en annan sorts professionalitetsposition var 
dominerande. Begreppet ”utrustad” kopplar jag till logiken av praktiskt 
kunnande i och med att det beskrivs som något du är via din bakgrund och 
i din personlighet. Detta betraktar jag som en fantasmatisk aspekt av logi-
ken av praktiskt kunnande där just begreppet ”utrustad” blir ett nyckelord. 
Detta är inte en föreställning som går att leda i bevis. Däremot bidrar det till 
att överbrygga sådana aspekter i personalens yrkesposition som skulle 
kunna vara att betrakta som mindre professionella (jfr Glynos & Howarth 
2007:148). Att tala om att vara utrustad för arbetet, trots att formell ut-
bildning för det saknas, kan därmed förstås som ett sätt att re-artikulera 
professionalitet.  

Tidigare under intervjun talar Anders om det personliga som hjälper 
personalen i arbetet som det bagage man bär med sig, de upplevda erfaren-
heterna som en individ har samlat på sig. Detta har diskuterats ovan. Här 
talar han snarare om det personliga som ett arv, som någonting som är 
medfött. Utbildning betraktas här inte som en sådan faktor som kan göra en 
individ mer rustad för arbetet i och med att Anders ställer begreppen ”utbil-
dad” och ”utrustad” i motsatsställning till varandra. Här artikuleras de båda 
logikerna tillsammans och logiken av teoretisk kunskap blir tydligt under-
minerad och ifrågasatt. Du kan vara utrustad för arbetet eller utbildad för 
arbetet, ibland kan du vara både och, men utrustad kan du aldrig bli med 
hjälp av utbildning.  

Kanske kan detta ha att göra med Anders egna erfarenheter av utbildning 
som någonting världsfrånvänt. Han tycker inte att den behandlingsassistent-
utbildning han gick var anpassad för arbetets verklighet. Han säger att: 

Läser man socialtjänstlagen så är allting guld och gröna skogar. Men så 
ser inte verkligheten riktigt ut (Anders).  

Han hänvisar bland annat till att även om grunden för en placering enligt 
socialtjänstlagen finns så räcker inte platserna till för alla de som kvalar in 
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för en placering. Anders upplever alltså en diskrepans mellan vad han upp-
fattar som teorins idealvärld och praktikens krassa verklighet. Det Anders 
fick lära sig under sin utbildning, och det som står att läsa i socialtjänst-
lagen, har enligt honom inte gett de redskap han upplever sig behöva för att 
klara av sitt jobb. Upplevelsen av diskrepans mellan teori och praktik skulle 
kunna beskrivas som en dislokatorisk erfarenhet, det vill säga en erfarenhet 
som synliggjort ett glapp mellan det han fått lära sig och det som sedan har 
mött honom i den praktiska verkligheten. Det kan enligt en tolkning vara 
denna erfarenhet som fått Anders att mer knyta an till logiken av praktiskt 
kunnande, snarare än till logiken av teoretisk kunskap.  

Det han ändå menar att utbildningen har hjälpt honom med är att få 
ökad kunskap om olika diagnoser, att se varför någon beter sig på ett visst 
sätt så att han inte bara reagerar utan tänker ett steg till. Som jag disku-
terade i kapitlet om ungdomarna och personalens förståelse av dem och 
deras problem så är medicinska förklaringsmodeller ett dominerande inslag 
(jfr Svenaeus 2013:10ff). Detta blir synligt även i Anders utsaga om att just 
kunskap om ungdomarnas diagnoser är viktigt för att förstå ungdomarna 
och deras beteendemönster. Denna kunskap hjälper Anders även i skapan-
det av en professionell subjektsposition, vilken både innefattar en yrkes-
identitet och en handlingsberedskap för att agera som ett professionellt sub-
jekt. Det han säger om att ”tänka ett steg till” liknar det Michelle berättade 
om att utbildningen har gett henne en viss yrkesroll, där hon inte tar åt sig 
personligen när någon beter sig illa mot henne på jobbet utan kan tolka 
sådana beteenden utifrån kunskapen hon har om dennes svårigheter. 
Michelle är en av få personer som faktiskt gör en tydlig uppdelning mellan 
ett personligt jag och ett professionellt jag. Hos många andra betraktas det 
personliga som något professionellt, vilket blir synligt i betoningen på per-
sonliga egenskaper och erfarenheter som många av behandlingsassisten-
terna gör.  

Anders hänvisar alltså till rena faktakunskaper när han ska formulera 
vilken nytta han har haft av utbildningen. Vissa fakta menar han är bra och 
kanske till och med nödvändiga för att utföra ett gott arbete, men dessa 
måste paras med personlig lämplighet för att vara värdefulla. Sådant som 
anses vara fakta om till exempel olika typer av problematiker som ungdo-
marna kan ha, kan stärka en yrkesroll och bidra till att upprätthålla ett pro-
fessionellt jag. Det professionella och det personliga hålls dock inte på något 
sätt isär när behandlingsassistenterna pratar om sin yrkesroll, snarare är det 
personliga en förutsättning för att kunna vara professionell. Ett undantag är 
Michelle som jag diskuterat ovan.  
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Att den formella utbildningen framställs som något sekundärt kommer 
även fram i Björn Widinghoffs (1995) studie av behandlingspersonal. Han 
diskuterar att många yrkespraktiker menar ”att det mesta de lärt sig har de 
lärt i yrkesvardagen och inte i sin utbildning” (Widinghoff 1995:2). Widing-
hoff använder begreppet praktikerteori för att tala om de praktiska erfaren-
heter som behandlingspersonalen i hans studie använder sig av för att förstå 
och tolka sin yrkesvardag. Detta begrepp används synonymt med begreppet 
tyst kunskap. Praktikerteori kan förstås som ett begrepp som knyter 
samman båda de logiker som här har diskuterats. I en del av informanternas 
utsagor finns exempel på när begreppet praktikerteori är relevant, som när 
behandlingsassistenten Charlie beskriver hur arbetet underlättas av att han 
har lärt sig ungdomarnas sätt att tänka; det vill säga formulerat en teori via 
praktiska erfarenheter.  

Widinghoff ser dock paradoxer i resonemang där praktiskt kunnande 
betonas som särskilt viktigt, eftersom det praktiska även ofta undervärderas 
som källa till kunskap i jämförelse med vetenskaplig kunskap. Han menar 
till exempel att om man frågar samma yrkespraktiker om vad de kan  

svarar de nästan alltid med att berätta om olika kurser och utbildning på 
ett sätt som för tanken till att kunskap endast kan bildas inom veten-
skaplig verksamhet för att sedan förmedlas vidare i olika utbildnings-
sammanhang (Widinghoff 1995:3). 

Detta kunde även jag se hos många av de jag intervjuade, även om det finns 
undantag. Charlie, som talade om sina egna erfarenheter av att vara ”stökig” 
som meriter är ett exempel på ett sådant undantag. Här kan det återigen 
vara värt att notera de ökade kraven på utbildad personal inom SiS verk-
samheter under senare år, vilket kan vara en faktor som kanske gör kon-
flikten mellan olika logiker än mer påtaglig. Kanske är det ett upplevt hot 
mot yrkets praktiska kunskap som får behandlingsassistenterna att så tydligt 
identifiera sig med logiken av praktiskt kunnande.  

Flera av de behandlingsassistenter jag har intervjuat ger uttryck för 
dystopiska fantasier kring vad som skulle hända om enbart utbildad per-
sonal skulle få jobba. Ett exempel på det är Lennart som när vi diskuterar 
vad han tror att utbildning har för betydelse i arbetet som behandlingsassis-
tent menar att kraven på formell utbildning riskerar att skapa en ohållbar 
arbetssituation på institutionen. Han är visserligen en av dem som tydligt 
pekar på att utbildning kan vara en viktig del av det goda behandlingsarbe-
tet men värjer sig ändå mot idén att det skulle behövas en socionomutbild-
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ning för att få en anställning på SiS-institution. I detta ser vi ett exempel på 
den motsägelsefullhet som ofta kännetecknar fantasmatiska logiker (jfr 
Glynos & Howarth 2007:148) när utbildning både är någonting viktigt och 
någonting hotfullt. Lennart menar att de ökade kraven på formell utbild-
ning är något som går igen i hela samhället och han säger, med en djup 
suck, att ”det går ju inte” att anställa bara socionomer. Lennart ger inte 
uttryck för någon klar bild av vad som skulle kunna komma att hända om 
bara socionomer anställdes, men han uttrycker en tydligt negativ syn på 
denna utveckling. Det blir också tydligt att det här finns en tanke om att ut-
bildade personer tillhör en annan kategori än de outbildade. Som jag disku-
terade tidigare så tror jag till exempel att det finns en könsaspekt här där 
tanken är att det är flest kvinnor som har utbildning och flest män som 
saknar formell utbildning. Den dystopiska fantasin fylls då med rädslan för 
att enbart kvinnor skulle arbeta som behandlingspersonal och att säkerheten 
då skulle äventyras.  

Detta kan uttryckas som att machologiken, där den fysiska styrkan krävs 
för att upprätthålla säkerheten på institutionen, artikuleras tillsammans 
med logiken av praktiskt kunnande. Genom att framhålla personliga egen-
skaper som viktigare än teoretisk kunskap, och formell utbildning, kan 
också vissa sorters kroppar göras till meriter i sig i institutionskontexten. 
Den maskulint kodade kroppen blir i detta till något givet på samma vis 
som de personliga egenskaperna framstår som givna. Men de personer som 
anses höra till är också klassade subjekt. Det är framförallt en maskulin 
arbetarklassidentitet som artikuleras i machologiken, mot vilken utbildning 
betraktas som ett hot. På så vis artikuleras machologiken och logiken av 
praktiskt kunnande i opposition till logiken av teoretisk kunskap och till 
subjektspositionerna som hör den senare av dessa logiker till. Den ideala 
professionella subjektspositionen i behandlingsassistenternas utsagor kon-
strueras i intersektionen av arbetarklass och maskulinitet.  

Även Filip talar om krav på utbildning som ett problem, samtidigt som 
han menar att utbildning är någonting nödvändigt. Han saknar själv for-
mell utbildning för arbetet som behandlingsassistent, men har genomgått 
ett antal kortare interna utbildningar. Jag frågar honom om han ibland kän-
ner att han saknar kunskaper i arbetet som han kanske skulle kunna få 
genom mer utbildning.  

Filip: Ja det tycker jag absolut. Det tror jag att väldigt många här saknar. 
Jag… alltså min bild av det här från början var att det skulle vara mer 
krav på de anställda. Men nu när jag jobbar med det och ser ruljangsen 
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på personal,56 det är en omöjlighet. Alltså, skulle de kräva en treårig ut-
bildning för det här då hade det funnits en [utbildad person] i huset tror 
jag. Det hade aldrig… och jag menar vi är bara ett ungdomshem av alla 
dessa.. vad är det? Ja det är något hundratal… Sen beror det på om man 
räknar HVB-hemmen, då pratar vi om tusentals tjänster som skulle stå 
tomma. Och jag tycker det är konstigt på ett sätt för jag menar om du tit-
tar på sjukvården, undersköterskor och så. Det kan ju inte komma in 
någon outbildad. ’Här, nu ska ni ge den här gubben medicin. Nu ska du 
gå in och brotta ner den här narkomanen som har snedtändning och ge 
honom en spruta i ryggen.’ Alltså förstår du vad jag menar? Det skulle ju 
aldrig få förekomma. Så det skulle vara ungefär som att plocka bort hälf-
ten av sjukvårdspersonalen. Det skulle bli kaos. Det skulle bli samma sak 
här. Det skulle inte finnas någon… det skulle vara cheferna kvar i huset. 
Knappt de har ju den utbildningen, tror jag. 

Kim: Tycker du att man borde ställa högre krav? 

Filip: Nej. Faktiskt inte. Just av den anledningen att då skulle det inte 
finnas någon personal. Men däremot så tycker jag att man skulle motive-
ra och satsa mer på internutbildningar. För alltså de här korta utbild-
ningarna jag har gått här, det ger väldigt mycket. Alltså man förstår… 
börjar förstå alla uttryck och syftet med det vi gör mycket bättre via de 
här internutbildningarna. Utan dem så är inte alla… det är långt ifrån 
alla som får gå de här internutbildningarna. Det är en kostnadsfråga. 

Kraven på utbildning för behandlingsassistenter framstår i Filips utsaga 
som ett hot, formulerat som en dystopisk framtidsvision, men av något an-
norlunda anledningar än vad Lennart uttryckte ovan. Filip menar att med 
ännu högre krav på utbildning så skulle inte tillräckligt många söka och ha 
möjlighet att få tjänsterna som behandlingsassistent. Institutionerna skulle i 
hans föreställda verklighet stå utan personal. Samtidigt är Filip ingen mot-
ståndare till kunskap eller formaliserad utbildning utan lyfter tvärtom fram 
sina egna goda erfarenheter av att vidareutbilda sig i yrket. Liksom i Len-
narts resonemang konstrueras utbildning både som hotfull och nödvändig. 

 
56 På Viby hade man vid tiden för mitt fältarbete vissa svårigheter att behålla personalen i 
tjänst någon längre tid. Detta resulterade i en arbetsgrupp med hög omsättning och 
mycket vikarier. Många av de jag har intervjuat hade arbetat på institutionen kortare tid 
än ett år. I inledningskapitlet tog jag upp att många behandlingsassistenter har jobbet 
som ett slags genomgångsyrke där man arbetar en kort period för att sedan söka sig 
vidare. Detta är även min erfarenhet från tiden då jag arbetade som behandlingsassis-
tent. Många, liksom jag själv, arbetade några år och gick sedan vidare till andra jobb eller 
utbildning. Bland mina kollegor fanns en föreställning om att detta till stor del berodde 
på att arbetet var så psykiskt påfrestande att ingen orkade med det någon längre tid. 
Detta var dock inget som var uttalat bland personalen på Viby.  
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Det görs också en viss skillnad mellan personer som har valt att utbilda sig 
för att sedan söka arbete inom institutionsvården och de som börjar arbeta 
först för att sedan vidareutbilda sig. Den senare kategorin framstår som mer 
möjlig, och samtidigt önskvärd eller lämplig, i Filips resonemang.  

Att ha det på papper 
Behandlingsassistenterna i min studie värderade alltså ofta egna erfaren-
heter, i arbetslivet och på ett personligt plan, högre än vad de värderade for-
mell utbildning. Utbildningens betydelse kunde dock också diskuteras i mer 
pragmatiska termer av behandlingsassistenterna, som något som möjlig-
gjorde för dem att bli anställda eller få en högre lön. Då är det inte utbild-
ningens betydelse för att kunna göra ett bättre jobb som lyfts fram, utan 
snarare medför formell utbildning att de värderas högre som arbetskraft 
och i relation till sina chefer. Flera intervjupersoner resonerar kring detta att 
ha sina meriter ”på papper” som något konkret att visa upp.  

Under intervjun med behandlingsassistenten Dimitri frågar jag honom 
om han någon gång känner att han saknar utbildning i arbetet på Viby, och 
här är ett utdrag ur samtalet som sedan följde: 

Dimitri: Nej, jag känner inte att jag saknar utbildning, för jag är en sådan 
person i livet också. Jag tar det som det kommer. Eh... och det har varit 
mycket upp och ner i mitt liv, så för mig… jag tycker inte att jag saknar 
någon utbildning, men jag skulle inte tacka nej. Om det finns någon ut-
bildning som verkar intressant, då kör jag. 

Kim: Men varför tror du att det kan vara viktigt då, att ha det? 

Dimitri: Viktigt att ha utbildning? För mig, det enda som är viktigt med 
utbildning det är att man kan visa, de där uppe då [syftar på sina chefer] 
till exempel, ’titta jag har en utbildning’. I mitt fall så måste man visa 
dem praktiskt. I mitt fall funkar det, men jag kanske skulle kunna få hel-
tidsanställning sex månader tidigare med utbildning. Sen är det ju alltid, 
man lär sig ju alltid någonting på utbildningarna som man kan ta med 
sig. Men jag har alltid varit den som följer den praktiska lagen, inte den 
teoretiska.  

Återigen ställs det teoretiska mot det praktiska på ett polariserande sätt. 
Dimitri menar att det visserligen går att lära sig något genom att utbilda sig, 
men det primära för honom är utbildning som något att visa upp för att 
komma vidare i sitt yrke. Han är en av de personer som vid tiden för inter-
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vjun var på väg att bli tillsvidareanställd trots att han saknade formell ut-
bildning, och trots SiS uttalade utbildningskrav.  

Alla de kvinnor jag har intervjuat hade någon form av formell utbild-
ning, samtidigt som många män saknade det. Detta ligger också i linje med 
en mer generell tendens i samhället där fler kvinnor än män påbörjar en 
högre utbildning. Det är också fler kvinnor än män som avslutar sina högre 
studier och tar en examen.57 På Viby var kvinnorna samtidigt betydligt färre 
än männen, sett till den totala arbetsstyrkan, men jag uppfattar ändå att 
större formella krav ställdes på dem. Det finns flera beskrivningar i mitt 
material på hur män hade ”handplockats”, som det uttrycktes, i egenskap av 
att de sysslade med till exempel boxning eller brottning. Kvinnorna kunde 
ibland tala om erfarenheter av kriminalitet eller missbruk, självupplevt eller 
i sin omgivning, men de talade aldrig om att enbart detta skulle vara till-
räckligt för att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det var 
heller inte något som i sig hade lett till att de anställts på Viby. Deras per-
sonliga erfarenheter behövde alltid kompletteras med en formell utbildning 
för att de skulle nå legitimitet på institutionen.  

Det var alltså av största vikt för kvinnorna att ha utbildningen ”på pap-
per” samtidigt som män kunde anställas utifrån andra premisser som där-
med kunde väga tyngre. Detta kan uttryckas som att logiken av praktiskt 
kunnande enbart fungerade som en professionalitetslogik för manliga be-
handlingsassistenter, medan personliga erfarenheter som kvinnorna bar 
med sig aldrig förstods som professionella i sig. 

I det följande ska jag fördjupa mig i betydelsen av kön för arbetet som 
behandlingsassistent ur fler aspekter än de som har med utbildning att göra.  
Jag kommer att analysera och diskutera vilka positioner som behand-
lingsassistenter det var möjligt för män respektive kvinnor att ta i arbetet på 
Viby.  

Olika kön – olika arbetsuppgifter 

Jag hjälper till att städa upp i avdelningens kök efter måltiden, genom att 
torka av bänkar och plocka undan. Abdel säger: ”Det är så bra när man 
har kvinnliga kollegor, då blir sådant där gjort ordentligt.” Jonas säger: 

 
57 http://allastudier.se/tips-o-fakta/2605-kvinnor-utbildar-sig-män-får-jobben/ (hämtat 
2015-04-17). För en sammanfattning av kunskapsläget kring könsskillnader och utbild-
ning för lägre åldrar se:  
http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--
konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning (hämtat 2015-12-17). 
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”Det är sådant som jag aldrig skulle säga högt”, och skrattar lite. ”Men 
jag säger det”, säger Abdel och ler stort (fältanteckningar, augusti 2013). 

Föreställningar om skillnader mellan manlig och kvinnlig personal var le-
vande i det dagliga arbetet som jag observerade under mitt fältarbete på 
Viby. Det kunde bli synligt när olika arbetsuppgifter delegerades. Här kom-
mer jag att fokusera på vilka arbetsuppgifter som var manligt kodade och 
vilka som var kvinnligt kodade. Till exempel förväntades det av den 
kvinnliga arbetskraften att de skulle vara bra på att städa, baka, och på 
andra sätt utföra omsorgsarbete. Utdraget ur mina fältanteckningar ovan är 
ett exempel på hur dessa förväntningar kunde komma till uttryck, där jag 
tilldelas positionen som den kvinnliga kollegan. En man förväntades i sin 
tur till exempel klara av att bli ensam med ungdomarna på avdelningen. Att 
en kvinna skulle hamna i denna situation var däremot något som undveks i 
större utsträckning och som upplevdes som problematiskt. Behövde den 
manliga personalen lämna avdelningen så ringdes det in personal från en 
annan avdelning för att stötta upp kvinnan.  

Att agera ”transport” var en annan arbetsuppgift som uteslutande för-
väntades utföras av män under min tid på Viby. Detta var vad det kallades 
när en ungdom skulle föras mellan två platser, till exempel avdelningen och 
idrottshallen, åtföljd av minst en personal. Systemet med att agera ”trans-
port” användes för att förhindra rymningar. Inför varje arbetspass bestäm-
des också vem i personalstyrkan som skulle ”springa på larm” om det lar-
mades från en annan avdelning. Även detta var en uppgift som under min 
tid på Viby uteslutande tilldelades män. Behandlingsassistenten Margareta 
berättade till exempel hur hon aldrig tilldelades det slags personlarm som 
medförde att hon skulle vara den som ”sprang på larm”. Dessa larm delades 
uteslutande ut till manliga behandlingsassistenter vid arbetspassens början. 
Kvinnor fick alltså oftare de larm som var till för deras egen säkerhet medan 
män tilldelades larm som tjänade till att också upprätthålla säkerheten för 
andra. I och med detta cementerades de könsspecifika positionerna som 
beskyddad samt beskyddare.  

Dessa exempel på manligt kodade arbetsuppgifter har alla att göra med 
säkerheten på institutionen. Generellt kan man säga att säkerheten definie-
rades som ett manligt ansvar, medan kvinnor snarast betraktades som en 
säkerhetsrisk. Kvinnorna i arbetsgruppen ska skyddas snarare än att själva 
vara med och skydda. Praktikerna ordnades alltså utifrån detta säkerhets-
tänkande som var väldigt grundläggande för det sätt på vilket institutions-
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arbetet var organiserat. En viktig del av upprätthållandet av institutionens 
sociala logiker vilade alltså på de anställda männen i arbetsgruppen. 

Viby är en institution där den absoluta majoriteten av behandlingsper-
sonalen är män, och Viby skiljer sig i det avseendet inte heller särskilt 
mycket från andra liknande institutioner.58 Enligt SiS statistiska årsredovis-
ning för 2014 var antalet kvinnor som arbetade som behandlingsassistenter 
inom SiS samtliga verksamheter 949 till antalet, jämfört med 1 435 män.59 
Samtidigt är det så att majoriteten av de som utbildar sig inom socialt arbete 
är personer definierade som kvinnor. Detta har jag redan diskuterat ovan, 
dels i relation till logiken av praktiskt kunnande, som jag menar dominerar 
idealet för behandlingsassistenter, dels i relation till machologiken, som 
också påverkar idealen för den goda behandlingsassistenten. Att de särskil-
da ungdomshemmen är vårdinstanser som är manligt dominerade gör dem 
speciella, då vårdyrken mer generellt ofta är kvinnodominerade. I siffrorna 
från SiS över personalens fördelning utifrån kön blir den här skillnaden 
synlig när andra personalkategorier än behandlingsassistenter beaktas. 
Antalet sjuksköterskor som definieras som kvinnor är till exempel 65 till an-
talet, vilket är att jämföra med att endast tio definieras som män. Även 
inom kategorin psykologer är skillnaden relativt stor. Där är 48 personer 
definierade som kvinnor och endast 26 som män. Både sjuksköterska och 
psykolog är yrken som kräver en högre utbildning och en större teoretisk 
kvalifikation än till exempel arbetet som behandlingsassistent. Vad gäller de 
chefsbefattningar som finns inom SiS enskilda verksamheter (huvudkon-
toret ej medräknat) är könsfördelningen mellan kvinnor och män relativt 
jämn. I kategorin avdelningsföreståndare är 70 personer kvinnor och 58 är 

 
58 Jag har enbart fältarbetat vid en institution, men har under arbetet med avhandlingen 
kommit i kontakt med flera andra SiS-institutioner till exempel genom de behandlings-
assistentutbildningar jag också fältarbetade vid. Där gjorde flera av de studerande prak-
tik vid SiS-institutioner och berättade om den manliga norm som även fanns där. Även 
när jag själv var yrkesverksam på ett behandlingshem fanns det betydligt fler anställda 
män än kvinnor, och problematiken kring kön såg delvis likadan ut.  
Jag vill här dock kort nämna en artikel i branschtidskriften Omtanke. Tidningen för vård 
och omsorg (ges ut av SSIL- för vård och omsorg, leverantör av marknadsinformation 
inom vård, omsorg och behandlingsverksamheter) som innehöll ett reportage om SiS 
ungdomshem Råby där det påtalades att fler kvinnliga än manliga behandlingsassistenter 
fanns anställda. Det lämpliga i detta ifrågasätts dock implicit genom att det överhuvud-
taget påtalas och lyfts fram som något som behöver diskuteras (Omtanke nr 6, 2014).  
59 Dessa siffror är hämtade från ”SiS årsredovisning 2014” som finns tillgänglig på 
hemsidan: http://www.stat-inst.se/documents/arsredovisningar/sis-arsredovisning-2014.pdf 
(hämtat 2015-04-17). Statistiken innefattar både månads- och timavlönad personal. 2014 
var det första år då personalfördelningen redovisades utifrån kön (kvinnor och män). Det 
finns alltså inte tillgänglig statistik för de år då jag genomförde fältarbetet: 2012 och 2013. 
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män, och i kategorin institutionschefer är 16 personer kvinnor och 19 är 
män.60 Av detta kan vi dra slutsatsen att karriärvägarna för män inom orga-
nisationen står relativt öppna, trots att fler kvinnor till antalet har valt en 
högre utbildning.  

Till skillnad från andra vårdyrken präglas alltså yrket som behandlings-
assistent på särskilda ungdomshem av en manlig norm, och även av en 
komplementär könsordning där män och kvinnor förväntas vara bra på 
olika saker och bidra med olika kvaliteter i arbetsgruppen (jfr Connell 
1996:45, 66). Jag menar därför att kön/genus har en stor betydelse för de 
sociala relationerna på Viby. I det performativa perspektiv på kön/genus 
som jag tillämpar betraktas kön som ett görande som ständigt iscensätts i tal 
och handling (jfr Butler 1993:12ff), till exempel genom att det ena könet 
benämns som svagare än det andra. Bärande normer och idéer finns därför 
inte enbart som abstrakta tankekonstruktioner utan är en del av vardagligt 
handlande.  

Det finns inte heller något som en gång för alla är givet eller självklart i 
de sätt på vilka kön/genus organiseras. Liksom andra områden av det so-
ciala och kulturella livet förstår jag kön- och genusrelationerna som präg-
lade av en radikal kontingens (jfr Glynos & Howarth 2007:109). Kön och 
genus är diskursivt ordnat och kommer till uttryck i kontextuella logiker 
och fantasier. I institutionsmiljön som jag har studerat menar jag att den 
maskulinitet som iscensätts är macho till sin karaktär. Att vara macho är 
den maskulinitetsnorm som upprätthålls; både av personal och av ungdo-
mar. Maskulinitet är vidare generellt det enda genusuttryck som utmärker 
sig och får utrymme på institutionen. Det som är feminint kodat tonas 
däremot för det mesta ned eller problematiseras på olika sätt. Ibland händer 
det att kvinnors motiv för att söka sig till arbetet på tvångsinstitutioner 
misstänkliggörs, som till exempel i intervjun med Kalle. Särskilt unga kvin-
nor som söker arbete som behandlingsassistent förstås som motiverade av 
någonting annat än ett intresse för arbetet. Deras motiv förstås istället som 
könsbundet och personligt, samt i viss mån kopplat till sexualitet. 

Jag vet ju att när vi sätter ut en annons så dyker det upp mycket unga tje-
jer. Men det är väl det här… Jag vet inte om det är en klyscha eller om 
det faktiskt är så, men tjejer som ska omvända stygga pojkar (Kalle). 

 
60 Alla siffror i det här stycket är hämtade från rapporten som redovisas ovan: ”SiS årsredo-
visning 2014. Se http://www.stat-inst.se/documents/arsredovisningar/sis-arsredovisning-
2014.pdf (hämtat 2015-04-17). 
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För att ytterligare kontextualisera Kalles utsaga kan nämnas att flera berät-
telser om kvinnlig personal som varit sexuellt involverade med intagna var i 
omlopp på Viby. Dessa berättelser handlade dock inte specifikt om Viby 
utan om andra institutioner, och de fick därför karaktären av att vara 
moderna myter eller sägner. 

Ett annat exempel på när det kvinnligt kodade problematiseras är när 
Klas, som är verksam inom SiS som institutionschef på det ungdomshem 
jag här kallar för Bårsta, talar om klädkoder i relation till kön. Han nämner 
att det oftast är problem med unga kvinnor som jobbar och som kommer 
till arbetsplatsen i ”urringat och för kort. Det där klassiska”, som Klas ut-
trycker det. Kvinnors önskvärda klädsel och uttryck ska istället gärna närma 
sig männens, samtidigt som överskridanden paradoxalt nog inte får göras 
med syfte att upplösa tvåkönsnormen i någon mån. Som vi ska se är det 
tvärtom viktigt att göra skillnad på män och kvinnor, både i idéer och i de 
praktiker som verksamheten är uppbyggd av. I Klas utsaga är det återigen 
de unga kvinnorna som problematiseras, troligtvis kopplat till en hetero-
normativ föreställning om att sexuellt begär kan uppstå mellan de intagna 
unga pojkarna och männen, och kvinnliga behandlingsassistenter. Insti-
tutionens maskulinitetsnormer och de praktiker som där organiserar kön 
har jag diskuterat i termer av en machologik, och här ska jag analysera 
praktiker och utsagor där denna logik iscensätts och upprätthålls, i relation 
till den empiri som handlar om behandlingsassistenters yrkesposition och 
arbetsuppgifter.  

Temat manlig och kvinnlig personal var något som var explicit när-
varande i alla de intervjuer jag har genomfört, och jag har redan gett exem-
pel ur bland annat intervjun med Anders. Flera av behandlingsassistenterna 
tog upp det självmant på ett eller annat sätt och övriga frågade jag om 
saken. Generellt så var de intervjuade överens om att det är en skillnad 
mellan manlig och kvinnlig personal, men åsikterna om vad den skillnaden 
består i eller vad den får för konsekvenser för arbetet gick isär. Azar tycks 
vara något ambivalent i sin inställning till huruvida män och kvinnor skiljer 
sig åt i det sätt på vilket de arbetar. 

Kim: Hur tänker du kring det här med manlig och kvinnlig personal då? 

Azar: Samma lika. Du måste ha båda delarna, annars går det inte. 

Kim: För att? 
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Azar: Det finns mycket saker som kvinnor är bättre på, det finns mycket 
som män är bättre på. Det finns saker som vi är lika bra på. Lägger vi 
ihop våra olika egenskaper, ja det är först då vi har en stabil grupp. 

När jag under intervjun ställer den första frågan om kön i relation till att 
arbeta som behandlingsassistent betonar Azar likheten mellan kvinnor och 
män. Därefter handlar resonemanget snarare om att män och kvinnor är 
olika men att båda kategorierna behövs. I hans resonemang utgör de olika 
könen snarast delar som tillsammans utgör en stabil konstruktion. Utgångs-
punkten i hans resonemang är att det finns två kön och att dessa är komple-
mentära, liksom i Anders utsaga i föregående avsnitt. Idén om två kom-
plementära kön är en del av en föreställd normalitet där även heterosexuali-
tet förutsätts (M. Petersson 2003:7, jfr Connell 1996:45). När Azar ska ge 
konkreta exempel på vad kvinnor kan bidra med så nämner han att vissa 
ungdomar har haft svårt att prata med män om olika sjukdomar; om de har 
fått ett utslag till exempel.  

I övrigt talar han om den kvinnliga ”närvaron” som något som skänker 
lugn bland institutionens ungdomar.  

Det är många situationer då muskler och kunskap inte har kunnat hjälpa 
utan det har… det har hjälpt med den här kvinnliga närvaron så att säga 
(Azar). 

I det här citatet kopplar Azar samman män med muskler och kunskap, 
medan kvinnor bidrar med en könsspecifik närvaro. När jag sedan frågar 
Azar mer specifikt om det finns några nackdelar med att vara kvinna i 
arbetet som behandlingsassistent så blir han mer relativiserande i sitt för-
hållningssätt och menar att det är olika ”från kvinna till kvinna”. Han me-
nar att det inte har så mycket med kvinnligt eller manligt att göra utan att 
det mer handlar om personlighet. Detta skulle kunna tolkas som att Azar 
förstår var jag står i frågan och försöker anpassa och nyansera sitt svar 
utifrån det. Det kan också tolkas som att denna konstruktion av könsnor-
malitet där män och kvinnor är olika och därför bra på olika saker är den 
mest lättillgängliga förklaringsmodell han har att tillgå. När Azar sedan får 
reflektera närmare kring den visar det sig att han egentligen inte håller med 
om dess grundprinciper.  
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En behandlingsassistent är en arbetarman 
Flera behandlingsassistenter jag har talat med gav uttryck för skepsis mot 
att kvinnor skulle ta för mycket plats, i institutionsarbetet och i andra sam-
manhang. Jag har till exempel visat på resonemang där det anses vara en 
rimlig fördelning att en av tre anställda på institutionen skulle vara kvinnor. 
Jag har även diskuterat hur institutionsarbetet består av arbetsuppgifter som 
är strikt kodade utifrån föreställningar om kön. Manligt kodade arbetsupp-
gifter värderades dessutom högre än kvinnligt kodade sådana och ansågs 
vara av större vikt för att den önskvärda ordningen på institutionen skulle 
kunna upprätthållas. Detta ger mig anledning att tala om en manlig norm 
som artikulerades på Viby i form av det jag kallar för machologiken. I det 
här avsnittet ska jag uppehålla mig ytterligare kring hur den manliga 
normen tog sig uttryck och till viss del även hur den utmanades. 

Dimitri resonerar kring kvinnors ställning på Viby och är en tydlig före-
språkare för en komplementär könsordning: 

Jag är till exempel emot det här 50-50 systemet som de har byggt upp här 
i samhället så djävla mycket. De har ju gjort det som om mannen är bätt-
re än kvinnan, det är inte så. Jag avgudar kvinnan, men hon ska veta vad 
hon är bra på. Och jag vet vad jag är bra på. Till exempel, vad jag tycker i 
ett sådant här yrke till exempel, blir det något kurr då har inte hon nå-
gonting med det att göra. Hon kommer efteråt och lugnar ner situatio-
nen, när han är lugn. Så att han har någon lugn, och en tjej att prata 
med, förstår du vad jag menar? Istället för att jag ska stå där och han ska 
stå och vara irriterad. Förstår du? Så en man och en kvinna har olika rol-
ler i livet, i sig alltså, överhuvudtaget. De saker du är bättre på, de låter 
jag dig göra. De saker jag är bättre på, de låter du mig göra. Förstår du 
vad jag menar? (Dimitri) 

Här blir det återigen tydligt att kvinnor anses ha vissa saker att bidra med i 
arbetet på institutionen medan män anses ha andra saker att tillföra. 
Dimitri menar till exempel att kvinnor inte bör ta plats i våldsamma situa-
tioner, utan mer bör vara de som kommer in och lugnar ner situationen 
efteråt. Han säger att kvinnor ”ska veta” vad de är bra på, samtidigt som han 
säger att han ”vet” vad han är bra på. Detta antyder att det är kvinnor som 
behöver förändra sitt förhållningssätt och som inte vet sin plats i den ord-
ning han förespråkar. Dimitri generaliserar dessutom denna tanke om 
könens dualism och komplementära karaktär till att gälla inte bara i insti-
tutionsarbetet utan i samhället i stort. Som i många andra situationer under 
mitt fältarbete blir jag i den här interaktionen synliggjord utifrån mitt kön. 
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När Dimitri diskuterar de båda könens olika uppgifter i livet får jag repre-
sentera kvinnor samtidigt som han själv representerar män, då vi i hans 
resonemang blir till ett ”du” och ett ”jag” som ska tjäna till att exemplifiera 
hans resonemang.  

Kön och utbildningsnivå var två faktorer som skilde mig från de flesta av 
mina intervjupersoner. Det var också någon av dessa båda faktorer som be-
handlingsassistenterna kunde använda sig av för att markera distans gente-
mot mig eller försöka dominera mig. Jag har tidigare diskuterat hur flera av 
intervjupersonernas nedvärdering av högre utbildning kan ses som ett sätt 
för dem att utöva motstånd mot mig som forskare, som på något sätt 
inkräktade på deras territorium. Jag upplever att även min position som 
kvinna i den mansdominerade institutionsmiljön kunde användas med 
samma syfte. Detta kunde ta sig alla möjliga uttryck, som till exempel att 
vissa män i personalgruppen kunde ställa sig väldigt nära när de talade till 
mig samtidigt som de bokstavligen såg ner på mig. Andra kunde fråga in-
gående kring mitt privatliv eller kommentera mitt utseende på olika sätt. En 
manlig behandlingsassistent hade en vana där han fysiskt ledde omkring 
mig i institutionens lokaler, när vi skulle någonstans, genom att lägga en 
hand i mitt ryggslut. En annan började redan vid det första tillfället vi 
träffades att kalla mig för olika smeknamn.  

En välvillig tolkning av sådana beteenden skulle kunna vara att dessa 
personer ville få mig att känna mig inkluderad i gruppen. Då liknande 
beteenden inte riktades mot andra personer, till exempel ledde dessa män 
aldrig fysiskt omkring andra män, tolkar jag det dock främst som uttryck 
för dominans. Deras dominansbeteende, som utgör ett slags maktuttryck, 
kan förstås som något som bottnar i en känsla av maktlöshet. Det är alltså 
inte så enkelt som att män alltid är överordnade kvinnor, utan sådana 
strukturer kompliceras på individnivå även av andra faktorer som till exempel 
yrkesposition och utbildning. Troligtvis bottnade dessa dominansbeteenden i 
känslor alstrade av att jag som forskare, och samtidigt som kvinna, obser-
verade dem i arbetet. Min position i fältet, och behandlingsassistenternas be-
mötande av mig, kan betraktas som ett exempel på komplexiteten i spän-
ningen mellan makt och maktlöshet.  

Kvinnor gjordes generellt till något som avvek från normen i institu-
tionsmiljön, och blev i detta en grupp av behandlingsassistenter som till-
delades andra uppgifter än männen. Även inom personalgruppens rådande 
struktur kunde det dock finnas ett motstånd mot de dominerande idealen. 
Nedan ska vi se hur behandlingsassistenten Margareta talar om kön i rela-
tion till sitt arbete och till sina kollegor.  
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Ibland kan det vara beroende på vilken personal som jobbar, hur de han-
terar att man är kvinna. Det tror jag. Det kan skilja hur man ser på… jag 
tycker inte om att man behandlar mig som att jag skulle vara svagare. 
Att personal behandlar mig som att jag skulle vara svagare. Att man 
skyddar mig på något sätt. Det tycker jag inte om (Margareta). 

 Det här citatet från behandlingsassistenten Margareta är egentligen atypiskt 
för mitt material när det gäller hur behandlingsassistenterna talade om 
betydelsen av kön i arbetet. Jag väljer ändå att inkludera citatet här eftersom 
jag tycker att det visar på en bärande logik i förståelsen av kön bland be-
handlingsassistenterna på Viby, som Margareta här talar emot. Det av-
vikande i empirin får här alltså hjälpa mig att belysa det normativa och 
generella.  

Margareta lyfter i citatet fram något hon uppfattar som ett problem: att 
vissa män i personalgruppen behandlar henne annorlunda utifrån ett anta-
gande om att hon skulle vara fysiskt svagare. Det är hennes kvinnligt ko-
dade kropp som skiljer ut henne som avvikande från den manliga normen 
och som ibland får hennes manliga kollegor att behandla henne annor-
lunda. Margareta säger att hon tror att detta ofta sker utifrån goda inten-
tioner och att männen som erbjuder sig att till exempel lyfta något tungt åt 
henne nog tänker att de är snälla när de gör det.  

Som Margaretas utsaga exemplifierar så ingår det i machologiken att 
män ska vara starka och kvinnor svagare och mer i behov av skydd. Macho-
logiken kan förstås som en social logik då de praktiker där den uttrycks är 
sedimenterade och tas för givna i institutionskontexten. Samtidigt kan 
machologiken förstås som innehållande både politiska och fantasmatiska 
aspekter. Den maskulinitetsform som kommer till uttryck i institutions-
miljön; där män så explicit överordnas kvinnor, och den fysiska muskelstyr-
kan ses som en form av kompetens, har ingen egentlig funktion utanför den 
institutionella kontexten. I mötet med kvinnlig och välutbildad personal 
uttrycks därför machologiken i politisk form. Där blir den ett återkonstitue-
rande av maskulinitetsnormer som upplevs vara hotade av nya ideal; till 
exempel ökade utbildningskrav som framförallt kvinnor klarar av att leva 
upp till.  

Det fokus som finns på tränade kroppar och fysisk styrka i institutions-
miljön kan ses som uttryck för en fantasi om att ha kontroll och att med sin 
fysiska kropp bemästra en situation som upplevs vara kaotisk. Det kan 
också ses som en fantasi om en värld som är enkel och greppbar, där det går 
att förutse och på ett enkelt sätt förutsäga vilka människor är, och vilka 
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egenskaper de har. En sådan fantasi skapar en fullkomlig bild utan kompli-
cerande sprickor och tvetydigheter. På så vis kan machologiken förstås som 
en politisk logik, i meningen att det handlar om ett motstånd mot en värld 
man inte känner sig hemma i. Flera av behandlingsassistenterna ger till 
exempel som Dimitri uttryck för ett motstånd inför samhällets jämlikhets-
strävanden, och menar med hänvisning till vad som uppfattas som mäns 
och kvinnors natur, att en komplementär genusordning är vad som borde 
eftersträvas istället. De uttrycker en vilsenhet i förhållande till tal om genus 
och nya ideal för män och kvinnor. De manliga behandlingsassistenternas 
stora muskulösa kroppar får alltså i den här kontexten sitt uttryck i ett 
säkerhetstänkande och en fantasi om kontroll, som kanske till viss del inte 
är giltig i andra mellanmänskliga sammanhang.   

Det finns institutioner inom SiS där kvinnlig personal inte är välkom-
men som arbetskraft överhuvudtaget61, men på Viby går man inte så långt. 
Man strävar dock inte heller efter en jämn könsfördelning utan siktar på att 
ungefär 70 procent av personalstyrkan ska utgöras av män och 30 procent 
av kvinnor. Viby är således inte en extrem i sammanhanget, utan kan nog 
snarare beskrivas som relativt typisk i hur man förhåller sig till könsför-
delning i arbetsmiljön. Som nämnts så arbetar man i behandlingsteam om 
tre personer vardera. Dessa team arbetar alltid tillsammans efter samma 
rullande schema som löper över en treveckorsperiod. I nuläget är det långt 
ifrån alla team som har en kvinnlig medarbetare. Som jag kommer att visa 
så finns det flera olika faktorer som kan förklara varför man inte strävar 
efter en jämnare könsfördelning. Behandlingsassistenten Anders uttrycker 
det som följer: 

Vi jobbar tre och tre, och då vill jag helst se att det är två män och en 
kvinna. Jag vill inte ta bort kvinnor alls! Då när jag tog upp det första 
gången, då vart det nästan så att ’vadå? En kvinna kan väl göra ditt jobb 
lika bra som du kan?’ Ja det var inte så jag menade utan jag sa att det… 
ibland så krävs det mera manskraft. Men ibland så krävs det också en 
kvinnlig sida, alltså mera omvårdnad. Och det är väl ungefär som de har 
nu, ofta så är det två män och en kvinna. För tar man bort en helt så blir 

 
61 Att kvinnor inte välkomnades som arbetskraft på alla tvångsvårdande institutioner var 
något som framkom i samtal med studerande på Skärgårdsskolans folkhögskoleutbild-
ning. Jag mötte där två män som arbetade på en SiS-institution för pojkar, och som be-
rättade att deras arbetsplats inte välkomnade några kvinnor överhuvudtaget som arbets-
kraft. Se till exempel siffror i ”SiS årsredovisning 2014” för uppgifter om personalens 
könsfördelning: 
http://www.stat-inst.se/documents/arsredovisningar/sis-arsredovisning-2014.pdf 
(hämtat 2015-04-17). 
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det problem. Som jag sa tidigare: det kan ju vara lite grabbigt. Ja skämt-
samt och ja. Så att totalt på institutionen 50-50 kanske, på de bästa [in-
stitutionerna]. Men här, på grund av att killarna är så utåtagerande så 
kanske det behövs mer manlig… som kan riva och slita lite i dem. För att 
skydda dem framförallt givetvis (Anders).  

Det handlar här om föreställningar kring vad kvinnor och män kan göra, 
och ett vanligt argument mot att inkludera fler kvinnor är att det skulle vara 
ett hot mot säkerheten på institutionen. Anders utsaga om män som fysiskt 
starkare och tuffare och kvinnor som fysiskt svagare och mer omvårdande 
ger uttryck för en slags könsrollsteori med två komplementära och från 
varandra tydligt avskiljbara kön (jfr Connell 1996:45). Raewyn Connell 
(1996) menar att polarisering är en nödvändig del av könsrollsbegreppet, 
vilket leder till att skillnader mellan män och kvinnor överdrivs, samtidigt 
som andra strukturer förbises; som till exempel ras-, klass- och sexualitets-
strukturer (1996:45). Jag visade i föregående avsnitt hur arbetsuppgifter 
som hade med säkerheten att göra var maskulint kodade. Anders talar om 
behovet av ”manskraft” för att stävja ungdomarnas utåtagerande beteende. 
Kvinnor föreställs ha en fysiskt svagare kropp som inte har möjlighet att 
försvara sig själv och andra i de våldssituationer som kan uppstå.  

Som ett uttryck för machologiken, som är dominerande för institutions-
arbetet, värderas arbetsuppgifter som har med upprätthållandet av säkerhet 
att göra högre än de arbetsuppgifter som oftare tillfaller kvinnor. Kvinnor 
omtalas, som sagt, som den kategori som ska bidra med omvårdnadsaspek-
ten i behandlingsarbetet, och Anders utgör ett exempel på dem som menar 
att kvinnor behövs för att inte stämningen ska bli för ”grabbig”. Då arbets-
uppgifter som har med säkerheten att göra anses vara mer centrala för insti-
tutionsarbetet än att till exempel städa och baka, framträder en tydlig man-
lig norm för behandlingsassistenter. Det är till exempel ingen jag har talat 
med som menar att det skulle vara önskvärt att ha två kvinnor i varje team 
och en man, utan det är alltid de omvända proportionerna som gäller när 
personalen ska beskriva hur ”det blir bäst”. Genom detta blir kvinnliga be-
handlingsassistenter framställda som ett tillägg till en manlig norm. Män 
utgör en måttstock på hur en god behandlingsassistent ska vara, och i den 
machologik som ligger bakom detta normupprätthållande finns ett visst 
förakt för svaghet och ett hyllande av ett muskulöst och lagom aggressivt 
maskulint subjekt. Detta signalerar vidare att arbetet som behandlingsassis-
tent till stor del handlar om fysiska tillrättavisningar av ungdomarna, vilket 
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inte överensstämmer med de uttalade idealen för behandling som snarare 
betonar vård och mjuka värden.  

När riskerna med att ha för många kvinnor anställda diskuteras kan 
detta sägas vara en fantasmatisk artikulation av machologiken. Vad som 
föreställs hända om för många kvinnor skulle börja arbeta som behand-
lingsassistenter uttrycks då i form av dystopiska narrativ som framförallt 
handlar om förlorad kontroll. Dessa narrativ fungerar också som ett slags 
hot i förhållande till institutionschefer och andra personer som befinner sig 
högre upp i organisationen. Genom det latenta våld som artikuleras som 
säkerhet kan manliga behandlingsassistenters yrkesposition legitimeras, 
oavsett vilka övriga meriter de har. När även personer högre upp i organisa-
tionen är investerade i sådana fantasier om kontroll genom manligt kodade 
kroppar befästs positionen hos dessa manliga behandlingsassistenter. 
Muskler och en manligt kodad kropp görs till det som är det primära för att 
upprätthålla ordningen på institutionen, och för att förhindra sådant som 
benämns ”incidenter” (rymningar, upplopp, våld etc.). Därmed underord-
nas andra eventuella mål med institutionsarbetet.  

Föreställningar om vad kvinnor respektive män kan och inte kan göra 
uppbärs inte bara av de manliga medarbetarna utan även av kvinnorna. Det 
handlar alltså inte om att enbart vissa kategorier upprätthåller en viss ord-
ning, utan snarare handlar det om vilka som är investerade i de logiker och 
fantasier som likställer manligt kodade kroppar med säkerheten på institutio-
nen. Det är dock en viss kategori män som drar fördelar av denna ordning. 

Samtidigt är det många behandlingsassistenter som nämner betydelsen 
av att inkludera kvinnor i arbetsgruppen då de kan tillföra något som män 
inte kan. Detta kan vi se i Anders resonemang där kvinnors omvårdande 
kompetenser är något som lyfts fram som ett positivt bidrag i arbetsgrup-
pen. Även ur ett historiskt perspektiv har kvinnors kompetens på det om-
vårdande planet lyfts fram som ett nödvändigt komplement inom barna-
vårdsfältet (Runcis 2007:41). Detta har omtalats som en särskild kvinnlig 
kunskap (Ekström von Essen 2003:39), eller en ”samhällsmoderlighet” 
(Runcis 2007:40, Lilja 2015:161f), som inte bara behövdes i människors pri-
vata hem utan även i samhällets barnavårdande institutioner.  

I Anders utsaga kan vi dock också se att könsskillnader varit föremål för 
diskussion, och att det finns röster som för fram meningen att kvinnor och 
män kan utföra samma arbetsuppgifter. Margaretas utsaga som jag refe-
rerade till ovan är ett exempel på ett tillfälle när ett motstånd uttrycks mot 
den könsordning där män utgör normen som artikuleras i de institutionella 
praktikerna. Anders förhåller sig alltså till ett motstånd mot att kvinnors och 
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mäns positioner konstrueras som olika, vilket utgör ännu ett exempel på att 
det finns en politisk dimension av machologiken och att den inte enbart bör 
förstås som en samling praktiker som tas för givna och aldrig utmanas.   

Många betonar vikten av andra kategorier som positiva tillskott, och där 
är det tydligaste exemplet personer som identifieras som invandrare. Man 
pratar om en ”blandad” personalgrupp som något positivt, samtidigt som 
man har svårt att se att en kvinna samtidigt också skulle kunna ha en posi-
tion som till exempel ”invandrare” och identifieras/identifiera sig som 
någonting annat än majoritetssvensk. Kalle säger att: ”det arbetslag jag 
jobbar i nu tycker jag är lite modell för hur jag tror det blir bäst: en tjej, en 
invandrarkille och en äldre gubbe”, och uttrycker här idealet om en 
”blandad” arbetsgrupp. Esa talar också om att det är ”mycket viktigt” med 
en blandad arbetsgrupp:  

För det är olika behov som de tillfredsställer [de olika personalkategori-
erna] och ju mer blandat det är desto större spektra på behoven kan man 
enkelt tillfredsställa (Esa).  

Idealet är dock framförallt en ”blandning” utifrån kön och ras/etnicitet, som 
här beskrivs som en invandraridentitet. Klass och sexualitet är inte något 
som diskuteras explicit av personalen som kategoriseringar som skulle 
kunna bidra med något i personalgruppen. Klass kommer visserligen fram 
implicit när personalen diskuterar personliga erfarenheter som något som 
hjälper dem i behandlingsarbetet, där de till exempel nämner stigmatiserade 
bostadsorter som något som har präglat dem genom erfarenheter av att ha 
klassats negativt på olika sätt (jfr Runfors 2012). Klass är också tydligt i 
resonemangen om utbildning, där idealet är att arbeta praktiskt snarare än 
att förkovra sig teoretiskt. Sexualitetsuttryck som avviker från heteronor-
men är däremot helt frånvarande och inget som personalen diskuterar som 
något som skulle kunna bidra med något i de olika arbetsteamen. Det fanns 
heller inte någon i personalgruppen som öppet identifierade sig som någon-
ting annat än heterosexuell.  

Detta ideal om ”blandning” har inte heller fått effekten att fler kvinnor 
med en annan bakgrund än svensk har anställts. Den kategorin var i stort 
sett obefintlig på Viby. Istället har fokus på ”blandning” gett unga män med 
invandrarbakgrund anställning. Idealet om en blandad arbetsgrupp har 
alltså i praktiken gett fler män arbete och ytterligare krympt det utrymme 
som kvinnor har möjlighet att ta. Det den nya gruppen män antas kunna 
tillföra är bland annat en form av identifikationspunkt för ungdomarna som 
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förstås utifrån stereotypa idéer om invandrarmän. Denna grupp förväntas 
med andra ord vara mer macho än majoritetssvenska män baserat på före-
ställningar om ras eller etnicitet, och i och med detta föreställs de vara 
lättare för ungdomarna att identifiera sig med. I egenskap av att föreställas 
vara mer macho än majoritetssvenska män (och alla kvinnor) förväntades 
även de män som kategoriserades som invandrare vara bättre på att fysiskt 
upprätthålla institutionens ordning om så skulle krävas.  

Den normala, eller ideala, behandlingsassistenten konstrueras i inter-
sektionen av framförallt klass och kön. Män är norm, men inte alla män, 
utan de män som lyckas leva upp till ett klassat machoideal. Detta medför 
att genusstrukturen på Viby även sammanfaller med en klasstruktur, där 
männen iscensätter en arbetarklassmaskulinitet och kvinnorna en medel-
klassfemininitet. Klass-, köns- och även etnicitetsuttryck, som underordnas 
på andra håll i samhället är på Viby någonting högt värderat.  

De utsatta kvinnorna 

Lennart: Kvinnor har det betydligt svårare. 

Kim: På vilket sätt? 

Lennart: Alltså en kvinna måste hävda sig mer på något sätt. Inte bara 
muskulöst… killar har det betydligt enklare. Och jag menar, bara på det 
senaste året är det fem-sex tjejer som har slutat. 

Lennart talar här om skillnaden mellan manliga och kvinnliga behand-
lingsassistenter och menar att jobbet är väsentligt svårare för kvinnor. Han 
baserar detta på att många kvinnor har sagt upp sig under den tid då 
Lennart har jobbat på Viby. På något sätt som han inte riktigt kan beskriva 
blir kvinnorna på institutionen mer utsatta, trots att han beskriver flera av 
dem som kvinnor ”med skinn på näsan”. Jag tänker att den manliga norm 
som präglar arbetsplatsen konstruerar män som starkare och enligt den 
komplementära könsordningen måste då kvinnor på samma gång kon-
strueras som svagare. I mitt material finns många beskrivningar av de 
utsatta kvinnliga behandlingsassistenterna och dessa beskrivningar förstär-
ker i sin tur den machologik där män konstrueras som starkare. 

I samband med att vi under intervjun pratar om skillnader mellan att 
arbeta på Viby om du är kvinna eller om du är man talar Lennart om detta 
med muskler som ett exempel på en maskulinitet som framförallt uttrycks 
genom den fysiska kroppen.  
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På ett sådant här ställe kan det väldigt lätt bli en slags muskulös stäm-
ning på något sätt va. Och det ska tränas och det ska spelas fotboll och… 
mycket manligt så att säga (Lennart). 

Han beskriver den stämning som ofta uppstår på institutionen som en 
”muskulös stämning”, och kopplar med detta samman män, manlighet och 
muskler. Träning och fotboll beskrivs också som manliga aktiviteter. 
Lennart uttrycker inte detta som något positivt, utan tvärtom menar han att 
stämningen på institutionen kan vara destruktiv. Likväl framträder denna 
form av maskulinitet som en norm i institutionsarbetet och som något som 
ofta artikuleras i de dagliga praktikerna, och med detta kan machologikens 
maskulinitetsposition ses som ett nödvändigt ont. 

Föreställningar om fysiska förutsättningar utgör en stor del i konstruk-
tionen av behandlingsassistenters möjliga subjektspositioner. Tal om trä-
ning och kost, samt fysiska styrkedemonstrationer, utgjorde en väsentlig del 
av interaktionerna på Viby. En stor del av männen som arbetar på Viby är 
väldigt fokuserade på sina kroppar; att träna och äta rätt, men även att klä 
sina kroppar på ett visst sätt. Samma män som byggde muskler klädde sig 
ofta i märkeskläder med tydliga loggor från topp till tå. Flera av kvinnorna i 
personalstyrkan var också fokuserade på styrketräning, till exempel Linda 
som jag nämnt tidigare. Att vara tränad var att höra till. Claes Levin (1998) 
noterar även han i sin studie av ett särskilt ungdomshem att många av 
(framförallt) männen hade stora kroppshyddor (1998:187), men för ingen 
vidare diskussion kring fenomenet.  

På Viby hade många av de anställda männen sysselsättningar vid sidan 
av sitt arbete som behandlingsassistenter som var kopplade till idrott och 
hälsa på olika sätt. Några tränade och tävlade i olika kampsporter, någon 
var fotbollstränare och ytterligare någon jobbade som personlig tränare och 
kostrådgivare. Några av de män som sysslade med kampsport hade en 
särskild status på institutionen. Detta kunde visa sig i uttalanden om att det 
alltid är lugnt på avdelningen när dessa män jobbar, och kan tolkas som en 
slags fantasi om starka män, som ett medel för kontroll. En fantasi som de 
flesta av behandlingsassistenterna var investerade i. Det visar också hur 
fantasin om starka män är nära sammankopplad med säkerhetstänkandet 
som präglade institutionsarbetet (jfr Wacquant 2004).62 Lennart talade till 

 
62 Loïc Wacquant (2004) diskuterar hur det säkerhetstänkande som de senare decen-
nierna sprider sig från Nordamerika till en europeisk kontext även är sammankopplat 
med ett strafftänkande (2004:43). Wacquant menar att västerländska samhällen i mycket 
har genomgått en förvandling från välfärdsstater till fångvårdsstater, något som hänger 
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exempel om ledningens ”förkärlek för killar med muskler” vid anställningar 
och schemaläggning och jag frågar vad han tror att det beror på: 

Att det ska finnas folk som kan liksom ta i då om det behövs. Men också 
bygga in någon slags rädsla va. Alltså risken finns, och en kille som lik-
som är som en tändsticka han går inte på en kroppsbyggare alltså. Och 
det där är vi inne i just nu tycker jag. Alltså det är väldigt mycket… alltså 
invandrarbakgrund och mycket kroppsbyggande i bakgrunden. Och det 
säger liksom institutionschefen att ja, men det är bra. Men det kan också 
skada relationsskapandet i längden va (Lennart).  

Lennart är en av de män som inte själv menade sig tillhöra kategorin 
muskelbyggande män. Samtidigt betonade han betydelsen av att ha ett visst 
mått av starka män anställda för att minimera risken för fysiska konfronta-
tioner initierade av ungdomarna. Han är dock en av dem som mest tydligt 
förhåller sig kritisk till det muskulösa idealet bland behandlingsassistenter 
och problemen med det. Som diskuterats tidigare får män med invandrar-
bakgrund här representera den maskulinitet som ibland uppfattas gå för 
långt, eller vara problematisk, i sina demonstrationer av styrka.  

Vissa behandlingsassistenter agerade förebilder för ungdomarna, vad 
gällde kost och motion. Detta sågs som en del av relationsskapandet på 
institutionen. Sett ur det perspektivet kan fokuset på fysisk hälsa betraktas 
som en yttring av vår tids starka normer kring att träna och att äta rätt (se 
t ex Cederström & Spicer 2015, Svenaeus 2013, Hammarberg 2001) och för-
stås som ett sätt att inkorporera dessa normer i ungdomarnas behandling 
där avvikelser ska normaliseras. Lennart menar dock att kroppsbyggarna 
och den stämning de skapar på institutionen kan skada byggandet av 
relationer med ungdomarna. 

I helgen så hade vi alltså tre tillfällen där man ska liksom… när man ska 
skojbråka med eleven. Och det tas i lite väl mycket liksom. Man känner 
att det här är liksom gränsfall när det börjar bli en maktgrej. Även om 
det är på skoj så finns det inbyggt någon slags makt i det där va. Ge dig 
inte på mig, liksom (Lennart).  

Att personal ”skojbråkade” med ungdomarna var ett fenomen som jag be-
vittnade många gånger under fältarbetet. Det kunde handla om att någon i 
personalen jabbade mot någon av ungdomarna eller tog grepp på någon 

                                                                                                            
samman med hur sociala problem individualiseras och konstrueras som moraliska 
brister hos enskilda snarare än som strukturella problem (2004:40f).  
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och slängde ner denna i en soffa. Jag tror aldrig att någon gjorde sig fysiskt 
illa av detta, men jag betraktar det som ett tydligt uttryck för dominans i 
likhet med Lennarts egen analys av ”skojbråken” ovan. Det hände till exem-
pel aldrig att någon av ungdomarna ”vann” ett sådant skojbråk, utan det var 
alltid en styrkedemonstration från personalens sida. Jag såg heller aldrig att 
kvinnlig personal ”skojbråkade” med ungdomar. Det var en helt igenom 
homosocial sysselsättning. Det förstods och beskrevs ju som skämt. ”Skoj-
bråken” blev ett sätt för personalen att utöva ilska och dominans med ett 
leende på läpparna. Dessa interaktioner var dock inte bara ett sätt att utöva 
dominans gentemot ungdomarna, utan var även ett sätt för manlig personal 
att visa dominans över kvinnlig personal.  

Charlie menar att kvinnor som arbetar som behandlingsassistenter är 
mer utsatta då många av ungdomarna inte har så stor respekt för dem.  

Det krävs… det krävs mycket. Jag vet att vi har haft kvinnlig personal 
här som har varit riktigt tuffa och aldrig backat. Ibland räcker det med 
att ha viss… att ha ett visst tonläge. Det brukar oftast räcka. Att man inte 
backar, att man visar att man är hård (Charlie). 

Först talar Charlie om att utsattheten för kvinnorna beror på att ungdo-
marna inte respekterar kvinnor, men i citatet tycks den snarare vara orsakad 
av kvinnorna själva. Charlie beskriver undantagen, de som har rätt sorts 
tonläge och som inte ”backar” och därmed vinner respekt. Underförstått är 
att det är en annan sorts kvinnor som är de som är utsatta och som inte 
lyckas sätta sig i respekt hos ungdomarna. Kvinnor kan få passera med 
betyget godkänd om de själva följer machologiken, är investerade i den 
fantasi om kontroll som understödjer den, och därmed godkänner att det är 
dominans och hårdhet som krävs i arbetet med ungdomarna. Charlies sätt 
att först tala om kvinnor som utsatta visar dock att det är så den kvinnliga 
personalen som grupp främst uppfattas. De kvinnor som passerar inom 
machologiken betraktas som undantag som bekräftar den manliga normen. 
Karzan ger uttryck för en liknande inställning till kvinnlig personal: 

Det finns vissa tjejer här som… det de gör, det är lika mycket som om tio 
killar skulle göra det. De tror på sig själva, de är starka, de fattar rätt be-
slut och de agerar utåt väldigt starkt så att de vinner respekt. Så skulle jag 
välja ibland så jobbar jag hellre med dem än med killar så att säga (Kar-
zan). 
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Män är norm, men ibland kan kvinnor vara lika bra eller kanske till och 
med bättre än män. Dessa kvinnor beskrivs i det närmaste som någon slags 
superhjältar, så det är tydligt att det handlar om ett i stort sett ouppnåeligt 
ideal. I intervjuerna är det också tydligt att det framförallt är kvinnorna som 
granskas i egenskap av sitt kön. Enskilda män kan också beskrivas som 
problematiska men detta sker oftast på individnivå, till exempel när en viss 
person inte håller på de tider då ungdomarna tillåts röka, eller mest sitter 
framför tv:n, när det finns annat som behöver göras.  

Kvinnliga behandlingsassistenter uppfattades alltså generellt som mer 
utsatta i sitt arbete – och därför ansågs de ha mindre möjlighet att klara 
jobbet. Flera av behandlingsassistenterna gav även förklaringar till varför 
kvinnor skulle ha svårare att göra ett bra jobb. Några pratar om att ung-
domars dåliga relation till sin mamma smittat av sig och påverkat deras 
kvinnosyn negativt. Damek menar att en del ungdomar kopplar samman 
kvinnlig personal med deras socialsekreterare, särskilt om kvinnan i fråga är 
lite äldre. Till socialsekreteraren har många ett agg eftersom de ser denna 
som ansvarig för placeringen på institutionen. Tidigare har jag visat hur 
yngre kvinnliga behandlingsassistenter beskrivs som problematiska, och här 
får även de äldre en negativt kodad position. Michelle för ett liknande reso-
nemang, där orsakerna till ungdomarnas dåliga kvinnosyn är kopplade till 
deras relation till socialsekreterare. 

När jag började fick jag höra att som kvinna, svensk kvinna, står man 
lägst i rang [bland ungdomarna]. Jag tänker mycket att det har med rös-
ten att göra, falsetten, liksom att man går upp och det blir gnatigt och 
tjatigt och att socialsekreterare oftast är kvinnor. För att det… absolut, 
man slår i underläge och man får klampa lite högre för att ta mark lik-
som. Absolut. När man säger till kan det bli mer att de upplever det som 
tjatigt, medan om en man säger till då gör vi det på en gång. Men… ja så 
visst är det skillnad, så är det ju (Michelle). 

Här kopplas kvinnors extra utsatthet även till etnicitet genom att positionen 
kvinna kopplad till positionen svensk i Michelles utsaga anses utgöra en 
dubbel utsatthet.  

Det finns flera centrala dikotomier närvarande i arbetet på Viby, där 
positioner betraktas som fasta och i opposition till varandra. I ett sådant 
dikotomt synsätt blir överskridanden mellan kategorier svårgörliga. Det blir 
också svårt att nyansera kategoriseringar och att se dem som flytande och 
föränderliga. Exempel på motsatta positioner är som redan nämnts kvinna 
– man, svensk – invandrare, och kanske allra tydligast personal – ungdom. 
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Relationen mellan dessa positioner förstås som präglad av skillnad och ofta 
även av konflikt, och Michelles utsaga ovan är ett exempel på hur dessa 
motsättningar kommer till uttryck. Uttalanden om att ”stå lägst i rang”, ”slå 
i underläge”, ”ta mark”, ”inte backa” och ”visa att man är hård” är alla 
exempel på hur konflikt verbaliseras. Detta är ett uttryck för institutionens 
implicita aggressivitet. Relationen till ungdomarna präglas av något som i 
dessa beskrivningar kan liknas vid ett ställningskrig, där någon måste vara 
den dominanta som segrar i konflikten. Relationen mellan manlig och 
kvinnlig personal behöver inte präglas av konflikt så länge båda dessa 
kategorier uppfyller de normativa komplementära förväntningar som finns 
på dem. Här blir istället upprätthållandet av skillnad förutsättningen för 
frånvaron av konflikt.  

I Michelles utsaga ovan genomskärs föreställningar om kön med före-
ställningar om etnicitet där det svenska föreställs vara svagare än det icke-
svenska. Även om det hon uttalar sig om är hur man inom personalgruppen 
tror att ungdomarna uppfattar olika typer av personal så får den typen av 
föreställningar återverkningar på hur personalen ser på sig själva. Mycket av 
personalens status på arbetsplatsen härrör nämligen ur hur andra i arbets-
gruppen uppfattar att de kan hantera ungdomarna.  

Som jag tidigare har diskuterat så premierades de behandlingsassistenter 
som uppfattades kunna ta konflikter och gå in i våldssituationer fysiskt om 
det skulle krävas. Dessa föreställningar bidrar också till att performativt 
skapa och upprätthålla olika kategoriseringar på institutionen. När Filip 
pratar om personalsammansättning betonar han att olika positioner har 
olika förutsättningar. Filips resonemang om hur han som majoritetssvensk 
man uppfattas av ungdomarna påminner om den position som uttrycks i till 
exempel Michelles utsaga ovan. 

Filip: […] jag tror att allt hänger på om man är svensk, invandrare, man 
eller kvinna. Tanken är väl att det ska vara en invandrare, en svensk och 
en kvinna i varje team. Och det kan jag köpa. Men jag som svensk man 
har märkt många… många gånger att de tror… vissa blir livrädda när de 
ser mig liksom. Undrar vad jag är för dåre liksom. Medan vissa är väl-
digt… saknar respekt för att jag är svensk. Till en början. Tills jag har vi-
sat att jag inte backar. Att jag sköter regler och rutiner. Där märker jag 
stor skillnad, att man får en helt annan respekt om eleven är svensk, eller 
har invandrarbakgrund. I alla fall till en början. Och jag tror att tjejer-
na… jag är imponerad över de flesta tjejer som jobbar här alltså. Det är 
ju tio gånger svårare för dem. 

Kim: Okej, på vilket sätt? 
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Filip: Just att de är tjejer. Jag menar många som är här har ju en väldigt 
snedvriden kvinnobild liksom. Alltså eleverna pratar jag om då. Jag mås-
te poängtera… ja det kanske finns en och annan personal också det vet 
jag inte (skrattar), men framförallt eleverna liksom. Dem är jag impone-
rad av. Hade jag varit en blond, liten tjej så hade jag nog inte börjat jobba 
här. Jag hade nog sökt något annat jobb, alltså innan jag ens hade kom-
mit på tanken att söka ett sådant här jobb. Ibland undrar man ju vad det 
är som driver dem att ens komma på tanken liksom (skrattar). Så det är 
jag imponerad över. 

Att vara majoritetssvensk i institutionsmiljön är något som beskrivs som en 
nackdel och även något som medför ytterligare krav på att behöva hävda sig 
gentemot ungdomarna. Filip beskriver också kvinnliga behandlingsassisten-
ter som värda beundran, just för att han menar att det är så svårt för dem att 
klara av jobbet. En småväxt och blond kvinna är den person som Filip 
föreställer sig har det allra jobbigast i institutionsarbetet. Hon beundras 
men framställs även som lite konstig då Filip finner det svårt att förstå vad 
hennes drivkraft är; varför hon inte har sökt sig till ett annat arbete där hon 
bättre hör hemma. Här tycks det nästan som att Filip ger en beskrivning av 
mig, en blond, ung och liten tjej, och kanske kan hans utsaga också förstås 
som ett sätt att förhålla sig till mig genom att ifrågasätta mina motiv för att 
uppehålla mig i institutionsmiljön. Hans utsaga är ett konkret exempel på 
hur skillnad utifrån kön konstrueras och upprätthålls. 

En annan aspekt som är värd att belysa är att ”dålig kvinnosyn”, som 
många kallar det, ofta projiceras på ungdomarna och inte förläggs i per-
sonalens egna värderingar. När Filip, i citatet ovan, hör att hans utsaga kan 
tolkas som att personalen har dålig kvinnosyn framkallar det munterhet och 
han poängterar att det är ungdomarna han framförallt syftar på. Som jag 
har diskuterat i tidigare kapitel användes även ungdomarna som projek-
tionsyta för aggressivitet i och med att personalen ansåg sig reagera, snarare 
än agera, i förhållande till de unga om konflikter uppstod (jfr Wästerfors 
2009). Jag har hört flera som menar att det på grund av ungdomarnas dåliga 
kvinnosyn inte går att ha för många kvinnliga behandlingsassistenter. Dessa 
personer menar att ungdomarna inte lyssnar på kvinnor och att ordningen 
på institutionen inte skulle gå att upprätthålla med för många kvinnliga 
anställda. Återigen är det fantasin om ungdomsbrottslingen som finns 
närvarande i dessa utsagor, där de intagna ungdomarna förstås som aggres-
siva och oförutsägbara och som individer med uppfattat dåliga värderingar. 
Om det uppstår ordningsproblem, eller brott mot säkerheten, där manliga 
behandlingsassistenter är inblandade hänvisas dock inte detta tillbaka på 
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personalens kön. Det finns heller inga andra områden där man lägger sig 
platt för något ungdomarna anser eller vill, då behandlingsarbete generellt 
går ut på att korrigera vad som uppfattas som felaktiga beteenden, normer 
och värderingar hos de som befinner sig i behandling. 

När jag frågar Linda om hon tror att kön har någon betydelse i arbetet 
som behandlingsassistent så svarar hon ”både ja och nej”. Därefter beskriver 
hon olika situationer där hennes position som kvinna har medfört vissa 
svårigheter. Hon berättar att hon vid ett tillfälle hamnade i en situation som 
hon hade svårt att själv ”gränsa”, som hon uttrycker det; hon kände sig 
sexuellt trakasserad av killarna på avdelningen och lyckades inte ensam ta 
kontroll över situationen. Vid det tillfället fick hon hjälp med gränssättning 
av sina kollegor och situationen löste sig. Linda berättar vidare: 

Sen gäller det ju att se sina begränsningar, jag är ju väldigt stark för att 
vara kvinna eftersom jag tränar just sådant: styrka. Men jag menar en 
17-årig grabb kan vara jättestor och jättestark och då måste man ju se sin 
egen begränsning liksom och jag kanske inte ska gå till fysiskt och försö-
ka ta ner honom om han går till attack (skrattar till) utan att man är 
smart i den bemärkelsen liksom. Men annars tycker jag att det är en 
styrka att vara kvinna faktiskt, för att du kanske får lite så här systerroll 
eller mammaroll eller de kanske känner sig lite mer trygga med att man 
är tjej. Det blir inte så grabbig stämning och de kanske kan fråga lite så 
här privata grejer. De vill gärna prata om sina flickvänner och lite så lik-
som, så jag tror att det är mycket positivt. Jag skulle önska att det fanns 
ännu mer tjejer (Linda). 

I Lindas utsaga framstår positionen som kvinnlig behandlingsassistent både 
som en begränsning och som en styrka. Begränsningen är mest en fysisk 
sådan även om Linda själv ställer sig lite utanför det generella kollektivet 
kvinnor i och med att hon lyfter fram att hon är stark för att vara kvinna då 
hon praktiserar styrketräning. Raewyn Connell skriver att ”i vår kultur är 
den fysiska upplevelsen av manlighet och kvinnlighet centrala för den kul-
turella tolkningen av genus” (1996:78). Connell menar att kroppsliga er-
farenheter ofta står i centrum för den förståelse vi har för vem och vad vi är 
(1996:78). Linda förhåller sig dock, vid sidan av fysiska skillnader, även till 
vad vi kan kalla för en känslomässig dimension av skillnadsskapande mellan 
könen. Linda lyfter till exempel fram institutionens ”grabbiga stämning” 
som någonting negativt som inte tillåter ungdomarna att öppna sig känslo-
mässigt. I detta pekar hon också ut en alternativ tolkning av begreppet styrka, 
där styrka inte är fysisk utan kan innebära att möjliggöra för ungdomarna att 
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känna trygghet och ett personligt förtroende för personalen. Denna slags 
styrka är något som i hennes utsaga görs till någonting specifikt kvinnligt.  

Andra i personalgruppen har lyft fram den kvinnliga behandlings-
assistenten som en mammagestalt, som kan vara negativ på grund av ung-
domarnas föreställt dåliga förhållande till mamman. Linda lyfter snarare 
upp den identifikationen som något positivt. Hon beskriver en slags inti-
mitet som uppstår mellan kvinnlig personal och ungdomar där de känner 
sig trygga och kan prata om andra ämnen än vad de upplever sig kunna 
göra med manlig personal. Detta liknar Azars resonemang som vi såg 
tidigare om den kvinnliga närvarons lugnande verkan. Kvinnornas funktion 
blir alltså att agera stötdämpare för den manliga aggressivitet som kan 
beskrivas som en väsentlig del av en machologik. Som till exempel Maija 
Runcis (2007) skriver så har kvinnor och deras föreställt särskilda kom-
petens efterfrågats genom hela den offentliga barnavårdens historia, och 
även tidigare än så när vården bedrevs på mer filantropisk basis (2007:40f), 
som ett komplement till männens kompetenser. Att kvinnor sågs som 
särskilt benägna att älska barnen som stod under samhällets vård var ett 
borgerligt ideal som också innefattade att kvinnor sågs som oskyldiga och 
rena varelser (Runcis 2007:41, jfr Ohrlander 1995:39). Dessa socialvårdens 
madonnor ställdes ofta mot de fattiga och ensamstående mödrar vars barn 
samhället hade tagit om hand (Runcis 2007:41).  

När Linda talar om att hon får positionen som mamma eller syster i 
relation till ungdomarna på institutionen så sällar hon sig till den goda 
kvinnligheten och ett slags madonna-ideal. Det här är en tydligt klassad 
position där en borgerlig och ren kvinnlighet positioneras mot de lägre 
klassernas brist på medel och möjligheter att ta hand om sina barn på rätt 
sätt (jfr Runcis 2007:41). Detta sker också utifrån en heterosexuell ordning 
där Linda skulle kunna bli föremål för de unga pojkarnas begär, vilket hon 
också nämner när hon talar om sina svårigheter att ”gränsa” ungdomarnas 
sexuella anspelningar och närmanden. Att kvinnor problematiseras i rollen 
som behandlingsassistenter, och förstås som särskilt utsatta, hör till viss del 
samman med heteronormativa föreställningar om i vilken riktning sexuellt 
begär rör sig. Kvinnor antogs få problem i relation till de unga killarna som 
bodde på institutionen, eftersom man föreställde sig att pojkarna skulle 
känna sexuellt begär till dem. Margareta är en av dem som i likhet med 
Linda berättar om sexuella trakasserier från ungdomarna, även om hon inte 
uttryckligen använder det begreppet när hon berättar om sina erfarenheter. 
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Och ett tag försökte jag ignorera det totalt, men det blev inget bra. Och 
sen så… nej nu har jag släppt det. Han får hålla på liksom. Jag försöker 
djävlas tillbaka och säga att du måste ju längta efter mamma. För jag är 
så pass gammal så man tycker liksom att nu borde han lägga ner det där. 
[…] Men nej, det är dumt att fokusera på det eller göra det så stort, för 
då blir det ännu roligare (Margareta). 

I citatet blir det tydligt att Margareta ensam har fått hantera de sexuella 
närmanden hon har utsatts för. Det är särskilt en av ungdomarna hon har 
haft problem med, som gjorde sina närmanden med en humoristisk ansats 
för att få dem att framstå som skämt. Vid ett av observationstillfällena såg 
jag till exempel hur han placerade sina fötter ovanpå Margaretas, när de satt 
mitt emot varandra vid köksbordet, och sa: ”titta, våra fötter knullar”. Vid 
ett annat tillfälle tog han av sig till bar överkropp och frågade mig och 
Margareta när han skulle få se våra ”tuttar” då vi ju hade fått se hans.  

Margareta berättar hur hon har prövat olika strategier, den ena efter den 
andra, och slutligen landat i en slags uppgivenhet där hon har accepterat 
situationen och försöker förminska sin upplevelse av obehag. På så vis hop-
pas hon att trakasserierna ska upphöra. Här blir det också tydligt att det 
heteronormativa begäret även innefattar en åldersdimension och att när-
mandena mot Margareta; en kvinna som är i 40-årsåldern, utifrån detta an-
ses vara fel och förstås som onormalt, även av Margareta själv. Den strategi 
hon använder sig av när hon likställer den unga killens sexuella närmanden 
mot henne med sexuella närmanden mot hans mamma ligger i linje med ett 
heteronormativt förhållningssätt. Det onormala i den unga killens oönskade 
sexuella närmanden blir inte närmandena i sig utan att de riktas från en ung 
pojke mot en äldre kvinna. Att benämna den unga mannen som ett barn 
blir här en strategi för Margareta där hon genom att infantilisera honom i 
någon mening också straffar honom. Det är negativt att benämnas som ett 
barn (jfr Bartholdsson 2008), och genom att tilldela den unga mannen den 
positionen hanterar Margareta sin upplevda utsatthet.  

I en annan tolkning är hennes förståelse av den unga mannen som ett 
barn ett sätt för henne att inte behöva straffa honom. Hon kan förhålla sig 
passiv till hans sexuella närmanden genom att förstå dem som grundade i 
en oförståelse eller omognad från hans sida, och därmed som barnsliga och 
ofarliga. Samtidigt kan den unga mannen använda åldersskillnaden för att 
få de sexuella trakasserierna att framstå som skämt, och som något som inte 
bör tas på allvar, då det framstår som otänkbart att en ung tonårspojke 
skulle vara sexuellt attraherad av en medelålders kvinna.  
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Att de unga killarna anspelade på sex i sina interaktioner med kvinnor 
på institutionen var inte ovanligt. Jag har även diskuterat detta fenomen 
tidigare, framförallt i kapitel tre. Vad jag här vill lyfta fram är hur perso-
nalen valde att hantera detta. Trots att ett flertal av ungdomarna hade en 
historia av sexuella övergrepp; både som offer och förövare, fanns inga ut-
talade strategier bland personalen för att arbeta med detta område. Det var i 
hög grad upp till var och en av kvinnorna att hantera. 

Jag förstår detta som en del av den machologik där sexuella dominans-
beteenden från män riktade mot kvinnor var normaliserade. Detta blir ett 
symtom på kvinnliga behandlingsassistenters underordning i förhållande 
till manliga behandlingsassistenter. Sexuella trakasserier av kvinnliga be-
handlingsassistenter kan genom detta förstås som ett problem som inte 
riktigt togs på allvar. Att inte bemöta problemen med sexuella trakasserier 
mot kvinnlig personal blir också ett sätt att visa att kvinnorna inte är lika 
önskvärda som personal. 

Sammanfattning och diskussion 
I det här kapitlet har jag diskuterat logikerna kring vem som är en bra be-
handlingsassistent, vilket i mångt och mycket handlar om de normer som 
styr vem som uppfattas utföra ett gott behandlingsarbete. Jag har analyserat 
relationen mellan teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter i intervju-
personernas utsagor samt hur detta är kopplat till föreställningar om ett gott 
behandlingsarbete samt goda behandlingsassistenter. I mitt material är det 
tydligt att personligheten som arbetsredskap; till exempel i form av erfaren-
heter och praktiskt kunnande, oftast uppfattas som det primära medan 
utbildning och teoretiskt kunnande uppfattas som det sekundära för be-
handlingsassistenterna.  

Personalens utsagor om vem som är bra på sitt arbete kan i och med detta 
förstås som uttryck dels för en logik av praktiskt kunnande, där det praktiska 
arbetets betydelse betonas. Dels kan de förstås som uttryck för en logik av 
teoretisk kunskap, där vetenskaplig kunskap görs mer central i form av 
teoretisk utbildning och kunnande om till exempel hur ungdomar med olika 
diagnoser, som till exempel ADHD och Aspergers syndrom, bör hanteras.  

Synen på teori och praktik är i hög grad genomkorsat av köns- eller 
genusnormer, och jag har i kapitlet även analyserat föreställningar och kon-
struktioner av kön utifrån andra parametrar än just teori och praktik. Jag 
har diskuterat hur emiska uppfattningar av kön och sexualitet påverkar hur 
kvinnor och män kan vara behandlingsassistenter; vilka professionella sub-
jektspositioner det är möjligt för dem att ta utifrån vilket kön de tillhör. 
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Kön/genus har en viktig ordnande funktion, till exempel vad gäller de syss-
lor som manliga respektive kvinnliga behandlingsassistenter kan utföra. 
Dessutom genomskärs kön av klass, och till viss del även av etnicitet, vilket 
medför att genusstrukturen på Viby sammanfaller med en klasstruktur. 
Män gör klass på ett sätt och kvinnor på ett annat. Den ideala och norma-
tiva behandlingsassistenten är i och med detta en arbetarman, vilket är den 
subjektsposition som möjliggörs i machologiken, som också har diskuterats 
i kapitlet.  

Detta kapitel om behandlingsassistenters yrkespositioner och identiteter 
utgör avhandlingens sista empiriska kapitel. I nästa kapitel för jag en av-
slutande diskussion kring några av avhandlingens mest centrala slutsatser 
samt dess implikationer i en vidare samhällskontext och för vidare studier.  
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6. Tvångsvårdens gränsland: En avslutande diskussion  

Vad är tvångsvård? Hur kan den förstås? Och vidare – vad kan vi lära oss 
om samhället och om oss själva genom att utgå från tvångsvård som ett em-
piriskt exempel? Det är några av de frågor som jag tar upp i denna avslutande 
diskussion. Denna avhandlingens sista del är både en diskussion kring tvångs-
vårdens grundpremisser samt av dess konsekvenser i ett vidare perspektiv. 
Dessa inledande frågor sammanfattar i stort riktningen för denna diskussion 
och knyter också an till avhandlingens syfte som primärt handlar om att kart-
lägga och problematisera förståelser av och motiveringar för tvångsvård, som 
de tar sig uttryck i behandlingspersonalens praktiker och utsagor.  

Avhandlingens empiriska fokus har alltså legat på dem vars uppdrag det 
är att bedriva tvångsvård praktiskt i den dagliga verksamheten: behand-
lingsassistenterna. Detta är en grupp som i liten utsträckning har under-
sökts vetenskapligt (se t ex Gradin Franzén 2014), även om vissa viktiga 
undantag finns.63 Den här avhandlingen utgör ett försök att åtminstone del-
vis fylla den kunskapsluckan, inte bara inom etnologin utan även i institu-
tionsforskningen i stort. Den empiriska undersökningen har haft som avsikt 
att få insikt i hur behandlingsassistenters förståelser av ungdomar, behand-
ling och yrkesposition artikuleras i den tvångsvårdande kontexten. Behand-
lingsassistenternas förståelse av ungdomar, behandling och yrkesposition 
kan beskrivas som avhandlingens tre ben, som behandlats i avhandlingens 
tre empiriska kapitel.  

Teoretiskt tillämpar jag politisk diskursteori, framförallt det logikper-
spektiv som Jason Glynos och David Howarth (2007) har utvecklat. Med 
detta fyller min studie även en teoretisk kunskapslucka i den etnologiska 
institutionsforskningen, då i stort sett alla studier i detta forskningsfält till-
 
63 Jag har till exempel tidigare nämnt Sabine Grubers (2013) studie av kön och etnicitets-
konstruktioner bland personalen på ett särskilt ungdomshem. Se även David Wästerfors 
(2009) samt Anna Gradin Franzén (2014) för andra exempel på studier där personalen 
på särskilda ungdomshem står helt eller delvis i fokus och där en etnografisk ansats 
tillämpas.  
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ämpar Michel Foucaults maktkritiska perspektiv i sina analyser. Även jag 
har inspirerats av Foucault, men i avhandlingens analyser fungerar hans 
perspektiv som ett tillägg till logikperspektivet och inte som primärt red-
skap. I den etnologiska forskningen mer generellt skriver jag dock in mig i 
en numera väletablerad tradition som kan kallas diskursetnologisk (jfr Gun-
narsson Payne u.u.), där analyserna primärt bygger på ett diskursteoretiskt 
teoribygge (se t ex Lindelöf 2006, Ers 2006, Johansson 2010, Gerber 2011, 
Sjöstedt Landén 2012 och Lindberg 2015). 

Spänningsfält 
Tvångsvårdens flerfaldiga spänningsfält; till exempel mellan vård och straff, 
dess dolda verksamhet som samtidigt bedrivs i offentlig regi, samt mellan 
avvikelse och normalitet, har funnits i mina tankar genom hela avhand-
lingsarbetet. Att tvångsvården i stor utsträckning karaktäriseras av spän-
ningar mellan kontrasterande positioner har även tidigare forskning visat 
(se t ex Gradin Franzén 2014, Frangeur 2007, Salomonsson 1998). Jag har 
gett avhandlingen namnet Gränsland just för att illustrera dessa spännings-
fält. Frågan om hur dessa kan förklaras och förstås har jag behandlat i de 
empiriska kapitlen, och fokus på spänningsfälten löper som en röd tråd i 
avhandlingens analyser. Jag menar att fantasmatiska logiker, eller fantasi, är 
ett användbart begrepp för att studera tvångsvården eftersom det hjälper 
oss att förstå dess spänningsfält som just spänningsfält och inte som skarpt 
uppdelade dikotomier. 

Jag menar att makt är centralt här då motsägelsefullheten tyder på en 
kamp om tolkningsföreträde och om att definiera vad den tvångsvårdande 
verksamheten är och ska vara. Logiker utgör mitt huvudsakliga redskap för 
att analysera makt då logiker utgör diskursiva ordningar som möjliggör 
vissa förståelser, handlingsberedskaper och subjektspositioner samtidigt 
som andra utesluts eller omöjliggörs. Det ambivalenta i tvångsvårdens 
muntliga eller handlingsinriktade praktiker tyder på att fantasmatiska logi-
ker är en central del av vad som håller samman verksamheten och som mot-
verkar fragmentering eller sönderfall.  

Tvångsvårdade ungdomar kan uppfattas som oskyldiga barn som fallit 
offer för sin bakgrund och för olyckliga omständigheter, och samtidigt som 
farliga och manipulativa brottslingar. I min empiri såg jag hur båda dessa 
fantasmatiska artikulationer kunde uttryckas, och tillmätas lika stor vikt i 
behandlingsassistenternas förståelse av de institutionaliserade ungdomarna.  

Fantasmatiska logiker är sådana logiker som hjälper oss att skapa full-
ständiga meningssammanhang i en fragmenterad och osäker tillvaro (Gly-
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nos & Howarth 2007:127). De döljer kontingensen i den sociala världen och 
skyler över de glapp och brister i våra resonemang som annars skulle tvinga 
oss till förändring av vårt sätt att leva, vara och agera (jfr Stavrakakis 
1999:48f). I sammanhang präglade av ambivalens eller spänning kommer 
fantasin in som en enande kraft. Fantasi låter till synes motstridiga positio-
ner eller identiteter existera tillsammans och förstås som helheter. Det 
fantasin hjälper oss att enas kring är dock, som jag har visat, inte odelat 
positiva identiteter, föreställningar eller sätt att agera, utan fantasin kan vara 
utopiskt likväl som dystopiskt ordnad. Det kan finnas lika mycket affektivt 
mobiliserande kraft i en dystopiskt präglad framtidsvision som i en utopisk 
sådan. Jouissance är, som jag tidigare nämnt, en slags smärtfylld njutning som 
existerar i spänningen mellan det ångest- eller smärtfyllda och det tillfreds-
ställande eller njutningsfulla. I denna spänning finns alltså det fantasmatiska 
och det är i ambivalensen som jouissance och fantasi hänger samman.  

Att med fantasins hjälp ge livet riktning och mening är en del av att vara 
mänsklig. De motsägelsefullheter, ambivalenser och/eller spänningsfält som 
jag har sett i mitt empiriska material och analyserat med hjälp av begreppet 
fantasmatiska logiker har således motsvarigheter även utanför tvångsvår-
dens omedelbara kontext. Detta gäller inte minst i förhållande till det som 
konstrueras som avvikande där det ofta finns ett ambivalent förhållningssätt 
i vilket affekt har en central plats. I andra samhälleliga sammanhang kan 
personalens förståelse av ungdomarna som både oskyldiga och manipulativa 
till exempel jämföras med vanliga narrativ om invandrare eller flyktingar som 
passiva bidragstagare, som i det offentliga samtalet samsas med berättelser om 
dem där de stjäl ”våra” jobb (jfr Stavrakakis 2005:77).  

Båda dessa grupper konstrueras som avvikande, och det som avviker 
skapar starka känslor som till exempel rädsla och ilska. Fantasmatiska logi-
ker är artikuleringar av affekt som visar vad människor är känslomässigt 
investerade i (Glynos & Howarth 2007:145). Att studera den fantasmatiska 
dimensionen av människors meningsskapande kan generera kunskap som 
kan hjälpa oss att förstå hur vår sociala värld fungerar och varför, vilket 
utgör grunden för att kunna nå samhällelig förändring. I det följande ska jag 
diskutera några av tvångsvårdens spänningsfält i vilka fantasin ofta får en 
sammanhållande roll eller funktion. 

Vård och straff 
Om vi återvänder till frågan vad tvångsvården är och hur den kan förstås, 
kan vi konstatera att det i själva begreppet tvångsvård finns en inneboende 
spänning – spänningen mellan vård och tvång, eller vård och straff. De som 
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är objekt för vården ser ofta inte själva ett behov av den, utan tvingas till be-
handling av någon annan. Detta medför att ungdomarna på särskilda ung-
domshem som Viby många gånger förstår behandlingen mer i termer av 
straff än av vård.  

En slutsats i avhandlingen är att ungdomarnas upplevelse av behand-
lingen som framförallt ett straff konstruerar specifika praktiker och särskil-
da förhållningssätt från personalens sida. Personalens uppgift är med andra 
ord att behandla ungdomar som många gånger inte är mottagliga för den 
vård som erbjuds. Mycket av deras behandlingspraktiker utgörs av repres-
siva och disciplinerande åtgärder för att hålla ungdomarna på plats och mer 
eller mindre tvinga dem till delaktighet i behandlingsverksamheten. Detta 
påverkar naturligtvis både personalens syn på ungdomarna och på sig 
själva, som konstrueras i interaktion med varandra i de institutionella prak-
tikerna. En sådan analys har möjliggjorts av de symboliskt interaktionistiska 
perspektiv som fungerat som tillägg till mitt huvudsakliga teoretiska an-
greppssätt, framförallt då jag önskat synliggöra och fästa analytisk vikt vid 
den mellanmänskliga relationen (Goffman 1959:73).  

Det finns inga klara skiljelinjer mellan förövare och offer bland de 
tvångsomhändertagna ungdomarna; ofta kan de förstås som både och sam-
tidigt. Detta igenkänns i de två centrala paragrafer, § 2 och § 3 i LVU, där 
den första av dessa syftar på brister i den unges omgivning och den andra 
syftar på riskbeteenden hos de unga själva. De flesta tvångsplacerade ungdo-
marna kommer från instabila hem. Många har levt med våldsamma eller 
oförmögna föräldrar, vanvård och annan social och materiell utsatthet. 
Många har också utsatt sig själva eller andra för risker genom att begå brott, 
missbruka narkotika eller utsätta sig för självskadebeteenden. Tvångsvård 
med stöd i LVU är inte en straffrättslig påföljd, men den fungerar likväl som 
en form av samhällsskydd vid sidan av de behandlande ambitionerna. Detta 
innebär att tvångsvård inte enbart tillämpas för ungdomarnas skull, utan 
även för att skydda samhället från deras destruktiva beteenden. Denna svåra 
spänning ska hanteras av personal som i många fall saknar formell utbild-
ning för uppgiften. De här resonemangen visar oss att tvångsvård är något 
komplext, och jag har i avhandlingen visat hur verksamheten är präglad av 
dessa spänningsfält. Tvångsvård är till exempel inte antingen vård eller 
straff, utan både – och samtidigt. 

I LVU-lagstiftningen problematiseras således ungdomarnas normbry-
tande beteende samt deras sociala miljö: hem och vårdnadshavare. Detta 
återkommer också i personalens praktiker och utsagor, där förklaringar till 
ungdomarnas problem, och handlingsberedskaper för att hantera dem, 



 
 

6. TVÅNGSVÅRDENS GRÄNSLAND 
 

 223

organiseras i ett flertal logiker. Det som är gemensamt för de båda spåren i 
LVU-lagstiftningen är att ungdomarnas risk för att skada sin hälsa och 
utveckling är det som står i fokus. Vad detta rent konkret innebär bygger 
dock på ett flertal förgivettaganden kring vad som är en god hälsa och 
utveckling respektive vad som inte är det. Det handlar kortfattat om normer 
och avvikelser från dessa normer. I det dagliga institutionsarbete som jag 
har observerat och i de intervjuer med behandlingspersonal som jag har 
genomfört har jag aldrig hört diskussioner eller problematiseringar kring 
innehållet i dessa normer. Vad som utgör god hälsa och utveckling är 
många gånger underförstått vilket öppnar upp för individuella tolkningar 
och för svårigheter att enas kring en gemensam linje i behandlingsarbetet. 
En del behandlingsassistenter menade att ungdomarna på institutionen 
förtjänade särskild omsorg och ett särskilt omhändertagande, då de menade 
att detta var något ungdomarna lidit brist på i sina liv. Andra behand-
lingsassistenter menade tvärtom att ungdomarna inte skulle ges några 
särskilda fördelar då de genom sina handlingar inte hade gjort sig förtjänta 
av detta. Dessa båda förhållningssätt artikulerades ofta i fantasmatisk form 
som fantasin om barnet och fantasin om ungdomsbrottslingen, vilka 
understödde en vårdlogik respektive en strafflogik i behandlingsarbetet.  

Sådana spänningar gör att den till synes banala frågan – vad är tvångs-
vård? – kan vara nog så svår att svara på. Den är nämligen många olika 
saker samtidigt, och kanske fyller den ambivalensen ett syfte. Maria Sund-
kvist (1994) menar till exempel att vaghet i begreppen, som är av vikt för 
den sociala barnavården, inte ska tolkas som att de inte fyller sin funktion. I 
Sundkvists studie av barnavårdsnämnder historiskt visar hon tvärtom att 
vagheten snarare var en fördel för myndigheter eftersom den gav dem tolk-
ningsföreträde och en möjlighet att agera efter eget huvud från fall till fall 
(1994:57). Kanske kan tvångsvårdens obestämbarhet fylla en liknande funk-
tion idag. På detta följer ju också att den kan rymma många olika syften och 
praktiker samtidigt; något som kanske kan utgöra förklaringen till att 
tvångsvård inte är en fråga som är problematiserad i partipolitiken från var-
ken höger- eller vänsterhåll. Tidigare forskning har tvärtom visat att det är 
graden av konsensus som utmärker området tvångsvård i det offentliga 
samtalet; både vad gäller hur den är organiserad och hur den legitimeras, 
och att denna konsensus även är stabil över tid (Björkman 2001:32).  

Nu och då 
Ett centralt fokusområde i avhandlingen är ett historiskt kontextualiserande 
perspektiv. Tidigare historisk forskning har hjälpt mig att förstå förändring 
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och kontinuitet i tvångsvårdens diskursivt ordnade element. Att undersöka 
historien är också viktigt för att visa att tvångsvården som den ser ut idag 
inte existerar i ett vakuum. Vad gäller det historiska perspektivet är det 
också värt att notera att mycket av forskningen kring tvångsvårdande verk-
samheter och andra institutioner just undersöker olika historiska perioder 
snarare än samtiden. Det gäller i etnologin (t ex Salomonsson 1998, Jönsson 
1998, Eivergård 2003, Svensson 1994, Svensson 2000 och Hörnfeldt 2009) 
såväl som i annan institutionsforskning (t ex Frangeur 2007, Björkman 
2001, Börjesson 1994, Nilsson 2003, Nilsson 2013 och Runcis 2007). Kanske 
kan detta delvis förklaras med den teoretiska dominans som Michel Fou-
cault har haft, och kanske fortfarande har, inom institutionsforskningen. 
Foucaults metod och teori bygger ju framförallt på de arkeologiska och 
genealogiska undersökningarna av sociala fenomen som sätter dessa i en 
historisk kontext och spårar meningssystem bakåt i tiden. Kanske har det 
också att göra med att det är lättare att betrakta maktförhållanden och 
andra problematiska sociala fenomen om de befinner sig i vår backspegel. 
Det här gäller dels för att det lättare går att se makten och det problematiska 
när vi inte befinner oss i dess omedelbara närhet, och dels för att det sätter 
vår medmänsklighet och etiska kompass på prov när vi ställs inför, den 
åtminstone potentiella möjligheten, att agera här och nu.  

Under fältarbetet aktualiserades frågor kring min position som forskare 
och som människa i relation till mitt fält, där det inte alltid var självklart för 
mig hur jag skulle navigera mina olika positioner och agera i förhållande till 
de situationer som uppstod (jfr Jauregui 2013). Jag ställdes inför situationer 
där min tolkning var att ungdomar for illa i det jag bevittnade, vilket för 
mig var kopplat till starka känslor av ilska, sorg och vanmakt. Detta väckte i 
sin tur frågor kring om jag skulle agera direkt för att där och då påverka 
situationen eller om jag skulle registrera det som hände och sedan skriva 
om det. Jag valde det senare förhållningssättet, där jag höll fast vid en 
position som forskare, vilket också medför att även jag blir en betraktare av 
historiska skeenden.  

Mitt fältarbete och de interaktioner som beskrivs i den här avhandlingen 
befinner sig nu i det förflutna, jag återvänder till dem när jag i efterhand 
analyserar det empiriska materialet. Den förskjutning som sker när tid pas-
serar mellan materialinsamling och färdig text möjliggör för berörda parter 
i tvångsvårdens fält att lugnt luta sig tillbaka och tänka att de personer som 
beskrivs inte längre bor eller jobbar kvar, och att vården redan nu har förän-
drats till det bättre. Jag vill dock med den här avhandlingen visa att det sätt 
på vilket tvångsvården av ungdomar är organiserad och fungerar sker i ett 
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samspel mellan individ och struktur, eller annorlunda uttryckt; mellan 
artikulering, logik och diskurs (jfr Howarth 2013:182f). Behandlingsassis-
tenterna är således aktiva subjekt samtidigt som de är del av strukturer som 
möjliggör vissa handlingar och förståelsesätt och inte andra. De är alltså 
aktiva subjekt, men inom ramen för vad som är möjligt att tänka och göra i 
det sammanhang där de verkar. Med den här avhandlingen har jag bidragit 
till en analys av tvångsvårdens sammanhang och de handlingsberedskaper 
som är tillgängliga där. Förhoppningsvis kan mina slutsatser vara använd-
bara i en diskussion bland fältets praktiker kring vad tvångsvården är nu 
och vad den ska vara i framtiden.  

Mycket av forskningen om tvångsvård och om andra institutioner, som 
på ett genomträngande sätt griper in i människors liv behandlar alltså histo-
riska skeenden. Karin Salomonsson (1998) visar till exempel hur ”den fa-
sansfulla historien” är en återkommande kulturell konstruktion i de berät-
telser som hon delges genom intervjuer med socialarbetare (1998:20). Malin 
Arvidsson (2011) menar att det finns en internationell trend sedan kalla 
krigets slut att göra upp med vår historia och med det förflutna (2011:25). I 
detta finns det många som önskar göra en åtskillnad mellan ett mörkt 
förflutet och vår upplysta samtid (Arvidsson 2011:25).  

Även i mitt intervjumaterial med behandlingsassistenter finns många 
liknande formuleringar där tidigare perioders tvångsvård får bära alla de 
etiska problem som man inte vill kännas vid idag. Om dagens period alls 
karaktäriseras utifrån idéer om etik så är det snarast för att den uppfattas 
som alltför etiskt korrekt. I detta kan ibland det förflutna få ett romantiskt 
skimmer och dåtiden förstås som en period då det var lättare att göra ett bra 
jobb med ungdomarna i behandling då det inte fanns lika mycket regler och 
riktlinjer som begränsade vad man fick och inte fick göra. Ibland uttrycks 
detta som en kritik mot formaliseringen av arbetet som kräver mer doku-
mentation och administrativt arbete, och som förhindrar personalen från 
att bara vara med ungdomarna. Andra gånger uttrycks denna längtan till-
baka till en svunnen tid som en önskan om mer repressiva åtgärder där 
vissa behandlingsassistenter menar att förr fick man ”ta i” om det behövdes, 
något som lagar och förordningar idag hindrar. 

Konstruktioner av tid var alltså en livaktig del av personalens berättande 
på institutionen, och i dessa konstruktioner uttrycks både förhållningssätt 
till historien där en vårdlogik aktualiseras och förhållningssätt där en straff-
logik aktualiseras. I vissa fall menar personalen som minns tillbaka att det 
förr fanns mer utrymme för omsorg och i vissa fall att det förr var enklare 
att upprätthålla en repressiv disciplinär ordning. Mats Börjesson (2011) gör 
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med anledning av detta ämne ett enkelt, men nog så centralt, påpekande om 
att det inte finns några barnpolitiska initiativ som inte sker utifrån en god 
vilja och en önskan om att göra gott (2011:4). Jag menar att detta är något 
som är viktigt att bära med sig, även i kritiska studier av sociala fenomen, 
och det är en insikt som den här avhandlingen har för avsikt att lyfta fram. 
Både vårdande och straffande praktiker kan syfta till att göra gott. Behand-
lingsassistenterna i mitt material hade alla en ambition att hjälpa ungdo-
marna och önskade på olika sätt bidra till att göra deras liv bättre, även om 
detta inte alltid blev effekten av deras arbete.  

Även i kortare perspektiv blir konstruktioner av tid centralt i tvångsvår-
dens kontext. I förhållningssätten till ungdomarna problematiseras deras 
förflutna och det är ungdomarnas förflutna som får härbärgera problemen 
och ge förklaring till alla svårigheter som uppstår under institutionsvistel-
sen. Detta oavsett om man förstår problemen som något ungdomarna har 
burit med sig sedan födseln, eller om problemen har uppstått i det sociala 
sammanhanget längs deras livsväg.  

Ibland kunde konstruktioner av tid också ta sig uttryck som en mer 
generell oro över vart vårt samhälle var på väg, och behandlingsassisten-
terna jämförde sin egen uppväxt och tidsandan som rådde då med sam-
tiden. I sådana narrativ framträdde gårdagens samhälle som en ljusare plats 
med mer resurser och dagens samhälle konstruerades som en hårdare och 
fattigare kontrast. Faktorer som att det förr fanns fritidsgårdar att gå till och 
en generell trygghet jämfördes med brister som man såg i de intagna ung-
domarnas liv. I detta problematiserades även sådant som ungdomarnas po-
pulärkulturella preferenser som många gånger ansågs skadliga eller osmakliga 
i personalens ögon. Tidigare forskning har dock visat att problematiseringen 
av ungdomskultur är ett återkommande fenomen genom åtminstone hela 
1900-talet, vilket sätter moralpaniken i perspektiv (Sernhede 2006:17, Fran-
geur 2007:42, Sundkvist 1994:158, Frykman 1988, Jönson 1997:36). 

Tvångsvården konstrueras så gott som alltid som något bra för ungdo-
marna, eller i alla fall som något bättre än deras tidigare liv. Det är ett sätt 
att förstå att en intern kritik av arbetssätt eller förhållningssätt på de särskil-
da ungdomshemmen är i stort sett frånvarande. Ungdomarnas bakgrund är 
det som konstrueras som problem och institutionsvistelsen konstrueras som 
lösningen. Det nu som erbjuds i tvångsvården är åtminstone bättre än det 
förr som var ungdomarnas tillvaro innan. Den period då ungdomarna bef-
inner sig på det särskilda ungdomshemmet utesluts i ett sådant förhåll-
ningssätt ur kontextualiseringen av sociala problem.  
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I dagens tvångsvård är Kognitiv beteendeterapi (KBT) det perspektiv 
som dominerar behandlingsarbetet. Det är ett perspektiv som framförallt 
fokuserar observerbara beteenden och ger strategier för förändring av dessa. 
KBT är, i personalens användning av det, ett historielöst perspektiv där det 
bara är nutiden som fokuseras. Hur ungdomarna har haft det tidigare i sitt 
liv och i relationen till andra människor görs här irrelevant. Samma perso-
ner kan dock tillskriva olika aspekter av ungdomarnas förflutna mening när 
de konstruerar sin förståelse av hur de har hamnat på institution. Fram-
förallt två logiker är centrala för analysen av hur personalen förstår ungdo-
marna: det sociala sammanhangets logik och den biologiska logiken.  

I det sociala sammanhangets logik förklaras ungdomarnas problem med 
miljömässiga faktorer som bristande föräldraskap, dålig uppväxtmiljö och 
problematiskt umgänge. I den biologiska logiken förstås ungdomarnas 
problem som nedärvda och medfödda och uttrycks till exempel genom de 
sätt på vilka diagnoser tillskrivs mening och förklaringsvärde. Oavsett hur 
ungdomarnas väg till institutionen förklaras i de individuella fallen utgörs 
dock tiden på institutionen av ett kollektivt fokus på nuet. Det som står i 
centrum i KBT-baserade behandlingsmetoder är beteenden i stunden som 
under institutionsvistelsen delas in i små sektioner som var för sig bedöms 
och sedan ger fördelar eller nackdelar för ungdomarna. En av forsknings-
personerna uttryckte det som att KBT inte ältar vad ungdomarnas föräldrar 
har gjort eller misslyckats med att göra. KBT blir i en sådan förståelse det 
enda rätta i och med att det är här och nu som fokuseras; allt det gamla 
glöms bort och siktet är riktat framåt. Här framträder således ett ambivalent 
förhållningssätt till ungdomarnas tidigare liv, där deras bakgrund både kan 
tillskrivas mening och göras oviktig samtidigt. Ungdomarnas förflutna 
tillskrivs därmed stor mening i behandlingspersonalens utsagor, samtidigt 
som det görs betydelselöst i de vardagliga praktikerna på institutionen.   

På samma gång är det endast vissa aspekter av ungdomarnas nutid som 
framträder med användningen av olika KBT-baserade program. Det är det 
inrutade och övervakade livet på institutionen som utgör nutiden. I det 
förväntas ungdomarna förändras till det bättre, samtidigt som de har skurits 
av från allt det som man tänker har skapat deras problem. Den behandling 
jag har observerat erbjuder inga möjligheter att läka relationer i ungdo-
marnas förflutna, eller att lära dem hantera svårigheter i sin vanliga vardag. 
Ungdomarna ska anpassa sig till ett liv på institution och får lära sig att följa 
institutionens ordning. Mycket lite görs för att arbeta med familjerelationer 
eller vänskapsband. Flera av forskningspersonerna är också kritiska till att 
socialtjänsten inte erbjuder ungdomarna vård och stöd när de skrivs ut från 
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Viby. Detta ger i sin tur små möjligheter för ungdomarna att lyckas med 
relationer, arbete eller studier i framtiden (se t ex Levin 1998:263). När bara 
de enskilda ungdomarna i nuet fokuseras osynliggörs också de makt-
relationer som de är parter i, både i ett mindre institutionellt perspektiv och 
i ett större samhällsperspektiv.  

Teori och praktik 
I den här avhandlingen undersöker jag bland annat behandlingspersonalens 
yrkesidentitet eller yrkespositioner och hur de talar om sig själva som pro-
fessionella subjekt. Vad jag framförallt har funnit är en spänning mellan vad 
som kan kallas teori och praktik, eller mellan utbildning och erfarenhet. 
Tvångsvården är ett sammanhang där kraven på formell utbildning och 
dokumenterad kompetens har ökat på senare år. Trots det är många av dem 
som arbetar som behandlingsassistenter inte utbildade i yrket utan hänvisar 
till andra kompetenser i konstruktionen av sin professionella identitet. 
Många av forskningspersonerna i studien har fått sitt arbete genom infor-
mella nätverk som vänskapsförhållanden eller idrottsengagemang. Erfaren-
heter av missbruk eller av att ha varit kriminell eller umgåtts med kriminella 
personer, lyfts i intervjuutsagorna fram som fördelar i relationsbyggandet 
med de placerade ungdomarna. Även de som förespråkar att utbildning är 
centralt i behandlingsarbete, menar ofta att detta inte räcker utan att person-
liga egenskaper och erfarenheter är helt nödvändiga för att bli en bra behand-
lingsassistent. I sådana resonemang premieras en tyst kunskap eller praktike-
rteori (Widinghoff 1995), och abstrakta egenskaper som till exempel 
”fingertoppskänsla” lyfts fram som viktiga för yrket som behandlingsassistent.  

Genom erfarenheter som liknar ungdomarnas skapar behandlingsassis-
tenterna sig själva som professionella subjekt, med förmåga att vara goda 
förebilder och uppleva närhet i relation till ungdomarna i behandling. Sam-
tidigt upprätthålls en distans gentemot ungdomarna då man inte föreställer 
sig att deras erfarenheter av normbrytande beteende ska leda dem till ett 
lönearbete eller något annat positivt, även om liknande erfarenheter har 
gjort just det för flera av behandlingsassistenterna.  

I spänningen teori och praktik finns således även en spänning mellan 
närhet och distans som kommer till uttryck i personalens förhållningssätt 
till ungdomarna. I detta betonar personalen likhet med ungdomarna sam-
tidigt som man lyfter fram att man inte är som dem. Delvis kanske det är en 
generell generationskonflikt vi ser exempel på här, som upprätthålls genom 
ett skillnadsskapande baserat på konstruktioner av ålder. Här finns en oro 
kopplad till den yngre generationen som bland annat bottnar i en oför-
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ståelse inför denna grupps kulturella uttryck. Framförallt den musik ungdo-
marna lyssnade på problematiserades av behandlingsassistenterna och 
ansågs vara skadlig för behandlingsarbetet. Att den typen av moralisk panik 
ofta är särskilt kopplad till gruppen ungdomar har flera andra forskare visat 
(t ex Frykman 1988, Sundkvist 1994:64, Frangeur 2007:42), något som har 
att göra med synen på barn och unga som samhällets framtid. Ett upplevt 
moraliskt förfall bland barn och unga ses som tecken på ett moraliskt sam-
hällsförfall. I tvångsvårdens kontext har normbrytandet och avvikelsen hos 
de unga redan konstruerats och fått konsekvenser. Det blir därför lättare att 
tolka dessa ungdomars kulturella uttryck eller sätt att vara som tecken på 
moraliskt förfall. Att oroa sig för den unga generationen blir därmed ett 
uttryck för en mer generell oro för samhällets utveckling som sådan (Estra-
da & Flyghed 2001:9). Detta kan kopplas tillbaka till spänningsfältet nu och 
då som jag tidigare har diskuterat, och behandlingsassistenternas konstruk-
tioner av tid. 

I spänningsfältet teori och praktik uppstod även skillnadsskapande och 
konflikter mellan olika personalkategorier på institutionen. Personalen som 
arbetade på SiS huvudkontor med administration och organisation lyftes 
ofta fram i personalens utsagor som personer som befann sig långt ifrån 
verksamheten och som inte förstod vad arbetet egentligen gick ut på. Denna 
typ av uttalanden tolkade jag mest som en kritik mot organisationen som 
sådan, snarare än mot de enskilda anställda. Detsamma kan på sätt och vis 
sägas gälla även när institutionschefen eller sjuksköterskorna på Viby lyftes 
fram på ett negativt sätt i personalens utsagor; kritiken gällde funktionen 
snarare än personen bakom den. I de fallen var skillnaden dock att den som 
kritiserades hade ett namn och ett ansikte och därmed inte var lika deper-
sonaliserad som huvudkontorets anställda.   

Konflikterna mellan olika kategorier av anställda var oftast relativt sub-
tila och utspelade sig till exempel under det som kallades för behandlings-
konferenser. Under dessa möten diskuterades ungdomarna, deras svårig-
heter, samt hur dessa bäst skulle hanteras i det dagliga arbetet. Många 
gånger kunde ungdomarna här utgöra en projektionsyta för olika förståelser 
och förhållningssätt som artikulerades av personer som intagit skilda sub-
jektspositioner i institutionsarbetet. I detta kunde medicinsk personal före-
språka medicinska lösningar som de enda rätta för att nå resultat i behand-
lingen, medan behandlingsassistenterna menade att det som verkligen 
hjälpte var relationsskapande genom enskilda samtal och en vardaglig sam-
varo. I mitt material såg jag exempel på att behandlingsassistenterna hade 
svårt att hävda sig och sin kunskap gentemot en medicinsk sådan då den 
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medicinska auktoriteten var stor. Ofta fick den medicinska expertisen sista 
ordet i samtal som rörde de institutionsplacerade ungdomarnas behandling. 
I enskilda samtal var dock många behandlingsassistenter kritiska mot att så 
många ungdomar medicinerades med olika typer av psykofarmaka, och 
menade att behandling borde vara något annat än detta. Denna mer socialt 
orienterade behandlingsidé var dock svår att formulera i mötet med en 
medicinsk idé om behandling. Jag menar att detta hänger samman med hur 
vi värderar kunskap i vårt samhälle idag, på ett mer generellt plan än den 
enskilda institution som jag har studerat. Även i ett större perspektiv är 
medicinsk kunskap dominerande.  

Flera forskare har visat på den ökade medikaliseringen av människors 
svårigheter och brister (t ex Svenaeus 2013, Jönson 1997:38). Denna medi-
kalisering hade inte varit möjlig utan synen på den medicinska expertisen 
eller kunskapen som överordnad annan expertis och kunskap. Detta är allt-
så en ordning som reproduceras även i sammanhang på mikronivå, som till 
exempel det särskilda ungdomshemmet Viby. Hur man ser på olika former 
av kunskap och på anledningen till mänskliga svårigheter hänger även sam-
man med människosyn och huruvida man tänker sig att sociala problem till 
exempel är individuella eller strukturella. Detta berör ytterligare ett spän-
ningsfält; det mellan den mänskliga biologin och det sociala sammanhanget, 
eller mellan arv och miljö för att uttrycka det annorlunda, som jag menar 
präglar synen på ungdomarna i tvångsvården. Till detta spänningsfält vän-
der vi oss nu.  

Arv och miljö 
Tvångsvård är ett av de sätt på vilket samhället hanterar det avvikande och 
det problematiska, som är svårt att på andra sätt hantera. I kärnan av den 
tvångsvårdande verksamheten finns därför konstruktioner av normalitet 
och avvikelse samt korrigerande åtgärder riktade mot det som konstruerats 
som avvikande. I den tvångsvård som utgör mitt empiriska undersöknings-
område är det problematiska ungdomar som står i fokus, vilka konstruerats 
som avvikande i förhållande till en samhällelig norm om vad ett barn eller 
en ungdom ska vara. De ungdomar som hamnar i tvångsvården har i de 
allra flesta fallen redan varit föremål för andra sociala åtgärder innan de 
låses in på statens särskilda ungdomshem. Spänningsfältet norm – avvikelse 
är centralt i samhällets hantering av problematiska ungdomar, och här 
kommer jag att föra en diskussion kring vilka slags normer och avvikelser 
som konstrueras kring ungdomarna i tvångsvårdens kontext.  
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Behandling på särskilda ungdomshem är individuellt orienterad. Be-
handlingsplaner upprättas individuellt, diagnoser fastställs individuellt efter 
individuella utredningar. Kunskapsinsamlingen om problematiska ungdo-
mar samlas i journaler, både före institutionsvistelsen och efter den, och där 
samlas biografiska fakta om den enskilde med syfte att kunna behandla 
upptäckta svårigheter. Det finns dock samtidigt en kollektivistisk ansats i de 
sätt på vilka behandling bedrivs. De intagna ungdomarna förväntas följa en 
kollektiv plan för hur dagen på institutionen är organiserad där de ska utföra 
samma sysslor, leva efter samma rutiner och genomgå samma behand-
lingsprogram. I spänningen mellan individ och kollektiv framträder också en 
spänning mellan biologi/arv och det sociala sammanhanget/miljön. 

Individualisering och medikalisering är processer vi ser på flera håll i 
samhället idag (se t ex Svenaeus 2013, Cederström & Spicer 2015). Dessa 
sammanfaller ofta såtillvida att individer som på något sätt inte passar in i 
olika normer problematiseras och tillskrivs medicinska orsaksförklaringar. I 
institutionsvårdens praktik kommer individualiseringen, och även medika-
liseringen, av sociala problem till uttryck i de diagnoser som ställs kring de 
ungas tillstånd. Dessa, ofta neuropsykiatriska, diagnoser utgör sedan en 
grund för hur man förhåller sig till ungdomarna, förklarar deras beteenden 
eller personlighet, och för organisationen av behandlingspraktiker.  

Med diagnoserna kommer också en medicinsk behandlingspraktik i 
form av olika mediciner som syftar till att underlätta livet för ungdomar 
med till exempel en ADHD-diagnos eller depression. Framförallt de neuro-
psykiatriska diagnoserna antas vara medfödda och inkorporerade i ungdo-
marnas biologi. Även missbruk förstås ofta som åtminstone innehållande en 
ärftlig komponent. Att förstå ungdomarnas problem eller avvikelse i termer 
av någonting medfött biologiskt kunde ibland underlätta behandlingsassis-
tenternas börda genom att de fick en möjlighet att avsäga sig ansvar om be-
handlingen inte lyckades så väl som man hade hoppats.  

Individualisering och medikalisering är betydelsefulla processer i tvångs-
vårdens kontext, men de är inte isolerade dit. Att till exempel medicinera 
barn som uppfattas som problematiska och störande av ordningen på olika 
sätt sker även i vanliga skolor. Liksom i tvångsvården är det i skolans kon-
text också individer som konstrueras som problematiska som blir föremål 
för medicinering. Individfokus och medicinska förklaringsmodeller före-
kommer även i offentliga samtal kring hälsa i form av kost och träning 
(Cederström & Spicer 2015). Att hålla sig frisk, vacker och lycklig blir i en 
sådan hälsodiskurs också en fråga om individuella val. 
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Sociala förklaringsmodeller till ungdomarnas problem är också centrala i 
behandlingsassistenternas utsagor, och i dessa är det ungdomarnas upp-
växtmiljö, familj och vänner som lyfts fram som orsaker till att det har gått 
fel. Ungdomarnas egna val lyfts många gånger in som en komponent som 
bidrar till förståelsen kring varför de befinner sig i tvångsvården, vilket åter-
igen individualiserar deras situation och gör sociala problem till något som 
individers val eller biologiska dispositioner är att lastas för. Även när den 
sociala kontexten problematiseras är det fortfarande individen som ska 
behandlas i institutionsvården som den ser ut idag.  

Makt och maktlöshet 
Ett resultat av analyserna av ungdomar, behandling och personal, har varit 
framväxten av ett övergripande forskningsproblem: jag har försökt förstå 
hur behandlingsassistenterna kan vara överordnade i en maktrelation, i för-
hållande till ungdomarna på institutionen, och samtidigt uppleva sig själva 
som i stort sett maktlösa. Detta forskningsproblem återkommer på olika sätt i 
alla tre empiriska kapitel. Studier av dominerande diskursiva formationer, i 
form av logiker, är en form av maktstudier. Teoretiskt har jag varit hjälpt av 
att gifta samman Foucaults maktteori med ett diskursteoretiskt logikper-
spektiv som verktyg för att nå kunskap om tvångsvården av ungdomar.  

Jag menar att spänningen mellan makt och maktlöshet som kommer till 
uttryck i mitt empiriska material kan få oss att förstå tvångsvårdens villkor 
bättre. Jag har med det här projektet haft som avsikt att nyansera bilden av 
tvångsvården som antingen svart eller vit; ond eller god, och istället måla en 
bild i gråskala.  

Behandlingsassistenternas yrkesposition är präglad av spänningen mel-
lan makt och maktlöshet. Yrket som behandlingsassistent är ett lågstatus-
jobb med låg lön och obekväma arbetstider. Många har långa resor till och 
från arbetet till följd av institutionens placering långt ut på landsbygden. 
Arbetet utförs i många gånger undermåliga lokaler som till följd av att de är 
låsta och möjligheter att öppna fönster saknas, är otillräckligt ventilerade. 
Samtidigt har personalen en långtgående kontroll över ungdomarnas liv. 
Det tydligaste uttrycket för detta är de tvångsmedel som personalen har rätt 
att tillgripa. Men det handlar även om maktuttryck på en mikronivå, som 
till exempel att personalen kontrollerar ungdomarnas möjligheter till födo-
intag och sysselsättning. Det finns alltså inga tydliga skiljelinjer mellan vad 
som är tvång och vad som inte är det på det särskilda ungdomshemmet. 
Den repressiva makten är närmast att betrakta som allomfattande eller total, 
i likhet med vad Erving Goffman (1961) diskuterar som totala institutioner. 
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Tvånget är själva förutsättningen för allt som äger rum i den här kontexten, 
även för det som artikuleras som vård eller behandling.  

I avhandlingens analytiska kapitel har materialet från mina deltagande 
observationer varit till hjälp för att undersöka vilka slags relationer som 
möjliggörs i ett sådant sammanhang där tvånget är en överordnad princip. I 
detta blir det tydligt hur relationerna mellan behandlingsassistenter och 
ungdomar skapas i interaktion även med materiella faktorer som till exem-
pel de nycklar som personalen har men de unga saknar.  

Tvångsvården kan ses som en av samhällets disciplinerande åtgärder 
bland flera andra, men i egenskap av en slags sista instans för ungdomar 
med psykosociala problem skiljer den sig ändå åt från andra sociala insatser 
med syfte att korrigera avvikelse. När ungdomar placeras på ett särskilt ung-
domshem har i stort sett alltid flera andra insatser, baserade på frivillighet, 
prövats utan framgång. Det konkreta och uttalade tvånget är det som gör 
denna vårdform annorlunda än andra. Om makt, i enlighet med Michel 
Foucaults resonemang, syftar till att producera självstyrande individer som 
disciplinerar sig själva så fungerar makten i tvångsvården på ett delvis 
annorlunda sätt. Här är idealet också att skapa individer som ska lära sig att 
internalisera rådande normer och beteenden, till exempel genom att agera i 
enlighet med en önskvärd ”struktur” i sin vardag. Men medlet för detta är 
inte i första hand individens självstyrning utan samhällets påtvingade ord-
ning. Makt blir synlig här på ett annat sätt än i till exempel barnhälsovår-
dens kontroller (se Hörnfeldt 2009), och detta kan på sätt och vis betraktas 
som ett maktens misslyckande. Foucault menar att makten fungerar bäst 
när den inte syns (Foucault 1987:194) eller inte igenkänns som just makt, 
när vi har internaliserat dess ordning och gjort den till vår egen.  

Det är framförallt individer, och deras omedelbara sociala kontext, som 
beskrivs som problematiska eller misslyckade när de har placerats på ett sär-
skilt ungdomshem. Detta görs genom att beskriva ungdomarna som svåra 
fall eller problem, vilket jag redan har diskuterat. Detta blir också synligt i 
det fokus som ofta finns för forskningen kring detta område, där ungdo-
marna eller olika behandlingsmetoder är vad som främst studeras. Tidigare 
forskning har visat att den behandling som genomförs på statliga ungdoms-
hem inte uppvisar särskilt goda resultat om man till exempel betraktar åter-
fallsfrekvensen för kriminalitet och missbruk (t ex Levin 1998:263). De be-
handlingsassistenter som jag har pratat med under avhandlingsarbetet tycks 
dock oftast inte vara medvetna eller intresserade av hur tvångsvårdens 
statistik ser ut på ett övergripande plan. Däremot kunde enskilda ungdomar 
som de arbetade med och som sedan återvände till Viby eller till någon annan 
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institution väcka stor frustration, sorg och ilska. Sådant hände ofta, och jag 
skulle vilja beskriva detta som en maktlöshet inför uppdraget att som 
behandlingsassistent producera förändrade subjekt. Om vi ser till vårdens 
faktiska resultat i att nå förändring hos ungdomarna kan detta betraktas som 
ett område där maktens produktivitet fallerar. Att inte förändras kan tolkas 
som ett motstånd från dem som konstruerats som avvikande vilket rubbar, 
eller skapar dislokationer i, maktens skenbara totalitet. För ungdomarnas 
del leder den typen av motstånd dock så gott som alltid till ytterligare 
insatser i deras liv. Det medför inte att de undslipper maktens anspråk.  

I tvångsvårdens kontext är det sällan personalen eller institutionsvistel-
sen i sig som problematiseras när behandlingen misslyckas. Den fantasma-
tiska dimensionen är en del av förklaringen till hur sprickor och spännings-
fält skyls över genom att individuella ungdomar tillskrivs problem som det 
är omöjligt att behandla på ett särskilt ungdomshem, till exempel genom att 
dessa konstrueras som medfödda. Det sker också genom narrativ om att 
behandlingen visst lyckas, men att resultaten inte kommer att bli synbara 
förrän långt in i framtiden. Ett talande narrativ, som var vanligt förekom-
mande i mitt empiriska material och som syftar just på den förskjutna effek-
ten av behandlingen, var att behandlingsassistenterna menade sig så ett frö i 
arbetet med ungdomarna. På så vis bibehålls meningen med behandlings-
arbetet för personalen, och detta kan fortlöpa i oförändrad form. 

Foucault diskuterar makt och motstånd som två sidor av samma mynt, 
eller som två företeelser som ömsesidigt förutsätter varandra. I detta skulle 
jag vilja föra in maktlöshet som ytterligare en dimension som jag menar 
existerar mellan makt och motstånd. Vi kan betrakta motstånd som en 
reaktion på makt. Jag väljer dock istället att se motstånd som någonting som 
får sin affektiva kraft som en reaktion på upplevd maktlöshet. Maktord-
ningar, eller relationer av över- och underordning, skapar känslor av makt-
löshet hos dem som underordnas. Detta leder i sin tur till motstånd. Men är 
det alltid så att motståndet riktar sig mot makten? Ser människor alltid vari-
från makten kommer? I Foucaults teorier, eller åtminstone i uttolkningen 
av dem, tycks detta många gånger tas för givet. Detta trots att Foucault tyd-
ligt uttrycker att makt kommer överallt ifrån och rör sig i många riktningar. 
I avhandlingens empiriska material har jag sett många exempel på hur en 
upplevd maktlöshet hos personalen uttrycks i ett motstånd som drabbar de 
intagna ungdomarna, trots att dessa rimligtvis inte kan anses ha något reellt 
inflytande över behandlingspersonalens arbetssituation. Detta sker till 
exempel genom att behandlingsprogram som behandlingsassistenterna är 
ålagda att genomföra inte utförs på det sätt som det är tänkt, vilket får 



 
 

6. TVÅNGSVÅRDENS GRÄNSLAND 
 

 235

konsekvenser för kvaliteten på ungdomarnas vård. Ett exempel på detta är 
den situation jag tidigare har diskuterat, där personalen såg på en film med 
ungdomarna med syfte att problematisera sexualiseringen av kvinnor, men 
där utfallet blev en ytterligare sexualisering. Det sker också genom att per-
sonalen många gånger utgår från sina egna intressen vid val av aktiviteter, 
snarare än från ungdomarnas behov. Vad händer om vi istället för att se 
sådana företeelser som resultat av individuella praktiker ser dem som kon-
sekvenser av makt och upplevd maktlöshet? Kanske kan vi då se behovet av 
att förändra de situationer och relationer som skapar känslor av maktlöshet, 
istället för att individualisera problemen och se dem som resultatet av 
enskilda människors handlingar. 

En av avhandlingens ambitioner har varit att problematisera de tydliga 
uppdelningarna mellan makt och maktlöshet samt mellan offer och förö-
vare som ofta görs. Genom att synliggöra behandlingspersonalens perspek-
tiv på sig själva i sin professionella roll, på ungdomarna och på den behand-
ling som de är satta att genomföra vill jag motverka den slutenhet som 
präglar tvångsvården som jag tror är skadlig, inte minst för tvångsvården 
som verksamhet. Det handlar inte om att premiera personalens perspektiv 
och värdera det högre än något annat perspektiv. Tvärtom handlar det om 
en interaktionistiskt präglad insikt om att de olika aktörerna i tvångsvår-
dens fält skapas och omformas i relation till varandra. Därför menar jag att 
institutionsforskningen som lyfter ut ungdomarna ur sitt vårdsammanhang 
missar viktig kunskap som bara kan nås genom att analysera den kontext 
inom vilken de befinner sig och de interaktioner som äger rum där. När de 
lever i den statliga ungdomsvården är personalen de människor som de 
främst interagerar med, och behandlingsassistenternas förståelse av ungdo-
marna kommer därför att vara avgörande för deras situation under den 
perioden. Personalens förståelse av ungdomarna lever dessutom vidare även 
efter institutionsvistelsen genom de journalanteckningar som förs och som 
läses av andra myndigheter så länge insatser riktas mot ungdomarna. Jag 
menar därför att genom att belysa personalen och deras föreställningsvärl-
dar så når vi även kunskap om ungdomarna och de sätt på vilka de upp-
fattas och bemöts i sin vardag i statens vård. I avhandlingens inlednings-
kapitel beskrev jag detta som ett ålders- eller generationsperspektiv (Heden-
borg 2005:9), att likna vid till exempel ett genusperspektiv. För att förstå hur 
en köns/genusordning konstrueras och upprätthålls räcker det inte att titta 
på antingen den överordnade eller den underordnade parten. Dessa positio-
ner skapas och omskapas i relation till varandra. Detsamma gäller när vi vill 
försöka förstå även andra maktordningar, som till exempel den mellan ung-
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domar och personal i tvångsvården. Hittills har dock perspektiv från tvångs-
vårdens personal varit så gott som frånvarande i institutionsforskningen.  

För att uppehålla oss vid genus har jag i avhandlingens analyser visat hur 
spänningen mellan makt och maktlöshet också blir tydlig i de genusidenti-
teter som kommer till uttryck i det empiriska materialet. Genus är en varia-
bel som har visat sig central för att förstå hur makt är organiserat och 
kommer till uttryck i den institutionella miljön. Som jag har visat i de empi-
riska kapitlen har genuskonstruktioner, och då framförallt av maskulinitet, 
betydelse för konstruktionen av ungdomarna, av behandlingspraktiker samt 
för skapandet av en yrkesidentitet. Maskulinitet konstrueras situationellt i 
interaktionerna på institutionen. Men dessa konstruktioner skapas också i 
en historisk och rumslig kontext och kan alltså sägas ske i dialog med andra 
sammanhang utanför den tvångsvårdande kontexten.  

Den specifika maskulinitet som kommer till uttryck i den studerade kon-
texten präglas av det jag benämner en machologik. Denna logik består till 
exempel av föreställningar om män som fysiskt starkare än kvinnor, av 
materialiteter i form av vältränade kroppar och om subjektspositioner som 
utövar en viss aggressivitet. Jag vill i den här diskussionen återkoppla till 
Raewyn Connells begrepp protestmaskulinitet (1996:128, 137) som jag 
menar kan ge oss kunskap om maskulina subjekt som av olika anledningar 
och på olika sätt befinner sig utanför den hegemoniska maskuliniteten. 
Protestmaskulinitet är ett begrepp som har hjälpt mig att analysera spän-
ningen mellan makt och maktlöshet, då dess subjekt kan sägas reagera med 
maktuttryck på en upplevd maktlöshet. Machologiken kan sägas vara det sätt 
på vilket behandlingsassistenterna på Viby uttryckte protestmaskulinitet.  

I analysen av machologiken blev också en intersektionell ansats nödvän-
dig då jag kunde se hur maskuliniteten som artikulerades i personalens 
utsagor och praktiker även genomkorsades av klass och i viss mån av etni-
citet. Genusstrukturen på Viby sammanfaller i mycket med en klasstruktur 
där männen konstruerar en arbetarklassidentitet där det konkreta arbetet 
och den praktiska erfarenheten görs central. Män som kategoriseras som 
invandrare antas ha lättare att gestalta den slags machomaskulinitet som 
efterfrågas och betraktas som en tillgång i institutionsarbetet. Kvinnorna 
konstruerar däremot främst en medelklassidentitet och blir – som redan 
diskuterats – professionella subjekt framförallt genom att vidareutbilda sig 
och skaffa sig formell utbildning.  

Kvinnliga behandlingsassistenter hade en liknande maktposition i för-
hållande till ungdomarna som manliga behandlingsassistenter, i egenskap 
av att de också var personal. Med denna position kom samma maktmedel 
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som för övriga i form av bestämmanderätt över ungdomarna och maktens 
konkreta och samtidigt symboliska verktyg i form av till exempel nycklar till 
institutionens dörrar. Samtidigt befann sig kvinnorna i en något annan 
position till följd av sitt kön/genus och även till följd av klasskonstruktioner. 
De kvinnliga behandlingsassistenternas uttryck för makt och maktlöshet 
kunde därmed ta sig andra former än männens.  

Både de intagna pojkarnas och den manliga personalens protestmaskuli-
nitet fick konsekvenser för de kvinnliga behandlingsassistenterna. För när 
dessa båda grupper utövade motstånd mot sin upplevda underordning eller 
maktlöshet riktades detta motstånd ofta mot kvinnorna. Dessa positionera-
des som svagare och därför sämre på sitt jobb av den manliga personalen, 
och som objekt för sexuella trakasserier av ungdomarna. Kvinnorna själva 
befäste ofta den institutionella ordning där en stark och muskulös, och 
manligt kodad kropp sågs som något ytterst centralt för att göra ett bra 
jobb. Av kvinnorna avkrävdes, oftare än av män, en formell utbildning. 
Samtidigt förväntades de kunna agera fysiskt i våldssituationer och uppvisa 
en lagom våldsam auktoritet i sitt arbete. Genom detta positionerades kvin-
norna, och befäste själva, en dubbel position där de skulle klara av både det 
manligt kodade arbetet och det kvinnligt kodade. Deras motstånd mot att 
positioneras som svagare tog sig uttryck som en revanschlust där de skulle 
bevisa sin duglighet längs båda fronter. Detta ledde till att de artikulerade 
dubbla subjektspositioner där de dels hävdade en särskild förmåga till 
omsorg i form av att prata känslor med ungdomarna och utföra hushålls-
sysslor som att baka, städa och laga mat, dels artikulerade de fysisk styrka 
och handlingskraft. Det omvända förhållandet gällde dock inte för manliga 
behandlingsassistenter utan för dem räckte det att enbart vara på plats i 
egenskap av att vara man. Att vara man antogs medföra en automatisk för-
måga att klara av arbetet som behandlingsassistent.  

Avslutande ord 
Vad kan vi då lära oss om samhället och om oss själva genom att utgå från 
tvångsvård som ett empiriskt exempel? Vilket kunskapsbidrag kan den här 
avhandlingen ge?  

I den här avslutande diskussionen har jag visat på några av de centrala 
aspekter som tar sig specifika uttryck i tvångsvårdens kontext samtidigt som 
de är generella för vår tid och vårt samhälle. Det handlar bland annat om 
synen på friskt och sjukt, manligt och kvinnligt samt unga och vuxna. I alla 
dessa meningskluster finns också ett skapande av normalitet och avvikelse 
samt av över- och underordning. Sådana processer finns överallt, om än i 
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mer utkristalliserad form i tvångsvårdens kontext. Genom att undersöka 
vad samhället har konstruerat som avvikande, och funnit det viktigt att in-
gripa mot, menar jag att vi också kan lära oss något om normsamhället.  

Ett av avhandlingens kunskapsbidrag till etnologin är av empirisk karak-
tär genom studiet av tvångsvårdsinstitutioner som inte tidigare har 
studerats i ämnet. I dess fokus på samtiden ger avhandlingen även ett bidrag 
till institutionsforskningen i en bredare mening, då en övervägande del av 
studier som genomförts fokuserar historien.  

Den forskning som fokuserar samtiden är så gott som alltid finansierad 
av SiS och i viss mån styrd av myndighetens frågeställningar och perspektiv. 
Jag har med den här avhandlingen haft som ambition att bredda vilken 
kunskap om särskilda ungdomshem som möjliggörs och förs fram.  

Ett annat bidrag är teoretiskt framförallt genom tillämpningen av det 
diskursanalytiska logikperspektivet som till viss mån bryter av mot den 
institutionsforskning som är väldigt dominerad av Foucaults teorier. Fram-
förallt fantasmatiska logiker, eller fantasi, har tillåtit mig att tolka de spän-
ningar som präglar tvångsvården av ungdomar. I avhandlingen problemati-
seras också begreppsparet makt och motstånd, och jag menar att även 
maktlöshet är centralt för att förklara processer av över- och underordning; 
innan- och utanförskap. Detta analytiska arbete har haft en multiperspekti-
vistisk ansats i och med de teoretiska tilläggen symbolisk interaktionism 
och intersektionalitet. Interaktionismen har använts för att ge den mellan-
mänskliga nivån prioritet och har bidragit till de slutsatser jag har kunnat 
dra om till exempel det särskilda ungdomshemmets maktrelationer. Det 
intersektionella perspektivet har också varit till hjälp i analysen av makt och 
har hjälpt mig att problematisera de slutsatser om till exempel institutio-
nens genusstruktur som jag initialt kom fram till. Detta genom att se hur 
kön, klass och etnicitet samskapas intersektionellt i personalens subjekts-
positioner. Att skifta teoretiskt fokus har därmed blivit en del av det retro-
duktiva arbete som präglat avhandlingen.  

Avslutningsvis vill jag ställa siktet framåt mot framtida forskning, som 
den här studien har fått mig att formulera idéer kring. Bland annat skulle 
det vara relevant att också undersöka särskilda ungdomshem för flickor och 
unga kvinnor, för att se om konstruktionerna av ungdomar, behandling och 
personal ser likadana ut där. En kvalificerad gissning är att de åtminstone 
till viss del skiljer sig åt då kön/genus är en sådan grundläggande aspekt av 
vårt samhälles förståelse av vad det innebär att vara människa. När förståel-
sen av de institutionaliserade ungdomarna skiljer sig åt skapas troligtvis 
även andra handlingsberedskaper i behandlingsarbetet och kanske även 
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andra professionella subjektspositioner. Vilka logiker kring vilka ungdo-
marna är och hur deras framtid ser ut organiserar behandlingspraktiker och 
personalpositioner i ett feminint sammanhang? Vilka handlingsberedskaper 
möjliggörs där, när konstruktionen av ungdomarna möjligen ser annor-
lunda ut? Detta är frågor som skulle vara angelägna att undersöka vidare.  

Tvångsomhändertagna flickor är inte alls närvarande i mitt empiriska 
material, utan kan förstås som ”frånvarande andra” i min studie. Men det 
finns också en grupp som förekommer i mitt material men som av behand-
lingspersonalen konstrueras som ”avvikande andra”, och det är de ensam-
kommande flyktingbarnen. Många av intervjupersonerna menade att dessa 
avvek från det normala klientelet på Viby, och att dessa ungdomars vägar 
till institutionen såg radikalt annorlunda ut i jämförelse med ”normalavvi-
karna”. Det fanns en misstanke hos en del i personalgruppen om att under-
lagen för socialtjänstens placeringsbeslut när det gällde denna grupp skilde 
sig åt jämfört med dem de betraktade som normalfallen. Många trodde sig 
veta att ensamkommande flyktingbarn inte behövde vara lika psykosocialt 
belastade för att placeras inom tvångsvården och att detta istället var en 
åtgärd som användes för att förhindra att dessa ungdomar skulle gå under 
jorden. Man misstänkte alltså att tvångsvården användes som ett slags förvar 
för att möjliggöra utvisningar för en del av de ungdomar som inte fick asyl.  

Gruppen ensamkommande flyktingbarn ökade dessutom kraftigt under 
perioden för mitt fältarbete, och mycket tyder på att den fortsätter att öka. 
Detta är därför en grupp som det krävs mer kunskap om. Hur ser villkoren 
ut för dessa ungdomar när de vistas på särskilda ungdomshem? Hur förhål-
ler sig personalen till dem? Logikperspektivet skulle kunna vara tillämpbart 
även i en studie av denna grupp för att till exempel undersöka vilka hand-
lingsberedskaper som möjliggörs utifrån personalens konstruktion av dessa 
”avvikande andra”.  

Överlag är det viktigt att bredda och fördjupa den vetenskapliga kun-
skapen om tvångsvården och de subjekt som vistas där. Som jag med den här 
avhandlingen har avsett visa är detta nämligen en verksamhet som befinner 
sig i periferin av vårt samhälle och samtidigt i dess absoluta mittpunkt.  
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Summary  
Borderlands: Swedish youth care in the intersections  

of care and punishment 

1. Introduction 
Approximately one thousand 12 to 21-year-olds are admitted to compul-
sory care every year. The focus of this thesis is compulsory care for youths 
and young adults in Sweden, and more specifically institutional staff wor-
king in compulsory care institutions. The aim is to map out and analyse 
understandings of, and motivations for, compulsory care that are produced 
and sustained through articulations of residing teenagers, treatment prac-
tices, and institutional staff in the daily work, at a secure unit for compul-
sory care of problematic teenagers.  

Secure units in Sweden are institutions whose function is caring for 
teenagers who have engaged in criminal behaviour, substance abuse or 
other behaviour that puts them or others at risk. A governmental authority, 
the National Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS), 
operates the compulsory care institutions.  Placing someone in a secure unit is 
a drastic intervention in the life of a problematic teenager, and the staff has a 
right to use certain means of coercion if needed, for example, confinement, 
control of correspondence, segregation from others and body searches.  

One of the points of departure is to understand compulsory care as 
consisting of both practices of care and practices of punishment. Previous 
research relevant for contextualising this study, and to place it in a wider 
field of research, is found in studies of institutions: in ethnology, social 
work, history and sociology. Other types of institutions are investigated in 
previous ethnological research, but compulsory care is a new field of study 
in Swedish ethnology. This study therefore fills an empirical void and con-
tributes to the knowledge production in institutional research in the 
discipline of ethnology. In institutional research more generally, this thesis 
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also fills an empirical void with its’ focus on staff. Previous research has pri-
marily studied teenagers in compulsory care as well as treatment methods.  

2. Theory and method 
This chapter deals with theoretical and methodological choices as well as 
resultant the ethical consequences. The thesis is based on an ethnographic 
study of staff working in compulsory care. The primary material consists of 
interviews with staff members in the institution referred to as ‘Viby’; a 
secure unit for teenage boys, and participatory observations of daily rou-
tines and practices in the same institution.  

I carried out eighteen interviews with staff members and eighteen days of 
participatory observations in Viby. This material is complemented by inter-
views and observations in the educational sector of social pedagogy, where I 
observed learning situations and interviewed students and teachers.  

The empirical material is analysed using theoretical tools first and fore-
most from poststructuralist perspectives. Political discourse theory (PDT), 
developed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (2008), and the logics 
approach, developed by Jason Glynos and David Howarth (2007), together 
constitute the main theoretical framework that has been used to analyse the 
interviews and observations. The theoretical assumption that the social 
world is discursive, and thereby contingent and incomplete, is the basis of 
post-structural thinking. In Glynos and Howarths’ logics approach, the 
analysis is supported by a set of tools such as a threefold concept of logics 
that are used in analysing the empirical material.  

In brief, social logics, political logics and fantasmatic logics are tools used 
to analyse what the social world looks like, how it is maintained or changed, 
and why people organise their lives in a particular way. Social logics consist 
of naturalised practices and understandings. Political logics are practices 
that challenge the apparent natural order of things. Fantasmatic logics are 
narratives that conceal contingency and that helps in creating wholeness out 
of fragmented understandings or identities. Together the different logics 
have helped me to analyse contextualised self-interpretations of staff as well 
as historical representations of institutions. This analysis is further sup-
ported with perspectives from symbolic interactionism. 

3. Young offenders or neglected children 
In this chapter staff members’ understandings of institutionalised youth is 
discussed. The focus here is on constructions of problematic teenagers that 
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are articulated in certain logics in the context of compulsory care. The way 
staff understands residing teenagers has significance for the treatment pro-
vided in the institution.  

A logic of biology and a logic of social context organise staff narratives of 
reasons for the institutionalisation of teenage boys. This is being discussed 
in relation to historical debates, in, for example, psychology, of heritage 
and/or environment as primary reasons for personality and behaviour in 
young people: the so-called “nature versus nurture” debate. In the logic of 
biology the teenagers’ problems are understood as stemming from inherited 
traits of disabilities that is beyond the control of staff to change in any way. 
If problems are understood as biologically structured they can only be 
managed, never cured or solved. In the logic of social context on the other 
hand, teenagers’ problems are understood as something that comes from 
flaws in their upbringing or social environment. In this logic the problems 
does not reside in individuals, as is the case in the logic of biology, and they 
are possible to change through changes in the social context. The logic of 
social context forms a greater span of agency and influence for the staff in 
institutions of compulsory care. 

Fantasy is the scientific concept for a logic articulated in fantasmatic 
form; that is for ideologically significant narratives. In this chapter I discuss 
fantasies that are important for the structuring of staffs’ understandings of 
teenagers in compulsory care. In particular I discuss the fantasy of the child 
in need and the fantasy of the delinquent teenager as important in this con-
text. The fantasy of the child in need motivates practices that are supposed 
to help and that are articulated as care for institutionalised youth. The 
fantasy of the delinquent teenager motivates practices that are repressive 
and articulated as punishment for these teenagers. To construct teenagers as 
dangerous and threatening becomes significant for repressive and punitive 
actions directed towards them in institutional work. The fantasy of the 
delinquent teenager contributes to the construction of institutionalised 
youth as a dangerous group that society should be protected from. Here the 
perspective of society, and its’ need for protection is highlighted, rather than 
teenagers’ need for care or treatment. When staff imagine the youths in the 
institution as threatening, dangerous or deviant, it is an articulation of a 
fantasmatic logic that helps in sustaining practices of compulsory care. This 
is particularly true in relation to justifying and rationalising repressive 
practices. The fantasy of the delinquent teenager is in my analysis under-
stood as a fantasmatic articulation of the logic of punishment.  
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Gender is also believed to be hereditary, and understood as something 
that structures the acting space of teenagers, for example when it comes to 
their sexual preferences. Teenagers in the institution are understood as 
characterised by heteronormativity: it is assumed that men desire women 
and that women desire men, and other sexual preferences are unthinkable.  

To understand staff members’ understandings of teenagers in compul-
sory care, it is necessary to also be able to understand how treatment 
practices are organised. Treatment practices are shaped from certain prob-
lem formulations, for example, diagnoses such as ADHD or Asperger 
syndrome. The analysis of this chapter therefore shapes a basis for the 
following chapters. 

4. Treatment practices and logics 
The point of departure for this chapter is the treatment practices of the 
institution referred to as Viby. Individual conversations, group discussions, 
daily routines and chores, medication, as well as cognitive behavioural 
therapies are all practices understood as treatment in the secure unit of 
Viby. Overarching logics of importance to understand these practices are 
the logic of care and the logic of punishment. The concept of treatment is 
understood as a floating signifier that changes meaning due to context (see 
Laclau & Mouffe 2008). Treatment can on the one hand be articulated as 
care and on the other hand as punishment.  

When staff talk about treatment they often focus on a practical level, 
where building relationships, the material environment, as well as concrete 
treatment methods are what is described as treatment. On another level it is 
possible to understand treatment as a kind of work that changes norms. 
Everything that is being described as treatment in the empirical material 
could from this perspective be understood as means to change norms 
amongst the teenagers. Sometimes tensions between different perspectives 
on treatment became visible in staff narratives and practices and I interpret 
this as logics that sometimes are articulated together and that sometimes are 
conflicting. A logic always consists of practices and individual interpre-
tations that are open to negotiation to some degree.  

A logic of choice is also analysed in this chapter as a set of presup-
positions, ideas and practices that puts the teenagers own choices in focus. 
According to this logic teenagers choose their own situation and are often 
believed to have made the wrong decisions. In treatment they are supposed 
to learn how to make the decisions constructed as right and to make a 
positive change through choice. 
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To put up limits and to work for normalisation of teenagers also 
becomes visible in the context of Viby through what is described as 
“structure” in staff narratives. “Structure” in this emic (insider) version, is 
first and foremost understood as consisting of rules and routines that 
organises everyday life for institutionalised youth. The aim is to get teen-
agers to create an inner structure for organising their lives by using the 
outer structure. This can be understood in terms of a friendly exercise of 
power (see Bartholdsson 2008) that used rewards rather than compulsion 
and violence to influence the behaviour of teenagers. These rewards were 
symbolised in the use of cross-marks in the form of a so-called “token eco-
nomy” used in Viby, and the crosses were connected to activities and to 
monetary rewards. 

Staff practices in the institution revolve around the emic understanding 
of security. To focus on security is at the same time to understand teenagers 
as violent and dangerous. Security and safety for staff is central to institu-
tional work even though many institutional workers talk about violence and 
threats as a small part of their daily routines. This small part of their wor-
king practice is thus made significant for the organisation of treatment 
work and for staff subject positions.  

Gender and sexuality was an important part of practical work, and in my 
material I could see how male staff members and residing teenagers 
together constructed and upheld a dominant masculinity position in treat-
ment practices of the institution. To be muscular, aggressive and hetero-
sexual were important aspects of this masculinity position. Even though 
aggression was a significant part of masculinity positions it was also defined 
as problematic and pathological when expressed by residing teenagers. 
Masculinity was therefore defined by contradictions and ambivalences.  

In treatment practices staff articulate hopes for teenagers’ futures. Their 
actions are directed towards a future where teenagers do not do drugs or 
engage in criminal activities and where they come to live lives that have 
meaning and where they are free from anxiety and suicidal thoughts. These 
hopes are articulated in a significant narrative that I understand as a fantasy 
of planting a seed. This fantasy helps staff in understanding their own work 
as meaningful, even though the evidence for them “doing good” is hard to 
find. Previous research has on the other hand actually found that treatment 
in compulsory care sometimes enhances problems or creates new problems 
(see Levin 1998). Even when they do not have facts that support it, insti-
tutional staff clings on to the fantasy of planting a seed of something good 
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in the teenagers; a seed that will grow in the future even if they are not able 
to see it in the present.  

5. Professional subject positions of institutional staff 
In this chapter the articulations of staff identity is at the centre of the 
analysis.  

A tension of theory and practice, conceptualised as a logic of theoretical 
knowledge and a logic of practical knowledge, is analysed. The staff of Viby 
articulates alternative professionalities where their own personal experi-
ences and skills are more valued than theoretical education. There, however, 
is a gender difference here that makes it more possible for male staff mem-
bers to highlight their personal qualifications rather than formal education. 
Women are more often formally qualified, and for them it is not possible to 
act as professional subjects if they only rely on personal skills.  

In the analysis of staff professional subject positions I have showed that 
theory and practice is understood as two separate things that are both 
needed to pursue qualitative treatment work, even when the polarisation 
between them is sometimes not very significant. The logic of practical 
knowledge has evident political and fantasmatic dimensions. In many of the 
narratives of staff members one can see a will to change and challenge new 
demands for formal education put up by management and organisation. 
When practical knowledge and competence is being highlighted the current 
order is being reinstituted and the logic of practical knowledge is articulated 
as a political logic. This is expressed in narratives of what would happen if 
only formally educated people were to work in the institution, and these 
narratives often have a dystopic character. The resistance towards educated 
staff is in a sense also a resistance towards female staff since most of the staff 
members that are educated are also women. To talk negatively about 
education is therefore a way to sustain a male norm amongst staff. Expan-
ded demands on formal education can also be understood as a threat to 
those who lack such education: primarily men. When men articulate 
masculinity ideals that are grounded in things that you cannot learn or read, 
such as bodily dispositions and life experience, it can be understood as 
resistance against the power of knowledge.  

When it comes to staff constructions of gender the norm is articulated in 
what I analyse as a logic of macho masculinity. This is a logic that both men 
and women related to, for example when they talked about institutional 
work primarily from safety and security aspects. But when it came to em-
body the macho ideal only men could fully pass. The focus on security 
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motivates a strict division between men and women and their respective 
chores when at work. Male and female staff has different presuppositions 
for being staff and this is primarily organised in a complementary gender 
system. One effect of this is that male staff are understood as being profes-
sional even when they lack formal education and qualifications, at the same 
time as female staff needs formal qualifications to claim professionalism. 
While the ideas about compulsory youth care focuses on care and treat-
ment, the subject positions of staff remain oriented towards the need for 
physical corrections of teenagers. Such ideas are mirrored in bodily ideals of 
staff that women have more difficulties in upholding.  

6. Borderlands of compulsory care 
Throughout the thesis a number of tensions have been focused and 
analysed, and in this final discussion in chapter 6 I elaborate on some of 
them. The tension of care and punishment is evident even in the very con-
cept of compulsory care. It is articulated in various ways, in the construc-
tion of teenagers as either neglected children or as villains, in institutional 
practices aimed at care or repression, and in staff identity of being both 
caregivers as well as authoritarian guards. 

Other central tensions are those of the biological and the social (“nature 
and nurture”), theory and practice, now and then, and power and power-
lessness. Among the thesis more important results can be mentioned the 
knowledge of macho masculinity in the context of compulsory care, and 
how it is related to specific class positions.  
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Ungefär tusen ungdomar placeras på särskilda ungdoms-
hem i Sverige varje år. Detta är en tvångsåtgärd för den som 
bedöms riskera sin hälsa och utveckling och som av olika 
skäl inte kan vårdas på frivillig väg. Vistelsen är till skillnad 
från straff rättsliga påföljder tidsobestämd. Placeringstiden 
avgörs istället av ungdomarnas framsteg i behandlingen. 

Avhandlingen sätter fokus på dem vars uppdrag det är att 
bedriva tvångsvård i praktiken och är baserad på intervjuer 
med behandlingspersonal och deltagande observationer 
av dagliga praktiker på ett särskilt ungdomshem. Genom 
att belysa behandlingspersonalen och deras föreställnings-
världar bidrar studien till en förståelse likväl som en pro-
blematisering av deras perspektiv på ungdomarna, behand-
lingen och det egna yrket. 

Med utgångspunkt i ett kvalitativt etnografi skt material 
visar studien hur anställda på särskilda ungdomshem 
manövrerar i gränslandet mellan vård och straff . Detta 
visar på en kamp som pågår i tvångsvårdens slutna sam-
manhang; om tolkningsföreträde – och om att defi niera 
vad den tvångsvårdande verksamheten är och ska vara.  

Kim Silow Kallenberg är etnolog. Det här är hennes dok-
torsavhandling.

Distribution: Södertörns högskola, Biblioteket, SE-141 89 Huddinge. publications@sh.se
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