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Förord 

 

Allra sist i avhandlingsprocessen är det dags att tacka alla som bidragit och stöttat 

mig i arbetet. Det är många som funnits vid min sida under åren och som är del-

aktiga i denna avhandling. Först och främst vill jag rikta ett STORT TACK till de 

medverkande ungdomarna och anställda inom de särskilda undervisningsgrup-

perna och de hem för vård och boende som ingått i studien. Tack även till de che-

fer som beredde tillträde till dessa verksamheter.  

Jag känner också tacksamhet inför professor Elisabet Cedersund för att hon 

såg möjligheter att starta avhandlingsarbetet och för att hon sedan tålmodigt fun-

nits kvar under hela processen. Mitt avhandlingsarbete började i anslutning till 

forskningsprojektet SPiS ‛Socialpedagogiken i samhället‛ som var ett projekt fi-

nansierat av Vetenskapsrådet under ledning av professor Elisabet Cedersund. 

Denna forskargrupp, som också bestod av docent Lisbeth Eriksson, fil. dr. Els-

Marie Anbäcken, fil. dr. Ann-Marie Markström, fil. dr. Ann-Charlotte Münger och 

docent Åsa Mäkitalo har varit en oerhörd hjälp för mig i mitt arbete och dess med-

lemmar betyder också mycket för uppmuntran och stöd när arbetet gått trögt. 

Särskilt tack riktas till Lisbeth Eriksson för insatserna under uppstarten av mitt 

projekt.  

Tack biträdande handledare fil. dr. Maria Simonsson som med sin analytiska 

blick hjälpt mig att vända och vrida på det empiriska materialet och alltid visat 

intresse och engagemang. Ett stort tack riktas också till docent Eva Reimers, som 

med vetenskaplig skicklighet och lyhördhet hjälpt mig att färdigställa avhand-

lingen. Ni har alla varit till ovärderlig hjälp i mitt arbete. Tack. 

Tack också alla andra som var med under de första åren vid den tidigare in-

stitutionen för vård och välfärd och nu vid institutionen för samhälls- och väl-

färdsstudier vid campus Norrköping, Linköpings universitet. En särskild tanke 

går också till tidigare doktorandkollegorna Anna Olaison, Susanne Kvarnström 

och Annika Taghizadeh Larsson för de diskussioner som vi deltagit i tillsammans. 

Jag tackar också för konstruktiv kritik på halvtidsseminariet från professor An-

ders Gustavsson och professor Toomas Timpka samt för andra seminariebehand-

lingar av min text, fil. dr. Eva Hjörne, professor Bengt Göran Martinsson, fil. dr. 

Daniel Persson Thunqvist, docent Karin Zetterqvist Nelson och docent Mona 

Holmqvist. Jag har haft mycket nytta av era insiktsfulla kommentarer för att fär-

digställa arbetet. Jag är också tacksam för att Maja Höjer, Maria Branzell Hermelin 



 

och Ann-Marie Markström ställde upp och läste korrektur, men först och främst 

för att ni funnits vid min sida med uppmuntrande ord och stort engagemang. 

Ett stort tack riktas till mina föräldrar och syster för er tilltro till min förmåga 

och för ert stöd i vardagen. Sist, men inte minst, ett stort tack till min familj, min 

man Anthe, för att du generöst låtit mig skriva och våra barn, Hugo och Viktor, 

för att ni påminner mig om att det finns mycket annat i livet än avhandlingsarbe-

te. Nu, Viktor, ska jag sluta att skriva ‛av‛. 

 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Norrköping april 2010 

 

 

Susanne Severinsson 
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K a p i t e l  1  

INLEDNING 

Ur Dagens Nyheter: 
”Mellanstadieelever attackerar lärare  
 

GÖTEBORG. Tre lärare på en mellanstadieskola i Sunne i Värmland skriver  
att de dagligen får höra svordomar och könsord. De får utstå slag och sparkar och 
klösningar från elever.  

  
VI SOM ARBETAR kring denna klass känner stor frustration och känsla av otillräcklighet då vi 
inte kan ge eleverna den undervisning de är berättigade till", skriver de i en skrivelse riktad till 
rektorn, förvaltningschefen och kommunen samt lärarfacken. Det handlar om en fjärdeklass på 
en skola i Sunne tätort, 35 elever i tioårsåldern som kom från två olika klasser i trean. 
– Problemen har inte uppstått i dag utan fanns med från trean. Det är många elever med sär-
skilda behov och vi försökte inför starten i fyran stuva om och skilja på dem som ställde till 

problem för andra, säger Jan-Olof Appel, skolchef i Sunne. Han konstaterar att det inte lyckades 
särskilt bra och att man nu måste sätta in nya ansträngningar. 
 

ENLIGT DE TRE lärarna handlar det om sju verbalt utagerande elever, varav en dessutom "blir 
en fara för sin omgivning (elever och vuxna) med hårda ord, slag, sparkar och våld med tillhyg-

gen". Lärarna säger att de dessutom har elva elever med stort behov av stöd, en som varken 
läser eller skriver och en som inte pratar. De menar att varken lärare eller elever orkar med 
klassrumsmiljön. I lärarnas skrivelse finns två incidentrapporter. Den ena handlar om att den 
våldsamma eleven, när en flicka är först med att ta en boll inför rastleken misshandlar henne 
med slag och sparkar, misshandlar en annan pojke, kastar en stol, välter möbler, sparkar tre 
flickor till och knuffar en fjärde in i en vägg. Den andra handlar om hur han grovt förnedrar en 

flicka sexuellt inför kamraterna. 
 

– VI HAR INTE GIVIT upp inför detta. Det är sådant som kan hända i skolan och är inte unikt 
för oss. Det vi nu gör är att försöka vara vuxna, hålla en enad lärarfront och samarbeta i hela 
lärarkollektivet, säger rektor Mikael Johansson. 
 

Den våldsamma elev som oftast står i centrum av bråken kommer delvis att få undervisning på 
egen hand. De här ansträngningarna kommer efter att man redan vänt sig till BUP, försökt änd-
ra gruppsammansättningar, kontaktat elevhälsan, haft föräldrakontakter, prövat olika arbets-
sätt och haft extraresurs i klassen under sex veckor.”  (DN 2006-11-06)  

 

Bilder av ett samhällsproblem 

Ovanstående tidningsartikel från Dagens Nyheter (DN 2006-11-06) beskriver hur 

en problemsituation i skolan kan gestalta sig och hur olika lösningar prövas innan 

barn placeras i särskilda verksamheter. Texten illustrerar hur tre lärare slår larm 
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när de uppfattar att de inte kan ge den undervisning som barnen enligt artikeln 

‛är berättigade till‛. Verbalt utagerande beteende, våld, men också lässvårigheter 

och ‛en som inte pratar‛ nämns av lärarna som problem. I artikeln sägs att man 

‛har försökt skilja på dem som ställde till problem för andra‛ och det redogörs för 

flera sätt att förklara och åtgärda svårigheterna. Skolan har försökt med barn- och 

ungdomspsykiatrins insatser, kontaktat elevhälsan och föräldrar. Den återgivna 

händelsen slutar med att beskriva hur ett barn får ‛undervisning på egen hand‛ 

efter att flera andra försök till insatser prövats. Exemplet har valts för att ge en 

bild av hur barn och unga1 i svåra livssituationer beskrivs och tolkas och vilka 

insatser som presenteras som lösningar. Det visar att de unga anses behöva något 

annat än vanlig skolgång och att detta andra kan ges inom ramen för olika institu-

tionella sammanhang. Tidningsartikeln visar att det finns ett tal om att vissa barn 

inte kan gå kvar och att ‛den som oftast står i centrum av bråken‛ behöver skiljas 

ut och flyttas från det som förstås som den vanliga skolan. Barn kan avskiljas där-

ifrån genom placering i särskilda undervisningsgrupper eller genom placering i 

socialtjänstens försorg.  

Forskningsintresse i ett gränsområde 

I föreliggande studie riktas intresset mot särskilda verksamheter som har till upp-

drag att erbjuda barn och unga som inte anses fungera i den reguljära skolan en 

alternativ tillvaro. Dessa verksamheter ordnas dels inom ramen för skola (särskil-

da undervisningsgrupper) och dels genom socialtjänstens insatser (hem för vård 

eller boende, HVB2). Jag har valt att studera tre särskilda verksamheter som alla 

befinner sig i gränsområdet mellan undervisning och behandling, ett område vil-

ket är lite utforskat inom det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet. Avhand-

lingen baseras på en fältstudie på tre enheter; en kommunal särskild undervis-

ningsgrupp samt två HVB. Båda HVB-enheterna är privatägda. Vid det ena in-

kluderar verksamheten en egen skola medan den andra HVB-enheten inte bedri-

ver egen skola. Den kommunala särskilda undervisningsgrupp jag studerat har 

                                                 
1 I avhandlingen kommer benämningar som ”barn”, ”barn och unga”, ”unga” och ”ungdomar” att användas 

omväxlande för att variera språket och innebär ingen åtskillnad i övrigt. Det handlar om barn och unga i ålder 
omkring 12-15 år, d v s åldrar då det går att tala om dem som barn, unga och ungdomar. 

2 HVB är förkortning för ”hem för vård eller boende”. Hem för vård eller boende definieras i 3 kap 1 § SoF som 
"ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende". Pla-
cerande myndighet är kommunal socialtjänst. Det finns 359 HVB för barn och unga 0-18 år och de drivs till 94 
procent privat till en genomsnittlig kostnad av 3699 kr/dygn (Socialstyrelsen, 2009). 
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sin verksamhet utanför den reguljära skolans ram. Det är en typ av särskild un-

dervisningsgrupp där barn undervisats fysiskt avskilt från den reguljära skolan 

och den har tidigare haft benämningen skoldaghem3. Studien fokuseras på prak-

tiker av personal och unga, var för sig och tillsammans, i verksamheter som till 

stor del är okända för alla utom för de som befinner sig i dem. Jag menar att prax-

isnära studier av pedagogiska praktiker av olika slag är ett viktigt forskningsfält 

som har både ett samhälleligt och ett teoretiskt forskningsintresse.  

Studier som ger inblick i ungas vardag i verksamheter som HVB och i denna 

typ av särskilda undervisningsgrupper är ovanliga (Lundström & Sallnäs, 2003; 

Karlsson, 2007). Arbetet i de särskilda verksamheterna sker ofta bakom stängda 

dörrar och en stor del av den sociala barn- och ungdomsvården består av privata 

HVB där det kan vara svårt att få tillträde. Barn i allmänhet är en svag grupp i 

samhället och barn som på olika sätt avskilts är ännu mer utsatta för människors 

bedömningar och agerande. Det är därför särskilt viktigt att uppmärksamma hur 

det går till i verksamheterna och vad det är ungdomar erbjuds där.  

Det har vidare påvisats en rad problem med den alternativa skolgången som 

erbjuds barn som inte anses kunna gå kvar i den reguljära skolan. Skolverkets ut-

bildningsinspektion (Skolverket, 2007a) har påtalat behovet av att uppmärksam-

ma undervisning för barn i behov av särskilt stöd. I en rapport (2007a) uttrycks 

kritik över att undervisning anordnas avskilt i verksamheter som kallas resurssko-

lor, skoldaghem eller basklasser, benämningar som inte har stöd i skolförfattning-

arna. Särskilda undervisningsgrupper kritiseras för att bedrivas mer som om-

sorgsverksamhet än som undervisning och för att den garanterade undervisnings-

tiden inte uppfylls (Skolverket 2007a).  

Det finns även kritik mot den undervisning som anordnas för barn som place-

ras av socialtjänsten inom ramen för de statliga ungdomshemmen (Skolverket, 

2007b). Även Socialstyrelsens nationella tillsyn av HVB (Socialstyrelsen, 2008; 2009) 

visar på flera brister4, där ett problem handlar om att undervisning inte i tillräcklig 

utsträckning sker utifrån barns egna förutsättningar. Tidigare forskning (Levin 

                                                 
3 Skoldaghem fanns som benämning fram till 1994 år läroplan (Skolverket, 2008b). Idag kallas det ”särskild un-

dervisningsgrupp” i grundskoleförordningen 5 kap 5 §, oavsett om gruppen befinner sig lokalmässigt inom el-
ler utanför den reguljära skolan.  

4 Socialstyrelsens (2009) slutrapport för nationell tillsyn för barn på HVB visar dessutom på brister avseende 
barns delaktighet samt brister i säkerhetsarbetet för att förhindra t ex övergrepp. Andra områden som behöver 
utvecklas handlar om dokumentation samt utbildningsnivån på de anställda. 
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1998; Vinnerljung, 1998; Vinnerljung m fl, 2001; Andreassen, 2003; Hauge & Ege-

lund, 2004; Ferrer-Wreder m fl, 2005; Vinnerljung & Sallnäs, 2008) visar att de som 

placerats genom socialtjänstens försorg får sämre levnadsförhållanden som vuxna 

jämfört med personer som inte varit placerade. Trots att det är tio år mellan Vin-

nerljungs (1998; 2008) studier är de nedslående forskningsresultaten påfallande lika 

varandra. En svensk statlig utredning (SOU 2009:99) som just avslutats har granskat 

vad de barn som placerats genom samhällets försorg varit med om under senare 

delen av 1900-talet fram till idag. Utredningstiden har fått förlängas med anledning 

av att så många personer, idag vuxna, har hört av sig för att berätta om vad de varit 

med om och utredningen visar att många barn farit illa och utsatts för övergrepp av 

olika slag. Även i andra länder har sådana utredningar synligggjort missförhållan-

den barn utsatts för när de placerats i familjehem och institutioner. I t ex Norge har 

staten betalat ut sexsiffriga belopp i skadestånd till människor som utsatts för över-

grepp på barnhem. I Australien och Storbritannien har staten bett om ursäkt för den 

vanvård människor utsatts för i sin barndom när de placerats på institution eller 

familjehem. I en sådan tid är det komplicerat att vara utförare av sådana insatser 

och det är svårt att med de nedslående effekterna vinna legitimitet för arbetet. Var-

för fortsätter samhället med dessa insatser trots att det finns kunskap som visar att 

insatserna inte hjälper de unga på avsett och önskat vis? I barnskyddsutredningen 

(SOU 2009:68) ges förslag på hur utredning, uppföljning, vårdens och skolgångens 

utformande i framtiden behöver förbättras. Sammantaget visar ovanstående vikten 

av att studera verksamheter i området närmare. 

Avhandlingens teoretiska bidrag hänger framför allt samman med att såväl 

de verksamheter som studeras, som de olika utgångspunkter som studien bedrivs 

ifrån, befinner sig i gränsområdet mellan undervisning och behandling. Verksam-

heterna blir därmed en mötesplats för olika slags problemkonstruktioner och åt-

gärder för att lösa dessa problem. Avhandlingen knyter an till forskning om insti-

tutionella praktiker5 med relevans för specialpedagogik och belyser mötet mellan 

unga och välfärdstatens institutioner. Här möts argument och kategorier från oli-

ka diskurser från skilda vetenskapliga fält. Det handlar å ena sidan om pedago-

giska frågor såsom de ungas förmågor och prestationer i förhållande till skolans 

mål, och å andra sidan sociala och psykologiska frågor där de unga har väckt om-

                                                 
5 Institutionell praktik beskrivs som sammanhanget omkring institutionen; historia, traditioner och normer, men 

också människors handlande i vardagen (Sarangi & Roberts, 1999). Senare exempel på forskning i denna tradi-
tion är Gubrium & Holstein (2001) och Hall, Slembrouck & Sarangi, (2006). 
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givningens uppmärksamhet på olika sätt. Studien fokuserar hur det går till när 

olika vetenskapliga fält möts och hur verksamheten görs meningsfull.  

HVB och särskilda undervisningsgrupper 

Särskilda undervisningsgrupper och HVB är exempel på hur samhället söker att 

säkerställa en ‛skola för alla‛(Skolverket, 2008b). Det är institutionsöverskridande 

verksamheter där anställda med olika utbildningsbakgrund och yrkestillhörighet 

förutsätts arbeta tillsammans för att undervisa och fostra barn och ungdomar så 

att de ska kunna återvända till den reguljära skolan och i förekommande fall till 

föräldrarna. Arbetet med de unga sker i miljöer där både pedagogiska och sociala 

perspektiv kan antas bli centrala genom att både lärare och behandlare6 finns 

knutna till dessa verksamheter.  

Både stödundervisning och behandling7 i olika former kan ses som särskilda 

verksamheter som hanterar både sociala och pedagogiska uppdrag. Medan un-

dervisning vilar under utbildningsdepartementet och Skolverket så är det social-

departementet och Socialstyrelsen som ansvarar för behandlingsinsatser för unga. 

Stödundervisning bedrivs oftast inom den reguljära skolan8, men undervisning 

måste också ordnas för dem som placeras genom socialtjänsten9 på behandlings-

institutioner och inom hem för vård eller boende, HVB.  Det är drygt 20 000 barn 

och unga som någon gång under året är placerade av socialtjänsten varav cirka en 

fjärdedel i HVB (Socialstyrelsen, 2007). Cirka 1000 ungdomar är dessutom årligen 

placerade på Statens institutionsstyrelses institutioner (SiS)10 (Statens institutions-

                                                 
6 Lärarna i denna studie har utbildning på högskolenivå, men inte alltid lärarutbildning. Vanligast förekommande 

behandlare i denna studie är behandlingsassistenter, men till behandlare räknar jag även socionomer, socialpe-
dagoger och psykologer. 

7 Till undervisning räknar jag direkt arbete med ungdomarna i syfte att uppnå skolans mål. Behandling kan vara    
t ex social träning, samtalstöd, psykoterapi eller miljöterapi inom öppenvård eller genom placering på olika ty-
per av behandlingsinstitutioner (Socialstyrelsen, 2007).  

8 Det är omkring 40 procent av barnen i grundskolan som någon gång under sin skoltid får sådana insatser (Skol-
verket, 2008a). 

9 Sundell (2004) redovisar en studie om Stockholmsområdet, där 12 procent av de unga upp till 17 års ålder blivit 
aktuella för utredning av socialtjänsten någon gång under sin uppväxt och där sju procent erhållit insatser i nå-
gon form. 

10 Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver vård och behandling av vuxna missbrukare 
och ungdomar. Vården ges efter beslut i förvaltningsdomstol. Vården vid SiS institutioner regleras genom lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). La-
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styrelse, 2008), vilka bedriver egen undervisning. I kontakter med Skolverket 

(2009) framgår att det inte finns någon statistik över hur många elever som place-

ras i särskilda undervisningsgrupper i Sverige och därmed inte heller hur många 

av dem som vistas i den typ av undervisningsgrupp som är förlagd utanför klas-

sen och/eller den reguljära skolans lokaler. 

Barns och ungas möte med välfärdsstaten  

På en samhällelig nivå kan man förstå de verksamheter som står i fokus för av-

handlingen som uttryck för en fostran av dess medborgare, något som inte sker 

utan motstånd (Foucault, 1982a). Insatsernas innehåll och utformande kan antas 

spegla samtidens ideal för hur människor ska vara och bete sig och genom att 

studera hur dessa erbjudanden om hjälp går till kan bilden av dessa ideal tydlig-

göras. Barns uppfostran kan också ses som central i välfärdsstatens försök att för-

ändra samhället. Med hänvisning till vilken sorts medborgare som samhället an-

ses behöva i framtiden har olika pedagogiska ideal växlat (Sandin & Halldén, 

2003). Genom att studera metoder för fostran och vad de unga anses behöva lära 

sig, synliggörs vilka normer, diskurser och vilken kunskap som styr insatserna. 

Den kunskap som betraktas som lämplig och används för att forma insatserna kan 

ses som exempel på styrningsteknologier (Foucault, 1982b; Dean, 1994; se exempel 

hos Johansson, 2007) och de verksamheter som studeras är i den bemärkelsen 

styrningspraktiker. Jag återkommer till detta samhälleliga perspektiv i avhand-

lingens avslutande kapitel.  

Olika välfärdsinstitutioner och professionella grupper som speciallärare, 

specialpedagoger, socialarbetare, psykologer och andra typer av behandlare har 

till uppgift att hantera de som avviker från det som ses som det ‛normala‛ och 

önskvärda, t ex att som Rose (1999) talar om, ha en god kommunikationsförmåga. 

Rose (1999) menar att en konsekvens av att nyliberala idéer vuxit sig starkare i 

samhället, blir att det ställs krav på en ny typ av medborgare. Vissa människor, 

som inte har dessa färdigheter, beskrivs genom en ny typ av problemkategori; de 

med olika slags kommunikationsproblem (Rose, 1999). Detta avspeglar sig t ex i 

                                                                                                                                                 
garna innebär att vuxna missbrukare och ungdomar i vissa fall kan omhändertas mot deras vilja för vård och 
behandling där vården kan ske bakom låsta dörrar. Sedan 1999 placeras också ungdomar på SIS som omhän-
dertagits enligt lagen om verkställigheten av sluten ungdomsvård (LSU). (www.stat-inst.se, 2009-08-27). Även 
HVB kan ta emot personer som är tvångsomhändertagna, men har ingen befogenhet till inlåsning. 
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diagnostiseringen av olika neuropsykiatriska symptom beskrivna som ADHD och 

Asperger där just olika typer av problem i kommunikationen är centrala (Brem-

berg, 2001). En medborgare i dagens samhälle ska vara kommunikativ och klara 

av att inleda och behålla sociala relationer och dessa idéer skapar ett större utbild-

ningsbehov. De nya problemkategorierna innebär att fler människor än tidigare 

uppmärksammas som avvikande från det ‛normala‛ och i behov av samhällets 

insatser. De yrkesgrupper som bedöms lämpliga blir aktörer i det som kan 

benämnas som ett samhällets fostransprojekt (se t ex Palmblad & Petersson, 2003; 

Olsson & Petersson, 2008) och det blir de som får i uppdrag att realisera bilden av 

välfärdssamhället. Hur går då detta till och vilka diskursiva konstruktioner kom-

mer till uttryck i detta arbete?  

Kunskapsintresse 

I den här avhandlingen studeras HVB och särskilda undervisningsgrupper ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv (Berger & Luckmann, 1967). Filosofen Ludvig 

Wittgenstein (1998) beskriver hur man ser verkligheten genom olika glasögon, 

vilka fungerar som ett filter där människor avgör vad som är viktigt och vad som 

kan bortses från. Det innebär att det går att beskriva världen på olika sätt. Han 

menar att beroende av vilka människor är och var de befinner sig, framträder oli-

ka versioner av verkligheten.  

Detta är grunden för en kunskapssyn, där kunskap ses som socialt konstrue-

rad (Berger & Luckmann, 1967; Best, 1987; Burr, 1995; Spector & Kitsuse, 200111). 

Socialkonstruktionism innefattar en kunskapssyn där vad som betraktas som 

kunskap är beroende av sammanhanget och ur vems perspektiv något studeras. 

Det blir därför angeläget att studera olika versioner av sanningar om situationer 

och händelseförlopp. I detta perspektiv betonas språkets konstituerande roll, d v s 

olika företeelser formas och ges status av verklighet genom att och hur de be-

nämns. Perspektivet innebär att det går att ifrågasätta förgivettaganden om hur 

problem förklaras och att vilka åtgärder som betraktas som lämpliga kan skifta 

över tid. Med ett sådant perspektiv ses inte de unga som att de har ett givet pro-

blem, utan de konstrueras som ‛problembarn‛ och ‛problemungdomar‛ i behov 

                                                 
11 Det var Berger & Luckmann (1967) som inom kunskapssociologin namngav socialkonstruktionism. 

 



 16 

av åtgärder. Det öppnar upp möjligheten för att det kommer att gå att beskriva 

och förstå ett visst fenomen annorlunda i framtiden. 

Studiens metod och analys är grundad i socialkonstruktionism inspirerad av 

Cicourel (1968) och Best (1989), vilket innebär att jag ser det omgivande samman-

hanget som betydelsefullt. Det är inte bara tal och text i verksamheterna som 

uppmärksammas för analys utan också placering av verksamheter, lokaler, inred-

ning och det aktörerna gör tillsammans. Metodiskt ansluter avhandlingen till tra-

ditioner av etnografiskt arbete, (Gubrium & Holstein, 2001; Miller & Fox, 2004; 

Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006) som alla kombinerar en etnografisk ansats med 

diskursanalys. Avhandlingens övergripande tema utgörs av hur olika diskursiva 

konstruktioner (sätt att förstå) skapar möjligheter och begränsningar i de studera-

de verksamheterna avseende vad som går att förstå och göra samt vad det impli-

cerar för de ungas sätt att förstå sig själva. 

Miller och Fox (2004) beskriver hur den etnografiska ansatsen möjliggör en 

undersökning av ‛intrepretative and interactional competencies including those 

that are so taken for granted that members are unlikely to mention them to one 

another or to qualitative researchers‛ (Miller & Fox, 2004, s 38).  Citatet pekar på 

att aktörer inom dessa praktiker slutar att se och tala om sådant som tas för själv-

klart och att dessa förgivettaganden därför inte kan nås via intervjuer. För att syn-

liggöra förgivettaganden, som inte längre benämns av aktörerna, är istället studier 

av ‛göranden‛, viktiga. Utifrån detta perspektiv blir verksamheten en institutio-

nell praktik där olika göranden (praktiker) definierar både de anställda och de 

unga och vad som blir möjligt att åstadkomma där. Min utgångspunkt är att insti-

tutionella praktiker ‛kan tala‛ (jmf Börjesson och Palmblad, 2008) t ex om vilka 

diskurser som är dominerande och hur människor förstår den egna verksamhe-

ten. I en diskursiv praktik inkluderas förutom talet, både göranden och mer mate-

riella uttryck (jmf Laclau & Mouffe, 1985). Detta är grunden för att kombinera ob-

servationer i verksamheterna med intervjuer av deltagarna.  

Analysen inriktas mot hur de olika aktörerna interagerar och söker stöd i olika 

språkliga diskurser och dess tillhörande kategorier. Genom att kombinera studier 

av miljöer och aktiviteter med intervjuer av de anställda och de unga kan jag få en 

bred förståelse för de möjligheter och begränsningar som skapas inom och i mötet 

mellan olika diskurser. Användningen av diskurserna sätter gränser för vad som 

ses som möjligt att åstadkomma. Eftersom verksamheterna har olika mål och fokus 

förväntar jag mig att användningen innebär att olika diskurser korsar varandra, 
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men också samverkar. Å andra sidan finns det ett visst utrymme för aktörerna att 

förhandla om vilken diskurs som ska ha företräde och att göra motstånd när den 

strider mot deras motiv. Hur kommer då detta till uttryck i verksamheterna? 

Syfte och frågeställningar  

Hem för vård eller boende och särskilda undervisningsgrupper är verksamheter 

där unga möter samhällets representanter i form av lärare och behandlare. Verk-

samheterna har som uppgift att hantera unga som av olika skäl inte anses kunna 

vara kvar i den reguljära skolan. Dessa särskilda verksamheter kan beskrivas som 

välfärdsstatliga arenor i gränsområdet mellan undervisning och behandling som 

har i uppdrag att undervisa och fostra unga. Vad händer i verksamheter som sam-

tidigt ska åtgärda både sociala och pedagogiska problem och där diskurser från 

olika institutionella och vetenskapliga fält korsas? 

Genom att studera hur samhället hanterar unga som avskilts från den regul-

jära skolan syftar studien till att synliggöra hur olika diskurser om ‛problembarn‛, 

undervisning och behandling, skapar möjligheter och begränsningar beträffande 

verksamheternas mål, medel och aktörer. 

De frågor som ställs och används för att uppnå detta övergripande syfte är: 

Vilka diskurser blir synliga och hur används de i miljöer, aktiviteter och 

samtal med de unga och de anställda i de sociala praktiker som ordnas för att 

fostra, undervisa och återanpassa unga? Vilka föreställningar har de anställda om 

verksamheterna och hur kategoriseras de unga? Hur förstår de anställda sina 

uppgifter och hur motiverar de sitt agerande? Vilka konstrueras som ansvariga 

för de unga? Hur definierar de unga sin situation och sig själva? 

Avhandlingens disposition  

I kapitel ett presenteras avhandlingens fokus, syfte och disposition. Kapitel två 

placerar studien i ett historiskt och samhälleligt sammanhang och presenterar 

forskningsområden som formulerar sig på olika sätt angående insatser till unga i 

utsatta livssituationer. I kapitel tre klargörs studiens teoretiska utgångspunkter 

och centrala begrepp. Kapitel fyra beskriver de tre studerade enheterna och fält-

studiens genomförande och ger en översikt över det empiriska materialet samt 

beskriver tillvägagångssätten vid analyserna av fältanteckningar, filmmaterial och 
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intervjuer. Vidare redovisar jag etiska överväganden och metodreflektioner.  

I kapitel fem till nio presenteras analysen av det empiriska materialet och 

kopplas till det övergripande syftet om att studera de möjligheter och begränsning-

ar som skapas inom ramarna för de diskurser som används. De fem empirikapitlen 

bygger på varandra. I kapitel fem och sex belyses de miljöer och aktiviteter som ska 

klara det samhälleliga uppdraget att fostra och återanpassa unga och dessa relate-

ras till vilka diskursiva konstruktioner som kommer till uttryck. Här ges exempel 

på hur de anställdas och de ungas olika agendor möts och förhandlas. Kapitel sju 

presenterar analysen av hur situationer hanteras där aktiviteterna övergår till kamp 

mellan de unga och de anställda och hur bl a relationsskapande blir viktigt i dessa 

särskilda verksamheter. Kapitel åtta knyter an till det övergripande syfte, men base-

ras på intervjuer av de anställda och fokuserar på hur de anställda ger motiv till och 

hur de redogör för sitt handlande. Kapitel nio utgår från intervjuer med ungdo-

marna och tydliggör hur de unga definierar sin situation och vilka möjliga identi-

tetsalternativ de uppfattar erbjuds dem genom de diskurser som används. I kapitel 

tio diskuteras resultaten från de fem empirikapitlen på en sammanfattande nivå. 
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K a p i t e l  2   

FÖRÄNDRINGSPRAKTIKER 

Barn och unga som bedöms vara i behov av särskilda insatser inom den reguljära 

skolan har blivit allt fler och ett av skälen till det är den avinstitutionalisering som 

Sverige genomgått de senaste 30 åren (Heimdahl Mattson, 2006b). Variationen 

mellan eleverna har blivit större och större och det ställer krav på skolan att klara 

av sitt uppdrag genom alltmer differentierade arbetssätt. Det är länge sedan ele-

ver med olika fysiska funktionsnedsättningar eller särskolans elever placerades på 

instititioner utanför den reguljära skolans ram. Kraven på speciallösningar skärps 

ytterligare med de ‛nya‛ grupper av unga med neuropsykiatriska diagnoser. Det 

är också fler barn som får neuropsykiatriska diagnoser än tidigare (Lundgren, 

2006; Hjörne, 2004; Tideman, 2000; Ingestad, 2006) och det startas specialklasser 

för t ex ungdomar med ADHD. Även andelen elever inskrivna i särskilda under-

visningsgrupper har ökat (Heimdahl Mattson, 2006b). Däremot finns ofta före-

ställningar om att elever som bråkar, är aggressiva eller uteblir från undervisning-

en helt och hållet, får bäst hjälp om de segregeras och placeras i särskilda under-

visningsgrupper utanför den reguljära skolan lokaliteter och ibland, om dessutom 

hemförhållandena är otillfredställande, på HVB.  

Föreställningar om att placering av elever i särskilda verksamheter skulle ge 

dem en bättre anpassad undervisning och bättre studieresultat har inte stöd i forsk-

ning, utan hör troligtvis samman med att skolans bedömning av vad olika elever 

behöver, utgår från vad skolan ser som möjligt att erbjuda (Isaksson, Lindqvist & 

Bergström, 2009). Tidigare studier beskriver sedan länge tveksamheter om special-

pedagogisk undervisning har några positiva resultat överhuvudtaget (Gustafsson 

& Stigebrand, 1972). Även nyare studier beskriver liknande resultat (Giota, & 

Lundborg, 2007; Skolverket, 2007a). Socialtjänstens sätt att ordna och följa upp 

skolgång för de unga som placeras genom deras försorg kritiseras också (Vinnerl-

jung, 1998; Sonde 2004; Ferrer-Wreder m fl, 2005; Skolverket, 2007b). De insatser 

som var avsedda som en hjälp till de unga har inte gett de effekter som avsågs 

(Andreassen, 2003; Vinnerljung & Sallnäs, 2008). De unga har inte fullföljt grund-

skolan och de har också sämre hälsa som vuxna än andra. Trots detta fortsätter av-

skiljandets princip att gälla i arbetet med ungdomar i svårigheter. Hur går detta att 
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förstå? I detta kapitel sätts studien in ett historiskt och samhälleligt sammanhang 

och relateras också till tidigare forskning om barn och unga i utsatta livssituationer.  

De insatser som riktats mot unga som på olika sätt inte levt upp till samhäl-

lets krav har skiftat genom åren, men har det gemensamt att de ofta inneburit nå-

gon form av avskiljande. Avskiljanden av barn har motiverats på olika sätt. I bör-

jan av 1900-talet var det övervägande moraliska motiv, vilket senare komplette-

rats med psykologiska, psykiatriska, pedagogiska och sociala motiv (Lundström 

& Sallnäs, 2003; Hjörne & Säljö, 2008). De olika förklaringarna och motiven skiftar 

över tid, men återfinns också parallellt.  Olika förklaringar och motiv relaterar 

även till olika professionella diskurser med sina olika typer av kategorier som an-

vänds för att förstå och definiera olika situationer som uppfattats problematiska. 

De olika professionella diskurserna kan relateras till olika forskningsområden och 

discipliner som har i uppdrag att hantera problem som uppstår i samhället. 

I föreliggande kapitel presenteras ett urval av dessa forskningsområden, vil-

ka representerar olika sätt att formulera sig om dessa unga och de insatser som 

riktas till dem. Urvalet utgörs främst av studier som utgår från ett pedagogiskt 

och socialt perspektiv, med tyngdpunkt vid det sociala. Här presenteras diskurser 

och begrepp som betraktats som centrala i tidigare forskning om insatser till unga 

i olika typer av svårigheter. Här ställs frågor om vilka dilemman som beskrivs 

inom special- och socialpedagogiskt arbete. Sist i kapitlet presenteras den tidigare 

forskning som ligger närmast föreliggande studie, vilket är diskursanalytiskt ori-

enterade studier om institutionella praktiker.  

Inledningsvis vill jag sätta in verksamheterna i ett historiskt och samhälleligt 

sammanhang och beskriva ramarna för särskilda undervisningsgrupper och hem 

för vård eller boende. Vad är uppdraget och vad ses som målet?   

En sammanflätad historia 

En historisk tillbakablick på framväxten av samhälleliga institutioner för barn kan 

ge en förståelse för i vilket sammanhang verksamheter av detta slag uppstod och 

hur de problem som låg till grund för verksamheternas uppdrag beskrivs. Detta 

kan hjälpa till att förstå varför verksamheter för barn och unga ser ut som de gör 

idag. I mer än 100 år har man i Sverige strävat efter att skapa ett välfärdssamhälle, 

även om idéerna och metoderna för t ex undervisning och socialt barnavårdsarbe-

te har skiftat. Lundström och Sallnäs (2003), båda forskare i socialt arbete, menar 
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att den sociala barnavården har hamnat utanför en socialpolitisk diskurs då den 

förklarat barns och ungas problem som individuella och som moraliska avvikelser 

och inte som politiskt relevanta. Social barn- och ungdomsvård har vanligen inte 

setts som en uppgift inom välfärdstaten. Åtskilliga utredningar och lagstiftnings-

arbete har däremot under årens lopp inriktats på att ge riktlinjer för hur samhäl-

lets företrädare bäst ska ordna för barn och ungdomar som på olika sätt faller ur 

mallen för det ‛normala‛ i en lagstiftning som riktas mot det enskilda barnet. I 

riktlinjer och diskussioner var länge den moraliska diskursen stark, vilket innebar 

att unga som bröt mot normer skulle straffas. Diskurserna tog sig uttryck t ex ge-

nom att synen på flickor och pojkars sociala problem under 1900-talets första hälft 

förklarades på olika sätt. Det fanns könsbundna skillnader där sexualitet och mo-

raliska överträdelser stod i fokus hos flickorna medan våld och kriminalitet upp-

märksammades hos pojkarna (a.a). 

Frågor som hörde till det sociala området, t ex hur barn och unga hade det 

hemma och frågor om hur de klarade sin skolgång fick i början av 1900-talet stor 

uppmärksamhet (Sandin, 1986; 1995). Det ställdes under denna tid krav på en för-

ändrad och utökad lagstiftning för att reglera undervisning samt andra samhälle-

liga insatser till barn och unga. De psykiatriska, psykologiska och pedagogiska 

diskurserna växte fram under 1900-talets första hälft och påverkade alltmer hur 

arbetet skulle utformas (Lundström & Sallnäs, 2003; Hamreby, 2004). Olika sociala 

och pedagogiska reformer och lagar utarbetades för att möta det som uppfattades 

som ett växande problem med barn och unga som vistades i städerna, utan tillsyn 

och under fattiga förhållanden.  

Den första barnavårdslagstiftningen kom 1902 och bestod av tre olika lagar. 

Det var en lag som reglerade tillsyn av fosterbarn, en lag om behandling av minder-

åriga förbrytare samt en lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende 

försummade barn. En del av motivet till de nya lagarna var att klara uppdraget med 

en allmän skola där lagstiftningen skapade reglerade möjligheter för skolan att 

kunna avskilja vissa barn. Lagstiftningen hade föregåtts av en utredning av 

tvångsuppfostringskommittén. Kommittén kallades för ligapojkskommittén 

(Swärd, 1993).  Kommittén, som lämnade två betänkanden, 1898 och 1899, hade 

tillsatts efter en motion av en folkskollärare12 och påtalade behovet av att göra nå-

                                                 
12 Fosterbarnsvården fick en egen reglering och tillsyn i och med den nya lagstiftningen. Det var folkskoleinspek-

tören som var ansvarig för den nya tillsynen av fosterhemmen (Sundqvist 1994), vilket speglar hur ansvaret 
även för hemmiljöer för dessa barn var en angelägenhet för skolan. 
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got åt det växande problemet med barn och unga, framförallt i städerna. De första 

initiativen till sociallagstiftningen avseende barn kom alltså från utbildningshåll.  

Debatten om barns skolgång, ökande kriminalitet och den samhälleliga kon-

trollens brister var livlig vid denna tid.  Den allmänna skolplikten från 1842 efter-

levdes dåligt (Sandin, 1986). Förutsättningen för att kunna skapa en allmän skola 

var att det också fanns andra uppfostrande verksamheter där vissa unga kunde 

placeras. Med lagstiftningen från 1902 skapades större möjligheter att sortera de 

unga och det fanns en hierarki av olika typer av insatser (Söderlind, kommande) i 

fosterhem, barnhem, skyddshem och statliga uppfostringsanstalter. Sociallagstift-

ningen konstruerade problembarn på olika sätt och skilde på var ‛vanartiga‛ barn 

respektive ‛försummade‛ och ‛minderåriga förbrytare‛ skulle vistas och under-

visas. Försummade barn skulle vara på barnhem eller i enskilda hem, s k foster-

hem och vanartiga barn skulle vara på skyddshem. Lagstiftningen var mer inrik-

tad på att skydda andra och samhället i stort än de enskilda unga.   

Folkskolan var skyldig att undervisa alla, även kriminella unga, men hade 

svårigheter att klara detta uppdrag. Folkskolan inrättade då t ex i Malmö 1897, 

som Swärd beskriver, avsöndringsskolor eller ‛skolkarehem‛ som inte var inter-

nat (Swärd, 1993). De riktade sig mot barn i åldern 9-13 år och huvudsyftet var att 

skydda andra barn13. Swärds14 studie från Malmö visar att efter lagstiftningen från 

1902, som också innebar en utbyggnad av skyddshem, lades skolkarehemmen ner 

eller övergick i skyddshemmens regi, 1906. Minderåriga förbrytare skulle annars 

placeras i statliga uppfostringsanstalter, där det också fanns skola.  

Skyddshemmen kunde drivas i både offentlig och privat regi, men måste ha 

godkänt reglemente. De drevs också av kyrkan eller stiftelser. Skyddshemmen tog 

även emot de barn som gjort sig skyldiga till brott, men till skillnad från de tidiga-

re tidsbestämda straffen blev vistelsetiden bestämd av hur resultaten utvecklades. 

På skyddshemmen hade aktiviteterna inslag av straff, behandling, uppfostran och 

arbete (Swärd, 1993). Arbete var en central del av all uppfostran, men hade också 

betydelse för institutionernas fortlevnad. Söderlind (1999) belyser i en studie om 

flickbarnhem att flickornas arbete med städning, matlagning, tvätt och andra hus-

hållssysslor var en förutsättning för att kunna driva institutionerna och att flick-

                                                 
13 Skolkarehem låter språkligt sett likt den senare benämningen skoldaghem. 

14 Swärd (1993) har studerat barnavårdsnämndens arbete i Malmö vid 1900-talets början.   
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ornas skolgång ibland försummades p.g.a. detta. Bjurman (1995) visar exempelvis 

att skyddshemmen anordnade arbete för barn och unga på förmiddagen och skola 

på eftermiddagen. Ovanstående visar att den tid där unga är som mest utvilade 

skulle ägnas åt det som var viktigast, d v s arbete. 

Avskiljning har alltså en lång historia där undervisning blandas med andra 

mål och medel. Avskiljande i speciella enheter var lösningen för många grupper 

som ansågs avvika från det ‛normala‛ i samhället under nästan hela 1900-talet. 

Speciella enheter byggdes och stora ekonomiska resurser avsattes under 1930- och 

1940-talet (Lundström, 1993) för att ge människor boende och vård i speciella be-

handlingsinstitutioner placerade på landet i det som betraktades som en hälsosam 

miljö. Trots att det nu finns forskning (Vinnerljung, 1998; Vinnerljung m fl, 2001; 

Andreassen, 2003; Hauge & Egelund, 2004), som pekar på att avskiljandet inte ger 

barn och unga den önskade hjälpen, lever arbetssättet som sker efter avskiljandets 

princip kvar. En grundläggande tanke var att samhälleliga problem skulle lösas 

genom att människor skulle uppfostras, utbildas och behandlas (Börjesson & 

Palmblad, 2003) på annan plats. Det gemensamma ansvaret för barns utbildning 

och fostran vid 1900-talets början kom alltmer att delas upp i det som regleras 

inom skolans område och det arbete som regleras och utförs inom socialtjänsten. 

Det finns dock fortfarande ett beroendeförhållande mellan skolans och den sociala 

barn- och ungdomsvårdens område. Det framgår t ex av hur målen formuleras för 

de olika verksamhetsområdena. I kommande avsnitt redogörs för de strukturella 

ramar och styrdokument som reglerar de särskilda verksamheterna som riktas 

mot barn och unga i svårigheter. 

Samhällets målformuleringar 

Riktlinjerna för särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende 

finns reglerat i lagar, förordningar och riktlinjer av olika slag. Där går att utläsa 

vad som definieras som uppdraget och vilka mål verksamheterna har. Särskilda 

undervisningsgrupper och HVB är verksamheter som både liknar och skiljer sig 

från varandra. Gemensamt är att de tar emot barn och unga som inte kan, vill eller 

får gå kvar i sin ursprungliga grupp eller klass och att deltagande i verksamheter-

na förväntas leda till att de unga kan flytta tillbaka till en normaliserad tillvaro. En 

annan likhet är att de inte kan betraktas som frivilliga, eftersom unga kan föras 

tillbaka till både skola och till HVB med tvång. Olikheterna består bla av att verk-
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samheterna regleras genom olika lagstiftning (sociallagstiftning respektive skol-

lagstiftning), har olika tillsynsmyndigheter (Länsstyrelse/Socialstyrelse respektive 

Skolverket) och olika mål. 

Mål 

Samhällets intentioner för unga kan utläsas i lagstiftningens målformuleringar. 

Det förekommer vissa mindre skillnader i målbeskrivningarna, men också lik-

nande idéer om vad som är samhällets uppgift. Utbildningsområdet, som regleras 

genom Skollagen,15 är tydligast med vad det är för medborgare samhället vill ska-

pa och där kan man läsa att målet i skollagens 1 kapitel 2 § är ‛harmoniska‛ och 

‛ansvarskännande‛ ‛samhällsmedlemmar‛. Om målen riskeras finns särskild 

lagstiftning reglerad i Grundskoleförordningen16 där insatserna kallas för stödun-

dervisning och särskilt stöd. Grundskoleförordningen anger att stödundervisning 

ska ges om det kan befaras att eleven inte når läroplanens mål (Lpo 94, Skolverket, 

2008b), men också att annat särskilt stöd kan ges om det finns behov av det. Detta 

stöd ska i första hand ges inom klassen och bara om det finns särskilda skäl ska 

sådant stöd ges genom en särskild undervisningsgrupp. Lagstiftaren anger inte 

vad som kännetecknar en särskild undervisningsgrupp eller på vilket sätt denna 

insats skiljer sig från undervisning inom klassen eller gruppen.  

Det sociala området regleras bl a av Socialtjänstlagen, SoL17. I Socialtjänstla-

gens inledande målparagraf talas allmänt om främjande av trygghet, jämlikhet och 

deltagande i samhället. I Socialtjänstlagen är det svårare att hitta en målbild som på 

ett liknande sätt som i Skollagen anger vilken typ av medborgare socialtjänsten har 

i uppdrag att skapa. Socialtjänstlagen vill dock uppmärksamma barnen särskilt och 

kapitel 1 § 2 SoL anger att barnets bästa ska beaktas särskilt18. I 1 kapitel 2 § SoL an-

                                                 
15 Skollagen  (SFS 1985:1100) ”1 kap 2 § Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samar-

bete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlem-
mar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.” 

16 Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) ”5 kap 4 § En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att 
eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret 
eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. 5 kap 5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av 
specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 
Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp.” 

 
17 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ”1 kap § 2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till 

barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år”. 
 
18 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ”5 kap 1 § Socialnämnden ska sörja för att barn och ungdomar, som riskerar 
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ges dock inte vad som är barnets bästa och i 5 kapitel 1 § SoL anges inte vilken ut-

veckling som hade varit gynnsam och det anges inte heller vad det är som skulle 

kunna hota utvecklingen. Kapitel 5 SoL uttrycker främst att samhället ska ingripa 

om barnets utveckling äventyras. Även om unga omhändertas av socialtjänsten så 

gäller fortfarande samma skollagstiftning som för andra barn och ungdomar. 

Samhällets målformuleringar kan ses som en ideologisk och politisk kom-

promiss. Kompromissen består av att lagen inte anger vad som är barns bästa, 

men ändå föreskriver ingripanden. Lagstiftningen ger endast liten vägledning i 

hur arbetet ska gå till. Detta öppnar för många olika sätt att tolka och ordna verk-

samheter för de lokala aktörerna inom de enskilda verksamheterna.  

Skola 

Det finns inget tydligt sätt att skilja på de f d skoldaghemmen och de mindre un-

dervisningsgrupper som lokaliseras inom det reguljära (fysiska) skolområdet, 

utan de kallas alla för särskilda undervisningsgrupper. I en sådan särskild under-

visningsgrupp behöver en placering inte föregås av utredning av socialtjänsten, 

utan särskild undervisning är en fråga som hanteras inom skolan, där styrelsen 

för skolan kan besluta om placering i särskild undervisningsgrupp efter elev-

vårdskonferens och samråd med föräldrarna19. Detta beslut kan fattas även mot 

föräldrarnas vilja och är det enda beslut som är överklagningsbart. Rektor har 

möjlighet att besluta om tillfälliga insatser, men besluten blir då inte överklag-

ningsbara. Skolans ansvar regleras i skollagen (SFS 1985:1100)20 och i läroplanen, 

Lpo 94 (Skolverket, 2008b). Alla skolor är föreskrivna att arbeta med åtgärdspro-

gram för elever i behov av särskilt stöd. Detta är ett skriftligt dokument som ska 

                                                                                                                                                 
att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa kräver 
det, vård och fostran utanför det egna hemmet.” 

19 I Skollagen (SFS 1985:1100) 4 kap 1 § andra stycket föreskrivs att särskilt stöd skall ges elever som har svårighe-
ter i skolarbetet.  I grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap 1 § 2 st regleras att det  är rektorn som fattar det-
ta beslut. Det är också rektorn som ansvarar för upprättande av åtgärdsprogram där både elev och vårdnadsha-
vare skall ges möjlighet att delta vid utformandet (1994:1194 5 kap 1 § 3 stycket). I grundskoleförordningen an-
ges också att stödundervisning kan ges om det kan befaras att eleven inte kommer att klara målen i åk 5 (5 kap 
4 §) och att detta stöd i första hand ska ske inom den klass eller grupp som eleven tillhör (5 kap 5 §). Det är sty-
relsen i skolan som beslutar om stödundervisning i en särskild undervisningsgrupp efter samråd med eleven 
och elevens vårdnadshavare (5 kap 5 §). 

20 Skollagen (SFS 1985:1100) ”1 kap 2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.” 
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upprättas tillsammans mellan skola, elev och vårdnadshavare. Åtgärdsprogram-

met föregås av olika typer av utredningsmoment i skolan och syftar bl a till att 

sätta upp gemensamma mål och enas om insatser i samråd mellan föräldrar, elev 

och skola. 

Socialtjänst 

När barn och unga placeras utanför hemmet är det den kommunala socialtjäns-

tens socialsekreterare som utreder de ungas hemsituation21. Ofta kompletteras 

denna utredning med utlåtande från barnpsykiatri eller andra läkarkontakter. 

Även skolsituationen vägs in i bedömning av insats och i utredningen anges van-

ligen hur skolgången ska ordnas. Utredningen kan vid behov mynna ut i en be-

handlings- eller vårdplan som upprättas mellan socialtjänst, ungdom och vård-

nadshavare i samråd med vårdgivare22. Placeringar på privata eller kommunala 

HVB-enheter kan ske antingen frivilligt med stöd av Socialtjänstlagen23 eller med 

tvång enligt lagen om vård av unga, LVU24. Eftersom en placering i HVB ofta in-

nebär att barnet eller ungdomen flyttar från sin hemort innebär det vanligen ett 

skolbyte. Vissa HVB ordnar undervisning genom samarbete med skolan på orten 

medan andra ordnar egen undervisning och erbjuder vård, boende och undervis-

ning inom samma enhet.  

Det finns alltså två parallella system, ett inom skolväsendet och ett annat 

inom socialtjänsten vilka utreder, bedömer och genomför insatser riktad till de 

unga som på olika sätt definieras som problem. Vad som hanteras inom skolvä-

sendet respektive socialtjänsten och vad som hamnar utanför går inte att utläsa av 

måldokumenten. Hur en behandlingsplan inom socialtjänsten och åtgärdspro-

                                                 
21 Utredningsskyldighet regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 11 kap 1 och 2 §§).  

22 Vårdplan regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 11 kap 3 § ) samt i socialtjänstförordningen (SoF 2001:937, 
5 kap 1a §). 

23 Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) ”6 kap 1 § SoL Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas 
eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämn-
den ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god 
vård”. 

24 Lagen om vård av unga, LVU (SFS 1990:52) ”2 § Vård skall beslutas 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. 3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa 
eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verk-
samhet eller något annat socialt nedbrytande beteende”. 
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grammen inom skolan utformas handlar mer om traditioner och var aktörerna 

sätter gränserna för sitt uppdrag, än om formuleringar i lagstiftningen. Båda sy-

stemen har under senare tid utsatts för kritik för att det samhälleliga uppdraget 

inte utförs som avsett (Skolverket, 2007a; 2007b; Socialstyrelsen, 2008; 2009). 

Hur har då dessa båda system beforskats? Det finns två områden, pedagogik och 

socialt arbete, som särskilt uppmärksammat de beskrivna särskilda verksamhe-

terna. Jag har vid genomgången av tidigare forskning sökt efter forskningsområ-

den som har relevans för studier om unga i olika typer av svårigheter och insatser 

riktade till dem. Inom pedagogiskt och socialt arbete framträder olika diskurser, 

centrala begrepp och dilemman som problematiserar gränsområdet där special-

pedagogiska och socialpedagogiska arbetsmetoder möts.  

Special- och socialpedagogiskt arbete   

Både specialpedagogiskt och socialpedagogiskt arbete kan ses som (väl-

färds)samhällets redskap för att påverka och arbeta med förändringsprocesser 

främst på en individuell nivå (Madsen, 2005; Nilholm & Björck-Åkesson, 2007). 

Detta kan också beskrivas som ett normaliseringsarbete (Hjörne & Säljö, 2008),     

d v s uppdraget innebär att de speciella insatserna ska leda till att de unga så 

småningom ska kunna delta i den reguljära undervisningen och flytta tillbaka 

hem. Målet är därmed att åstadkomma integration genom förändring av indivi-

den. Specialpedagogiskt arbete relateras vanligen till skolan (Jenner, 2003) till 

skillnad från socialpedagogik som har fler arenor, bl a olika typer av behandlings-

institutioner och öppenvård i olika former (Madsen, 2005). 

Diskurs om integration som ideal 

När unga människor inte klarat av att leva upp till skolans krav har specialpeda-

gogiska lösningar varit svaret inom skolan. Socialpedagogiska insatser har haft en 

motsvarande roll i andra verksamheter än skolan och i samhället i stort. Både spe-

cialpedagogik och socialpedagogik syftar till integration av människor i samhäl-

let, även om detta kan problematiseras (Madsen, 2005; Egelund, Haug & Persson, 

2006). Emanuelsson (1996) definierar integration som något mer än bara fysiskt 

organisatoriska placeringar. Integration innebär att sträva efter en gemenskap där 

alla har sin naturliga tillhörighet och lika värde. Integration har setts som något 

gott och eftersträvansvärt både inom social- och specialpedagogiskt arbete och 
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forskning (Madsen, 2005; Nilholm & Björck-Åkesson, 2007), men strävandet efter 

en gemenskap har alltmer bytts mot att se att samhället består av mångfald och 

olikheter som ska bemötas på olika sätt. På senare år har begreppet inkludering 

kommit att användas alltmer inom specialpedagogik (Ahlberg 2007). Skälet har 

varit att begreppet integration har kopplats samman med att det är individen som 

ska anpassas till det rådande samhället och den omgivande miljön behöver inte 

uppmärksammas. Inkludering däremot förutsätter en samhällsrörelse där ett 

öppnare samhälle skapas och där det finns en större acceptans för olika männi-

skors särart (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Eriksson, 2004). Till skill-

nad från begreppet integration innebär inkludering att eleven inte först förutsätts 

ha varit segregerad för att begreppet ska vara användbart (Ahlberg 2007). 

Både special- och socialpedagogisk praktik har kritiserats just för att i valet 

av arbetsmetoder vara alltför fokuserade på att det är individen som ska föränd-

ras och för att inte uppmärksamma den omgivande miljön (Emanuelsson, Persson 

& Rosenqvist, 2001; Madsen, 2005; Egelund, Haug & Persson, 2006). Även interna-

tionellt finns samma tendens beskriven (Harwood, 2006; Lloyd, 2006) där den 

mycket individorienterade medicinska diskursen får allt större betydelse. Arbetet 

blir då en fråga om att arbeta med individen genom att utreda de brister som in-

dividen har och det omgivande samhället står inte i fokus. Lloyd (2006) beskriver 

paradoxen att samtidigt som det finns en strävan i riktning mot en inkluderande 

skola ges allt större uppmärksamhet åt kompenserande specialundervisning med 

stöd i den medicinska diskursen. Inte heller användningen av den medicinska 

diskursen verkar innebära att de unga efter en tid kan integreras i en större klass. 

Hjörne (2006) skriver t ex om att målet med undervisningen i mindre grupp för 

elever med ADHD-diagnos är att eleverna senare ska kunna integreras i den van-

liga klassen. Hon visar i sin studie att efter tre års undervisning i en särskild un-

dervisningsgrupp sker undervisningen fortfarande i femminutersintervall, vilket 

innebär att eleven inte kommit närmare att klara undervisning i en större klass 

(a.a). Verksamheterna får istället motiveras på annat sätt, t ex genom att hävda att 

det bara är genom den anpassade undervisningen i den lilla gruppen som unga 

kan få den hjälp de behöver (Heimdahl Mattson, 2006b). 

Även inom socialpedagogiskt arbete är begreppet integration centralt. Inom 

socialpedagogik förs liknande diskussioner som inom specialpedagogik om att 

använda begreppet inkludering istället för integration (Madsen, 2005).  Socialpe-

dagogiskt arbete rymmer många olika betraktelsesätt och förklaringar till hur pe-
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dagogiska och sociala problem uppstår och hur de ska angripas. Det socialpeda-

gogiska arbetet kan ses som stöd och hjälp till den enskilde, men också som sam-

hällets sätt att öka kontrollen över individen. Många av de metoder som används 

inom socialpedagogiskt arbete ryms inom det som kan kallas för behandlings-

diskurs. Sedan 1930-talet har behandling i olika former använts för att komma till-

rätta med människor som setts som avvikare på olika sätt (Madsen, 2005). Inom 

behandlingsdiskursen är tanken att barn och unga med en liknande problematik 

placeras tillsammans och ges speciella (vård)insatser för att sedan kunna återvän-

da hem eller till den reguljära skolan. De utvecklingspsykologiska teorierna (Erik-

son, 1969) styr i hög grad detta arbete (Madsen, 2005). Begreppet behandling im-

plicerar ett synsätt där det är individen som blir bärare av problemen som ska 

åtgärds, d v s behandlas. Behandlingsdiskursen domineras vanligen av medicins-

ka och psykologiska perspektiv.  

En annan diskurs inom socialpedagogik sedan 1990-talet, parallellt med be-

handlingsdiskursen, är förhandlingsdiskursen (Madsen, 2005). Istället för behand-

ling talas det om lärande som en väg till förändring inom förhandlingsdiskursen 

(Bryderup Madsen & Perthou, 2002; Stokholm, 2003). I förhandlingsdiskursen är 

det inte individen som ska anpassas till samhället utan samhället som ska för-

vandlas till ett öppnare och mer tolerant samhälle där fler kan inkluderas. Inom 

förhandlingsdiskursen utgår det socialpedagogiska arbetet från att bevara det 

som är annorlunda och skapa goda livsvillkor genom speciallösningar i dialog 

med den enskilde. Förhandlingsdiskursen lägger också mer ansvar på den enskil-

de att ‛välja‛ hur den vill leva sitt liv. Inom förhandlingsdiskursen spelar begrep-

pet inkludering istället för integration en viktig roll25. Här blir också komplette-

ring ett viktigt begrepp. 

Socialpedagogik betonar lärande som en väg till social förändring, men lä-

randet kan förstås på olika sätt inom olika diskurser (Madsen, 2005). Lärande kan 

å ena sidan ses som en väg till individens anpassning och å andra sidan bli ett 

medel för att åstadkomma ett förändrat samhälle. Lärande kan delas in i olika lä-

randeformer, dels i det direkta lärandet som utvecklar ämneskunskaper och dels i 

det indirekta lärandet där målet är den personliga utvecklingen och går att likna 

vid uppfostran. Ytterligare en lärandeform är det aktivitetsbaserade lärandet där 

                                                 
25 Madsen nämner också en tredje diskurs inom socialpedagogik; handlingsdiskursen som återfinns i det radikala 

sociala arbetet som syftar till att mobilisera aktörerna. Se ytterligare beskrivning av de olika diskurserna i över-
sikt i Madsen (2005). 
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aktiviteter ses som ett sätt att utveckla sociala och personliga kompetenser. (Bry-

derup, Madsen & Perthou, 2001) Socialpedagogiskt arbete kan historiskt kopplas 

samman med verksamheter som syftade till just utvecklande av personliga och 

sociala kompetenser t ex barnkolonin (Münger, 2000) och förskolan (Markström, 

2005)26. Målet med förskolan och barnkolonin (Markström & Münger, 2004) var 

(och är) bl a att åstadkomma integration i samhället. Socialpedagogikens yrkesfö-

reträdare arbetar gränsöverskridande mellan olika områden, rör sig mellan indi-

vid, grupp och samhälle, men också mellan olika miljöer, t ex ungdomars hem, 

fritidsmiljöer, skola eller inom öppen och slutenvård (Eriksson & Markström, 

2000; 2003). Det innebär att socialpedagogiskt arbete blir gränsöverskridande mel-

lan det offentliga och det privata27 och mellan det formella och informella livet28.  

Specialpedagogiska diskurser och perspektiv 

Specialpedagogisk kunskap har ofta använts som grund för att stödja, men också 

anpassa barn och unga i svårigheter inom skolans ram både inom den ‛vanliga 

klassen‛, men också i särskilda undervisningsgrupper av olika slag. Inom speci-

alpedagogisk forskning har en förskjutning skett, från att tala om barn med speci-

ella behov till att det numera talas i allt större utsträckning om barn i behov av 

särskilt stöd. Det är ett uttryck för två olika synsätt inom specialpedagogik kallat 

det kategoriska och det relationella (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

Båda synsätten berör förhållningssätt i hur man kan hantera olikheter, vem som 

kan vara med och vem som måste åtskiljas och hanteras separat.  

Det kategoriska synsättet som dominerat inom specialpedagogik betraktar 

svårigheter som individuella och tillhörande eleven och det är här som koppling-

en till begreppet kompensation blir tydligast. Inom specialpedagogik spelar be-

greppet kompensation29 en liknande roll som begreppet behandling i fråga om att 

se individuellt inriktade åtgärder som lösningar. Begreppet kompensation anspe-

lar på att hitta rätt insatser för att täcka upp för brister hos eleven (Haug, 1998). 

Ofta beskrivs skolan arbeta utifrån detta perspektiv när det är individens tillkor-

                                                 
26 En av två nya utbildningar till förskollärare, som startades på 1930-talet av bl a Alva Myrdahl, hette Stockholms 

socialpedagogiska seminarium. 

27 Med privat avses här enskilt. Med offentligt avses här allmänt, tillgängligt för alla. 

28 Till det informella kan räknas t ex familjeliv, de nära relationerna, känsloliv, mer styrt av normer. Till det for-
mella hör t ex skolgång, arbetsliv, mer styrt av regler. 

29 Kompensation: ersättning, gottgörelse 
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takommanden som fokuseras (Isaksson, 2009). Både internationellt och i Sverige 

finns flera exempel på hur skolan är en arena för kategorisering av elever och hur 

stigmatisering upprätthålls och införlivas i barns uppfattning om sig själva (Hes-

ter 1991; Mehan, 1996; Hjörne, 2004; Lundgren, 2006; Ljusberg, 2009). Tanken är 

att genom ett alltmer förfinat bedömningssystem av hur elevens svårigheter ser ut 

så ska stödundervisningen tillrättaläggas. Persson (2003) menar att specialpeda-

gogisk forskning inom det kategoriska perspektivet har varit välförsörjt, men att 

valet av individuellt inriktade studier med medicinska och psykologiska ut-

gångspunkter har haft liten genomslagskraft i pedagogisk praktik (a.a). Även om 

det skett en förskjutning från att tala om avvikelse till särskilda behov och senare 

till att tala om särskilt stöd, så har inte skolans praktik förändrats i samma takt 

(Vehmas, 2009). Vehmas (2009) beskriver att diskursen om ‛special needs‛ bara 

ersatt diskurser som talat om avvikelse och de ‛onormala‛. Behov, menar han, är 

inte unika, utan mänskliga och lika (a.a).   

I det relationella perspektivet kontextualiseras problemen och fokus riktas 

mer på vad som kan ändras i skolans organisatoriska undervisningssituation (Nil-

holm, 2007). Haug (1998) förespråkar i samma anda det demokratiska deltagarper-

spektivet, som betonar en ömsesidig respekt och rätten för alla att odla sin särart. 

Det kallas också ibland det kritiska perspektivet eftersom det intresserar sig mer 

för skolans tillkortakommanden än för elevens (Nilholm, 2007). Perspektivet inne-

bär också ett ökat intresse för specialpedagogikens roll i förhållande till välfärds-

staten (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Egelund, Haug & Persson, 

2006). Särskilt i Norge har forskningssatsningar gjorts som präglats av att det rela-

tionella perspektivet (se t ex Haug 1998) och där specialpedagogikens roll i ‛en 

skola för alla‛ analyserats.  

Haug (1998) företräder detta kritiska synsätt och anser att det finns en annan 

värdegrund i skolan än den officiellt formulerade. Han kritiserar specialpedago-

giken för att den inte är inriktad på att förstå problem som socialt konstruerade 

och att arbetet därför inte fokuserar på att förändra skolan. Försök till förändring-

ar, t ex att tala om inkludering,30 istället för integration stannar vid formuleringar 

som döljer det konkreta arbetssättet som innebär segregering och åtskillnad. Haug 

menar att skolans kompensatoriska strategier där syftet är att kompensera svag-

heter, som först måste kartläggas hos det enskilda barnet inte är det bästa sättet att 

                                                 
30 Inkludering innebär enkelt uttryckt att samhället anpassar sig till individen istället för att individen anpassas till 

samhället som vid integration (Egelund, Haug & Persson, 2006). 
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lösa situationen för barnet. I det kompensatoriska synsättet är diagnosen central 

och det är de professionella i eller utanför skolan som äger rätten att definiera hur 

problem ska kategoriseras. Haug anser att det är stigmatiserande och att individ-

fokuseringen blir en social kontroll som man utsätter en viss grupp för.  

Det individorienterade arbetssätt är så införlivat i samhället att andra syn-

sätt, t ex inom forskning, ofta ses som politiska (Nilholm, 2006). Då bortses från att 

även de individinriktade förklaringarna kan ses som politiska ställningstaganden 

som innehåller ett vidmakthållande av skolan som den fungerar idag (a.a). Även 

internationella studier t ex Hastings (2005) i en engelsk kontext, fokuserar bety-

delsen av att studera lärares sammanhang istället för professionella strategier för 

att påverka beteendeproblem i skolan. Han betonar vikten av fortsatta studier 

som identifierar vilka skolsammanhang som har betydelse för utvecklandet av 

beteendeproblem. Inom det relationella/kritiska perspektivet utgår forskningen 

från lärares arbete och skolans miljö.  

På senare år har specialpedagogisk forskning som riktat intresset mot sko-

lors arbetssätt i Sverige dock kritiserats för att vara alltför normativt och ideolo-

giskt inriktad (Ahlberg, 2007). Kritikerna menar att det är viktigt att uppmärk-

samma samspelet mellan individen och skolans arbetssätt. Dyson och Millward 

(1998; 2000) skisserar ett tredje perspektiv som de kallar ett dilemmaperspektiv. Det-

ta tredje perspektiv kan sägas ha uppstått ur ett behov av att inte riskera att fastna 

i diskussioner om elevens brister och hur åtgärderna ska se ut, på ett sådant sätt 

som görs utifrån det kategoriska/kompensatoriska perspektivvalet (Nilholm, 

2007). Perspektivet innebär inte heller en ensidig fokusering på att det är skolan 

som är ensam ansvarig, som det relationella perspektivet riskerar att göra. Detta 

perspektiv kan också kallas för det interaktionistiska (Heimdahl Mattson, 2006a) 

och är ett perspektiv inom specialpedagogisk forskning med forskare som Fisch-

bein (1996), Westling Allodi (2002) Skidmore (2004), Heimdahl Mattson (2006ab) 

Ahlberg (2007) eller Nilholm & Björck Åkesson, (2007).  

Flera interaktionistiskt inriktade studier belyser betydelsen av sammanhang 

och relationer mellan lärare och elevers för barns lärande (Ahlberg, 2001; Has-

tings, 2005; Ingestad, 2006; Hellberg, 2007; Wedin, 2007; Karlsson, 2007). Ingestad 

(2006) har studerat särskilda stödinsatser som ges i skolan och poängterar att des-

sa tar liten hänsyn till den kunskapsutveckling som är knuten till ett gemensamt 

sammanhang. Den interaktionellt baserade kunskapsutvecklingen, menar hon, är 

särskilt viktig för ett samhälles fortlevnad. Då undervisningen blir allt mer indivi-
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duellt orienterad och särskiljande mellan de som klarar att bli godkända och de 

som inte gör det fokuseras alltmer, riskeras den kontextbundna kunskapen. Även 

Ahlberg (2001) diskuterar detta och menar att skolans verksamhet kan förstås ur 

ett kommunikativt relationsorienterat perspektiv och hon betraktar delaktighet, 

kommunikation och lärande som sammanflätande. Wedin (2007) betonar också rela-

tioners betydelse och menar att relationsarbetet mellan lärare och elever ständigt 

pågår och bakom lärares handlingar finns relationsbaserade förklaringar.  

En amerikansk forskningsinriktning med utgångspunkter i interaktionism och 

med sociokulturell inriktning, utgörs av DSE - (Disability studies in Education) som 

betonar tvärvetenskap, men också aktörernas deltagande i forskning om inkluderan-

de undervisning. I ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2008) tas hänsyn både till de 

samhälleliga och historiska sammanhang som skolan finns i, men också i samspelet 

mellan aktörerna. Ett av de forskningsbehov som ringas in i DES av Connor, Gabel, 

Gallagher & Morton (2008), är att forskning i USA behöver inriktas mot att konstrue-

ra ‚a new discourse of disability in education that emphasizes disability in its socio-

political contexts and that is respectful of disabled people‛ (s 455). Betoningen på en 

inkluderande skola för alla är en utgångspunkt som delas i DSE. Kanske är det också, 

som Ahlberg (2007) med stöd av Clough och Corbett (2000) samt Thomas och Loxley 

(2001) diskuterar, dags att byta ut benämningen ‛specialundervisning‛ mot ‛inklu-

derande utbildning‛ som benämning för att poängtera att det inte är något ‛speciellt‛ 

med att tillgodose alla elevers rätt till en god undervisning. 

Diskursiva spänningar 

Det går att urskilja flera spänningar i de olika diskurserna inom socialpedagogik 

och specialpedagogik. En sådan spänning handlar om hur olika vi får vara utan 

att det betraktas som störande och om olikheter av olika slag ska accepteras eller 

åtgärdas. En studie som sätter fingret på detta är Carpenters och Austins (2008). 

De belyser det paradoxala i att en elev måste uppmärksammas och betraktas som 

‛särskild‛ tillräckligt mycket för att ‛integreras‛, men också för att få den hjälp 

som behövs. I deras studie intervjuas mödrar om deras påtryckningar på skolan 

för att deras barns ska få rätt till stöd (a.a).  

En annan spänning utgörs av om det är individen eller sammanhanget som 

ska förändras och var gränsen går för samhällets rätt att ingripa. Ett svenskt forsk-

ningsresultat i detta sammanhang utgörs av Bartholdsson (2007) som studerat de 

elever som identifierats som störande. Hon menar att dessa elever utmanar lärarens 
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position som god och synliggör maktförhållanden. Hon menar att ett öppet auktori-

tärt ledarskap i skolan ses som ett misslyckande i den ideala demokratiska skolan 

och att avskiljanden påverkas av synliggörande av makt (a.a).  De elever som stör 

mest är svåra att behålla i skolan då de kräver en maktutövning från lärarnas sida 

som inte rimmar med värdegrunden i läroplanen om t ex hur elever och lärare bör 

bete sig mot varandra. En del av dessa elever kan bedömas behöva andra insatser, t 

ex behandling och avskiljs och placeras i andra institutioner. 

Kontextfri medicinsk diskurs 

Det har, som nämndes inledningsvis, skett en ökning av diagnostisering av olika 

beteenden (Lundgren, 2006; Tideman, 2000; Ingestad, 2006) och därför vill jag 

uppmärksamma den medicinska diskursen i förhållande till pedagogiska prakti-

ker. En logisk följd av den ökade diagnostiseringen skulle kunna tänkas vara spe-

ciella metoder och anpassad pedagogik. Forskning om diagnosers betydelse för 

lokalers och arbetsmetoders utformande visar dock att detta inte är fallet. Flera 

studier kritiserar t ex den undervisning som ges till unga med ADHD (Barkley, 

2006; DuPaul & Weyandt, 2006; Hjörne, 2006). Innehållet i undervisningen blir 

underordnat och är företrädesvis inriktad på att upprätthålla ordningen samt att 

fokusera på att förändra beteendet hos eleverna. Hellberg (2007) bekräftar visser-

ligen diagnosens centrala betydelse för elever diagnostiserade med Asperger syn-

drom för själva placeringen i speciella Aspergerklasser på gymnasiet, men när det 

gäller undervisningens utformande minskar betydelsen. Hellberg visar att föräld-

rar är de viktigaste aktörerna för att hitta lösningar i skolan.  

Bishop (2001) menar att diagnoser avseende språkstörningar, ADHD och lät-

tare autism ofta har mycket liknande symptom och att det inte finns någon skarp 

gräns mellan diagnoserna. De handlar alla om kommunikationsproblem och att 

använda språket i sociala sammanhang. Bishop visar att skillnaderna mellan neu-

ropsykiatriska diagnoser och språkstörning minskar när barnet blir äldre. Även 

Jacobsson (2002) menar att diagnosens förklaringsvärde i skolan och som hjälp-

medel i pedagogiska frågor är liten. Kommunikation och medverkan är viktigare 

än diagnosen för att undervisningen ska fungera (a.a). Även om diagnosen får 

liten betydelse i detta avseende så kan diagnosen bli en vändpunkt för de unga 

själva (Hellberg, 2007) då deras tillkortakommanden får en förklaring. 

Andra forskningsresultat (Kanold, 2004; Willumsen, 2006) visar också att det 

är svårt att hitta rätt insatser till olika definierade problemsituationer. Kanold 
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(2004) kritiserar t ex att unga med lindrig utvecklingsstörning, som begått brott, 

inte får vård som är anpassad till deras särskilda problem. Istället lånas vårdpro-

gram in från vård riktade till dem som antingen har en utvecklingsstörning, be-

gått brott eller har en psykisk sjukdom, vilket inte motsvarar dessa ungas dubbel-

problematik. Kanold argumenterar för en vård som tar hänsyn till både den lind-

riga utvecklingsstörningen och den typ av brottslighet som är problemet. En lik-

nande slutsats drar även Willumsen (2006) när hon undersöker interprofessionell 

samverkan inom den sociala ungdomsvården i Norge. Hon belyser det motsats-

förhållande som finns mellan standardisering av metoder och flexibilitet för 

skräddarsydda löningar för olika individer. Om kategoriseringen blir allt mer för-

finad, ett ideal i den medicinsk–biologiska diskursen såväl som den terapeutisk-

pedagogiska, uppstår istället problemet att kunna matcha individer mot ett 

skräddarsytt vårdprogram eller (special)pedagogiska tekniker.  

Det går att se motsättningar mellan en alltmer finslipad diagnostik och be-

dömningsarbeten och de insatser som kan åstadkommas i vardagen. Är det möj-

ligt att tillhandahålla de unga både behandling och undervisning eller tenderar 

vården att ta över utformandet av insatser när diagnoser får allt större utrymme i 

de pedagogiska praktikerna?  

Straff, tvång och barns rätt 

Ett tema inom forskning avseende specialundervisning, inkluderande undervis-

ning och speciella åtgärder handlar om barns rättigheter och rätten att komma till 

tals. Lumby & Morrison (2009) är ett exempel på en internationell studie som stu-

derat hur ungdomar upplever att de kunnat komma till tals. De har intervjuat en 

grupp ungdomar i åldern 14-19 år och diskuterar hur ungas negativa upplevelser 

av skolan ofta förklaras bort av skolpersonal eller förklaras med att svaren bara 

representeras av en liten grupp av elever som av olika skäl (som rör något utanför 

skolan) är negativt inställda till skolan. De poängterar vikten av att ta unga män-

niskors utsagor på allvar och inte diskriminera dem p g a ålder. Vikten av att 

lyssna på barn och unga själva har också betonats av Dalrymple (2003). Hon har 

studerat behovet av ett ökat kommunikationsutrymme för unga i statlig vård i 

Storbritannien. Hon menar att det finns ett behov av vuxna som företräder unga 

som exkluderats av olika professionella grupper. Dessa företrädare, som är ett 

relativt nytt fenomen i Storbritannien, behöver hitta strategier som innebär att de 
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unga blir sedda och som inte positionerar dem som underordnade. Dalrymple 

menar att det finns ett behov av att konfrontera experternas marginalisering av 

unga för att undvika att unga förtrycks. 

 I Sverige finns barnombud, d v s juridiskt ombud för barnet själv under ut-

redningsprocessen vid socialtjänst och vid eventuella rättegångar, men inte om-

bud som följer upp placeringen. Bell (2002) betonar rättsäkerhet också för barnen. 

Hon har intervjuat barn som varit med om barnavårdsutredningar och studien 

betonar betydelsen av att använda diskursen om barns rättigheter när vi talar om 

socialt välfärdsarbete med barn för att stärka deras position i att bli hörda och att 

deras åsikter tas tillvara. En studie som också tar en sådan utgångspunkt är 

Mattsson (2006) som studerat familjehemsplacerade barns rättsliga ställning och 

vikten av ett aktörsperspektiv på barn i det sociala arbetet. Hon konstaterar att 

barn har ett svagt rättsskydd och att barnet som subjekt inte kommer till tals i till-

räcklig utsträckning. Det finns t ex inte någon företrädare utanför socialtjänsten 

som följer HVB- eller familjehemsplacerade barn och bevakar att t ex skolgången 

garanteras under placeringstiden.  

Tvång och straff 

Ett område där vård, skolgång, tvång och straff samspelar, är de institutioner som 

drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är huvudman för en rad institutioner 

som har i uppdrag att bedriva skolgång för unga som placeras där. SiS kan betrak-

tas som alternativ till de verksamheter som studerats i föreliggande studie. En skill-

nad utgörs av att vissa av SiS behandlingsenheter har befogenhet att även kunna 

låsa in de unga. Under 1990-talet uppmärksammades särskilt situationen inom des-

sa verksamheter då behovet av kunskapsutveckling visade sig vara påtaglig 

(Swärd, 1995; Levin, 1998). Det är SiS som på obestämd tid får ta hand om ungdo-

mar som ibland inte frivilligt stannar i någon verksamhet och det är också här som 

en del av de unga som döms till ungdomsvård efter begångna brott placeras i tids-

begränsade straff. När samma insatser används både för att straffa och behandla 

kan begreppet behandling31 inom det sociala området problematiseras i förhållande 

till den sociala ungdomsvården (Swärd, 1995; Levin, Sunesson & Swärd, 1998).  

Behandlingsbegreppet i den sociala ungdomsvården går att diskutera i rela-

                                                 
31 Behandla handlar om att sköta, bearbeta, hantera, d v s att göra ”Behandling förutsätter att det finns en egen-

skap hos objektet som bör förändras och det finns en nära relation till normalitetsbegreppet och det förutsätter 
en tro på att det är möjligt att förändra” (Swärd, 1995, s 68). 
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tion till förändrade sätt att straffa och i detta avseende används ofta de tre be-

greppen; arbete, behandling och straff synonymt (Levin, Sunesson & Swärd, 1998). 

Inom juridiken är straff en brottspåföljd, d v s en sanktion mot normavvikelse. 

Vissa grupper har uteslutits från straff t ex psykiskt sjuka, människor med utveck-

lingsstörning och de som förr kallades lösdrivare. Istället har de erhållit något an-

nat som kallats behandling, men varit mycket likt ett straff (Swärd, 1995). De olika 

samhälleliga uppdragen att behandla och undervisa, men också straffa yttrar sig 

som svårigheter i den vardagliga praktiken. Socialtjänstens dubbla roll i att både 

vara en välfärdstjänst och samtidigt ha starka kontroll- och disciplineringsinslag 

har Wiklund (2006) uppmärksammat. Wiklund konstaterar att Sverige, i en inter-

nationell jämförelse, har få anmälningar med hög allvarlighetsgrad avseende barn 

och unga som far illa, men har en låg tröskel för ingripanden. Det innebär att det 

blir svårt att veta var gränsen går för när det är rimligt att samhället ingriper i 

barns och deras familjers liv (a.a).  

När socialtjänsten ingriper och placerar barn och unga används olika typer 

av institutionella sammanhang som utsatts för mycket negativ kritik. Levin (1998) 

som studerat ungdomar, straff och behandling, går långt i sin kritik av hur ung-

domar har det på de institutioner samhället använder och menar att den framtida 

forskningen måste vara fokuserad på hur samhället tar hand om de som behand-

las. Han menar att Statens institutionsstyrelses behandlingsinstitutioner i sin nu-

varande form är svåra att försvara p.g.a. de dåliga behandlingsresultaten. Nästan 

tio år senare belyser Tärnfalk (2007) hur rättsystemet är oförutsägbart för ungdo-

mar och att socialtjänstens yttranden innehåller oklara behovsbeskrivningar där 

barnets bästa inte framgår och där skälen till behandling och skälen till att straffa 

barnet blandas. Det kanske just därför inte är förvånande att Hermodsson och 

Hansson (2005) visat på ungdomars låga delaktighet i behandlingen på SiS:s hem.  

Även Engströms (2008) studie, där hon intervjuat ungdomar i ett angränsande 

område om deras erfarenheter av att vara placerade inom psykiatrisk slutenvård, 

visar att ungdomarnas delaktighet är låg och att de inte förstått varför de får be-

handling eller vad behandlingen ska åstadkomma. 

Också internationella studier tar upp frågor som berör de ungas delaktighet i 

behandlingsinsatser. Whittington och Burns (2005) har intervjuat anställda i Storbri-

tannien om dilemman inom den sociala institutionsvården. De anställda talar om 

svårigheten att veta om ungdomars uppförande ska ses som ett sätt att kommuni-

cera eller som ett problembeteende. De anställda vet inte om de ska vara stränga 
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eller tillåtande och har inte heller strategier för att skydda sig från oönskade käns-

lor. Whittington och Burns (2005) betonar betydelsen av att kombinera den domine-

rande diskursen, som tolkar beteende i behavioristisk bemärkelse med en värdeba-

serad filosofi för att de anställda ska kunna svara på beteenden som uttrycker be-

hov. Om man frågar de unga själva, som t ex Hill (2005) gjort, kompletteras bilden. 

Hill har studerat behandlingssamarbete mellan elever och personal på de särskilda 

ungdomshemmen ur ett psykologiskt perspektiv. Det mest betydelsefulla, som de 

unga angav, var de anställdas sätt att hantera regler och regelföljande. Att förhand-

la om regler uppskattades av de unga och bidrog till en positiv behandlingsallians. 

Kontakt skedde främst genom denna förhandling om regler. Det var vanligt att det 

förekom, vad Hill kallar för skenallianser, d v s samarbetet består av att både de 

anställda och de unga enas om att det handlar om att behålla lugnet. Motsatsen som 

var mer sällsynt kallar Hill för genuin allians.  

Påpekanden om vikten av att följa upp och utvärdera de insatser som görs 

framförs ofta och vissa forskningsinriktningar i pedagogiskt och socialt arbete har 

inriktats mot att utvärdera och kvalitetssäkra arbetet. 

Vad fungerar? 

Forskning som inriktats mot vilka resultat olika insatser för unga ger och vad som 

är framgångsrikt, s k evidensinriktad forskning. Denna forskning har sin förebild i 

det naturvetenskapliga forskningsidealet. Här är fokus på vilka metoder som är 

verksamma och vilka resultat undervisning och behandling gett. Evidensinriktad 

forskning finns både inom det utbildningsvetenskapliga och också inom det socia-

la området.  

Utbildningsvetenskap 

Inom det utbildningsvetenskapliga området är ett exempel på en evidensinriktad 

forskning, forskningsprojektet TLRP (Teaching and Learning Research Programme) 

under ledning av professor Andrew Pollard. Det är en mycket stor forskningssats-

ning i Storbritannien, som är inriktad mot att utveckla och främja excellent utbild-

ningsforskning. Forskningsprogrammet TLRP har utvecklat ett stort internationellt 

nätverk och samarbeten över hela världen, men främst med Norge, Nederländerna 

och Finland. På hemsidan (TLRP, 2009) presenteras att huvudsyftet med TLRP är ta 

fram principer för ett effektivt lärande oavsett ålder och att arbeta för att de forsk-
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ningsresultat som finns, tillämpas på policynivå och i praktiken. Resultaten har 

sammanställts till tio principer för en effektiv undervisning och lärande32. Princi-

perna bygger på metaanalyser av en mängd olika studier både inom och utom 

Storbritannien. Sammanfattningsvis visar resultaten, de tio principerna, att en effek-

tiv undervisning och lärande ska förbereda för hela livet och inte bara för skollivet. 

Lärande ska inriktas mot sådant som värderas som kunskap i dagens samhälle och 

utgå från individens tidigare erfarenheter. Socialt, intellektuellt och känslomässigt 

stöd är en förutsättning för lärande och behöver tillförsäkras alla. Undervisning och 

lärande behöver bedömas och utvärderas för att vara effektivt. Den egna viljan att 

lära är centralt oavsett ålder. Lärande sker tillsammans med andra och informellt 

lärande utanför skolan är lika viktigt som det formella i skolan. Lärare behöver kon-

tinuerlig fortbildning och organisering av praktiker och policy som stödjer lärandet 

är viktigt (TLRP, 2009). Flera av principerna knyter tydligt an till den sociokulturel-

la teorin (Säljö, 2008) som betonar socialt sammanhang och interaktion som viktiga 

för lärande. Vissa principer förmedlar en kunskapssyn som betonar inlärning av en 

på förhand definierad och mätbar kunskap. 

När det gäller barn med koncentrationssvårigheter och/eller ADHD finns 

både internationell och svensk forskning som visar att det effektivaste sättet att 

påverka elevers situation i skolan är genom utbildning av lärare och vägledning i 

det pedagogiska arbetet (DuPaul & Eckert, 1997; DuPaul & Stoner, 2003; Gillberg, 

1996).  Om läraren har kunskap om ADHD är av stor betydelse för elevernas re-

sultat. För att en förändring av arbetssättet ska vara bestående behöver den följas 

upp regelbundet och över lång tid.  Betydelse har också samarbetet mellan hem-

met och skolan, antalet lärare, tillgång till stödresurser och rektors inställning 

(DuPaul & Stoner, 2003). Rekommendationen gällande fördelar med små klasser, 

individuella instruktioner, femminutersintervall, regelbundna pausar och fysisk 

aktivitet har dock funnits länge (se Gillberg, 1996).  

                                                 
32 TLRP:s tio principer för ett effektivt lärande: “1. Effective pedagogy32 equips learners for life in its broadest 
sense. 2. Effective pedagogy engages with valued forms of knowledge. 3. Effective pedagogy recognises the im-
portance of prior experience and learning. 4. Effective pedagogy requires learning to be scaffolded. 5. Effective 
pedagogy needs assessment to be congruent with learning. 6. Effective pedagogy promotes the active engagement 
of the learner. 7. Effective pedagogy fosters both individual and social processes and outcomes. 8. Effective 
pedagogy recognises the significance of informal learning. 9. Effective pedagogy depends on the learning of all 
those who support the learning of others. 10. Effective pedagogy demands consistent policy frameworks with 
support for learning as their primary focus.” (TLRP, 2009) 
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Socialt arbete 

Även inom disciplinen socialt arbete betonas vikten av den evidensinriktade 

forskningen och den ses som en väg för att kvalitetssäkra det sociala arbetets 

praktik. Inom denna tradition publiceras forskningsresultat om exempelvis vilka 

behandlingsmetoder som är framgångsrika. Andreassen (2003) har gjort en meta-

analys angående resultaten för institutionsbehandling av barn och unga. Han pre-

senterar en genomgång av internationell forskningslitteratur och bakgrunden till 

kartläggningen är att det funnits lite systematiserad kunskap som visar vilka re-

sultat olika behandlingsmetoder ger. Institutionsbehandling anses ge dålig effekt, 

både i Norden och internationellt (a.a). Andreassen menar att för en del ungdo-

mar uppnås en beteendeförändring, t ex mindre utagerande beteende, under vis-

telsen, men problemen återkommer vid avslutad vistelse.  

Flera studier inom socialt arbete visar att placering inom den sociala barna-

vården leder till oavsiktliga konsekvenser för barn och unga (Vinnerljung, 1998; 

Andreassen, 2003; Hauge & Egelund, 2004; Sonde, 2004) och resulterar i ofull-

ständiga betyg och minskade möjligheter att delta i samhällslivet. Även andra 

undersökningar visar att det finns ett stort antal avbrott och misslyckanden i den 

sociala ungdomsvården (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westermark, 2001). Vin-

nerljung & Sallnäs (2008) har även konstaterat att unga som varit i svensk sam-

hällsvård är överrepresenterade vad det avser för tidig död, allvarlig kriminalitet 

och psykiatriska problem med sjukhusvistelse som följd vid vuxen ålder.   

Den evidensinriktade forskningstraditionen visar på arbetsmetoder som le-

der till framgång. Hair (2005) konstaterar i en studie att amerikanska ungdomar 

med allvarliga känslo- och beteendemässiga problem, blev hjälpta både på kort 

och på lång sikt efter att ha varit placerade inom institutionsvården, förutsatt att 

man arbetade utifrån en helhetssyn och inriktade insatserna mot flera nivåer, 

ungdomens beteende, familjen och skolgången, samtidigt.   

Forskning om skolinriktade insatser för unga i svårigheter 

Studier som både fokuserar sociala och pedagogiska frågeställningar visar att det 

finns forskning som visar vilka insatser som varit framgångrika i de länder där de 

utvärderats. I en metaanalys av Ferrer-Wreder m fl (2005) sammanställs utvärde-

ringar av framgångsrika preventionsprogram från hela världen för barn och unga.  

Sammantaget visar dessa att både individuellt och mer gruppinriktade skolbase-

rade interventioner ger problem i form av segregationseffekter när barn och unga 
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i olika typer av svårigheter samlas i en grupp och där skyddande faktorer, som t 

ex välanpassade kamrater innebär, inte finns. Sammanställningen visar att alter-

nativskolor som satsar på att arbeta aktivt med segregationseffekterna lyckas bäst, 

men annars är resultaten mycket nedslående. Om alternativskolorna har miss-

lyckats att fördela tillräckliga resurser eller saknar lämplig personal för att kunna 

använda verksamma metoder kan alternativskolorna t o m fungera som struktu-

rerade miljöer som upprätthåller eller ökar ungdomarnas problembeteenden (a.a). 

Det pågår livliga diskussioner om hur socialt arbetes praktik ska evidensbaseras 

som har sitt ursprung i denna typ av forskning. 

Zetlin, Weinberg & Kimm (2003) påpekar i en studie att det riktas alltför li-

ten uppmärksamhet mot amerikanska fosterhemsplacerade barns skolgång och 

att socialarbetare i skolan och placerande socialarbetare behöver samarbeta bättre. 

Det finns svårigheter att göra skolan delaktig i arbetet med barn i svåra livssitua-

tioner och liknande resultat finns även i en svensk studie (Sundell m fl, 2006). 

Sundell m fl (2006) har gjort en utvärdering av multisystemisk terapi33 (MST), en 

öppenvårdsform, som de jämfört med traditionellt inriktade insatser (placeringar, 

samtalsstöd och familjeterapi) med 156 unga i 27 svenska kommuner eller stads-

delar. Det finns ingen större skillnad mellan grupperna, men barn och unga som 

erhållit MST är mer tillfreds med insatserna. MST har dock inte påverkat skol-

gången och teamen uppger att det varit svårt att få till stånd samarbete med sko-

lorna. Sundell (2004) poängterar att det inte hjälper att målgruppen är definierad 

och att utredningarna är grundliga om inte insatserna håller god kvalitet. Sundell 

efterlyser randomiserade undersökningar och ifrågasätter användningen av me-

toder som inte är vetenskapligt belagda, d v s evidensbaserade, vilket de menar 

sker alltför ofta inom den sociala barnavården. 

Två danska studier (Bryderup, Madsen & Perthou, 2001; 2002) visar fram-

förallt komplexiteten i de miljöer som kombinerar behandling och undervisning. 

De har studerat individuell undervisning med flera former av differentiering, en 

undervisningsform som bygger på relationen mellan lärare och elev. Undervis-

ningen utvecklar kompetenser som är funktionella i undervisningen, men förbe-

reder sämre för en framtida självständig tillvaro. De danska studierna kan ses som 

exempel på risker och möjligheter med undervisning och behandling i samma 

miljö. Problematiseringen av miljöernas utformande aktualiserar det övergripan-

                                                 
33 MST är en intensiv behandlingsmetod som kombinerar insatser på flera nivåer samtidigt, t ex individ, familj 

och skola.  
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de syftet med placeringen, d v s diskussionen handlar om hur insatserna påverkar 

ungas framtidsmöjligheter. De danska undersökningarna visar att det finns posi-

tiva erfarenheter av att integrera undervisning och behandling och att barn med 

både beteende- och inlärningssvårigheter gagnas av en flexibel och individuell 

undervisning med ett utvidgat, bredare undervisningsbegrepp34. Bryderup, Mad-

sen och Perthou (2001) menar dock att varken det snäva eller det breda undervis-

ningsbegreppet kan infria målet om att utveckla kompetenser som ökar elevernas 

integrationsmöjligheter på längre sikt.  

Skolan som skyddande faktor 

Skolan kan vara en viktig skyddande faktor, men om de unga befinner sig utanför 

gemenskapen kan skolgången istället vara en av de största riskfaktorerna. I en 

dansk forskningsöversikt (Egelund & Hestbaek, 2003) över internationell forsk-

ning beskrivs skolan som central för barn som omhändertagits av samhällets in-

stanser och som en möjlighet till en vändpunkt och etablerande av kontakter med 

jämnåriga.  Skolan har en viktig roll för alla barn och ska erbjuda en säker omgiv-

ning där det ska råda tillit och ett ställe där de ska skaffa sig kompetens och en 

känsla inför sig själv och en tillhörighet i ett större sammanhang (Mitchener & 

Schmidt, 1998). Mitchener och Schmidt menar att det är viktigt att göra skolan 

tillgänglig för alla. De kopplar till ‛holding‛-begreppet (Winnicott35 1995), som 

innebär att barn och unga måste försäkras om att någon bryr sig och har omtanke 

om dem även i deras frånvaro i ett s k ‛hållande‛36. De belyser att det för vissa 

barn är skolan som är den första säkra omgivningen för växande och lärande. Det 

ställer andra krav på lärare att erbjuda en relation där läraren blir en del av inre 

dialog.  

Mitchener och Schmidt (1998) betonar lärarens förmåga att förstå och handla 

utifrån hur eleven uppfattar lärandet, eftersom detta påverkar lärarens förmåga 

                                                 
34 Bryderup, Madsen och Perthou (2001) ger två förståelser av undervisningsbegreppet. Ett snävare, som innebär 

utveckling av ämneskunskaper genom målinriktad träning och ett bredare, som inbegriper elevernas sociala och 
personliga problem som betydelsefulla i undervisningen, ibland på ämneskunskapernas bekostnad. 

35 Winnicott har varit mycket tongivande inom barnpsykologi. Han har också sagt: ”I motsats till detta vanliga 
barn behöver det missanpassade barnet en situation med tonvikt på omhändertagande snarare än undervisning; 
undervisningen kommer i andra hand”. ”Därför kommer de som tar hand om antisociala barn inte att vara lä-
rare som ’pytsar in’ lite mänsklig förståelse här och där: de är i själva verket gruppterapeuter som ’pytsar in’ lite 
undervisning” (Winnicott, 1995, s 215). 

36 ”Hållande” är en översättning från det mer kända engelska begreppet ”holding” (Winnicott 1995). 
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att få med sig eleven i lärandeprocessen. Det är viktigt att lärare har empati och 

medvetenhet om egna reaktioner av elevbeteenden och att barnet deltar i både 

formella och informella skolaktiviteter (a.a). Aktiviteter utanför traditionella äm-

neskunskaper ger möjlighet att känna sig kompetent i t ex idrott, teater mm. Mit-

chener och Schmidt (1998) belyser utifrån psykologiska utgångspunkter också 

vikten av att få tillhöra en grupp för att våga, att bli sedd av andra, jämföra sig och 

se sina styrkor och svagheter. Identiteten styrks av grupprelationen och maxime-

rar individens potentiella lärande, menar de. Det finns grupper där vi-känslan 

består av att protestera mot läraren, men även detta är en del av identitetsskapan-

de.  De avslutar med att peka på skolans utvidgade roll i att utveckla familjer och 

närområden och ge stöd i barnuppfostran. De anser att det finns anledning att 

undersöka skolans syfte och hur det uppnås då skolan har en stor potential i att 

bidra positivt i elevers framtida liv. Egelund & Hestbaeks forskningsöversikt 

(2003) visar dock att placerade barns skolgång fortfarande oftast är mer problema-

tisk än andra barns och att de ovan beskrivna möjligheterna inte tagits tillvara. De 

har sämre skolresultat och lägre utbildningsnivå som vuxna. Mitcheners och 

Schmidts (1998) beskrivningar av att skolan har till uppgift att utveckla familjer, är 

en något annorlunda ståndpunkt mot vad som vanligen behandlas i studier inom 

det utbilningsvetenskapliga forskningen. Detta kan höra samman med att olika 

teoretiska utgångspunkter, i deras fall en psykologisk, leder till olika resonemang 

och frågeställningar.  

Familjearbete 

Både lärare och socialarbetare förväntas ha olika kontakter och samarbete med 

föräldrar. I en longitudinell amerikansk studie, Ryan och Yang (2005) poängteras 

vikten av att ta med familjen i arbetet när det gäller barn som placerats inom den 

sociala barn- och ungdomsvården. Kosa, Richdaleb & Hayc (2006) poängterar i en 

metaanalys vikten av att ha kontakt med föräldrar och syskon vad det gäller ele-

ver med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD för att se till föräldrars uppfost-

ringsstil och hur syskon påverkar och påverkas av ett barn med ADHD-diagnos. I 

en kunskapsöversikt av Bremberg (2001) framgår att diagnostisering av neuro-

psykiatriska symptom ofta har familjers kommunikationsproblem som underlag. 

En förbättrad kommunikation i familjerna innebär att utagerande beteende hos 

barn med ADHD minskar avsevärt (a.a). Isaksson (2009) visar dock att föräldrar 

till barn som definierats som i behov av särskilt stöd inte involveras i samarbetet 

med skolan. Det blir tydligt i resultaten av hans studie där föräldrar i hög ut-



 44 

sträckning inte vet om att ett åtgärdsprogram upprättats.  

Flera forskningssatsningar till den sociala barn- och ungdomsvården har på 

senare år riktats mot insatser med särskild uppmärksamhet av familjearbete. Det 

finns dock studier som visar på svårigheter i utvecklingen av det familjeinriktade 

arbetet. Det finns behov av att, som Hydén (2001), belysa frågan om förutsättningar 

för kunskapsutveckling för ett mer familjebaserat arbete vid den särskilda situation 

som råder när unga har placerats inom den sociala barn- och ungdomsvården. Flera 

utvecklingsprojekt har syftat till att belysa SiS-institutionerna i förhållande till fa-

miljearbete. Elvhage (2006) har följt hur detta utvecklingsarbete fortskridit. Hon 

visar att utvecklingsarbetet präglas av svårigheter och att uppdragsbeskrivningen 

från Statens institutionsstyrelse möjliggör olika tolkningar av uppdraget, vilket lett 

till ett utvecklingsarbete med liten relevans för vardagsarbetet. Degner och Henrik-

sen (2007) pekar i sin uppföljningsstudie av behandling på SiS-hem på vikten av att 

bli medveten om vilka behandlingsprinciper som de anställda arbetar efter.  

En svårighet med det familjeinriktade arbetet är den institutionella vårdens 

koppling till tvångslagstiftning och omhändertagande mot föräldrars och ungdomars 

egen vilja. Kunskap om familjeterapeutiskt arbete utgår ofta från att föräldrar har den 

juridiska och faktiska vårdnaden, men eftersom detta inte är fallet inom SiS-vården 

kan inte kunskap enkelt föras över från det familjeterapeutiska fältet. Något annat 

som också försvårar utveckling av kunskapsnivån på SiS-institutionerna är de an-

ställdas låga utbildningsnivå (Hydén, 2001). Även Kesthely (2006), som studerat hur 

utveckling av familjeinriktat arbete fungerat inom SiS-vården, konstaterar att utveck-

lingsarbetet präglas av stora svårigheter. SiS:s institutioner erbjuder små möjligheter 

att genomföra intentionerna med ett familjebaserat arbete, men där det lyckades, vi-

sade det sig hjälpa både ungdomar och deras föräldrar.  

Både undervisning och behandling 

Ett exempel på en studie som belyser ett delat ansvar mellan undervisnings- och 

behandlingsinslag utgör Gerrevall och Jenner (2001). De har studerat skola och 

vård på statens särskilda ungdomshem37 utifrån en pedagogisk synvinkel. När det 

gäller denna typ av social ungdomsvård, utförs ofta undervisningen skild från 

den övriga behandlingen. Variationen i hur undervisningen av de placerade ung-

                                                 
37   Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för de särskilda ungdomshemmen. De historiska föregångarna hette 

tidigare ungdomsvårdskola och ännu tidigare uppfostringsanstalt. 
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domarna genomförs är dock stor. Det finns exempel på behandlingsinstitutioner 

som har en strikt uppdelning mellan undervisning och behandling och de som 

integrerat dessa. Gerrevall och Jenner framhåller att det finns anledning att ifråga-

sätta de vanligare arbetssätten där testning och utredning utan ungdomars delak-

tighet ligger till grund för den vårdplan som ska göras. De ger även förslag på 

alternativa tillvägagångssätt vad gäller utredningsarbete i skolan. 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2008b) möjliggör ett långt större 

samarbete över gränserna mellan vad man anser vara behandling och vad man 

anser vara undervisning (Gerrevall, 2001). Exempel på detta är sådana behand-

lingshem där ungdomarna t ex ges möjlighet att ta skärgårdsskepparexamen.  

Gerrevall och Jenner (2001), kallar denna typ av arbetssätt för en kommunikativ 

pedagogik, en form av kommunikation där förståelse för den andras val och ställ-

ningstaganden styr insatserna. Det som förenar undervisning och behandling är, 

enligt Gerrevall och Jenner (2001) lärande, socialisation och social integration. 

Även Fritzén (1998) fokuserar på den kommunikativa pedagogiken, där hon refe-

rerar till klassiska namn som Dewey, Vygotsky och Freire och ser den som en 

process där tonvikten ligger på samspelet och dialogen. Fritzén betonar en verk-

samhets inre villkor och inte yttre förutsättningar och menar att de inre villkoren 

går att påverka genom människors handlande. Hon syftar därmed på att de struk-

turella ramarna ger utrymme för ett förändrat arbetssätt med en ökad delaktighet 

från de ungas sida. 

Kamrater 

Ytterligare ett tema som återkommer i forskning om barn i utsatta situationer är 

skyddande faktorer och motståndskraftiga barn. Kamrater är en sådan skyddande 

faktor och anses vara nödvändiga för barns identitetsskapande och informella 

lärprocesser (Ihrskog, 2006). Det är kamratgruppen som avgör om de unga be-

traktas ‛duga‛. Ihrskogs skolrelaterade studie visar att unga ofta lämnas ensam-

ma av vuxna i relationsskapandet, men att också relationsskapande går att lära sig 

och att pedagogen har ett ansvar i detta arbete. Betonandet av lärandets betydelse 

är ett annorlunda sätt att se på relationsskapande. Ett tidigare tongivande sätt att 

betrakta relationsskapande grundas i den psykoanalytiska utvecklingspsykologin. 

Det går dock att rikta en kritik mot sättet att förstå vänskap och relationsska-

pande som isolerat från sammanhanget och något som de är ensamt ansvariga för, 

då detta kan studeras ur andra perspektiv (a.a). Ett socialkonstruktionistiskt per-
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spektiv poängterar de ungas aktörsskap och sammanhangets betydelse. Exempel 

på detta är Evaldssons (1993) och Gustafsons (1998) studier. Evaldsson (1993) fann 

att barns identitetsskapande är tätt länkat till aktiviteter tillsammans med andra 

barn och där allianser mellan dem är särskilt viktiga. Gustafson (1998) konstaterar 

att om en flicka har psykosociala problem innebär det också ofta att hon saknar 

vänner. En annan studie som fokuserar de ungas aktörsperspektiv är   t ex Bliding 

(2004) som har följt 10–åriga elever i relationsarbete med kamrater i deras skolmiljö 

under ett års tid. Hon menar att, sett ur elevernas perspektiv, är exkluderande och 

inkluderande handlingar legitima och normala händelser under en skoldag. Bliding 

beskriver hur inkluderande handlingar skapar samhörighet och gemenskap på 

andras bekostnad. Utifrån studien riktar hon kritik mot att det inte är tillräckligt att 

betrakta mobbing endast ur ett psykologiskt perspektiv, eftersom det riskerar att 

förenkla situationen och förhindra ett upptäckande av exkluderande beteende.  

Ovanstående studier visar att kunskap om kamraters betydelse som skyd-

dande faktor är betydelsefullt att ta hänsyn till vid studier i andra miljöer än i den 

reguljära skolan. Vikten av att ha kamrater för att det ska gå bra i skolan poängte-

ras förutom i metaanalysen (Ferrer-Wreder, 2005), även i Zettergrens (2001) och i 

Ihrskogs (2006) studie. Barn som saknar kamrater har sämre skolresultat och gör 

fler avhopp från skolan. Pojkar och flickor som upplever att de saknar kamrater 

upplever också att de har en dålig relation till lärarna. Lärarna säger att de uppfat-

tar dessa barn som problematiska. 

Sammanfattningsvis visar ovanstående genomgång att familjen, kamrater 

och skola kan vara skyddande faktorer. Det finns dock betydligt mer forskning 

som kritiserar särskilda stöd- opch undervisningsinsatser än vad det finns forsk-

ning om vad som fungerar.  

Studier om institutionella identiteter  

Det finns behov av att komplettera den evidensbaserat inriktade forskningen med 

en annan typ av frågor än vilken som är den mest verksamma undervisningen 

eller behandlingen för en viss målgrupp. Hall, Slembrouck & Sarangi (2006) be-

skriver forskning med fokus på interaktion, vardag och identitetsskapande processer. 

De ser mötesplatser för professionella och samhällets medborgare som kom-

munikativa praktiker, där professionella presenterar sig själva och andra, d v s 

det är ett forskningsområde som är intimt förknippat med identitet (Järvinen & 
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Mik-Meyer, 2003; Mik-Meyer, 2004; Taylor, 2006). I denna teoretiska tradition 

ses identitetsskapande som konsekvenser av att befinna sig i en viss verksamhet.  

Forskning om hur olika institutionella praktiker påverkar identitetsskapan-

de är vanliga inom det utbildningsvetenskapliga området. Ambjörnsson (2004) 

har exempelvis studerat gymnasietjejers identitetsskapande på två olika gymna-

sieprogram utifrån genus, klass och sexualitet. På det samhällsvetenskapliga pro-

grammet beskrivs en normerande femininitet, som måttfull medan tjejerna på 

barn- och fritidsprogrammet förhåller sig till detta feminina genom att bryta mot 

denna norm. Jonsson (2007) har genomfört en studie av hur maskulinitet konstru-

eras i skolans möte med ‛invandrarkillar‛. Han analyserar ett nyanserat och 

komplext samspel när pojkarna skapar och återskapar olika meningar om vad det 

kan betyda att vara ‛invandrarkille‛ Han visar på hur pojkarna genom språket 

också återerövrar och återupprättar nedsättande ord som t ex ‛blatte‛ och hur de 

på så sätt ger nya innebörder av dessa ord. Bengtsson (kommande) skriver om 

normalitetskonstruktioner i skolan med fokus på ålder och genus. 

En utgångspunkt i föreliggande studie är att institutionella sammanhang är 

med och formar deltagarna. Järvinen och Mik-Meyer (2003) kallar det för ‛at ska-

be en klient‛ (s 9) när arbete med människor innebär att de först kategoriseras för 

att sedan erbjudas insatser av samhällets olika välfärdsinstitutioner. De menar att 

problemidentiteter är skapade i specifika institutionella sammanhang som har 

vissa bestämda sätt att förstå problemen på. Järvinens (2003) resultat visar på 

skillnader i livsberättelser beroende på vilket institutionellt sammanhang de vis-

tats i. Användningen av olika diskursiva konstruktioner inom de olika institutio-

nerna, påverkar de olika personernas berättelser. Om det finns avvikande sätt att 

förstå problemen kan dessa förklaringar betraktas som ovidkommande. Detta kan 

ses både som en risk genom att problemidentiteter påtvingas, men också som en 

möjlighet om bilderna korresponderar, vilket underlättar förändringsprocessen 

(a.a). Mik-Meyer (2003; 2004) beskriver hur vissa tolkningar av en problemsitua-

tion leder till motstånd mot institutionens insatserbjudande.  

Andra studier som fokuserar på identitetsskapande inom institutionella 

sammanhang är t ex Osvaldssons (2002; 2003) studier som synliggör flickor på 

behandlingsinstitution och identitetsskapande. Osvaldsson ger i sina intervjuer bl 

a exempel på hur ungdomarna skapar en vanlighet runt dem själva genom ett 

eget kategoriseringsarbete och en ‛normal‛ identitet i kontrast mot de institutio-

nella kategoriseringarna. Överliens studie (2004) är ett annat diskursorienterat 
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exempel, där unga flickor på en behandlingsinstitution talar om sexuella över-

grepp och som beskriver samspelet med de anställda och deras tolkningar av 

flickornas berättelser. Här studeras bl a om de unga flickorna konstrueras som ett 

offer för sexuella övergrepp eller inte. 

Två studier om verksamheter i gränsområdet mellan arbete och behandling 

och identitetsskapande är Forkby (2005) och Persson Thunqvist (2003; 2006). 

Forkby (2005) har studerat öppenvårdsprojekt drivet av socialtjänsten där ung-

domar också har sin skolgång. Han konstaterar att det finns risk att det målstyrda 

arbetet mot normalisering istället förstärker det som ses som avvikande. De kate-

goriseringar som de anställda gör kan förstärka känslan hos ungdomar att inte 

höra till (a.a). Arbetet kännetecknades av maktkamp mellan unga och anställda, 

men verksamheten utgjorde också ett träningsfält för institutionella krav och reg-

ler. Forkby utkristalliserar två principer i det han kallar för hemmaplansdiskur-

sen, en princip som han kallar för skolning och en han kallar för alliansbyggande. 

Persson Thunqvist (2003; 2006) studerar kommunala ungdomsprojekt som vänder 

sig till arbetslös ungdom och fokuserar hur ungdomar formas i aktiviteter till-

sammans med socialarbetare, men också hur de unga gör motstånd mot kategori-

er som t ex den ‛kompetente arbetssökanden‛. 

Berglund (1998) studerar flickor och pojkar på behandlingsinstitution och 

deras olika sätt att konstruera identitet. Berglunds studie visar hur de unga kan bli 

någon som är värd aktning i kamratkretsen oavsett om identiteten bygger på ne-

gativa tillskrivanden. Johansson (2003) har gjort en studie om ungas vuxenblivan-

de och möte med samhällets institutioner och hur kulturell identitet förändras. 

Hon menar att mötet med samhällets representanter snarare stämplar ungdomar 

som avvikare än normaliserar dem. Göthlund (1997) studerar identitetsarbete som 

en estetisk praktik, där hon inspirerad av Goffman (1990) utvecklar ett estetiskt-

performativt synsätt på identitetsskapande. Flickorna hon studerar presenterar sig 

själva på en ‛scen‛ och kommunicerar med andra. Identitet är alltså något som 

måste iscensättas och formges inför andra för att göras verklig. Andersson (2008) 

getaltar detta i sin studie där hon studerar hur unga män på behandlingsinstitu-

tioner inom SIS presenterar sig genom berättelser om våld.  Hon åskådliggör hur 

behandlingsprogrammet ‛Aggression Replacement Training‛ (ART) ibland un-

derlättar för de unga männen att upprätthålla en kriminell identitet. Laanemets 

och Kristiansen (2008) har studerat hur vården på SIS organiseras med avseende 

på genus. Studien tydliggör att vården skiljer sig åt vad det avser pojkar och flick-
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or. Pojkars handlingsutrymme är mer begränsat och den fysiska kontrollen är vik-

tigare för pojkarna än för flickorna. Vården är mindre tvingande för flickorna, 

men det riktades å andra sidan större fokus mot att åstadkomma en inre discipli-

nering hos dem jämfört med pojkarna. För pojkarna premierades en bild av mas-

kulinitet som kroppsligt och fysiskt smidig och stark och för flickorna en feminitet 

bestående av stillhet och reflektion (a.a). 

Ett annat exempel på studier om hur samhällets institutioner på olika sätt 

påverkar människor ges av Cedersund och Svensson (1996) som har studerat 

klasskonferenser och hur olika yrkesgrupper talar om elever. I fokus står lärarna 

och det konstateras att lärarna är en yrkesgrupp som behöver utveckla ett språk 

för att analysera elevers problem utan att för den skull stämpla dem som pro-

blemelever. När lärarna ska förklara elevers prestationer individualiserar och mo-

raliserar de mer än elevvårdspersonalen som har ett mer psykologiskt och socio-

logiskt präglat språkbruk (a.a). Hjörne och Säljö (2008) visar på motsatsen där de 

inte kan konstatera några skillnader i talet om eleverna utifrån profession på de 

elevvårdskonferenser de studerat. 

Forskning om identitetsskapande processer i institutionella miljöer har resul-

tat som är kritiska till verksamheterna och vilka konsekvenser de får för det upp-

drag institutionerna är satta att hantera. Den diskursivt orienterade forskningen 

synliggör det vardagliga, som ofta inte annars är synligt p g a våra förgivettagan-

den, men riskerar att endast fokusera på de begränsningar som finns (Dominelli, 

2002) och inte på olika alternativa diskurser eller den kontext där diskursen skapas.  

Diagnosers betydelse för identitetsskapande  

Diagnosers förklaringsvärde för barns beteenden och svårigheter har fått 

ökad uppmärksamhet och t ex Hjörne (2004) beskriver hur den medicinska dis-

kursen har företräde på skolans elevvårdskonferenser. Två svenska studier (Zet-

terqvist Nelson, 2000; Henriksson, 2004) har tydligt fokus på barns aktörsskap i 

frågor om diagnosers betydelse. Zetterqvist Nelson (2000) fokuserar hur barn själ-

va ger innebörd åt diagnosen dyslexi och kopplar det till barns skapande av iden-

titet. Dyslexidiagnosen kan användas för att avlasta barnen moraliskt, ge skäl till 

speciella insatser och ge hjälp att kategorisera sig själv i förhållande till andra. Vis-

sa barn väljer att inte relatera till diagnosen. Diagnosen kan ge stöd, men kan ock-

så hota en identitet. Tvisten om det är stämplande eller frigörande med en dia-

gnos låter sig inte besvaras enkelt då det är avgörande vad andra (vuxna) tillskri-
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ver diagnosen för betydelse. Hennes studie visar att barnets syn på vad som är 

problemet ibland inte formuleras utifrån diagnostänkande, utan som om det inte 

bedömts som tillräckligt bra (a.a). Även Henriksson (2004) visar på liknande re-

sultat. Hon har intervjuat ungdomar om hur de ser på sina avhopp från skolan. 

De unga uppfattar inte kognitiva svårigheter eller problem med lärandet som an-

ledningen, utan ser det egna beteendet som orsaken till att de avbrutit sin skol-

gång. Ungdomarna upplever vidare att problemen berör relationen med lärarna. 

Skolavhoppen har fått långtgående effekter i form av känslor av besvikelse, skam, 

att inte bli sedd, ensamhet, värdelöshet och stigmatisering.  

Några internationella studier som tar sin utgångspunkt i ungdomar med neu-

ropsykiatriska diaggnoser har genomförts av Ungar (2001; 2005), Bell (2002) och 

Dalrymple (2003). Ungar (2001; 2005) belyser kanadensiska förhållanden och hur 

vuxna inte uppmärksammar de ungas egna copingstrategier. Han menar att vuxna 

behöver främja barns motståndskraft38 istället för att bidra till att skapa problem-

identiteter. Ungar menar att problem i skolan tenderar att beskrivas genom en bok-

stavsdiagnos för att diagnosen krävs för att är frigöra ekonomiska resurser i skolan. 

Han menar att problem uppstår i skolan p g a att skolan inte är organiserad för att 

anpassa undervisningen för att matcha alla barns olikheter.Ungar menar att det är 

viktigt att ta tillvara barnens åsikter om vad de tror skulle hjälpa så att inte barns 

egna röster marginaliseras. Även Sjöblom (2002) uppehåller sig vid betydelsen av 

att tillvarata de ungas erfarenheter. Hon beskriver vilka utgångspunkter de anställ-

da intar när de tar emot ungdomar för en placering (ungdomsenheten) alternativt 

placerar de unga (socialtjänsten). Ungdomsenheten har ungdomen som individ 

som utgångspunkt. Socialtjänsten i hennes studie, har ett familjeperspektiv där må-

let är att integrera familjen igen där de unga ska återföras till familjen så snabbt som 

möjligt. Socialtjänsten blir därför disciplinerande gentemot ungdomarna och upp-

märksammar inte de ungas egna strategier till lösningar, menar Sjöblom. Ungar och 

Sjöbloms studier handlar om att de unga har rätt att själva definiera sin situation 

och visar en tilltro till det kompetenta barnet. 

Samtidigt finns det de som menar att det finns en övertro på att barnen själ-

va sitter inne med svaren. Ett exempel på det är Komulainen (2007) som proble-

matiserar forskning som endast fokuserar barnens röst. Hon menar att sådana 

försök att ge barnen röst också är sociala konstruktioner och att det är viktigt med 

                                                 
38 Motståndskraft handlar om strategier för att klara av situationen.  Motståndskraft översätts med engelskans 

”resilience” vilket är ett begrepp som också används i Sverige. 
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forskningsetiska överväganden och medvetenhet om forskarens reflexivitet. Kan-

ske kan inte barnet heller ses som så kompetent som Ungar och Sjöblom utgår 

från. Källström-Caters (2004) forskning är ett exempel på hur komplext det är 

med barns röst och deras beroende av och lojalitet mot föräldrar. Hon har stude-

rat hur barn förstår och tolkar sin fars våld mot modern. I intervjuer med barn 

framgår hur de hanterar dilemman genom användningen av subkategorier som 

hjälper barnet att normalisera våldet. Barnets förklaringar till faderns våld tar ho-

nom i försvar och lägger skulden utanför honom.  

Forskningsbidrag 

I området som berör särskilda insatser för barn och unga finns en rad återkom-

mande teman. Det handlar om diskussioner om integration och inklusion, tvång 

och barns rätt, diagnosers betydelse och vikten av relationen mellan anställda och 

ungdomar, samt den evidensinriktade forskningen om vad som fungerar och inte. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att studier angående unga i olika typer av 

svåra livssitutationer och deras möte med samhällets åtgärder rör sig över många 

olika typer av forskningsområden och visar på många olika sätt att formulera 

forskningsbehov på. Det kan röra ungdomars delaktighet eller handla om frånva-

ro av samarbete mellan föräldrar och olika professionella aktörer. Uppmärksam-

heten av barns egen vilja och möjlighet att påverka sin egen situation, d v s barns 

eget aktörsskap är märkbart frånvarande i tidigare studier.  

Tidigare forskning visar att det är mindre vanligt att forskning utgår från 

barns upplevelser. Andra resultat visar att forskning som bara fokuserar en röst är 

problematisk. En metodologi som både utgår från sammanhanget, vad som görs 

och vad samtliga aktörer inklusive ungdomarna själva säger om det som görs, kan 

ge kompletterande bilder av de möjligheter och begränsningar som skapas inom 

de diskursiva konstruktionerna i de studerade verksamheterna.  

Ett begränsat antal studier fokuserar särskilda undervisningsgrupper, men 

inga behandlar svenska förhållanden avseende skolgång inom den sociala barn- 

och ungdomsvården utanför SIS regi. Flera studier betonar vikten av att studera 

skolans inre organisering inom det pedagogiska området, vilket kan ses som ett 

sätt att uttrycka ett intresse för en vardagsnära inriktad forskning. De studerade 

verksamheterna gränsar mot olika discipliner som var och en inriktas mot en 

mindre del av ett större sammanhang. En mindre del forskning fokuserar den sär-
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skilda undervisningsgruppen, som fortfarande finns inom skolans lokaler inom 

disciplinen (special)pedagogik. Det finns även ett behov av att studera de särskil-

da undervisningsgrupper som ordnas utanför den reguljära skolans lokaler. En 

del studier riktas mot hem för vård eller boende inom disciplinen socialt arbete, 

men inga som fokuserar undervisning inom privata HVB. Inga tidigare svenska 

studier kombinerar dessa verksamhetsområden och fokuserar gränsområdet mel-

lan undervisnings- och behandlingsinriktade insatser på det sätt som föreliggande 

studie gör.  

Inom den evidensbaserade inriktade forskningen är det viktigt att ge belägg 

för vad som är verksamt och vilka metoder som är de bästa i en given situation. 

Den här avhandlingen går bortom dessa frågor och undersöker hur olika diskur-

siva konstruktioner skapar möjligheter och begränsningar i vardagen för vad som 

ses som möjligt att åstadkomma och vem det är och blir möjligt att se sig som. Fö-

religgande studie utvärderar inte verksamheten och studerar inte hur de unga 

haft det innan de placerats eller vilka effekter placeringen gett. Syftet är istället att 

undersöka hur olika diskurser om ‛problembarn‛, undervisning och behandling, 

skapar möjligheter och begränsningar för verksamheternas mål, medel och aktö-

rer. Studien fokuserar hur olika professionella diskurser kommer till uttryck i det 

vardagliga arbetet och vad de innebär för de unga som placeras.  Frågor om vilka 

förgivettaganden som verksamheterna vilar på formuleras till en social och peda-

gogisk praktik som har stort inflytande på unga.  

Föreliggande studie riktas mot relativt outforskade praktiker (Lundström & 

Sallnäs, 2003). Det är svårtillgängliga miljöer som ofta betraktas som särskilt käns-

liga att komma nära och som förblir dolda om man inte utgör personal eller place-

rade och deras anhöriga. Miljöerna kan uppfattas som etiskt känsliga, vilket kan 

förklara varför de inte tidigare beforskats i så stor utsträckning. Studien bidrar till 

kunskapsutveckling om undervisning och behandling av dem som definieras som 

problemungdomar och belyser konsekvenser avseende både arbetssätt och möjli-

ga identitetskontruktioner. Det etnografiska angreppssättet kombinerat med 

diskursanalys utgår från ett empiriskt material som består av såväl observationer 

av miljöer och aktiviteter som intervjuer med ungdomar och anställda. Metodolo-

gin hänger samman med interaktionistiska och socialkonstruktionistiska teorival 

och innebär att det blir möjligt att ge olika bilder av hur dessa verksamheter ut-

formas och hur det dagliga livet kan gestalta sig. I nästa kapitel redogör jag för 

studiens teoretiska utgångspunkter. 
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K a p i t e l  3  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel redogör jag för teorivalet och presenterar grundläggande begrepp. 

Avhandlingen är skriven i en tradition av forskning om samhällsinstitutioners 

möte med individer och hur detta möte formar dem.  Det är en lång vetenskaplig 

tradition där Mead (1934) var en av föregångarna i det som senare kom att kallas 

symbolisk interaktionism (Blumer, 1969). Meads grundläggande tankar handlar 

om hur det omgivande samhället har en avgörande betydelse för vilka människor 

som skapas. Mead (1912; 1913; 1934) ser identitet som skapat i interaktion och som 

ständigt omformat i mötet med andra. Mead pekar på de processer som innebär 

att människor införlivar andras föreställningar om dem själva. Detta innebär att 

människor börjar bete sig som förväntat, vilket Mead (1934) kallar för rollöverta-

gelse. Goffman utvecklar detta interaktionistiska perspektiv genom en begrepps-

apparat där han bl a använder teatermetaforer för att beskriva hur människor in-

teragerar och presenterar sig själva (Goffman, 1990). Normalitet betraktas som en 

tolkning av vad som är moraliskt önskvärt (Goffman, 1971; 1972). Goffman (1972) 

belyser också stigmatiseringsprocesser i området som berör hur normalitet och 

avvikelse skapas processuellt i samspel med andra. Med stigmatisering menas en 

process där människors avvikelser från t ex det som betraktas som önskvärt 

uppmärksammas och att dessa, ofta negativa, reaktioner införlivas i människor så 

att de själva börjar se sig som avvikande och ‛felaktiga‛.  

Perspektivval  

Meads (1934) interaktionistiska grundtankar, som utgår från att människan är 

social och att både sociala praktiker och människor förändras beroende på socialt 

samspel, kan ses som föregångare till socialkonstruktionism. Berger & Luckmann 

(1967) utvecklade detta perspektiv, som haft stor betydelse inom samhällsveten-

skaplig forskning. För denna studie innebär perspektivet att både ungas problem 

och åtgärder för att komma tillrätta med problemen, ses som socialt konstruerade. 

De ses alltså inte som faktiska eller givna. De unga ‛har‛ inte problem utan pro-

blem ‛blir till‛ i de ungas möten med andra människor och institutioner. Detta 
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sätt att se på problem ska dock inte förväxlas med att mänskliga problem inte 

skulle ‛finnas‛ och att det skulle vara insatserna som skapar svårigheterna. Hur 

människor erfar och definierar en situation eller en människa som problematisk 

bygger på en rad normer och föreställningar om normalitet, kommunikation, ål-

der etc.  Inom ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det kunskap om ett visst 

fenomen som betraktas som socialt konstruerat och kunskap som tas för given 

som problematiseras (Berger & Luckmann, 1967; Burr, 1995). Hur människor väl-

jer att betrakta en problemsituation och hur den beskrivs, påverkar hur människor 

betraktar lösningarna, vilket innebär att perspektivet öppnar upp att se både hur 

möjligheter, men också begränsningar skapas inom ramen för betraktandet. Ber-

ger och Luckmann (1967) talar om socialkonstruktionism som ‛kunskapssociolo-

gi‛. Vad som betraktas som kunskap i en viss situation avgörs genom ett samspel 

mellan aktörer och de diskurser som de använder. Inom socialkonstruktionism 

fokuseras hur fenomen konstrueras och görs meningsfulla. 

Att utgå från socialkonstruktionistiska antaganden gör det möjligt att beskriva 

problem, angående barn och unga i svårigheter, som processuellt skapat. Beroende 

på vilken aktör som beskriver de ungas situation, kan problem ses som ungdomars, 

föräldrars, skolans eller socialtjänstens problem. De kan vidare förstås som sociala 

problem, inlärningsproblem, sjukdom, begåvningsbrist eller personlighetsstörning. 

Filosofen Ludvig Wittgenstein (1998) ger dessa olika beskrivningar benämningen 

språkspel där samma fenomen beskrivs och talas om på olika sätt av olika grupper. 

Socialkonstruktionism innebär att begrepp som t ex ‛kategori‛ och ‛identitet‛ inte 

betraktas som fast och färdigt, utan istället ses som en process i ständig förändring 

genom interaktion (Burr, 1995). Ett exempel på det kan vara att problem omformu-

leras och beskrivs med nya kategorier vartefter kontakten med en ungdom byggs 

upp. En ungdoms aggressiva problematik kan omformuleras till att han/hon t ex 

utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp. Denna teoretiska riktning innebär att 

tolkning av omvärlden kan ske på olika sätt och beroende av hur situationen för 

människor definieras, påverkar det hur vardagen ordnas.  

Lärandets sociala praktik 

Fokusering på interaktion och process kopplat till lärande kan hämtas från både 

amerikansk och rysk teoritradition. Dewey39 (2002) och Vygotsky (1995; 1999) är två 

                                                 
39 I nära samarbete med Mead (Charon, 2001). 
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representanter för synsätt som båda har haft betydelse för utformandet av under-

visning i Sverige. På 1930-talet, något senare än Dewey skrev sina texter, utarbetade 

Vygotsky (1995; 1999) teorier där betydelsen av situation och interaktion för männi-

skors lärande uppmärksammades i vad som kallas för en kulturhistorisk teori. 

Även om både Dewey och Vygotsky talar om vikten av dialog och process för lä-

rande, finns det olikheter mellan dem. Hos Vygotsky är det barnet som ska utma-

nas i en lämplig ‛utvecklingszon‛ som pedagogen definierar. Vygotsky skriver 

dock mindre om att också läraren kan utmanas av barnet. Deweys progressivism 

intresserar sig mer för utbildning som ett sätt att åstadkomma demokrati än för 

barnets lärande i sig.  En annan skillnad är att Vygotsky utgår från en marxistisk, 

materialistisk grundsyn som Dewey och den amerikanska traditionen inte delar. 

Vygotsky har betydelse inom den sociokulturella teoribildningen (Säljö, 2008) i Sve-

rige där Säljö talar om sociala praktiker. Med social praktik menas att interaktioner 

sker i ett sammanhang där både föreställningar och materiella villkor påverkar 

människors handlingar. Säljö betonar vikten av artefakter, vilket lättast kan beskri-

vas som de redskap människor använder sig av. Samtidigt som handlingarna for-

mas av den sociala praktiken omformar handlingarna den sociala praktiken. Inter-

aktionen är situerad i en social praktik och förändringen är dubbelriktad. Samtidigt 

som aktörerna förändras, formar de i sin tur den sociala praktiken.  I den sociokul-

turella teoribildningen betonas att lärande sker i en social praktik. 

Sarangi & Roberts använder begreppet institutionell praktik på samma sätt och 

betonar att interaktionen påverkas av det sammanhang som omger en institution. 

Institutionens historia, traditioner och normer, men också människors handlande i 

vardagen utgör en institutionell praktik (Sarangi & Roberts, 1999). Institutionella 

praktiker stöds genom de fysiska miljöernas utformande, t ex hus, lokaler, material, 

personal och ekonomiska resurser. Dessa fysiska villkor är också sociala konstruk-

tioner och avtryck av vad som bedömts som viktigt eller bara möjligt. En institutio-

nell praktik kan också beskrivas som en social samspelsordning40 (Goffman, 1983), 

där olika rutinmässiga aktiviteter och regler upprätthålls av deltagarna.  

Diskurs 

Diskurs var inte ett begrepp som Berger och Luckmann (1967) använde, men det 

har kommit att användas för analyser av hur sociala konstruktioner görs menings-

                                                 
40 Samspelsordning = Interactional order (Goffman, 1983) 
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fulla och vad de implicerar. Begreppet diskurs ges olika betydelser i olika veten-

skapliga traditioner och betyder vanligen ‛all text och tal‛. I enlighet med bland 

annat Laclau & Mouffe (1985) ser jag även det materiella som diskursiva artikula-

tioner, som stabiliseringar och materialiseringar av diskurser. Diskurs kan defini-

eras som ‛ett bestämt (min kursivering) sätt att tala om och förstå världen‛ (Börjes-

son & Palmblad, 2007, s 13). Denna definition liknar Foucaults (1993) diskursbe-

grepp där diskurs blir ett uttryck för den praktik som styr sättet att uttrycka sig 

eller handla.  

Mitt val av diskursbegrepp innebär en mellanväg, där jag betraktar diskur-

ser som styrande för vad som blir möjligt att göra, men också betonar att olika 

samtidiga diskurser möjliggör val för aktörerna. Detta uttrycks av Miller och Fox 

(2004): ‛Situationelly ’provided’ discourses shape and guide (but do not deter-

mine) what might be said in social settings‛ (s 37). Detta diskursbegrepp ger aktö-

rerna utrymme för ett eget val av mellan olika diskursiva resurser, t ex vilka kate-

gorier de använder. Diskurser är inte heller givna utan skapas i en situationell 

praktik och påverkas av aktörerna. Individer och kollektiv är inte determinerade 

utan skapas och återskapas. 

Motstånd 

Barn och unga förväntas finna sig i att de ska förändras i den riktning som de 

vuxna bestämmer. Barn betraktas vanligen som att de inte är ‛färdigutvecklade‛ 

och därmed inte heller som ‛fullständiga‛ aktörer utan de ska förberedas för nå-

got de ska bli i framtiden. Nordin-Hultman (2004), Markström (2005), Bartholds-

son (2007) och Karlsson (2007) skriver om institutionella möten med barnet i bli-

vande, ‛becoming‛ (James & Prout, 1990) där barnet ska bli något annat i framti-

den. I föreliggande studie är det unga som på olika sätt har brutit mot det förvän-

tade och ‛normala‛ som ska bemötas och förberedas. Människor försöker förstå 

motivet bakom handlingar, även de som betraktas som avvikande och de försöker 

ofta förmå den som avviker att förändra sig och inordna sig efter normerna. Barn 

och unga har små möjligheter att påverka om det är i skolan som deras annorlun-

dahet formuleras eller om detta sker på läkarmottagningen, hos psykologen eller 

hos socialsekreteraren inom kommunens socialtjänst. Eftersom representanter 

från dessa samhälleliga institutioner företräder delvis olika typer av professionella 

diskurser har det betydelse för ungdomarna vem som har tolkningsföreträde, ef-
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tersom det inverkar på hur förändringsarbetet utformas. Det är professionella 

som vanligen har tolkningsföreträde och kategoriserar individer och situationen 

de befinner sig i. Det finns krav på förändring och utveckling och det ställs krav 

på en villighet till bättring (Mik-Meyer, 2004). De unga kan dock göra motstånd 

och protestera. Motstånd kan dock tolkas inom ramen för problemdefinitionen 

och kan av professionella tolkas som ett symptom på att en någon behöver be-

handling (a.a).  

Det går alltså inte att bortse från att de studerade praktikerna är präglade av 

situationer av maktutövande och att relationer där påverkas av maktförhållanden. 

Avhandlingens syfte utgår från en frågeställning som anknyter till makt, nämli-

gen att synliggöra möjligheter och begränsningar som skapas inom de diskursiva 

konstruktioner om ‛problembarn‛, undervisning och behandling, som används 

inom HVB och särskilda undervisningsgrupper. Ofta sker upprätthållandet av 

vardagslivet omärkligt genom att handlingsmönstren blivit invanda och självkla-

ra och det gör att maktförhållandena inte blir synliga. Goffman (1973; 1983; 1990) 

beskriver hur människor har gemensamma definitioner av hur olika vardagssitu-

ationer ska hanteras, vilket ger en samspelsordning (Goffman, 1983). Om någon 

bryter mot denna samspelsordning tydliggörs dock maktordningen. I den numera 

klassiska analysen av institutionsvård i ‛Totala institutioner‛ beskriver Goffman 

(1973), hur människor kan skapa egna tolkningar och andra definitioner av situa-

tionen, s k sekundär anpassning och genom detta göra motstånd mot t ex institu-

tionella identiteter. Goffman betonar de möjligheter deltagarna har att skapa al-

ternativa tolkningsmöjligheter när människor interagerar, t ex alternativa upp-

fattningar om sig själva. Från att aktörerna har varit i ett ‛working consensus‛ 

(Goffman, 1990, s 97) protesterar människor och accepterar inte längre de till-

skrivna identiteterna. 

För att förstå och belysa maktaspekter i de studerade verksamheterna har jag 

även tagit hjälp av Foucault (1982a). Foucault (1993) talar om en diskursiv ordning 

istället för som Goffman, en social samspelsordning. En diskursiv ordning innebär 

att diskurserna endast ger utrymme för vissa tolkningar och sätt att handla, me-

dan andra uttryck underordnas. Foucault ser aktörernas handlingsutrymme som 

begränsat, men ändå med en viss möjlighet att välja t ex mellan olika diskurser. 

Foucault (1975; 1986) uppehåller sig vid att betrakta hur samhället, genom institu-

tionaliserade praktiker, kontrollerat och disciplinerat dem som exkluderats och 

betraktats som ‛icke-normala‛. Den maktutövning som sker när människor inte 
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uppför sig önskvärt är enligt Foucault (1982a) relationell och där makt utövas 

finns också ett potentiellt motstånd. Han menar att makten skapas i relationen 

mellan människor. Den kommer inte ‛uppifrån‛ utan sker ständigt i mänskligt 

samspel och finns i normer om vad som önskvärt och ‛normalt‛. Makten blir syn-

lig när någon bryter mot normen, t ex bryter mot föreställningen att barn är un-

derordnade vuxna. En norm pekar på vad som anses ‛normalt‛, men visar samti-

digt på dess motsats, det som ses som det avvikande och oönskade (Martinsson & 

Reimers, 2008) .    

Genom begrepp som governmentality (styrningsmentalitet) har Foucault be-

lyst hur användningen av olika teknologier41, både styr andra och reglerar självet 

(Fouacult, 1982b). Foucault (1982a) beskriver en pastoral maktutövning, som i 

denna studie kommer till uttryck genom att två olika strategier, omsorg och kon-

troll, kopplas samman.  Samtidigt som individen genom omsorg42 får hjälp och 

skydd innebär dessa insatser en möjlighet för samhället att kontrollera och inord-

na människor. Både begreppen ‛governmentality‛ och ‛pastoral maktutövning‛ 

hjälper mig att förstå maktaspekter i de studerade praktikerna. 

Förhandling  

Även om professionella har tolkningsföreträde i förhållande till de unga, hindrar 

inte detta att ungdomar kan ha andra sätt att definiera situationen i en vardags-

praktik och agera därefter. De kan vägra att delta, sabotera eller göra motstånd på 

andra sätt.  Om inte alla beter sig som förväntat utan avviker i beteendet, skapar det 

förvirring. Denna förvirring hanterar professionella genom att försöka förmå de 

unga att hitta fram till gemensamma definitioner av vad de gör i verksamheterna 

och vilka de är, d v s att det skapas intersubjektivitet (Linell, 1998). Detta kan utifrån 

en socialkonstruktionistisk utgångspunkt förstås som att om det uttrycks konkurre-

rande synsätt på hur situationen definieras, kan det resultera i en interaktion där 

det sker en förhandling. En förhandling gör det möjligt att genom samspel omdefi-

niera en situation och att påverka varandra (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). In-

teraktion innebär alltså ett förhandlande om verkligheten, som avser både vad som 

                                                 
41 Teknologi kan förstås som den kunskap som styr arbetssätten. Arbetssätten kan istället ses som tekniker (Dean, 

1994; se exempel hos Johansson, 2007) 

42 Eliasson (1991) beskriver omsorg som ”kvalitet i relationen mellan människor” och som ett ”engagerat och 
noggrant arbete” (s 35).  Bauman (2001) poängterar risken att omsorg äventyras när den professionaliseras och 
skiljer mellan moraliskt ansvar och tekniskt ansvar där den senare speglar en handling utan omsorg. 
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ses som möjligt att göra och vem det går att se sig som (Gubrium & Holstein, 2001; 

Juhila, 2003)43. Denna förhandling kan betraktas både som ett förändringsarbete, ett 

lärande, och som ett sätt att visa motstånd mot hur situationen definieras.  

Diskursanalytiska val 

Diskursanalys är en vanlig metod i studier som har en socialkonstruktionistisk ut-

gångspunkt (Silverman, 2006). Det som kännetecknar diskursanalys är enligt Sil-

verman (2006) att diskursanalys är antirealistisk, d v s diskursanalys betraktar inte 

utsagor som sanna eller falska, utan som uttryck för olika versioner av verkligheten. 

Ett och samma förlopp eller fenomen kan beskrivas på olika sätt utan att dessa be-

höver utesluta varandra. Det finns olika parallella ‛sanningar‛. Detta beskrivs ge-

nom ytterligare ett grundantagande inom diskursanalys, nämligen reflexivitet, där 

diskursanalys blir ett verktyg för att studera text och tal som versioner av en verk-

lighet ‛där ute‛. Reflexivitet refererar till ‛everyday activities by which members of 

a community monitor, react to and report on what is going on and treat it as normal 

and accountable‛ (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006, s 167). Begreppet reflexivitet 

innebär att studier av vad människor gör och säger också samtidigt reflekterar en 

bild av detta ‛vetande‛. Detta ‛samhällsvetande‛ går att beskriva som de diskurser 

som används och som påverkar och påverkas i en institutionell praktik.  

Diskursanalys har utvecklats inom olika discipliner och områden, t ex inom 

språkvetenskap, kognitiv psykologi, sociolingvistik och poststrukturalism (Potter, 

2004). Wetherell, Taylor & Yates 44(2001) visar genom ett urval av kända diskurs-

analytiska texter att gemensamt för olika diskursanalytiska traditioner är att stu-

dera språk i användning. Diskursanalys ger både teoretiska och metodiska red-

skap. Den är studier av social handling och att studera diskurser är också att stu-

dera meningsskapande. Bakhtin (1952) uttryckte detta: ‛Sooner or later what is 

heard and actively understood will find its response in the subsequent speech or 

behaviour of the listener‛ (Bakhtin 1952, s 69). Med det menar han att allt männi-

skor säger påverkar andra som i sin tur påverkar dem själva.  Diskursanalys kan 

                                                 
43 Gubrium & Holstein (2001) skriver om institutionella själv och Juhila (2003) om hur människors möte med 

samhällets institutioner konstruerar klientskap. 

44 Wetherell, Taylor & Yates (2001) tar upp sex diskurstraditioner; konversationsanalys och etnometodologi, 
interaktionell sociolingvistik och kommunikationsetnografi, diskursiv psykologi, kritisk diskursanalys och kritisk 
språkvetenskap, Bakhtin-inspirerad forskning och Foucault-inspirerad forskning. 
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användas för att synliggöra mönster i vardagen och vad människor försöker upp-

nå. Diskursanalys gör det också möjligt att studera hur identitetsskapandet går till 

genom att studera hur personer presenterar sig och varandra i en vardagspraktik 

(jmf Goffman, 1990).   

Vardagsblindhet 

Diskursanalys är ett framkomligt angreppssätt för att tydliggöra det som är svårt 

att urskilja p g a vardagsblindhet. Den socialkonstruktionistiska och språkliga 

utgångspunkten gör det möjligt att identifiera olika diskurser som verkar samti-

digt och ibland i konflikt. Diskursanalys utgår från att människors tillgång till 

verkligheten bara kan uppfattas och förstås genom språket, vilket gör att det som 

uppfattas också kan formuleras på nya sätt (Silverman, 2006).  Wittgensteins 

(1998) filosofi hjälper till att ta ett steg tillbaka och studera de diskurser som på-

verkar hur samhällets representanter väljer att ordna miljöer och åtgärder för 

unga. Han talar om att våra bilder av verkligheten håller oss fångna genom att 

bilderna är inbyggda i språket. När språket inte längre ses som ett förmedlande 

mellan människor och världen ger det utrymme att studera hur den sociala värl-

den konstrueras och kommer till liv genom språket. 

För att göra det möjligt att studera något som människor själva är en del av, 

d v s fenomen i vårt eget samhälle, behövs teoretiska redskap som kan hjälpa till 

att få syn på de vardagliga och därför svårtillgängliga förgivettaganden om t ex 

vad sociala problem för unga beror på eller vad som kan hjälpa dessa unga. Efter-

som vissa föreställningar tas för givna och sällan kommuniceras verbalt är de svå-

ra att upptäcka genom aktörernas tal, i intervjuer, och de kan istället studeras ge-

nom observationer. Observationerna, de ungas och de anställdas uttalanden ger 

olika versioner eller bilder av denna verklighet, vilket motiverar tillvägagångssät-

tet med kombinationen av observationer och intervjuer.  

Brygga mellan foucauldiansk diskursanalys och diskursiv psykologi 

Denna studies diskursanalys sker genom en kombination av en foucauldiansk 

analys och diskursiv (social)psykologi som Wetherell (1998) beskriver. Kombina-

tionen syftar till att slå en brygga mellan det som inom mittfåran inom disciplinen 

sociologi beskrivs som aktör och struktur och mikro- och makronivå. Kombina-

tionen sker genom att de studerade verksamheterna ses som styrningspraktiker 

(Foucault, 1982a) där de strukturella ramarna och reglerna styr den officiella 
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agendan, men där aktörerna även har ett handlingsutrymme där det finns ut-

rymme för egen vilja och motstånd.  

Willig (2003) beskriver två olika versioner av diskursanalys; Foucauldiansk 

diskursanalys och diskursiv psykologi. Diskursiv psykologi och Foucauldiansk 

diskursanalys besvarar olika forskningsfrågor som anknyter till handlingsutrym-

me och styrning. Diskursiv psykologi besvarar frågan: How do participants use 

language in order to manage stake in social interactions? Foucauldiansk diskur-

sanalys besvarar frågan: What caracterizes the discursive worlds people inhabit 

and what are the implications for possible ways of being? (Willig, 2003, s 182). 

Foucaults (1993) version gör innebörder tillgängliga genom diskursen, där aktö-

ren styrs genom och av diskursen. En foucauldiansk analys fokuserar därför på 

hur diskurserna och maktrelationerna skapar de mänskliga subjekten. I diskursiv 

psykologi ses människor som aktörer som skapar sina ‚stakes‛, som kan förklaras 

som att talaren använder diskurser som verktyg i ett speciellt syfte. Individers 

syften kan skifta mellan olika kontexter och är beroende av samspelet med dem 

man talar med. Wetherell (1998) förespråkar en syntes av de två traditionerna och 

Miller och Fox (2004) talar om en brygga mellan de olika diskursanalytiska inrikt-

ningarna.  

Jag har inspirerats av denna brygga. Detta innebär ett närmande av de pro-

blem som debatteras inom diskursforskning, som handlar om att låta teorin för 

ensidigt styra vad som blir möjligt att se i empirin. Foucauldiansk analys är teori-

styrd d v s den utgår från teori och lägger teorin som ett raster över empirin. Bör-

jesson & Palmblad (2008) diskuterar denna fara och menar att empirin kan riskera 

att styras helt av teoretiska utgångspunkter, vilket innebär att inget nytt kan upp-

dagas. Diskursiv psykologi utgår istället från aktörerna och vardagspraktiken och 

arbetar induktivt (Wetherell, 1998). Wetherell (1998) använder begreppet tolk-

ningsrepertoar45 för att åstadkomma denna brygga, något som även denna studie 

inspirerats av.  I jämförelse med begreppet diskurs, kan tolkningsrepertoar ses 

som mer situationsbunden och mer retorisk flexibel. Tolkningsrepertoar som be-

grepp kan likna diskursbegreppet på många sätt, men tolkningsrepertoar an-

vänds när analysen går ‛närmare‛ aktörerna och sker på en detaljerad nivå i ana-

lyser och hämtas från diskursiv psykologi (Wetherell, 1998). Börjesson och Palm-

blad (2008) beskriver tolkningsrepertoar som en ‛uppsättning berättelser‛ (s 44) 

                                                 
45 Se kapitel fyra för vidare beskrivning av hur begreppet tolkningsrepertoar använts i analysen. 
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och som något familjärt och diskursivt givet. Jag ser tolkningsrepertoarer som oli-

ka sätt att tala om och förstå ett fenomen och som individers tillgängliga delar av 

diskurser. Tolkningsrepertoarer är användbara då det finns en koppling mellan 

hur en situation beskrivs, d v s tolkas (tolkningsrepertoaren) och hur den sedan 

återverkar på hur aktörerna ser på situationen och sig själva. Genom att studera 

vilka olika tolkningsmöjligheter som används under samtalet fick jag inblick i oli-

ka möjliga bilder av hur aktörerna ser på situationen och sig själva. 

Jag delar intresset för vad som händer mellan människor i vardagliga sam-

manhang och synen på människor som tänkande och handlande individer, som 

inte lätt formas av övergripande strukturer, representationer eller diskurser. 

Människor gör t ex motstånd mot det som strider mot deras motiv och det som 

står på spel för dem (Wetherell, 1998). Människor deltar i en konversation i en 

speciell kontext som har ett syfte och där något står på spel och det är detta som är 

viktigt att beakta i analysen för att förstå t ex en vardagspraktik och dess konse-

kvenser. Tankar är inte bundna till representationer på samma sätt av alla i alla 

situationer, utan ‛verkligheten‛ kan läsas på många olika sätt. Det finns inte en 

för alltid given konsensus mellan människor om vad något ‛är‛.  

Föreliggande studie uppmärksammar aktörernas egna handlingsalternativ 

och vilja, samtidigt som de institutionella ramar som sätter agendan för deltagar-

na studeras. Avhandlingen är närmast att beskriva som en etnografi om institutio-

nell diskurs (Gubrium & Holstein, 2001; Miller & Fox, 2004). Gubrium och Holstein 

(2001) kallar det för att ‛these studies combine an ethnographic eye for the scenic 

influences of institutional life with a discourse-analytic ear for situated talk and 

interaction‛ (s 16). Människor är aktörer som använder olika kategorier i ett speci-

ellt syfte som skiftar mellan olika kontext och de gör det i samspel med den de 

talar med. Aktörerna har samtidigt att förhålla sig till olika professionella diskur-

ser och maktrelationer, vilket påverkar deras handlingar och motiv.  

Kategoriseringar och identiteter  

Alla människor har behov av att förstå det som sker omkring dem.  Viljan att för-

klara är en stark drivkraft (Scott & Lyman, 1968). När en person gör något som 

man inte förstår motiven till, börjar människor argumentera och kommunicera 

(Billig, 1987; Mehan, 1996). Detta tal fungerar som en buffert för att undvika kon-

flikt mellan handling och förväntning (Scott & Lyman, 1968).  
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Organiseringen av miljöer och utformandet av arbetssätt präglas av de sätt 

som människor förklarar och förstår en individs situation och hur de tolkar beho-

ven. Detta kan beskrivas genom begreppet kategorisering. Lärare och socialarbeta-

re, psykoterapeuter och läkare är alla experter som bedömer vad som kan betraktas 

som ‛normalt‛ (Mehan, 1996) och de gör det genom att kategorisera, d v s hänföra 

individer och beteenden till vissa på förhand givna och förklarande benämningar. 

Kategorierna skapar förklaringar som ligger till grund för vilka åtgärder som anses 

adekvata. Kategorier används av professionella som en språklig resurs. De katego-

rier som används pekar på vilka normer och föreställningar som är dominerande i 

området. Kategorier är också delar av diskurser och genom kategorierna blir inte 

bara diskurser synliga utan också dominerande normer och föreställningar om det 

önskvärda och ‛normala‛ (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006).  

Kategorisering som argument 

Begreppet kategorisering används i denna studie för att synliggöra olika diskurser. 

Olika företrädare använder t ex pedagogiska, psykologiska, sociala och medicins-

ka kategoriseringar för att möta dilemman och förklara problem på sätt som gör 

dem möjliga att hantera utifrån respektive institutionella och professionella an-

svar och uppgifter. ‛Categories have been generated historically and dialogically 

in order for institutions to be able to handle, or get a grip on, the ‘social dilemma’ 

that they are responsible for‛ (Mäkitalo, 2003, s 498.) Det kan vara lärare, psyko-

loger och socialarbetare som på olika sätt arbetar med att kategorisera unga. Ge-

nom kategoriseringsarbetet etableras ett visst sätt att benämna situationen eller 

personen. Kategorisering både möjliggör och begränsar handlingsutrymmet. 

‛Categorization involves a set of processes which result in facts, opinions or cir-

cumstances being established as one type of category rather than another‛ (Hall, 

Slembrouck & Sarangi, 2006, s 15).  

Även om de professionellas syfte med kategoriseringsarbete i olika verk-

samheter kan betraktas som gott och att kategoriseringen tjänar syftet att förstå 

och därmed kunna hjälpa, finns det anledning att fundera över vad dessa katego-

riseringar eller konstruktioner ‛gör‛ med människor. De öppnar upp för före-

ställningar och handlanden likaväl som de begränsar och gör andra handlanden 

omöjliga. Bakgrundsförväntningar manifesteras både verbalt och ickeverbalt på 

olika sätt i olika situationer, t ex genom att hävda ‛detta är ADHD‛ istället för 

‛tecken på drogmissbruk‛, vilket är olika uttalanden som leder till skilda sätt att 
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agera. Kategorierna är reella i sina konsekvenser för de människor som kategori-

seras.  Att bli kategoriserad som en viss sort, inom ramen för en viss verksamhet, 

ger en viss lösning och inte en annan. Kategoriseringar är dock anpassningsbara 

till olika institutionella ordningar. För att åstadkomma en försvarbar kategorise-

ring krävs alltid argument som är relevanta inom ramen för en viss institutionell 

praktik (Mäkitalo, 2003).  

Accountability 

Rättfärdiganden av de egna handlingarna och kategoriseringar av andras hand-

lingar är något som människor ägnar sig åt av olika anledningar. Kategorisering-

arna utgör verktyg i diskursiva praktiker och används av deltagarna i ett visst 

syfte. Dessa syften och motiv skapas i interaktion med andra (Mills, 1940). Som ett 

resultat kan fördomar, identitet, minne eller tillit betraktas som något som männi-

skor ‛gör‛ 46 istället för att ‛ha‛ (Wetherell, 1998). Institutionella kategorier har sin 

bas i vardagen och används för att konstruera och rättfärdiga handlingar i en in-

stitutionell praktik. Moraliska förklaringar kan beskrivas genom det engelska be-

greppet ”accountability”, som refererar till sättet att rättfärdiga bedömningar och 

handlingar i en viss kontext eller i vissa situationer, att vara ‛accountable for the 

claim‛ (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006, s 15) som betyder att vara ansvarig för 

uttalandet. En aktör hålls ansvarig för ett påstående, vilket innebär att t ex aktö-

rens professionalitet bedöms utifrån dessa påståenden (a.a).  

Identitetsskapande i institutionella praktiker 

Kategorier får betydelse för hur människor identifierar sig själva och vad de ser 

som möjligt att uppnå och bli. Identitet ses följaktligen som processuellt skapat och 

föränderligt i interaktion inom institutionella praktiker. Klassiska studier inom om-

rådet om identitetsskapande i institutionella praktiker är Cicourels (1968) studie om 

ungdomsbrottslighet samt Mehans, Hertwecks & Meihls (1986) och Mehans (1996) 

studier om skolan. Det är studier där samhällets agerande inom ramen för dessa 

institutioner kan problematiseras utifrån vilka konsekvenser de får för ungas identi-

tetsskapande. I dessa (a.a) studier framkommer att unga ofta beskrivs med person-

liga egenskaper utifrån medicinska kategoriseringar och att den historiska och soci-

ala kontexten ignoreras. I en svensk studie i samma tradition har Hjörne (2004) be-

                                                 
46 Att ”göra” t ex skola eller behandling är ett synsätt och ett uttryck som är lånat från etnometodologin, ur-

sprungligen Garfinkel (1967). 
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skrivit hur den medicinska diskursen har företräde på elevvårdskonferenser och 

hur den konstruerar elever utifrån neuropsykiatriska diagnoser. 

Best (1987), Gubrium och Holstein (2001) samt Hall, Slembrouck och Sarangi 

(2006) har alla intresserat sig för konstruktioner av institutionella identiteter. Best 

har studerat hur ungdomar konstrueras som olika problemkategorier och de 

därmed ‛blir‛ problem. Gubrium & Holstein (2001) har intresserat sig för hur oli-

ka identiteter skapas och upprätthålls i institutionella miljöer. De menar att såda-

na miljöer kan skapa s k ‛troubled identities‛ d v s problematiska identiteter, vil-

ket också Juhila (2003) belyser i det hon benämner som konstruktion av klienter. 

Hall, Slembrouck och Sarangi (2006) har i ett samarbete utvecklat analysmetoder 

där de studerar hur professionella konstruerar problem genom olika problemka-

tegorier och hur detta formar de berörda. Detta är ett sätt att arbeta som jag inspi-

rerats av i min analys. 

Det går att benämna formering av människor och det de ‛blir‛ på olika sätt. 

Det går som Davies och Harré (1990) att tala om en diskursiv produktion av 

själv(bilder) i deras positioneringsteori, vilket innebär att människor placerar var-

andra i vissa positioner. Människor tillskriver andra motiv och agerar utifrån dem 

samtidigt som människor själva kanske inte vill finna sig i andras tillskrivanden, 

utan kan göra motstånd mot en viss typ av ‛positionering‛. I föreliggande av-

handling väljer jag begreppet identiteter (i pluralis), även om identitet kan leda 

tanken till en alltför statisk syn på begreppet än det jag avser. Jag ser identiteter 

som processuellt skapade och föränderliga genom interaktion och situation, där 

aktörerna inte bara passivt positioneras. Det gör att det blir möjligt att tala om fle-

ra olika samtida, parallella identiteter, s k multipla identiteter, som kan vara kopp-

lade till olika miljöer och sammanhang. Identiteter blir därmed en konsekvens av 

olika typer av kategorisering via interaktion och situationella sammanhang i en 

institutionell praktik som fungerar identitetsformerande (Juhila, 2003; Hall, 

Slembrouck & Sarangi, 2006).  

Synliggörande av det vardagliga 

Teorivalet gör det möjligt att belysa hur olika vetenskapliga fält från det pedago-

giska och det sociala området möts inom särskilda undervisningsgrupper och 

HVB. Mötet synliggör olika sätt att tala om, förklara, agera och forma miljöer, me-

toder och dess deltagare. De teoretiska redskapen gör det möjligt att länka sam-

man diskursiva och institutionella aspekter med vad verksamheter som dessa im-
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plicerar för aktörerna. Teorivalet möjliggör analyser som synliggör förgivettagna 

normer om vad som betraktas som det önskvärda och ‛normala‛. Analyserna i 

denna studie syftar inte till att kritisera professionellas ställningstaganden och 

handlanden, utan om att förstå vilka möjligheter och begränsningar användning-

en av de diskursiva konstruktionerna skapar. Det kan handla om begränsningar 

och möjligheter i vilka miljöer och metoder som ses som möjliga att utforma och 

använda eller olika identiteter och vad dessa i sig innehåller för möjligheter och 

begränsningar. 
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K a p i t e l  4  

STUDIENS GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid studiens genomförande. Studien 

inleddes med ett etnografiskt fältarbete. Frågeställningarna var till en början öpp-

na och utgick från generella frågor såsom var och vad som hände och när det 

hände samt vilka jag mötte. Etnografiska studier motiveras ofta genom att den ger 

möjlighet att se betydelser och innebörder ur deltagarnas perspektiv och hur 

människor gör och lever i olika miljöer (Hammersley & Atkinson, 2000; Willis & 

Trondman, 2000). I en etnografi kombineras olika empiriska metoder bestående 

av observationer, intervjuer och dokumentstudier. En socialkonstruktionistisk 

inriktad etnografi, som föreliggande studie kan betraktas som, inriktas mer på att 

studera särskilda verksamheter och hur användningen av olika diskurser skapar 

möjligheter och begränsningar för aktörerna. Det kan också formuleras som Miller 

och Fox ‚How social life is organised within institutional discourses and how 

knowledge and power are implicated in them‛ (Miller & Fox, 2004, s 45).   

Genom att använda empiri i form av både observationer och intervjuer fick 

jag ett mer mångsidigt material där olika slags empiri breddar, fördjupar och 

kompletterar varandra. Omgivande miljöer, lokaler och inredning, såväl som ak-

tiviteter och intervjuer där de anställda och de unga talade om sig själva och verk-

samheten, analyserades som artikulationer av diskurser om de ungas problem 

och behov av stöd. Diskurser kommer inte bara till uttryck i det som sägs, utan 

också i byggnader och i det som görs. Etnografens arbetssätt, att vara i en miljö 

tillsammans med deltagarna under en längre tid, gav också möjlighet att komma 

in i dessa ganska slutna miljöer där det annars inte är möjligt för andra än anställ-

da, uppdragsgivare, placerade, anhöriga eller tillsynsansvariga att ta del av var-

dagen. Närvaro och deltagande i verksamheterna möjliggjorde att se vad som 

skedde i verksamheterna. Denna kontext- och personkännedom gav också förut-

sättningar att genomföra samtal och intervjuer. Bandinspelade intervjuer med de 

unga och de anställda i slutet av fältstudien, kompletterade observationerna.  Et-

nografens i tid utsträckta deltagande gav mig möjlighet att bli en bekant person 

för deltagarna att dela med sig av tankar och erfarenheter till.   
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Urval 

I fältstudien ingår tre olika verksamheter. Detta urval gjordes för att det represen-

terar tre olika sätt att organisera skolgången för unga som avskiljs från den regul-

jära grundskolan. Det är två privat drivna HVB-enheter, kallade Vallby och Sand-

backen samt en kommunal särskild undervisningsgrupp, kallad Myrmarken. Alla 

namnen är fingerade. Vallby bedriver också en särskild undervisningsgrupp och 

Sandbacken har en skolliknande verksamhet på förmiddagarna. Urvalskriterium 

var att verksamheten skulle avse behandling och undervisning, d v s påverkans- 

och förändringsarbete, gärna båda om det var möjligt och där vardaglig interak-

tion mellan de unga och de anställda fick lov att dokumenteras.  

Dessa tre typer av verksamheter valdes för att de visar olika sätt att ordna varda-

gen för unga som av skola och sociala myndigheter anses ha olika typer av svå-

righeter. Alla har dock det gemensamt att de fått uppdraget att arbeta för att lösa 

olika pedagogiska och sociala problem. När det gäller urvalet av intervjuerna av 

de unga intervjuades alla unga som ville delta. Hill (2006) menar att barn gärna 

vill delta i forskningsstudier om de tror att det kan hjälpa andra, något som inte 

enbart torde gälla unga. De intervjuade unga är både flickor och pojkar, cirka hälf-

ten av vardera könet (se tabell 4:1), där flertalet varit flera månader eller upp till 

ett eller två år i verksamheterna. De anställda valdes ut med samma utgångs-

punkt som ungdomarna, d v s alla som ville fick delta. Det innebär också att alla 

yrkesgrupper kom med (se tabell 4:1), vilket ökade variationsmöjligheterna.  Även 

de anställda är både kvinnor och män där flertalet har varit anställda i flera år.  

Fältstudien bedrevs alltså både i verksamheter i kommunal skolas regi; i den 

särskilda undervisningsgruppen utanför den reguljära skolan (Myrmarken) och i 

privat regi; i två olika hem för vård eller boende, HVB (Vallby och Sandbacken) 

där barn och unga placerats utanför hemmet av socialtjänsten. HVB och de sär-

skilda undervisningsgrupperna har olika organisation och arbetssätt. Det gemen-

samma för verksamheterna är att de tar hand om unga som inte anses kunna gå i 

vanlig skola, under skoltid. På det sättet kan verksamheterna ses som den skol-

gång som samhället ordnar för vissa barn.  

I följande avsnitt vill jag ge en kort introduktion av den kommunala särskil-

da undervisningsgrupp samt de två HVB-enheterna som jag studerat samt av del-

tagarna i studien.  
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Myrmarken 

Myrmarken är en särskild undervisningsgrupp med kommunen som huvudman, 

belägen i ett förortsområde. De anställda är förskollärare eller fritidspedagoger, 

ofta med påbyggnadskurser inom främst psykologi och pedagogik. Skolan är be-

lägen i egna fristående lokaler med en egen skolgård och är inte lokaliserad i an-

slutning till en större skola. Tidigare kallades verksamheter som Myrmarken för 

skoldaghem, vilket är en benämning som lever kvar47 i praktiken men inte i lag-

stiftningen. Upptagningsområdet avser hela den kommun där Myrmarken är för-

lagd och verksamheten tar emot cirka 10 barn i åldern 7-13 år, både pojkar och 

flickor. Under fältstudien var alla placerade pojkar och i åldern 12-14 år. Myrmar-

ken har formellt organiserats under en större skola i fråga om elevhälsovård och 

för att ge tillgång till t ex gymnastiksal, men har sin egen chef och budget.  

Barnen placeras efter ansökan/remiss från respektive skola och intagning be-

slutas av Myrmarken själva. De svårigheter som barnen uppgavs befinna sig i var 

av skiftande slag, men gemensamt var att den reguljära skolan uppgav att de inte 

kunde klara de unga i en traditionell skolmiljö samt att flertalet unga hade en 

problematisk hemsituation. På Myrmarken sker regelbundna samtal med föräld-

rarna och man inbegriper dem i det arbete som bedrivs här, men barnen bor kvar 

hemma. Samarbete med barn- och ungdomspsykiatri är vanligt, men lite mindre 

vanligt är kontakt med socialtjänsten. Barnen blir kvar under minst två år, men 

ofta längre. Målet är återplaceringar i den reguljära skolan för att klara de sista 

grundskoleåren. 

Vallby HVB 

Vallby är ett HVB i form av ett lantbruk med flera boningshus, ladugård och flera 

andra hus. Vallby har vuxit från ett mer traditionellt familjehem med ett fåtal pla-

ceringar till att bli ett HVB med fler platser. Verksamheten drivs i privat ägo48. Det 

finns ca 10 anställda bestående av behandlingsassistenter, som ofta utbildats internt 

samt föreståndare med socionomutbildning. Regelbundet köps timmar in av en 

psykolog. Tillståndet ger plats för finns 6 pojkar i åldern 13-19 år, men under fält-

                                                 
47 Skoldaghemmen har t ex en rikstäckande aktiv förening där de anställda träffas regelbundet. 

48 För beskrivning av familjehem-HVB:s förändringsprocess, se Sallnäs (2000). Sallnäs identifierar en typ av insti-
tutionsvård mellan fosterhemsformen och den mindre institutionen, vilka utgör en stor andel av HVB-
enheterna. De små HVB-enheterna är vanligtvis privatdrivna och dessa hem utgör största andelen av HVB-
enheterna. Hälften av samtliga HVB-enheter vänder sig till tonåringar i behov av längre placeringar. 
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studien var den yngsta 12 år och den äldsta 15 år. Vallby tar endast emot pojkar. 

Placeringar på Vallby görs av socialtjänsten med stöd av socialtjänstlagen, SoL49 

eller lagen om vård av unga, LVU50. Placeringar från de närliggande kommunerna 

prioriteras då kontakter med föräldrar och nätverk på så sätt underlättas.  

Placeringarna är ofta långa, längre än ett år, och resulterar i hemflytt, annan 

fortsatt placering eller flytt till eget boende. Sedan några år tillbaka erbjuds möjlig-

het till skolgång på Vallby och skolpersonalen består av lärare med specialpedago-

gisk kompetens. Här finns anställda med långvarig erfarenhet av att ta emot placer-

ingar av pojkar med en skiftande problematik och alla målgrupper tas emot. I de 

flesta fall sker kontakter med föräldrarna i form av samtal, med eller utan psykolog. 

Samarbete med barn- och ungdomspsykiatri är mer ovanligt. Ibland görs ytterliga-

re utredning angående misstanke om eventuella diagnoser oftast ADHD eller As-

perger, men även vid misstanke om depression eller andra psykiatriska diagnoser. 

Då anlitas ofta en privatläkare som är specialist på det neuropsykiatriska området. 

Pojkarna bor minst ett år på Vallby, oftast längre och det finns möjlighet att direkt 

slussas ut i eget boende och inte flytta tillbaka till sina föräldrar.  

Sandbacken HVB 

Sandbacken hem för vård eller boende (HVB) bedrivs i privat regi och är en större 

institution med mer än 20 anställda, några med högskoleutbildning inom det so-

ciala eller pedagogiska området eller med behandlingsassistentutbildning. Sand-

backen tar emot både pojkar och flickor, cirka 15 stycken i åldern 12-18 år. Under 

fältstudien var de flesta 14-15 år gamla, endast en gick i gymnasiet. Sandbacken är 

beläget på landet och består av flera stora hus. Precis som vid Vallby är placeran-

de myndighet socialtjänsten. Sandbacken kan inte erbjuda någon egen skola, men 

ungdomarna kan gå i en reguljär skola dit de skjutsas. På Sandbacken finns skol-

liknande aktiviteter på förmiddagstid kallat Verket. Där kan ungdomarna förbe-

reda sig inför skolstart, t ex träna på engelska eller matematik. De anställda har i 

dessa fall täta kontakter med en skola utanför Sandbacken. 

Ungdomarna som placeras på Sandbacken har skiftande bakgrund och kan 

befinna sig i liknande svårigheter som finns beskrivet på Vallby. Sandbacken tar 

inte emot ungdomar som har etablerat missbruk, behöver psykiatrisk vård eller 

                                                 
49 Socialtjänstlagen, SoL (2001:453).  

50 Lagen om vård av unga, LVU (1990:52). 
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har uttalad våldsproblematik. Sandbacken har kontakt med föräldrar under pla-

ceringstiden och deras deltagande i samtal på Sandbacken betraktas som obligato-

riskt. Kontakt med psykolog i och utanför Sandbacken är möjlig under behand-

lingstiden.  Behandlingen kan pågå från några månader till flera år och kan resul-

tera i en hemflytt, flytt till eget boende eller en annan placering.  

Datainsamling 

Det empiriska materialet för studien utgörs av deltagande observationer med 

filminspelningar och fältanteckningar samt av intervjuer med de unga och de an-

ställda. De deltagande observationerna skedde under drygt ett år, fördelat på de 

tre verksamheterna, där tiden varierade mellan 5-7 månader. De deltagande ob-

servationerna bestod totalt av 65 dagar.  

 

Tabell 4:1 Förteckning över empiriskt material. 

 Vallby 

HVB 

Sandbackens  

HVB 

Myrmarken 

Fältstudiens tid 

Renskrivna fältan-
teckningssidor 

7 månader        
totalt 28  dagar 

21 sidor 

5 månader     
totalt 18  dagar 

25 sidor  

5 månader        
totalt 19  dagar 

14 sidor 

Filminspelningar 6 timmar ---- 4 timmar 

Intervjuer med 

de anställda 

4 kvinnor och 3 
män 

4 kvinnor och 2 
män 

3 kvinnor och 1 
man 

Yrkeskategorier Lärare Behand-
lingsass Psyko-
log 

Behandingsass 
Socionom Soci-
alpedagog  Fri-
tidspedagog  
Psykolog   

Lärare 51 

Intervjuer med de 
unga 

6 pojkar, 12-15 
år 

5 flickor, 1 poj-
ke, 13-16 år  

4 pojkar, 12-14 år 

 

Fältanteckningar har skrivits löpande under dagen på Sandbacken och vid slutet 

på dagen på Vallby och Myrmarken (jmf Emerson, Fretz & Shaw, 2001). Fältan-

teckningar bestående av beskrivningar av situationer och miljöer finns renskrivna 

och utgör sammanlagt 60 sidor. I slutskedet av fältstudien inom respektive verk-

                                                 
51 De intervjuades grundutbildning på  Myrmarken var fritidspedagog och förskollärare. 



 72 

samhet genomfördes intervjuer, som skrevs ut i sin helhet (se transkriptionssym-

boler i bilaga 1). Två provintervjuer med anställda och de unga genomfördes in-

ledningsvis. Intervjuguider hade förberetts med några större frågeområden om 

vad man gjorde och vad man tänkte om att arbeta eller vara placerad i dessa verk-

samheter. Sammanlagt genomfördes intervjuer med sjutton anställda (21 timmar) 

och med sexton unga (11 timmar). Totalt fanns cirka 40-45 anställda på de tre en-

heterna samt cirka 30-35 unga.  Det var inte svårt att få vare sig anställda eller 

ungdomarna att delta i intervjuerna. Jag intervjuade dem som jag träffade mest 

och lärde känna bäst och det innebar också att olika yrkesgrupper av anställda 

fanns med (se tabell 4:1).  I min empiri ingår även 10 timmar film med vardags-

dialoger på Vallby och på Myrmarken. Alla samtal som kunde uppfattas från fil-

merna nedtecknades och blev till situationsbeskrivningar av interaktion mellan 

unga och anställda. På Sandbacken erhölls inte samtycke för att filma. 

Fältarbete - deltagande observationer 

Fältstudien inleddes år 2003 (se bilaga 2). Min närvaro introducerades av cheferna 

på respektive institution, men ganska snart fick jag nya personer som dörröppna-

re (Hammersley & Atkinson, 2000) både bland ungdomarna och bland anställda. 

Det är dock en krävande uppgift att bli en del av ett vardagssammanhang och det 

är en mycket speciell roll som antas i en fältstudie. Jag var en betraktare utifrån, 

inte en av de andra, men fick en nära insyn i vardagen. De flesta av de anställda 

tyckte det var intressant att delta i en forskningsstudie och hoppades få mycket 

reflektioner tillbaka, vilket resulterade i att jag återvände till alla tre enheterna för 

presentation av de inledande resultaten (Severinsson, 2006).  Jag fick tillträde till 

de flesta situationer av både anställda och ungdomar, utan att avtala tider med 

någon. Ett tecken på när det kan ses som att man har blivit en del av ett vardags-

sammanhang är när hunden slutade att skälla och istället betraktade mig slött när 

jag kom. Även deltagarna vande sig snabbt vid mig. Både unga och anställda tit-

tade upp från det de höll på med, kanske sa något om vad de gjorde och fortsatte 

med sina sysslor.  

Jag var en deltagande observatör (Hammersley & Atkinson, 2000), men gra-

den av deltagande skiftande. När jag filmade var jag bara deltagande i den bemär-

kelsen att jag var där. När jag inte filmade deltog jag i de olika aktiviteterna. Min 

närvaro accepterades av samtliga unga och några av dem sökte mer kontakt med 

mig än andra. Jag strävade efter att göra min roll tydlig i att jag inte var en anställd 
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och helt tydligt inte heller hörde till ungdomsgruppen, något som James (2001) på-

pekar är uppenbart att etnografen inte gör. De unga är som Evaldsson (2001) ut-

trycker ‛reflekterande agenter‛ (s 17) och de reagerade på min närvaro på olika 

sätt. Några av ungdomarna var ibland aggressiva mot mig eller gjorde grimaser 

som jag tolkade som att de ville se hur jag reagerade. De unga tydliggjorde på detta 

sätt min forskarroll och förstärkte känslan av att ungdomarna blev studerade. Sam-

tidigt blev jag och mina reaktioner föremål för de ungas studier av mig och rollerna 

blev ombytta. Det blev tydligt att jag befann mig i en situation som kunde definie-

ras på olika sätt och att ungdomarnas beteende kunde tolkas olika.  

Kameran blev också en markör för att jag inte hörde till det vanliga sam-

manhanget och den förstärkte rollen som icke-deltagande. Jag höll i filmkameran 

under hela tiden, både då jag filmade och inte, så denna markör fanns med under 

stora delar av fältstudien. Det fanns också några personer som inte ville bli filma-

de och det var lätt att rikta kameran bort från dem om jag höll i kamera när jag 

filmade. Det fanns också risker med att gå ifrån en uppställd kamera då den inte 

fick vara i fred från de ungas nyfikenhet. Sättet att dokumentera, att använda 

filmkamera, gjorde det uppenbart att jag skilde mig från de andra, vilket både 

underlättade rollen, men också försvårade i vissa situationer. Kameran inbjöd till 

skämt och skådespel och anspelningar på dokusåpainspelningar. Denna typ av 

dokumentärer som sänts på TV och som blivit vanliga på senare år, fungerade 

också som en ingång i att det var accepterat att det filmades, då det i denna genre 

finns små begränsningar i vad som kan dokumenteras. Detta ställde etiska krav 

på mig att fundera över vad som behövde filmas för min studies syfte. Jag be-

stämde mig för att filma interaktion när både unga och anställda var med . 

Trots filmandet verkade både personal och ungdomar snabbt glömma eller 

ignorera mig och de fortsatte med det de hade tänkt göra eller säga. De situationer 

som spelades in skedde till största delen i klassrum och i gemensamhetsutrym-

men. På Myrmarken var pojkarna, eller eleverna som de kallas där, till en början 

lite frågande och undrade, varför jag behövde filma. På Myrmarken och Vallby 

brukade jag hjälpa till vid pojkarnas bänkar om de bad mig och jag inte höll i 

filmkameran. Jag åt tillsammans med dem och jag var ute på rasterna när ‛vi var 

tvungna att gå ut‛.  Pojkarna bad mig ofta om hjälp under lektionerna som om jag 

var en anställd. De visste dock vad jag gjorde där, vilket blev tydligt då en pojke 

vid ett tillfälle på Myrmarken när det blev bråkigt sa ‛de kommer snart och reder 

upp det‛. ‛De‛ syftade på de anställda och han visade på detta sätt att han såg på 
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mig som en ‛icke-anställd‛.  

Jag rörde mig fritt och vistades mest där ungdomar och anställda möttes 

även utanför skolmiljön på Vallby. På Sandbacken, som var lite större och hade 

mer personal var det svårare att få ungdomarna och de anställda att förstå vem 

jag var, även om jag informerat alla om att jag var där för att studera deras var-

dag. Det hörde möjligen samman med kommande semesterperioder och att jag 

förväxlades med sommarvikarier som introducerades i arbetet. En annan orsak till 

sammanblandningen kan ha hört ihop med att jag inte filmade där och kameran 

inte fungerade som påminnelse om min roll. Jag uppfattade det dock som om det 

fanns ett stort intresse och nyfikenhet att delta.  

Det var inte svårt att få kontakt vare sig med de anställda eller med ungdo-

marna på Sandbacken. På Sandbacken var jag oftare ensam vuxen med de unga,  d 

v s inga anställda fanns närvarande och oftare i ungdomarnas egna rum. Kortspel 

var en ingång i ungdomarnas vardag på Sandbacken och de unga lärde mig flera 

nya kortspel som de genast vann i. På Myrmarken skedde observationerna under 

skoltid. På Vallby och Sandbacken gjordes observationer även under kvällar och 

helger. Fokus i observationerna var i början brett, där jag försökte förstå vad unga 

och anställda gjorde vid olika tidpunkter. Så småningom fokuserade jag alltmer på 

samspelet mellan unga och anställda. Jag blev alltmer intresserad av hur de anställ-

da gjorde för att möta ungdomarna i olika konkreta samspelssituationer och hur de 

unga reagerade. I analysarbetet blev sedan filmerna värdefulla då de gav möjlighet 

att återge vardagsdialogen på ett mer fullständigt vis än fältanteckningar kan. Fil-

merna hjälpte mig också att i minnet återföras till miljöer och människor. 

Samtalsliknande intervjuer 

Under hela fältstudien fördes samtal och samtalsliknande intervjuer i den dagliga 

kontakten med deltagarna i verksamheterna både anställda och unga. Dessa in-

tervjuer dokumenterades i fältanteckningarna. I slutet av fältstudien genomförde 

jag ytterligare intervjuer på respektive enhet, med både anställda och unga som 

jag bandade.  

Typisk data i en diskursanalytisk studie är inspelning av dagligt tal i olika 

typer av institutionella miljöer och icke- strukturerade intervjuer. Det finns dock 

inte några riktigt klara gränser för vad som kan räknas till naturligt förekomman-

de tal och vad som inte kan räknas dit. Silverman (2006) diskuterar skillnaden 

mellan det som kan kallas för naturligt förekommande data, t ex samtal mellan 
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aktörer på en institution eller observationer och mer forskarframkallade data som 

t ex intervjuer. Indelningen mellan naturligt förekommande tal och forskarfram-

kallade data är delvis problematisk, då forskarpåverkan sker i både fallen ifråga 

om val av situationer och frågor. Båda typer av data ger dock rika möjligheter att 

studera hur vi tillsammans konstruerar den sociala världen (a.a). Jag betraktar, i 

enlighet med ett konstruktionistiskt synsätt, inte intervjuerna som förklaringar till 

mina observationer utan de kompletterar och ger snarare ytterligare versioner, 

ytterligare bilder av hur aktörerna tänker och resonerar när de möter mina frågor 

om deras vardag (Silverman, 2006). Jag strävade efter att uppmuntra argumenta-

tion och aktivitet från respondentens sida. Jag ansluter mig till Holstein och Gub-

rium (1995) beskrivning av forskningsintervjuer. De betonar betydelsen av situa-

tionen och intervjuns kontext för vad som kommer att sägas. Det är en typ av in-

tervju som kan beskrivas som ostrukturerad och där den intervjuade och intervju-

aren tillsammans konstruerar en berättelse.  

Den samtalsliknande intervjun52 som Holstein och Gubrium (1995) beskriver 

fanns som en målbild, men jag upptäckte att de unga och de anställda många 

gånger förväntade sig att en intervjuare faktiskt intervjuar och att de väntade på 

en ny fråga. Bitvis och oftare med en del av ungdomarna, blev det mer intervju-

ande än samtalande.  Sättet att intervjua gav dock friheten att undersöka och gå 

vidare i samtalet utifrån vad som hände och utifrån vad de intervjuade själva ver-

kade fångas av. Kontextkännedomen gav möjlighet att under intervjun ge exem-

pel och koppla till vardagshändelser jag varit med om tillsammans med de unga 

och de anställda. Intervjuerna genomfördes i verksamheternas lokaler, i sam-

tals/terapirummet på Vallby, i skolan på Myrmarken och på olika ställen på 

Sandbacken, mest i TV-rummet eller i ungdomarnas egna rum. Holstein och Gub-

rium (1995) ifrågasätter föreställningen om att det finns en gruva att gräva fram 

färdiga ‛guldklimpar‛ ur och jämför inte heller med den typ av djupintervju där 

man genom avslappnande tekniker ska få den andre att ‛öppna sig‛. Den typen 

av intervju bygger på föreställningar att det finns en färdig version av upplevelser 

och uppfattningar att hitta. Under samtalets gång blev det möjligt att utforska de 

ungas och de anställdas utsagor ytterligare, be om förtydliganden och fånga upp 

olika trådar i syfte att få så rika och komplexa bilder som möjligt.  

                                                 
52 Active interviewing (Holstein & Gubrium, 1995). 
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Analys  

Inom etnografin startar analysen redan ute på fältet (Hammersley & Atkinson, 

2000). Detta återspeglas också i mitt arbetssätt. Anteckningarna var i början breda-

re och beskrev hur det såg ut, vilka som var där och vad som hände. I inlednings-

skedet utgick jag från ganska vaga problematiseringar om behandling och under-

visning och hur de förhöll sig till varandra. Fältanteckningarna fördjupades vart-

efter fältstudien fortskred. Studien fokuserade alltmer på hur unga och anställda 

interagerade och de olika bilder som framträdde av ungdomarna blev allt tydliga-

re. De unga gjorde ofta motstånd på olika sätt mot att delta och de anställdas sätt 

att hantera dessa protester väckte mitt intresse då dessa situationer fångade en del 

av de utmaningar som dessa verksamheter fått i uppdrag att hantera. 

Varje dokumentationstyp analyserades för sig. Detta tillvägagångssätt ger 

flera bilder av samma verksamhet. Ett induktivt arbetssätt (Silverman, 2006) d v s 

att låta materialet ‛tala‛ och styra tematiseringen användes. I ett första analyssteg 

analyserades fältanteckningar och filminspelningar på detta induktiva sätt, vilket 

blev grunden i den första rapporteringen av avhandlingsarbetet (Severinsson, 

2006). I ett andra analyssteg ställdes ytterligare frågor till materialet. En växelver-

kan mellan teori och empiri i en s k abduktiv process (Silverman, 2006) är nog den 

beskrivning av analysarbetet som stämmer mest in på föreliggande studie. 

Fältanteckningar och filminspelningar - analys i två steg 

Analysen inleddes med fältanteckningarna där fokus först låg på innehåll och 

analyserades utifrån teman om hur miljöerna organiserades och vad ungdomar 

och anställda gjorde. Upprepade genomläsningar av fältanteckningar gjorde att 

en förtrogenhet med empirin uppstod. Fältanteckningarna analyserades genom 

innehållslig kodning och sorterades i olika teman. Jag valde att ta hjälp av be-

grepp som tid och rum för att genomföra den induktivt styrda analysen av verk-

samheterna (Goffman, 1973; Närvänen & Näsman, 2007). Tid och rum betraktas 

här som sammanlänkande. Det temporala och det rumsliga är ömsesidigt beroen-

de av varandra, vilket kommer till uttryck genom att verksamheten skiftar karak-

tär både beroende av tid och rum och beroende av hur unga och anställda tolkar 

det som ska ske. Tids- och rumsordningen sätter gränser för vad ungdomar och 

anställda kan göra. Rummet är inte bara en fysisk plats, utan har också en social 

dimension som bl a innebär att de unga har mindre möjlighet att definiera vad 

rummet ska användas till. Barn väljer i mindre utsträckning än de anställda i vilka 
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rum de ska vistas eller under vilka tider olika aktiviteter sker. Barn är styrda av 

tid och rum, men de är också ‛agenter‛ i sin egen vardag (Närvänen & Näsman, 

2007, s 85). De kan t ex besluta sig för att inte använda rummet på avsett vis 

(Markström, 2005; Markström & Halldén, 2008). 

Vid en viss tidpunkt i ett visst fysiskt rum skapar deltagarna sociala rum som 

går att studera och dokumentera. Tid hjälper till att strukturera vardagen och den 

kan både ses som cyklisk och linjär. Dessa går inte att separera i studier av verklig-

heten. Den cykliska synen på tid, som återkommande händelser i form av t ex 

vecko- och terminsscheman, ger struktur i en vardag och ger överblick (se bilaga 3). 

Den linjära synen på tid hjälper till att se dessa unga som tillfälligt placerade i dessa 

verksamheter på väg till något annat i framtiden (Närvänen & Näsman, 2007). Det 

finns ett högst levande förflutet som lett till placeringen och det finns ett ‛nu‛ där 

olika identiteter erbjuds och förhandlas och antingen kan accepteras eller avvisas av 

ungdomarna. Det finns även en framtid dit de unga ska fortsätta. På ett sätt kan 

dessa verksamheter beskrivas som ett slags ‛time out‛, eller som Närvänen & 

Näsman (2007) kallar det ‛ett rumsligt och temporalt off-time53‛ (s 73).  

Parallellt med fältanteckningarna analyserades filminspelningarna med fo-

kus på de aktiviteter som också till viss del kunde återfinnas i fältanteckningarna. 

Filminspelningarna studerades genom att titta på filmerna upprepade gånger tills 

en förtrogenhet med innehållet uppstod. Samtliga urskiljbara samtal i filmmateri-

alet skrevs ut och analyserades utifrån vad de unga och de anställda gjorde till-

sammans, d v s vilka aktiviteter som skedde i dessa verksamheter. Analysen ut-

gick från filmernas autentiska dialoger mellan ungdomar och anställda från situa-

tioner i de ungas vardag vid olika tidpunkter och i olika rum. Materialet speglade 

aktiviteter av olika karaktär. Deltagarna försökte på olika sätt att hantera vardags-

situationerna och de interagerade med varandra i olika syften. I de fall det varit 

möjligt att återfinna kommentarer i intervjuerna från de unga om det som skedde, 

redovisas även dessa kommentarer.  

Efter den inledande analysen fortsatte analysen av fältanteckningar och fil-

mer med frågan om vad detta sätt att utforma miljöerna och aktiviteterna för detta 

off-time artikulerar för diskurser. Diskurser är också materiella och byggnaderna 

och aktiviteterna ‛talar‛ utifrån olika diskursiva konstruktioner och skapar möj-

                                                 
53 Ett ”off-time” handlar om att begå vissa handlingar i fel tid i omgivningens ögon, ofta tolkat inom utvecklings-

psykologins tolkningsram (Närvänen & Näsman, 2007, s 76). 
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ligheter, men också begränsningar i vad som ses som möjligt att göra i verksam-

heterna, men också vilka de unga konstrueras som.   

Intervjuer med de anställda - tolkningsrepertoarer om ansvar 

Intervjuerna med de anställda bearbetades diskursanalytiskt (Wetherell, 1998; 

Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006) med hjälp av begreppet tolkningsrepertoar. 

Analysen av intervjuerna med de anställda inleddes med att fokusera de olika 

kategoriseringar som användes. Det handlar om hur de unga benämndes, vilka 

direkta förklaringar till svårigheterna som gick att finna i materialet, vilka ak-

törer och arenor som nämns och vilka åtgärder och lösningsförsök som gick att 

urskilja. Olika arenor, aktörer och aktiviteter blir grunden i de tolkningsreper-

toarer54 som tydliggör olika bilder av hur ansvarsfrågan för svårigheterna och 

förändringsarbetet betraktas.  

Det analytiska begreppet tolkningsrepertoar (Potter & Wetherell, 1987, 

1995)55 är lånat från en tradition inom diskursanalys - den diskursiva psykologin - 

och är användbart när studier inriktas mot det aktörsnära och hur aktörerna själva 

talar. Begreppet används för att analysera kommunikativa mönster med olika lo-

giker, som används för att människor ska kunna göra sig förstådda inför var-

andra. Tolkningsrepertoarer används som resurser av aktörerna för att åstad-

komma en önskad bild av situationen och sig själva och för att de ska kunna upp-

nå sina syften, t ex att framstå som respektabla personer. De skapas processuellt i 

interaktion mellan människor och är tillgängliga genom ett samhälles ‛sunda för-

nuft‛ (Willig, 2003).  Repertoarer är flexibla och gör det möjligt att uppmärksam-

ma valmöjligheter i samtalen, samtidigt som valmöjligheterna begränsas genom 

den kulturella verktygslådan som repertoarerna utgör (Burr, 1995; Wetherell, 

1998). Människor använder tolkningsrepertoarer t ex när de förklarar sitt hand-

lande och de kan använda flera och t o m motsägande repertoarer i samma samtal 

för att uppnå sina syften i samtalet. Tolkningsrepertoarerna synliggör hur de an-

ställda rättfärdigar sitt handlande och ger motiv för sitt handlande (hur de skapar 

                                                 
54 Se kapitel sju och åtta för användning av analysbegreppet tolkningsrepertoar. 

55 Eng: “interpretative repertoire” “Basically a lexicon or register of terms and metaphors drawn upon to evaluate 
actions and events” (Potter & Wetherell, 1987, s 138). Potter and Wetherell (1995, p 89) state: “[Interpretative 
repertoires] are available resources for making evaluations, constructing factual versions and performing par-
ticular actions”. ”Interpretative repertoire systematically related sets of terms that are often used with stylistic 
and grammatical coherence and often organized around one or more central metaphors” (Potter, 1996, p 131).  
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accountability)(Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006, s 16). I intervjuerna med de an-

ställda står just detta i fokus. Ansvarsfrågan är därför central när de anställda re-

dogör för och förklarar sitt handlande och den är nära förknippad med de mora-

liska frågor som hanteras i dessa praktiker. Genom att studera hur de anställda 

ser på vem som är ansvarig för svårigheterna och för den önskade förändringen 

synliggörs dominerande normer för vad som är önskvärt och ‛normalt‛.  

Intervjuer med de unga - tolkningsrepertoarer om identiteter 

Intervjuerna med ungdomarna analyserades först utifrån ett induktivt intresse (Sil-

verman, 2006), där åtskilliga genomläsningar resulterade i en tematisering. Om et-

nografins intervjuer syftar till att ge uttryck för aktörernas egna erfarenheter och 

upplevelser, kan diskursanalys av samma material ge möjlighet till fördjupade ana-

lyser om t ex olika identitetskonstruktioner. Efter att intervjuerna först analyserats 

för att låta ungdomarna kommentera de diskursiva konstruktioner som miljöer och 

aktiviteter gav uttryck för, valde jag ut tre teman från den första analysen av inter-

vjuerna för ytterligare analys. Det var teman som innehållsligt handlade om:  1.) 

vilka de unga har varit, 2.) vilka de är nu och 3.) vilka de ska bli. I ett andra analys-

steg ställde jag nya frågor till intervjumaterialet om vilka identitetsalternativ som 

förekom i intervjuerna med de unga. Frågorna till materialet avsåg att urskilja olika 

versioner av identiteter genom att använda analysbegreppet tolkningsrepertoar 

(Potter & Wetherell, 1987; 1995). Tal om olika aktörer, arenor och olika aktiviteter 

används på olika ställen i intervjuerna med ungdomarna. Dessa olika aktörer, are-

nor och aktiviteter kunde sedan fogas samman till flera tolkningsrepertoarer som 

erbjuder olika identitetskonstruktioner (Wetherell, 1998). Jag ser dessa olika identi-

tetskonstruktioner som innehållande båda möjligheter och begränsningar i vem det 

är möjligt att se sig som i dessa verksamheter.  

I analysen av intervjuerna har jag behållit information om vem det är som ta-

lar i vilken verksamhet, då det kan vara väsentligt för analysen av likheter och 

skillnader mellan olika kontexter, mellan de unga och anställda och mellan flickor 

och pojkar o s v. Vid presentationen av resultaten belyses samtalet som en process, 

genom att läsaren får ta del av både frågor och svar i längre utdrag från samtalen. 

Detta för att undvika att utsagor rycks från sitt sammanhang och för att möjliggöra 

för läsaren att själv få en tydlig bild av empirimaterialet.  

En svårighet jag brottats med under skrivandet handlar om hur jag skulle 

skriva fram mina iaktagelser. Jag har försökt undvika att romantisera det ‛vilda‛ 
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hos de unga och deras protester mot det etablerade. Jag har inte heller velat ham-

na i det andra ‛diket‛ d v s att de unga istället demoniseras och görs till skurkar 

och de anställda till hjältar. Jag hoppas att texten ska ge olika versioner av verk-

samheterna och dess aktörer, utan dessa två dikeskörningar, men att det ändå 

framgår att de unga ibland har mycket svåra problem av olika slag och att upp-

draget utförs på det sätt de anställda finner som det bästa möjliga. 

Metodreflektion 

Företrädare för socialkonstruktionism är mer intresserade av hur sanningen fram-

träder och hur sociala verkligheter och identiteter byggs och konsekvenser av dem, 

än att förstå ‛vad som verkligen hände‛. Eftersom allt som händer och det männi-

skor erfar förstås genom språket, är det omöjligt att studera vad som verkligen hänt 

(Berger & Luckmann, 1967; Best, 1987; Burr, 1995). Jag utgår från att det är omöjligt 

att ge en bild av verkligheten och vad som händer inom verksamheterna med tanke 

på att det finns många olika aktörer och aktiviteter som interagerar under olika tid-

punkter på dygnet. För att inte läsaren p g a detta ska dra den felaktiga slutsatsen 

att vad som helst kan passera som vetenskap redovisas här hur tillförlitlighet och 

giltighet (Larsson, 1994) kan bedömas i forskningsresultaten.  

Ett sätt att ta hänsyn till giltighet och tillförlitlighet är att vara medveten om 

de perspektivval jag gjort och redovisat i tidigare kapitel. Larsson (1994) tar upp 

‛perspektivmedvetenhet‛ som ett av de kvalitetskriterier som vetenskapliga arbe-

ten kan bedömas efter. Det kan vara lämpligt att fundera över vilka perspektiv jag 

valt bort. Jag har t ex inte undersökt ungdomarnas klassbakgrund eller etnicitet. De 

flesta unga är födda i Sverige, men en mindre del av dem har utlandsfödda föräld-

rar. Ålder, klass eller var de unga och deras föräldrar är födda har inte varit fram-

trädande i denna studie, utan andra typer av kategoriseringar har blivit aktuella. 

Svårigheterna hos ungdomarna förklaras t ex inte kulturellt, vilket i sig kan vara 

intressant, men faller utanför frågeställningarna i denna studie. 

När det gäller tillförlitlighet och giltighet blir också begreppet reflexivitet 

(Burr 1995; Hammersley & Atkinson, 2000) och reflexivt perspektiv (Cicourel, 

1968) eller reflexiv etnografi (Atkinson, 1990) viktigt. Reflexivitet syftar här på att 

även etnografen med sin uppsättning perspektiv är en del av den verklighet som 
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studeras56.  Det kan därför vara lämpligt med en presentation av mig själv57 för att 

ge läsaren möjlighet att dra sina egna slutsatser om hur forskningsresultaten kan 

ha påverkats. I mitt fall innebär mötet mellan mig och forskningsfältet att jag har 

med mig erfarenheter från det sociala arbetets område och en vana att möta män-

niskor i utsatta livssituationer. Jag har utrett ungdomar och deras situation inför 

olika typer av samhälleliga åtgärder och varit med och placerat unga inom speci-

ella undervisnings- och behandlingsinsatser. Jag har dock inte arbetat inom vare 

sig HVB-enheter eller särskilda undervisningsgrupper, men har som socialarbeta-

re tidigare haft mycket samarbete med HVB, skolhem, skoldaghem och skolor. 

Detta underlättade att förstå vad som hände i den dagliga verksamheten, t ex oli-

ka andra samarbetspartners besök i verksamheten som barn- och ungdomspsyki-

atri och socialtjänst. Jag har inte varit ‛fast‛ i ett tänkande från en mer traditionell 

skolkontext, men kanske detta också hindrade mig t ex från att se hur skolvarda-

gen mer i detalj skiljde sig från andra särskilda undervisningsgrupper placerade 

inom skolans lokaliteter. Jag visade att jag klarade av att höra om svåra livsöden 

och problem av hur de unga har eller haft det och kunde därmed skapa förutsätt-

ningar för att både anställda och unga kunde tala om sin vardag. Å andra sidan 

fanns det en tendens att de intervjuade, mest de unga, ibland kunde uttrycka sig 

vagt och ändå ‛veta‛ att jag förstod eftersom vi tidigare talat om vissa känsliga 

personliga förhållanden eller tankar när bandspelaren inte var på. Det fanns också 

en risk att jag p g a min ‛vana‛ att tala om svåra förhållanden ställde (alltför) när-

gångna frågor.  

I efterhand ser jag att det är en skillnad i resultaten mellan bandinspelade in-

tervjuer och mer traditionellt etnografiska intervjuer som dokumenteras i fältan-

teckningarna. Vilket som är lämpligast behöver tas ställning till utifrån vilket kun-

skapsintresse en studieutgår från och en diskussion behöver föras om fördelar och 

nackdelar med bandinspelade intervjuer i etnografier. I efterhand kan jag se att 

intervjuerna med de unga innehåller utdrag där de unga inte vill svara på frågor 

när bandspelaren är på som jag tror annars hade (eller har) besvarats utan band-

spelare. I denna studie anser jag att de bandinspelade intervjuerna tillförde ytter-

ligare perspektiv kanske tack vare våra gemensamma erfarenheter och där analy-

                                                 
56 För en utförlig beskrivning av detta, se Carlsson (2003). 

57 Jag är socionom och magister i specialpedagogik med 15 års erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom social-
tjänstens individ- och familjeomsorg. Jag är adjunkt och doktorand på Linköpings universitet och undervisar 
både inom socionom- och lärarutbildningen.  
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sen av dem som samtal förutsatte inspelning. I dessa samtal var jag en aktiv sam-

talspartner och medkonstruktör och därför redovisar jag i empirikapitlen längre 

utdrag där min medverkan tydligt framgår. 

Även analysen kan kvalitetsgranskas. Jag har strävat efter att använda forsk-

ningsmaterialet i sin helhet och i analysen har jag strävat efter systematiskt och 

analytiskt grundade val. Det omfångsrika materialet har analyserats på olika sätt, 

vilket ger möjlighet att ge kompletterande bilder. Triangulering, d v s att använda 

olika metoder, samtal och observationer blir en möjlighet att ge olika versioner av 

samma verklighet, som belyser varandra, vilket skulle kunna ge en ökad giltighet 

(Silverman, 2006). Jag har också haft möjlighet att ingå i grupper av forskare58 där 

materialet diskuterats, vilket ger en ökad möjlighet för andra att upptäcka över-

tolkningar och motsägelser i analysen av materialet. Datasessioner har genomförts 

vid olika seminarier och konferenser. Detta ökar studiens tillförlitlighet. 

Antaki m fl (2002) redogör för vad de uppfattar som bristfällig kvalitet i 

diskursanalys och deras synpunkter hjälpte mig att granska mitt analysarbete. De 

visar i sin gemensamma sammanställning på vad som inte är diskursanalys. Det 

är inte diskursanalys om det bara sker en sammanfattning eller om det bara åter-

ges citat av vad som sägs. Det betraktas också som en underanalys att välja sida 

eller bara ge röst åt vissa aktörer. Ett annat vanligt misstag är att det sker en iden-

tifikation av diskurser eller tolkningsrepertoarer, men att analysen inte ‛gör‛ nå-

got med dem. Frågan om vad dessa repertoarer ‛gör‛ ska också ställas, t ex när 

vissa uttryck används (a.a). En analys som bara består av att hitta kännetecknande 

mönster är inte diskursanalys. Istället bör man fråga sig hur dessa mönster an-

vänds av aktörerna och vad diskursen gör i just detta material, vad det är som 

konstrueras. Utsagor ger en version av social verklighet. Att undersöka diskurser 

handlar om att fråga sig varför just denna version förekommer just här. Vad ‛gör‛ 

denna version eller yttrande just i detta sammanhang (a.a).  

                                                 
58 1. SPiS- socialpedagogiken i samhället. Av Vetenskapsrådet finansierat 3-årigt projekt om teoriutveckling inom 

socialpedagogik, Linköpings universitet, 2. DANASWAC- Discourse And Narrative Approaches to Social 
Work And Counselling. Ur hemsidan www.utafi/laitokset/sospol/danaswac: ” DANASWAC is a group of re-
searchers who share an interest to study the practices of social work and counselling by using discourse, narra-
tive and ethnographic approaches. The DANASWAC group has academic members from nine European 
countries (Belgium, Denmark, Finland, Germany, Great Britain, Netherland, Norway, Sweden and Slovenia)” 
samt 3. Nordiskt sommaruniversitet, NSU, 2004, 2005 och 2006 krets 1: Unmasking  the system of  the welfare  
state. 
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Generaliserbarhet 

Studien utgår från tre enheter, en kommunalt driven särskild undervisningsgrupp 

och två HVB. Den ena HVB-enheten driver en egen särskild undervisningsgrupp 

och den andra HVB-enheten saknar en sådan. Trots att urvalet kan ses som begrän-

sat ger variationen av åtgärder som enheterna erbjuder möjlighet att spegla förhål-

landen och arbetssätt med unga i olika typer av svårigheter även utanför just dessa 

verksamheter. Studien avser visserligen endast tre olika verksamheter, men de val-

da verksamheterna avviker inte på något särskilt sätt i presentationen i informa-

tionsmaterial jämfört med andra liknande verksamheter. HVB-enheterna är två oli-

ka exempel på HVB och den professionaliseringsprocess som t ex Sallnäs (2000) 

beskriver att många av dem genomgått. Båda har startat som familjedrivna hem 

och övergått alltmer till att anställa eftergymnasialt utbildade personer, där Vallby 

fortfarande har fler familjemedlemmar engagerade än Sandbacken. Det finns heller 

inget särskilt som tyder på att vardagen i de två särskilda undervisningsgrupperna 

som studerats utgör några avvikande exempel. Det finns anledning att anta att mil-

jöer, aktiviteter och de ungas motstånd speglar vardagen i många andra liknande 

verksamheter för unga i svåra livssituationer. Detta gör att studiens resultat sanno-

likt har giltighet för ett större område än vad just dessa enheter består av. Samman-

taget kan även ett sådant begränsat urval visa resultat som kan betraktas som teore-

tiskt generaliserbara (Silverman, 2006). Här utgör analysen av intervjuerna med 

ungdomarna ett särskilt viktigt bidrag och det finns anledning att anta att resultaten 

även är aktuella vad avser andra unga i liknande situationer.  

Etiska överväganden 

Studien är granskad och godkänd av Forskningsetikkommittén vid Hälsouniver-

sitetet, Linköpings universitet (Dnr 03-259). Utskicken om samtycke samt infor-

mationsbrev är granskade och godkända av denna forskningsetikkommittée.   

Möten har genomförts med ungdomsgrupperna och med personalgrupperna, där 

jag informerade om studien och inhämtade samtycken. Samtycke till min närvaro 

i verksamheterna finns från föräldrar, ungdomar, verksamhetsansvariga och an-

ställda. Det utlovades ingen belöning för att delta och det frivilliga i att medverka 

betonades.  Förfrågan formulerades så att det blev möjligt att säga nej för att inte 

utnyttja ungdomarnas beroendeställning. Några avstod från att vara med på film, 

vilket löstes genom att inte filma när dessa personer deltog. Både anställda och 
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unga fanns i den grupp som inte ville filmas. Där det genomfördes föräldramöten 

informerade jag om studien och samtliga berörda fick också hemskickad skriftlig 

information.  Det var viktigt med en lyhördhet inför samtycke om deltagande och 

filmande under fältstudiens gång och vid några tillfällen avbröts filmandet på 

någons önskemål. Trots samtycken begränsade jag användningen av kameran, 

eftersom jag bedömde att det kunde vara påfrestande för både de unga och an-

ställda att bli filmade.   

När man närmar sig dessa slutna miljöer där barn och ungdomar i olika ty-

per av svårigheter placerats är det viktigt med varsamhet och följsamhet för att bli 

insläppt och få tillåtelse att stanna kvar. Den etnografiska metoden där forskaren 

blir en bekant person ger visserligen motiv för deltagarna att dela med sig av sina 

erfarenheter, men kan också skapa en etisk risksituation. Vid fältstudien hände 

det att någon deltagare, ungdom eller anställd, vände sig till mig för att tala om t 

ex svåra situationer och det var nödvändigt att fundera över de etiska implikatio-

ner detta kunde innebära. Dessa samtal har utelämnats ur fältanteckningarna och 

sågs som en parentes i det övriga fältarbetet. Ingen enhet eller person omnämns 

med sina rätta namn i rapporten. Det insamlade materialet uppgavs endast kom-

ma att användas i forskningssammanhang. Filmandet har ibland, med hänsyn till 

situation, kompletterats eller ersatts med enbart etnografiska anteckningar, även 

om ungdomar eller de anställda samtyckt.  

Efter att ha placerat studien i en historisk och samhällelig kontext, presente-

rat tidigare forskning, klargjort begrepp samt teori och metod är det nu dags att 

presentera resultaten.  
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K a p i t e l  5  

MILJÖER FÖR KONSENSUS 

Intrycket av miljöerna jag fick när jag anlände till Myrmarken, Vallby och Sand-

backen förde tankarna åt skilda håll. Myrmarken såg ut som en förskola med lek-

plats i parken utanför. Vallby såg ut som ett lantbruk och Sandbacken som en 

gammaldags vårdinstitution på landet. De fysiska byggnaderna materialiserar 

olika diskurser, delvis från det förflutna. Dessa olika yttre fysiska inramningar 

(jmf Goffmans ‛frame‛59, 1974) ger värdefull information om vad det är som kan 

tänkas ha pågått i dessa verksamheter förr, men det säger mindre om det som 

sker där idag. För att förstå vad som pågår i verksamheterna studerar jag hur de 

inre miljöerna utformats och vilka aktiviteter som pågår där nu.  

I detta första resultatkapitel presenteras hur miljöerna utformats, vilket se-

dan relateras till hur olika diskurser kommit att stabiliseras och materialiseras i 

dem. Jag har i detta kapitel inspirerats av Laclau & Mouffe (1985) som menar att 

både miljöer och aktiviteter är upprepningar av diskurser och genom att studera 

vad som görs, var detta görs och när, kan de diskurser som används synliggöras.  

Miljöerna blir bärare av diskurser som används inom verksamheterna. De kan 

vara dominerande, men också mer ovanliga och artikuleras på olika vis. Detta 

synliggörs genom analys av placering av verksamheterna i olika byggnader, in-

redning i lokalerna, möblering och anslag på väggarna. 

Diskurserna är inte intressanta i sig, utan de är bärare av olika antaganden 

om vad som blir möjligt att göra och vilka aktörerna kan bli (Gubrium & Holstein, 

2001; Juhila, 2003). Genom att relatera miljöbeskrivningarna till diskurser kan den 

lokala prägeln generaliseras och möjliggöra en övergripande diskussion om hur 

särskilda verksamheter kan påverka unga på olika sätt och skapa både möjlighe-

ter och hinder.  

                                                 
59 Goffman säger så här om eng frame: “I assume that definitions of a situation are built up in accordance with 

principals of organization which govern events […] and our subjective involvement in them; frame is the word 
I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify” (Goffman, 1974, s 10-11). 
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Avskilda för förändring 

De tre verksamheter som ingår i studien ligger alla fysiskt avskilda från andra hus 

långt från ungdomarnas hemmiljöer. Inte inom någon av verksamheterna träffar 

de unga andra ungdomar i samma ålder, utanför den lilla gruppen som de själva 

tillhör. Inte heller när de har rast eller rör sig utanför byggnaderna kan de möta 

andra ungdomar. De är avskilda från de miljöer som de flesta andra barn och 

unga vistas i. Placeringen av verksamheterna innebär att ungdomarna inte har 

nära kontakt med den miljö de kommer från och de ungas möjlighet att förflytta 

sig begränsas. De anställda menar att den fysiska placeringen av verksamheterna 

ger ungdomarna skydd, men den innebär samtidigt att barn i den reguljära skolan 

skyddas från störande beteende. Det innebär att de som deltar i verksamheterna 

bryter upp från kamrater i bostadsområdet och hänvisas till en grupp med andra 

unga som också avskilts. De anställda uttrycker att lokaliseringen gagnar ungdo-

marna då de inte behöver möta andra unga som bor i deras hemmiljö. De unga 

‛behöver‛ inte heller vistas i stora grupper i den reguljära skolan. Hemmiljön och 

den vanliga klassen konstrueras som problem som de unga slipper och de an-

ställda anser att de unga har erbjudits något bättre än de tidigare fått.  

De två hemmen för vård eller boende, HVB-enheterna, som ingår i studien 

återfinns på landet. Vallby HVB lever upp till bilden av en barndomsidyll med 

djur och skogar och ett lantbruk med ladugårdar och andra faluröda byggnader i 

olika storlekar. De unga på Vallby, samtliga pojkar60, vistas i en lugn miljö med 

närhet till natur och är avskilda från staden. På skogsvägen, som leder till Vallby, 

kan man se rådjur och i hagarna går betande kor och Vallby är placerat ett gott 

stycke från allfartsvägarna. Det finns inga bussförbindelser och ungdomarna blir 

beroende av bilskjuts både för att ta sig till Vallby och därifrån.   

Sandbacken HVB ligger också på landet ett stycke från en stad. Det finns 

busstrafik som går förbi på vägen utanför, men turerna är glesa. Husen byggdes 

för många år sedan för att användas till vårdverksamhet och består av flera hus-

kroppar runt en innergård. Omgivningarna består även här av natur med skog 

och åkrar. Myrmarkens särskilda undervisningsgrupp ligger i ett grönområde med 

skogen på nära håll i ett mindre samhälle. Eftersom de unga på Myrmarken bor i 

sina föräldrahem är goda förbindelser en förutsättning för att kunna ta sig till 

                                                 
60 När exempel tas från Vallby och Myrmarken avses endast pojkar när jag talar om ”barnen”, ”de unga” eller 

”ungdomarna”. Ibland används också ”pojkar” i benämningen. 
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verksamheten varje dag. Flera av eleverna åker buss till Myrmarken, ibland över 

en mil, för att komma dit. Myrmarkens omgivningar utgör inte ungdomarnas 

närmiljö och byggnaden ligger i likhet med HVB-enheterna avskilt i förhållande 

till andra byggnader.  

Den omgivande miljön är lugn omkring alla tre verksamheterna. Den lantli-

ga inramningen kan associeras till realiserandet av det som kan benämnas ‛den 

goda barndomen‛. Den ideala miljön för barn har historiskt, under slutet på 1800-

talet och under 1900-talet, betraktats vara på landet (Sundqvist, 1994; Sandin, 

1995). Lokaliseringen av de insatser som då erbjöds var på landet och motiverades 

av att de unga skulle skyddas från farorna i staden och möjliggöra en utveckling 

till sund medborgare. Det bedömdes vara nyttigt för speciellt stadsbarn att vistas 

på landet i frisk luft och sunt arbete i t ex barnkolonins regi (se t ex Münger, 2000) 

där barn kunde ta del av andra värderingar än gatans. Ett sätt att förstå verksam-

heternas placering och de lantliga omgivningarna är att synen på den ‛goda 

barndomen‛ och att barn mår bäst på landet förefaller leva kvar.  

Verksamheternas placering kommenteras av en anställd som menar att den 

fysiskt sett avskilda lokaliseringen ger ett lugnt tempo där småskaligheten och 

fåtalet människor som rör sig där gör att det skapas en hälsosam, lugn miljö på 

landet. De unga förväntas återhämta sig, förändras och börja om på nytt utan att 

påverkas skadligt av andra. Placeringen av verksamheterna motiveras av de an-

ställda, nu precis som förr, genom ungdomarnas behov av skydd. Detta argument 

framkommer också i Bryderup, Madsen och Perthous (2002) studie. Där visar re-

sultaten att synen på unga i liknande situationer innebär att de ska skyddas t ex 

från storskaliga skolmiljöer. Istället för att betona att det är (också) andra som ska 

skyddas motiveras placeringen utifrån den unge själv.  

Kontroll över vardagen 

Både olikheter och likheter kan urskiljas mellan de olika verksamheternas sätt att 

organisera vardagen (se även bilaga 3). Olikheterna är uppenbara då det rör sig 

om skilda sätt att organisera och hantera unga utifrån uppdrag och tidsomfatt-

ning beroende på om det är ett HVB som Sandbacken, eller en särskild undervis-

ningsgrupp som Myrmarken, eller som i Vallby både och, men också likheterna är 

stora. Trots att de studerade verksamheterna styrs av olika lagstiftning, har olika 

huvudmän och delvis olika uppdrag visar resultaten på stora likheter i hur var-

dagen organiseras. 
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Likheterna består i att det är förmiddagarna som är mest rutiniserade och 

har flest aktiviteter oavsett om det är en särskild undervisningsgrupp eller ett 

HVB. Detta räknas som skoltid och kan i någon mån förstås som barns arbetstid, d 

v s det är i samband med dessa schemalagda aktiviteter som de förväntas göra en 

insats för att nå målen med vistelsen. Eftermiddagarna har mindre givna schema-

lagda aktiviteter och består med viss regelbundenhet (på alla tre verksamheterna) 

av olika träffar med unga, föräldrar, anställda och samverkansparter. Alla tre 

verksamheterna har möten med psykolog eller barn- och ungdomspsykiatri där 

verksamheterna också blir interprofessionella mötesarenor. Dessa möten sker ofta 

på eftermiddagarna, men läkar- och psykologkontakter bryter också schemat 

överlag vid behov på alla tre verksamheterna. Myrmarken har också möten med 

familjerna och föräldramöten där de anställda, föräldrar och unga förväntas delta 

efter skoltid på eftermiddagar och kvällar. De heldygnsbaserade HVB-enheterna 

har stora inslag av (föräldra)hemvistelse på lov och helger och därmed minskar 

olikheterna i hur mycket inflytande och stöd som kan ges, men också i vilken ut-

sträckning de olika typerna av verksamhet har kontroll över ungdomarnas tid.  

Elin, 14 år, på Sandbacken ger en inblick i hur hon upplever institutionslivet 

och hur den institutionella praktiken uppfattas av henne. Hon beskriver en liten 

värld där det är lätt att kontrollera det som sker. I exemplet konstrueras olika bil-

der av vad Elin behöver. Tydligast är att hon behöver kontrolleras, men hon be-

höver också lugn och ro och hon behöver komma hemifrån. I följande exempel är 

Elin betecknad som (E) samt jag själv/intervjuare som (S)61. 

Exempel 5:1 
Intervju med Elin  

S: Kan inte du berätta hur en vanlig dag ser ut? 

E: För mig är det skola eller från 8.20 till 2 och sen så kommer jag 

hem och sen så spelar vi kort och är ute och röker och pratar med dem 

som är här. Men det finns inte så jättemycket att prata om. Man vet 

redan hur alla mår och vad de gjort under dagen. Man vet redan allting 

så det finns nästan inget kvar att fråga om.(mm) och nej alltså vi gör 

ganska mycket på dagarna och så på kvällarna gör vi aktiviteter, bow-

ling och biljard och sen så fikar vi på onsdagarna.  

[5 rader borttaget] 

E: Ibland kan det vara hur tråkigt som helst. XX (mm) sitta och spela 

kort i ett halvår och sedan åka hem liksom. Det var så jag kände.  Jag 

började ju skolan efter tre veckor.  Första månaden var det tråkigt 

tråkigt tråkigt tråkigt tråkigt, jag vill hem tråkigt tråkigt, trå-

                                                 
61 I alla följande exempel i de fem resultatkapitlen kommer jag att markeras som (S). 
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kigt, tråkigt.(mm)  

S: Är det tre veckor sedan du började skolan sa du?(mm) mm Berätta om 

vad du tycker om att vara här nu. Du har ju sagt lite grann. Vad är 

bäst och sämst? 

E: Det som är bra är att komma bort hemifrån och ta det lugnt. (mm) 

men det som är dåligt är att soc har sagt olika saker och sen sa de 

att det skulle vara precis som hemma att man får träffa kompisar och 

man får åka iväg och alltså så där. Men här är det så att man får göra 

en dag på helgen och en dag i veckan så det är ju inte alls som hemma 

i alla fall. (nej) Man får sitta mycket på Sandbacken liksom.  Man får 

inte åka iväg så mycket. Och allting måste verkligen vara så man åker 

till Storstad ni åker då ni kommer då ni hämtar en ny elev. Allting 

ska vara så himla välplanerat. (mm) Man kan inte komma och säga att 

jag åker in till Storstad och jag tar bussen då och då. Måste kolla 

med den och den personalen och vilka som jobbar och vilka som kommer 

då och sen måste vi informera den och bla bla bla. Och det kan ta hur 

lång tid som helst. (Suckar) Jag vill bara hoppa ut hej då, och så 

åker man. 

Elin i exempel 5:1 upplever att det är svårt att leva på institutionen och ha ett 

privatliv när hon beskriver att ‛man vet redan allting‛. Hon beskriver ett vardags-

liv med begränsad frihet och mycket kontroll där hennes och de andra ungas hand-

lingsutrymme begränsas ‛man får inte åka i väg så mycket‛. Elin ger också uttryck 

för detta när hon beskriver hur tillfredställandet av hennes olika önskemål ska för-

ankras och beslutas i utsagor som ‛måste kolla med den och den‛.  Elin säger också 

att det är skönt att ‛komma bort hemifrån och ta det lugnt‛. Det ger en bild av att 

hon åkt från tillvaron tidigare och inte till verksamheten, d v s hon har inte valt att 

vara i denna verksamhet, men att det ändå är ‛bra att komma bort hemifrån‛. Hon 

uttrycker här en lättnad över att ha fått ta en paus. Hon förmedlar också att det 

finns andra än de anställda på Sandbacken som bestämmer över henne; ‛soc har 

sagt olika saker‛ och kontrollen över henne och vad som ska hända upplevs som 

omfattande vilket uttrycks som ‛allt ska vara så himla välplanerat‛.  

Planerande av vardagen och rutiner är en del av institutionens kännetecken, 

liksom offentliggörandet av det privata (Goffman, 1973) som Elin också ger ut-

tryck för. Elin ger en bild av hur hon motvilligt måste acceptera ett ordnande av 

hennes vardag, som innebär många inskränkningar av hennes rörelsefrihet och 

handlingsutrymme.  Den längtan hon ger uttryck för i ‛jag vill bara hoppa ut hej 

då‛ skildrar den tid och det liv som ska komma när hon efter placeringen ska 

återgå till en friare vardag utanför institutionens ram när hennes rumsliga och 

temporala off-time (Närvänen & Näsman, 2007) är slut.  

Verksamheternas organisering i tid och rum konstruerar de unga som i be-
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hov av att komma från andra ungdomar, komma från den reguljära skolan eller 

hemmiljön och förändra sig på olika sätt för att kunna samspela med andra. Alla 

verksamheterna som ingår i studien, ordnas på ett sådant sätt att det är problem-

ungdomar som är i behov av mycket kontroll, struktur, ordning, klara regler och 

fasta tider som konstrueras. Kontrollen åstadkoms bl a genom att avskilja dem 

och placera dem vid sidan av. Kontrollen av de unga sker gränsöverskridande 

genom kommunikation mellan föräldrar, anställda och unga och mellan olika 

professionella grupper om hur ungdomarna beter sig. De unga befinner sig i en 

situation där många professionella experter har definitionsrätt att tolka deras be-

teende hemma och i verksamheterna och de professionella kommunicerar med 

varandra och med föräldrarna om detta.  

Överskridanden mellan det privata och institutionella  

Verksamheten bedrivs i gränsområdet mellan det privata och det institutionella 

där ansvaret för de unga delas mellan föräldrar och samhälle. I dessa verksamhe-

ter överskrids eller upphävs ofta gränsen mellan det privata och det institutionel-

la. Det märks genom ordnandet av helger och andra ledigheter där de unga trots 

att de är placerade på HVB vistas mycket i föräldrahemmet. Många av de unga på 

Vallby åker hem på helgerna, antingen varje helg eller varannan. När det är skol-

lov åker de ofta hem till föräldrar under hela eller stora delar av lovet. Dessa re-

gelbundna inslag av vistelse i hemmet gör att Vallby ibland påminner om en in-

ternatskola. Under fältstudien visar det sig att det uppstår olika problem under 

hemmavistelserna. Dessa kräver olika lösningar när de unga kommer tillbaka till 

verksamheterna och leder till diskussioner och åtgärder som ofta involverar även 

föräldrar. Hemmiljön definieras alltså som problematisk och ett av institutionens 

uppdrag är att arbeta med överskridanden av gränsen mellan ‛hemma‛ och insti-

tutionen. Ibland håller de anställda kontakt under vistelsen i hemmet, men oftast 

hör de efter hur det fungerat via telefonsamtal vid hemvistelsens slut.  

På Sandbacken planeras aktiviteter på helgen tillsammans med de anställda 

som arbetar då. Önskemålen ska komma från de unga själva, menar de anställda. 

En del av ungdomarna åker hem till föräldrar över lov och ledigheter, men i bör-

jan av vistelsen är de unga kvar på Sandbacken. De ungas familj och nätverk 

bjuds in till Sandbacken på olika möten och planeringstillfällen. De tar del av vad 

som händer på Sandbacken, men förväntas också dela med sig av hur det varit 

hemma och i skolan innan placeringen. 
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Den särskilda undervisningsgruppen Myrmarken skiljer sig från HVB-

enheterna eftersom de unga inte bor där.  Under lov, eftermiddags- och helgakti-

viteter har pojkarna inte någon kontakt med de anställda, utan Myrmarken följer 

den reguljära skolans institutionella inramning. Ofta har anställda, ungdomarna 

och föräldrarna uppföljningsmöten på vardagarnas eftermiddagstid efter skolda-

gens slut, möten som handlar om de ungas beteenden mer än om skolresultat. 

Även om det inte finns någon kontakt mellan ungdomarna och de anställda på 

helgerna är vad som skett på helgen ett samtalsämne på morgonsamlingen. Det 

sker alltså olika överskridanden mellan det institutionella och det privata även på 

Myrmarken. Hur dagen inleds på Myrmarken är ytterligare ett exempel på detta. 

Varje morgon introducerar de anställda dagens innehåll för de unga. Genom en 

morgonsamling på madrasser på golvet ges på Myrmarken massage till lugn mu-

sik och sakta introduceras de unga till dagens aktiviteter. En pratstund om vad 

som hänt dagen innan och vad som ska ske denna dag genomförs tillsammans 

med ungdomarna innan madrasserna byts mot skolsalens bänkar. Denna mor-

gonaktivitet är en gränspassage mellan det privata och det institutionella där de 

unga anpassar sig till institutionens krav genom att de gör det som de anställda 

förväntar sig.  

Gränsöverskridandena mellan det privata och det offentliga samt mellan 

hemmet och institutionen skapar både möjligheter och begränsningar. De unga 

inlemmas i den institutionella ordningen genom arbetssätt där de anställdas kon-

troll får stöd även utanför institutionen av föräldrar. När de unga placerats skapas 

en viss möjlighet att lämna problem ‛hemma‛ bakom sig samtidigt som detta kan 

bli en begränsning genom att problem ‛hemma‛ inte blir en del av ‛problemet‛ 

på institutionen. När problemen som uppstår hemma hanteras som underlag för 

att kunna arbeta med svårigheterna, blir gränsöverskridandena mellan hem och 

institution en möjlighet att hjälpa de unga att hitta nya sätt att hantera och lösa 

vardagliga händelser. Utifrån de ungas perspektiv innebär kontakterna mellan de 

anställda och föräldrar att friheten inskränks och att deras handlingsutrymme 

krymper. Dessa överskridanden mellan institution och hem är ett kännetecken för 

vad som är centralt för dessa särskilda verksamheter. 

Väggarnas budskap 

När de unga vistas i dessa miljöer förmedlas på olika sätt, uttalade eller outtalade, 



 92 

vad som förväntas av dem. Outtalat sker det genom utformandet av miljöerna, 

möblering och genom anslag som sätts upp på väggarna av de anställda. Innehål-

let i anslagen kan analyseras som uttryck för en stabilisering av de olika domine-

rande diskurserna. Ingen verksamhet är helt renodlad och använder bara en 

diskurs, men ibland på olika ställen i miljöerna, t ex på anslag, blir en diskurs sär-

skilt synlig.  Dessa anslag består av budskap som de anställda vill ska nå de unga 

och de andra anställda.  På Vallby såg anslagen ut på detta vis: 

Exempel 5:2 
Anslag på väggen i skolsalen på Vallby 

STANNA   TÄNK    OBSERVERA      PLANERA 

Att känna sig ansvarig 

Att känna att du duger 

Att känna sig uppskattad 

 

Anslaget är skrivet på det sätt att budskapet är riktat till individer och inte 

till gruppen. Det står t ex ‛du‛, vilket också gör att alla kan identifiera sig med att 

vara mottagare. Budskapet riktas till ungdomarna, men också till de anställda 

som uppmanas att sträva efter att förändra de ungas känslor åt ett visst håll. De 

första raderna ‛stanna tänk observera planera‛ fokuserar individens egen möjlig-

het att kontrollera sina handlingar genom att tänka efter före handling och hindra 

att de styrs av tillfälliga impulser. De kommande tre raderna fokuserar på upp-

maningar om att känna sig ansvarig, känna att man duger och känna sig uppskat-

tad.  

Raderna uttrycker att de unga konstrueras som att de inte känner att de du-

ger nu och att deras självkänsla brister. Problemen blir individens och lösningen 

blir också individuell och utgår från att den enskilde själv kan kontrollera sina 

känslor oavsett omgivning. De unga uppmanas att förändra känslan. Anslaget 

utgår från att förändringen av hur de ska känna är något som pojkarna kan åstad-

komma på egen hand oavsett det sammanhang de är satta i. Problemen beskrivs 

som bristande ansvarsförmåga, dålig självkänsla och oförmåga att överblicka och 

planera sitt handlande. Dessa unga ska, som Palmblad och Petersson (2003) lyfter 

fram som viktiga förmågor, bli ansvarstagande, få bättre självförtroende och 

självkänsla samt inse sina begränsningar och förmågor. Fokus på känslan är 

gemensam med en psykodynamisk diskurs och så också den tydliga tidsramen 

som i nästa exempel på vägganslag.  
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Exempel 5:3  
Schema på Vallby 

08.20-09.30 

09.30-09.40  RAST 

09.40-10.30 

10.30-10.40 RAST 

10.40-11.20 

11.30-12.10 LUNCH 

12.10-13.00 

 

Schemat anger bara innehållet i det som är rast och det som är lunch, i övrigt 

är det tomt. Här möjliggörs flexibilitet och anpassning till individen. Det finns ett 

stort förhandlingsutrymme om vad de tomma tidsutrymmena ska fyllas med. 

Schemat slutar kl 13.00 även om eftermiddagsaktiviteterna fortsätter t ex med fy-

siska aktiviteter, något som dock inte av de anställda noteras som hemmahörande 

på skolschemat. Trots att Vallby är ett HVB, där de unga vistas dygnet runt, avser 

schemat endast delar av skoltiden.  

På väggarna på Myrmarken finns det en tavla att skriva på längst fram. Teck-

ningar som eleverna gjort i skolundervisningen sitter uppsatta på väggarna. Runt 

klassrummet finns en tidslinje som börjar med bilder från istiden och går fram till 

bronsåldern, vanliga i skolsammanhang. Genom skrivtavlan och teckningarna, 

som är vanliga skolartefakter, konstrueras ett klassrum. Det finns också ett sche-

ma för veckans olika ämnen och en almanacka för månaden uppsatt på väggen. 

Det finns regler uppsatta om ART62 och på väggarna sitter de poänglistor från 

teckenekonomin63 som fylls i av de anställda för varje elev och anger hur många 

poäng var och en av de unga har samlat.  

Exempel 5:4   
Anslag i Myrmarkens klassrum 

Situation           Vad utlöste problemet?  

Beteende            Vad gjorde du? 

Konsekvens          Vad  blev konsekvenserna? 

 

                                                 
62 ART Aggression Replacement Training. Ett kognitivt och praktiskt utformat arbetssätt där de unga tränar 

socialt samspel och strategier för att kontrollera aggressivitet. 

63 Teckenekonomi är ett belöningssystem där poäng motsvarande förmåner erhålls. 
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Regler: 

Inte prata rakt ut 

Sitta stilla på sin plats och inte röra sakerna på bänken 

Alla rollspelar 

Alla deltar aktivt 

Konsekvens: Vuxna bestämmer när eleven bör gå ut. 

 

Det första anslaget i exempel 5:4 bär spår av en ART-lektion. Det visar på att 

de unga ska träna sin analytiska reflekterande förmåga ‛Vad utlöste problemet‛ 

och ‛vad gjorde du‛ samt se ‛konsekvenser‛ av sitt handlande. De unga konstru-

eras som personer som behöver träna just detta. I kapitel sex visar jag hur denna 

träning kan gå till. I exempel 5:4 andra anslag beskrivs de regler som lyfts fram 

som särskilt viktiga av de anställda. De ska träna sig på att vara tysta och att stilla 

samtidigt som det också framgår att det är önskvärt att vara aktiv vid vissa tillfäl-

len. Om dessa regler bryts leder det till att de unga får poängavdrag. Om en pojke 

inte sköter sig som reglerna föreskriver, t ex om han pratar rätt ut utan att räcka 

upp handen eller om han vägrar att göra som läraren säger kan han också bli av 

med de tolv poäng som han annars innehar varje morgon. 

De poäng som blir kvar kan växlas in mot olika aktiviteter t ex att åka go-

cart, gå till badhuset eller göra vad de vill en hel dag med sin lärare. Nedanståen-

de skylt visar på vad olika antal poäng motsvarar om de unga väljer att växla in 

dem mot belöningar. 

Exempel 5:5 
Anslag på Myrmarken 

30 p: glass eller läsk 

100p: baka och ta med hem 

220p: badhus 

300p: bio 

500p: tivoli 

 

Skyltarna är även på Myrmarken riktade till var och en av pojkarna, men 

inte på det känslomässiga planet som på Vallby utan mer kognitivt inriktade. Här 

signaleras att det är tanken och beteendet som det är fel på. Anslagen innehåller 

instruktioner om önskat beteende och vad som händer om man inte följer dessa. 

Det behavioristiska synsättet med möjliga belöningar eller indragna belöningar 
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verkar vara det som slår igenom mest i väggarnas budskap64 där de unga betrak-

tas som utifrånstyrda.  

På Sandbacken finns också anslag, men i mindre utsträckning än på de andra 

två verksamheterna. Ett av dem som jag kunde hitta var nedanstående anslag i 

A4-format som var uppsatt på Verket. Till vänster på anslaget står ungdomarnas 

namn och längre till höger står vilken anställd som de ska ha kontakt med under 

denna timme. Detta anslag blir underlag för både unga och anställda i hur dagen 

ska se ut. 

Exempel 5:6 
Schema på Sandbacken 

 

 

   

SCHEMA 

8.45    9.45     10.45    12.00    15.00 16.00               

Tobias Hemma på ledighet--------L----------- 

Efraem Peter  Niklas  Annika    U  Annika skjutsar E                       

Titti Niklas Annika  Peter     N  Klippning kl 13.30 

Aldin Annika Peter  Niklas     C  Kul ihop med  Niklas 

Alba Peter  Niklas  Annika    H  Nätverksmöte 

Daniel Niklas Annika Peter      L  Klippning kl 13.30 

Camilla Annika  Peter, Niklas    U 

Klas Praktiserar              N        

Emma Hälsa på hos praktikplats  

 

Detta innebär att tidsstrukturen och vad man ska göra är mycket tydlig på en 

nivå, d v s vilka unga som ska träffa vilken anställd under en viss tid. Genom an-

slaget konstrueras att det är mötet eller kanske t o m relationen mellan ungdomar 

och de anställda som är viktig inom verksamheten. På Sandbackens anslag med 

fokus på mötet betonas samspel, interaktion och relation. Användningen av för-

namnen förmedlar också en familjär ton och gör de unga till subjekt. Det är en an-

ställd och två-tre ungdomar som bildar en mindre grupp i gruppen under en tim-

ma. Ungdomarna vet var de ska vara genom att de olika anställda är i olika rum. 

Däremot står det inget på schemat om vad de unga ska göra tillsammans med de 

anställda, vilket skulle kunna förstås som att relationen är överordnad aktiviteten.  

                                                 
64 Se även avsnittet om teckenekonomi som en del av belöningssystemen senare i detta kapitel.  
 



 96 

Förändring av de unga 

Genom att de unga vistas i avskilda miljöer skapas arenor för ett förändringsarbe-

te med begränsad insyn från utomstående. Vardagen är påverkad av antaganden 

om att ungdomarna behöver förändra sitt sätt att tänka, känna och agera. Ansla-

gen initierar förändringsprocesser och innehåller fragment från olika diskurser 

om vad som är önskvärt och artikulerar olika konstruktioner av problemen och 

åtgärderna. Anslagen liknar varandra genom att alla tre verksamheterna har ung-

domarna själva i fokus. Budskapen på väggarna har tydligt fokus på att alla dessa 

verksamheter syftar till att förändra de ungas beteende, men också på vilka de är 

och borde vara. Ungdomarna ska i högre utsträckning kunna kontrollera sig själ-

va och det kan uppnås genom att känna och tänka på ett annat sätt. Det finns en 

uppmaning till de unga att de är aktörer i sin egen vardag, men budskapen ger 

också en ideologisk introduktion till alla som rör sig i lokalerna i vad som anses 

vara lämpligt att sträva efter.  

Anslagen skiljer sig också åt. Resultaten visar att de tre verksamheternas an-

slag artikulerar tre olika diskurser om vad som ses som det huvudsakliga institu-

tionella uppdraget och därmed också vad arbetet ska inriktas mot. Anslagen for-

mulerar problemen på ett visst sätt och föreskriver en viss typ av lösning. Ingen 

verksamhet använder bara en diskurs och utgångspunkten i föreliggande studie 

är att de blandas, men att vissa kan vara mer dominerande än andra. På Vallby är 

väggarnas budskap orienterade mot att de unga ska känna, vilket ger intryck av 

en psykodynamisk diskurs med fokus på bearbetning av känslor. Här konstrueras 

de unga som personer som är i behov av att komma i kontakt med sina känslor i 

syfte att t ex bygga upp sin självkänsla.  Myrmarkens anslag betonar istället för 

känslor att de unga ska tänka innan handling och visar på en kognitiv diskurs med 

fokus på tanken. Förändring sett genom en kognitiv lins innebär att förändring 

sker när de unga lärt sig att tänka annorlunda. På dessa anslag inriktas budskapet 

på att kontrollera tanken för att skapa (själv)reglering. En behavioristisk diskurs blir 

också synlig där de ungas beteende konstrueras som felinlärt, men där det blir 

möjligt för ungdomarna att lära om. På Sandbackens anslag betonas de relationel-

la aspekterna. De unga konstrueras som i behov av att vara tillsammans med 

andra vuxna och nätverket. Detta skulle kunna framstå som ett uttryck för en rela-

tionellt inriktad interaktionistisk diskurs. Här är det de ungas sammanhang och 

samspel med andra som är det centrala, framför allt för den förändring som ska 

ske. ‛Vad‛ som ska stå på schemat är underordnat ‛med vem‛. Alla dessa fyra 
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diskurser kommer från psykologi och används både inom undervisning och inom 

behandling. Det går inte att påstå att de enbart är behandlingsdiskurser eftersom 

dessa diskurser också kan styra pedagogiskt inriktat arbete. Jag väljer därför att 

benämna dessa psykologiskt inriktade diskurser för förändringsdiskurser.  

Arbete i hemlika miljöer 

De studerade verksamheterna är alla komplexa miljöer, vilka ska klara många 

olika aktiviteter. Översikterna över de tre verksamheternas dagliga innehåll (se 

bilaga 3) visar att verksamheterna sätter mycket klara gränser och strukturer ge-

nom noggranna angivelser av tider och platser. Kontroll är centralt och återkom-

mer på olika sätt. Betoningen på struktur och gränser konstruerar ungdomarna 

som i behov av just detta och att de unga är gränslösa och regelöverträdande.  

Det går också att presentera en annan bild av verksamheterna där de istället går 

att se som svårdefinierade. I alla verksamheterna finns stora inslag av flexibilitet i 

sätten att ordna miljöerna, vilket gör dem mångfasetterade. En möjliggörande fak-

tor i detta är de hemlika inslagen som förekommer i alla tre verksamheter. 

Hemlikt som ett sätt att förändra 

Tydligast att ordna miljöerna som ett hem är Vallby, där förändringsdiskurserna 

har tonats ner och det hemlika dominerar. Det blir synligt genom att möbler och 

inredning som förekommer i ett hem finns på samma sätt, fast förstorat för att 

motsvara det större antalet personer som vistas i miljön. Sjukhuslik inredning som 

istället skulle manifestera att de unga ska behandlas har förminskats. Det sker t ex 

genom att de anställda gör stora ansträngningar för att behålla bilden av ett tradi-

tionellt hem, t ex bärs de varor som behövs dagligen från en angränsande lokal då 

det inte finns plats i kylar och frys för den mat som krävs varje dag. Köket är flera 

gånger så stort som ett traditionellt kök för att kunna klara att servera alla anställ-

da och placerade ungdomarna. Köket har ändå bara en vanlig spis, diskmaskin, 

kyl o s v trots att det är många, fler än 20 personer, som äter på Vallby varje dag. 

Köket saknar t ex stekbord, stora diskmaskiner och rostfria ytor som annars är 

brukliga på behandlingsinstitutioner för samma antal placerade. Pojkarna på 

Vallby har egna rum och nyckel till sitt eget rum och den som vill kan låsa om 

sina saker och om sig själva när de vill, även om de anställda kan låsa upp dörren. 

Det finns också ett rum möblerat som ett vardagsrum. Rummet har en större bok-
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hylla med lite prydnadssaker, ett fotografi på en av de anställda, en soffa, en fåtölj 

och ett soffbord och utgör därmed en ganska traditionell möblering av ett var-

dagsrum.  Rummet visar på detta sätt upp något ‛hemlikt‛. Det hemlika och om-

händertagande kan kopplas samman med en omsorgsdiskurs. Omsorgsdiskursen 

är inte i lika stor utsträckning inriktad på att förändra de unga. Den styr hur arbe-

tet inriktas på att ta om hand och att skapa en vardag tillsammans. 

Samma rum kan också artikulera förändringsdiskurser. Rummet används 

för alla typer av samtal med pojkarna och deras familjer tillsammans med före-

ståndare och psykolog och det kallas ibland för terapirummet. Här görs alltså 

‛behandling‛. Också vissa delar av inredningen aktualiserar förändringsdiskur-

ser. Den är i vissa avseenden, precis som på sjukhus, avskalad och opersonlig och 

möbleringen är enkel och ser robustare och tåligare ut än vad jag bedömer är van-

ligt i ett hem.  Institutionsmässig är också den stora bilparkeringen. Flödet av mer 

eller mindre okända personer är också annorlunda liksom antalet personer som 

rör sig i rummen. Glidningen i språkbruk för vad rummen kallas och vad rum-

men används till, indikerar att det inte är ett traditionellt hem, t ex kallas samma 

rum terapirum, samtalsrum och vardagsrum, men används som tera-

pi/samtalsrum. Benämningar tillhörande det hemlika och omsorgsdiskursen 

blandas med benämningar från förändringsdiskurser.  

Det finns en strävan att behålla den hemlika inramningen och att föredra 

benämningar från hemmet bland de anställda på Vallby. Uppställda symboler i 

form av fotografier och prydnadssaker ger känslan av något hemlikt, men i poj-

karnas TV-rum saknas dessa symboler, krukväxterna är döda och det är mycket 

som är trasigt och förstört. Det är upplåst i alla rum förutom skolan och teoretiskt 

sett har pojkarna full tillgång till alla rum, men de förväntas inte vara i terapi-

rummet eller telefonrummet om det inte är terapi eller telefonsamtal på gång. På 

dessa sätt är Vallby lika mycket en behandlingsinstitution som ett hem d v s det 

hemlika används för att möjliggöra behandling. Strävandena går att tolka som att 

det finns en vilja att tona ner det som kan ge en bild av att de som vistas där ska 

behandlas, att de skulle vara patienter. Det finns inga synliga medicinska attribut  

t ex inga spår av medicinering eller motsvarighet till skolsköterskans mottag-

ningsrum. Det sker på så sätt en normalisering av behandlingsinsatser. 
Inredningen av lokalerna gör att Vallby framstår som ett hem. Ett exempel 

på det är att administrationen av verksamheten sker i ett litet rum på cirka fem 

kvadratmeter och inte är större än om det hade varit något som liknade arbetsrum 
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eller kontor i ett hem. I detta rum, avskilt, låst och osynligt, förvaras det material 

som påminner besökare om att Vallby inte bara är ett hem utan ett HVB. Här för-

varas bl a behandlingsplaner, journaler samt personaladministrativa dokument 

som scheman och fakturor. På kontoret avhandlas ämnen som inte ska höras av 

alla. Där finns pengar, telefoner och de nycklar som de anställda kan behöva. I 

detta lilla rum sker alltså det som hör till för att driva Vallbys verksamhet. Det 

finns heller inget personalrum eller omklädningsrum. De institutionella markörer 

som visar att vissa personer arbetar på Vallby och alltså inte bara bor tillsammans 

saknas, förutom det låsta kontorsrummet.  

Den dagliga livsföringen på Vallby kräver dock stora utrymmen då det på-

går många parallella aktiviteter. Det är ofta olika hantverkare och anställda i lant-

bruket som blandas med behandlingsassister, lärare och kokerskan i köket. Vete-

rinären, hovslagaren och ett par socialsekreterare som ska hälsa på en placerad 

pojke kan också konkurrera om tillgången till rummen. Flödet av personer kom-

municerar att det pågår annat än att ungdomar bor i dessa lokaler. De unga befin-

ner sig sammanhang som kan tolkas och förstås på olika sätt där motbilder till det 

vanliga hemmet förstärker konstruktionen av de unga som annorlunda och i be-

hov av åtgärder av olika slag. 

På Sandbacken används byggnaderna från det stora sjukhus som lokaliserats 

här tidigare. Det finns alltså ett arv från de stora vårdinstitutionernas tid som 

präglar utseendet på Sandbacken och de sjukhusliknande byggnaderna förstärker 

intrycket av behandlingsverksamhet. De anställda har, liksom på Vallby, gjort 

stora ansträngningar för att inte miljön ska uppfattas som en behandlingsinstitu-

tion. Möblering i form av soffor och utsmyckningar i de stora rummen för istället 

tankarna till pensionatsmiljöer.  De stora lokalerna för med sig det goda att det 

finns många rum att tillgå och gott om plats. Det är dock svårt att få överblick 

över var alla är och populära ställen att vistas på för både anställda och ungdomar 

är just mellan alla rum, vid trappor och korridorer. Där går det också mycket lätt 

att hålla kontrollen på var alla befinner sig och vem som passerar ut och in. Om 

man skulle tala om behandlingsinstitutionens panopticon65 är det just här som de 

anställda, men också de unga kan kontrollera vem som rör sig var. Det är också en 

självvald placering och lika ofta vald av ungdomar som av anställda. 

                                                 
65 Panopticon avser ett byggnadssätt där anställda kunde övervaka många intagna utan att själva bli sedda (Fouca-

ult, 1975). 
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I en angränsande byggnad är det inrett för att kunna ta emot ungdomarnas famil-

jer när de kommer på besök. I ett av de större rummen finns TV och video och där 

finns möjlighet för många att sitta samtidigt tillsammans. Rummet har möblerats 

med stora soffor, och rummet påminner om exempelvis ett pensionat eller hotell-

entré. Matsalen är stor och det finns ett tillhörande storkök, d v s många rostfria 

bänkar i stål, stekbord och kylrum. Köket är ingen samlingspunkt på Sandbacken, 

på det sätt som på Vallby, utan det är en arbetsplats för kökspersonalen, även om 

vissa unga ibland hjälper till att laga maten. Det finns flera kontor och ett sam-

manträdesrum som används vid möten och överlämningar mellan olika anställda. 

Kontor och personalutrymmen hålls låsta för ungdomarna, vilket visar att detta 

inte bara är en verksamhet som är hem. Här äger en del enskilda samtal rum mel-

lan personal och ungdomar och här förvaras de journaler som HVB är skyldiga att 

föra. De anställda har ett eget omklädningsrum och det finns ett rum där den 

nattarbetande sover. I detta rum är det dock tillåtet att vistas även som ungdom 

om man är i sällskap med någon av de anställda. Alla pojkar och flickor som vis-

tas på Sandbacken har ett eget rum och det finns samlingsutrymmen på flera stäl-

len. I ett av samlingsrummen står ett TV-spel kopplat till en TV, där det ofta sitter 

någon ungdom och spelar. Ett annat rum är dramarummet där det finns en mu-

sikanläggning. Det finns ett rum med arbetsmaterial i form av färger och penslar, 

gips och annat material. Tidigare alster finns placerade i hyllor längs med väggar-

na och teckningar och målningar sitter uppsatta på väggarna. Kreativt inriktat 

arbete används i psykoterapeutiskt syfte inom t ex bildterapi, men kreativitet är 

också centralt i verksamhet för yngre barn, t ex på förskola. Rummet påminner 

delvis om en skapande verkstad med små lerfigurer på tork.   

Rummet kan användas på olika sätt och också för att utreda ungdomarnas 

behov av insatser genom att de anställda studerar det de unga kommunicerar ge-

nom sina bilder. De unga använder ibland denna kreativa verkstad för att fördri-

va tiden och ibland upptäcker de glädje i att skapa något fint till sig själva. Detta 

är ett rum med många motiv och där skola, behandling och fritid sker samtidigt 

och där det blir möjligt för unga och anställda att definiera situationen och sig 

själva mycket olika. Behandlingsinstitutionens kreativt inriktade arbete och sym-

boler blandas med skolsalens och vad som förväntas hända i denna miljö är 

mångfacetterat. Detta möjliggör många olika typer av aktiviteter och det finns i 

miljöerna en öppenhet och det innebär en rörlighet och ‛mjukhet‛ av hur olika 

rum kan användas. 



 101 

Myrmarkens lokaler är inte utformade som en skola, men ett par av de mind-

re rummen är traditionellt66 inredda med en skrivtavla och en bänk till varje barn. 

Mellan de två klassrumsliknande rummen finns ett rum som förbinder de två. På 

detta vis liknar det en skola, men också andra inslag finns i miljöerna och de an-

ställda talar om ‛avdelning‛ istället för ‛klass‛. I valet av benämningen ‛avdel-

ning‛ märks inverkan från behandlingsinstitutionella synsätt eller från förskole-

verksamhet, som också vanligen delas in i ‛avdelningar‛.  Det korridorliknande 

rummet mellan de två ‛klassrummen‛ är låst vilket gör det svårt att förflytta sig 

obehindrat mellan rummen. Vid vissa tider vill inte de anställda bli störda och då 

ignorerar de knackningar. Ingen av pojkarna har nyckel och jag erbjuds inte heller 

någon nyckel. Det innebär att jag ibland står utelåst och rörligheten begränsas. 

Dock inte inlåst, d v s det är inte antaganden som handlar om att stänga inne, utan 

ute. Låsbara korridorer skiljer sig från den traditionella skolan och möjliggör kon-

troll över hur det går att röra sig i rummen. Det är de anställda som har nycklar 

och kan välja att låsa upp eller inte, vilket tydliggör makthierarkier. Markörer som 

nycklar och de låsta rummen går emot det hemlika och kan motverka förtroende-

fullt samarbete och att de unga delar med sig av det privata. De låsta rummen kan 

också användas för att stärka relationen mellan de unga och de anställda genom 

att de anställda visar de unga förtroende genom att låta dem få tillgång till nyck-

larna. De unga kan t ex gå och hämta något i materialförrådet som annars är låst. 

På Myrmarken finns ett personalrum, som vid behov används som grupp-

rum i undervisningen eller för samtal med föräldrar och andra samarbetspartner    

t ex barn- och ungdomspsykiatri eller socialtjänst. Rummens funktioner skiftar 

över tid och i samma rum genomförs samtal som både berör skol- och familjesitua-

tionen. Detta får Myrmarken att likna HVB-enheterna i fråga om att arbeta med 

förändringsprocesser som inkluderar både unga och föräldrar. I det större rummet 

på Myrmarken sker en samling av pojkarna avdelningsvis varje morgon med 

småprat, reflektion och planering. Det vittnar om ett arbetssätt som kan kopplas 

samman både med de yngre årskurserna och med förskola,67 men också med det 

behandlingsinstitutionella t ex miljöterapeutiska. Detta intryck förstärks av att 

både anställda och ungdomar tillbringar rasten tillsammans. De unga har möjlig-

                                                 
66 Bänkar och en skrivtavla längst fram har till helt nyligen betraktats som en traditionell skolmiljö även om skolor 

ibland börjar inredas på andra sätt. 

67 Att ha samling i ring på golvet är något som både finns som inslag i förskolan (Markström, 2005) såväl som i 
olika typer av behandlingsinstitutioner. 
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het att se sig själva som lekande barn under övervakning av vuxna. En del unga 

antar detta tillskrivande medan andra avvisar det. En av de äldsta pojkarna tycker 

det är mycket barnsligt att de ska åka pulka på rasten med överdragsbyxor i snön 

och när de är ute står han istället och försöker upprätthålla värdigheten som nybli-

ven tonåring, några steg därifrån. Det finns en lekplats med leksaker för små barn, 

som pojkarna upplever som besvärande. ‛Vi är väl inga småbarn‛, säger en pojke 

indignerat till mig. Detta tillsammans med de ungas beskrivningar av att de tycker 

att de ibland behandlas som småbarn vittnar om att detta också är en verksamhet 

där omsorgsdiskursen vid sidan om mer förändringsinriktade diskurser är fram-

trädande. Här framträder också att de ses som yngre barn och att ålder inte blir en 

helt relevant kategori för att se och bedöma de unga, vilket kommer att upprepas 

och blir synligt också på andra sätt i det empiriska materialet. 

Trots att Myrmarken, sorterar under Skolverket och är en särskild undervis-

ningsgrupp, används den hemlika miljön också här. Det hemlika styrt av om-

sorgsdiskursen används för att ge en trygg atmosfär och i kontaktskapande syfte. 

Den motverkar därmed möjligheten att hålla distans. Det hemlika på Myrmarken 

blir tydligast i samband med måltidernas organisering. Det finns ett mindre kök 

där måltiderna lagas av en kokerska. Hon äter tillsammans med övriga anställda 

och pojkgruppen och det är också hon som sköter städningen. Det liknar ett tradi-

tionellt kök hemma hos en familj och saknar den storköksmiljö som kan återfinnas 

i skolmiljöer. Det finns ett köksbord där alla kan få plats tillsammans och där ser-

veras förmiddagsmål och lunch. Här har pojkarna hemkunskap tillsammans med 

kokerskan. Pojkarna får också hjälpa till med att förbereda maten, vilket ökar det 

hemlika intrycket där t ex omdömen om maten bemöts från alla som varit med 

och lagat den. Det hemlika tar sig också uttryck i att alla tar av sig ytterskor och 

att de anställda och de unga vistas tillsammans på rasterna ofta i köket under ti-

den några plockar undan och tar itu med disken. Det är ett ideal, uppger de an-

ställda, att ha både en kvinnlig och en manlig personal knuten till grupperna, vil-

ket ger associationer om en ‛mamma‛ och ‛pappa‛ och ett återskapande av famil-

jen som tankefigur. Trots att denna verksamhet formellt sett är en särskild under-

visningsgrupp, en skola, ser köket mer hemlikt ut än t ex på Sandbacken som är 

ett HVB, ett ‛hem‛. Det finns också mer soffor att sitta i än i den reguljära skolan. 

Allt detta sammantaget att det är en del i verksamheten att använda det hemlika i 

syfte att nå de unga och i förlängningen kunna undervisa dem. 

Det är inte helt enkelt att beskriva vad detta är för verksamhet. ‛Det här är 
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ett ställe där man får arbeta och får lite mat‛ säger en pojke till mig när han förstår 

att jag är där för att få veta hur det är att vara på Myrmarken. Han skrattar när 

han säger det och plirar med ögonen och blir kittlad av en kvinnlig anställd som 

sitter bredvid. Uttalandet kan dock visa att pojken uppfattat att det är något spe-

ciellt med skolan där han går och att det kan finnas anledning att skoja om vad 

det är för ställe. Han blir också en röst från det förflutna och visar hur han uppfat-

tat att verksamheten förutom undervisning också kan ses som arbete och som 

straff, precis som Swärd (1993) visade i en historiskt inriktad studie. Det är alltså 

inte helt självklart vad det är man ägnar sig åt på Myrmarken eller vad det är som 

ska åstadkommas. Denna oklarhet förstärks genom att också andra spår kan skön-

jas i verksamheterna, t ex spår av att de unga straffas, sysselsätts eller är på rekre-

ation som framgår i de kommande avsnitten. 

Disciplin och straff 

Verksamheterna ger också ett disciplinerande intryck. Det blir särskilt framträ-

dande på Vallby. Ett exempel på det är när ordningen upprätthålls i skolan på 

Vallby. Behandlingsassistenterna har tidvis ett vaktande kroppsspråk, en del mer 

än andra. Detta gestaltar sig genom att de under lektionstid står tillbakalutade 

mot en vägg och iakttar allt som händer och sedan ingriper om någon bryter mot 

en regel. Ingripandena kan vara av fysisk karaktär som att hålla fast och t ex hind-

ra att någon av de unga försöker slå någon. Pojkarna på Vallby uttrycker sig ofta i 

form av referenser till kriminalitet.  De talar om permissioner och att de vill där-

ifrån, även de som är där genom en frivillig placering. De beter sig i flera avseen-

den som om de är i fängelse, bl a talar de om varandra som kriminella, t ex ‛värl-

dens bästa mopedtjuv‛. När jag frågar de unga på Vallby om varför de är place-

rade är kriminalitet något som de unga framhåller. De refererar till fängelsemiljö-

er hämtade från amerikanska filmer de sett med detta tema och det är detta spel 

som verkar iscensättas. De visar upp en bild av att vara stora, starka, tysta män 

som inte ‛tjallar‛ på varandra och som sköter sitt, så de efter avtjänad tid kan få 

åka därifrån, hem till kompisarna. I denna bemärkelse blir verksamhetens disci-

plinerande (Foucault, 1975; Madsen, 2001, 2005) inslag mycket tydliga. Pojkarna 

synliggör genom regelöverträdelser de disciplinerande inslagen i verksamheten 

och det blir svårare att omformulera disciplinerande funktioner som stödinsatser, 

vilket annars kan vara ett sätt att hantera de anställdas dubbla uppdrag att både 

ge stöd och kontrollera (Järvinen och Mik-Meyer, 2003).  
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Ibland straffas hela ungdomsgruppen för individuella regelöverträdelser. 

Detta blir synligt på Vallby genom ett kryssystem. Högst upp på tavlan i skolsalen 

finns en ritad kalender för ca 2,5 veckor där de anställda kryssar i rött om någon i 

gruppen inte skött sig bra och grönt om alla i gruppen uppfört sig väl hela dagen. 

Bedömningen av gruppen som helhet visar att de anställda utgår från att det finns 

en grupp som de unga ingår i och där den enskildes beteende kan få konsekven-

ser för alla. Exempelvis om alla pojkarna sköter sig på dagen kan gruppen exem-

pelvis få åka till simhallen på kvällen. Arbetssättet tar utgångspunkt i att de unga 

gjort något fel som de ska straffas för. Den konstruerar de unga som opålitliga och 

potentiellt farliga. 

Fritidgårdsmiljöer 

I analysen av miljöerna framträder också bilder som påminner om en nedtonad 

fritidsgårdsmiljö, som handlar om kamratskap och tidsfördriv och som tar sin 

utgångspunkt i fritidshemmet/gården som tankefigur. Tydligast visas detta på 

Sandbackens där miljöer och aktiviteter innehåller mycket som påminner om att 

fritidsgården. Trots den historiskt mycket vårdinriktade rumsliga organiseringen 

på Sandbacken ger en av de anställda mig en bild av verksamheten, som att det är 

som en gigantisk fritidsgård. Musikinslaget talar om att detta är ungdomarnas 

område där de unga kan göra sådant som tonåringar gör. Bilden av fritidsgård 

förstärks av de många olika fritidsaktiviteterna knutna till de olika lokalerna. På 

Sandbacken finns ett särskilt rum för musik med sköna soffor där de unga och de 

anställda är ibland vid olika samlingar, men det behövs nyckel för att komma in. 

Det finns ett rum för pingis, men jag ser ingen spela där under mina fältstudier.  

Denna miljö ger utrymme för de unga att vara just tonåringar. 

Rekreation 

En annan typ av miljö som framträder och som blir tydlig bara på Sandbacken 

handlar om ledighet och rekreation. De anställda strävar efter att få de unga att 

tycka att det känns trevligt att bo på Sandbacken och där blir måltiderna viktiga 

för att förmedla detta. Måltiderna på Sandbacken liknar ett pensionats där alla, 

både ungdomar och anställda, kommer strosande och tar för sig av olika rätter 

och sätter sig blandat, anställda och unga, oftast under trevligt samspråk. Köks-

personalen är klädd med volangförkläden och passar upp under tiden och äter 

inte tillsammans med de andra anställda eller de unga. De servar ‛gästerna‛. De 
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institutionella miljöer, ett pensionat eller en fritidsgård, konstruerar de unga mer 

som gäster och tonåringar än som annorlunda och i behov av åtgärder. Dessa mil-

jöer normaliserar de unga mer än de gör dem avvikande. 

Medicin 

Den medicinska miljön är inte framträdande trots att utredning-åtgärder är en 

dominerande tankefigur precis som inom medicin. Verksamheterna utformas inte 

enligt sjukhusmetaforen. Det finns ingen sjukstuga, sjukrum eller medicin-

utdelning. Den rumsliga organiseringen påminner inte om sjukhus på någon av 

verksamheterna. Ungdomarna ses inte som sjuka även om de inom ramen för en 

psykodynamisk diskurs ibland kan betraktas omfattas av någon typ av störning 

eller funktionsnedsättning. Den medicinska diskursen (diagnoser av neuropsyki-

atriska störningar) avlastar skuld från de unga att själva vara ansvariga, men för-

svårar lösningar då de ungas beteende ibland inte går att medicinera. Neuropsy-

kiatriska diagnoser i form av ADHD och Asperger och medicinering för detta fö-

rekommer dock ibland. Vad detta betyder blir tydligare i intervjuerna med de an-

ställda och presenteras mer i kapitel åtta. 

Hybriditet skapar ett förhandlingsutrymme  

Placeringen i den avskilda miljön och de dominerande diskurserna ger bilden av: 

1. De unga är farliga för sig själva och andra. 2.  De unga behöver förändras och 

tills denna skett behöver de vara avskilda. De ska först segregeras, sedan föränd-

ras för att slutligen i en tänkt framtid, integreras. Det går att tala om hybridverk-

samheter (Goffman, 1973; Persson Thunqvist, 2003; Markström 2005) där delta-

garna rör sig mellan olika typer av inramningar (jmf Goffmans ‛frame‛, 1974). 

Verksamheterna kan beskrivas som en tidens och rummets pedagogik (Mark-

ström, 2005), där det hemlika och omsorgsdiskursen används för att klara av det 

samhälleliga uppdraget. Omsorgsdiskursen artikuleras delvis genom det hemlika 

och genom den kan de anställda nå de unga genom att förmedla trygghet och för-

troende.  

Den institutionella utformningen av miljöerna ger en formell inramning som 

bryts via flera hemliknande informella inslag t ex kök, vardagsrum och soffor att 

slå sig ner i. Miljöerna hämtas och namnges från olika rumsliga sammanhang 

främst från hem, behandling och skola, men associationer kan också göras till 
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fängelse, pensionat, förskola och fritidsgård. Här går det att se den samman-

blandning som Swärd (1995) talar om skett historiskt genom att studera hur arbe-

te, straff och behandling blandas i dessa verksamheter där innehållet är påverkat 

från olika sammanhang och rationaliteter. Omsorgsdiskursen ger möjlighet till en 

annan inramning av verksamheterna än undervisning och behandling. Båda un-

dervisning och behandlingsinsatser pågår parallellt, med hjälp av det hemlika. 

Nordin-Hultman (2004) beskriver hur hemmet har tolkats som ett ideal och an-

vänts för att motivera placerandet av barn inom förskola, där placerandet presen-

teras som något gott och önskvärt. Ringsby Jansson (2002) beskriver också hur det 

privata hemmet ses som ideal vad det gäller arbete med människor med utveck-

lingsstörning. Det hemlika är exempel på hur omsorgsdiskursen kommer till ut-

tryck och kan relateras till att de unga ses som att de ‛drabbats‛, i likhet med 

människor med utvecklingsstörning, mer än att de orsakat ‛sina‛problem. Denna 

diskurs utgår från att de unga behöver tas om hand och i diskursen finns inte an-

taganden om att de unga ska förändras. Ungdomarna konstrueras därmed mer 

som offer, i den bemärkelsen att de inte själva orsakat problemen, än som ansva-

riga. Paradoxalt nog förväntas de vilja förändra sig i detta hemlika, vilket synlig-

gör att behandlingstanken och förändringsdiskurserna har företräde framför om-

sorgsdiskursen. Omsorgsdiskursen möjliggör att visa de anställdas goda intentio-

ner, vilket bidrar till att konsensus upprätthålls i interaktionen med hjälp av de 

informella hemlika miljöerna, även om situationerna inrymmer konflikt. Detta 

sker genom att de hemlika, de mer informella (normstyrda) miljöerna får genom-

slagskraft över de mer formella (regelstyrda) miljöerna i alla tre verksamheterna.  

Den hemlika miljön blir ett sätt att skapa trygghet och få de unga att anförtro 

sig och börja lita på de anställda. Detta kan beskrivas som ett ‛working consen-

sus‛ (Goffman, 1990, s 97) där aktörerna samarbetar. Med detta menar jag att den 

hemlika miljön möjliggör att ungdomarna vill anpassa och förändra sig genom att 

omsorg i det hemlika övertygar dem om att de anställda har goda intentioner. De 

hemlika miljöerna blir ett sätt att hantera de ungas motstånd. Det sker genom att 

de anställda strävat efter att få de inre miljöerna mindre institutionslika, mindre 

formella i avsikt att det ska gå att ‛känna sig hemma‛. Kombinationen av både en 

formell och informell miljö är tydligast på HVB-enheterna, men den informella 

hemlika miljön används även inom den särskilda undervisningsgruppen, Myr-

marken.  

Om de unga inte anpassar sig och deltar finns också sådant som påminner 
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om verksamheternas mer repressivt disciplinerande roll. Det synliggörs genom 

mer formella miljöer och aktiviteter där korridorer, låsta utrymmen och personal-

rum med begränsat tillträde för de unga signalerar om kontroll och övervakning. 

De tre verksamheterna skiljer sig från varandra, men är också alla enhetliga och 

lika då samtliga avskiljer de unga och skapar miljöer där det är möjligt att samti-

digt ta om hand, påverka och kontrollera. Det är rum för förhandling om föränd-

ring ska ses som möjlig. 
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K a p i t e l  6  

AKTIVITETER FÖR FÖRÄNDRING 

I förra kapitlet presenterade jag en analys av hur miljöerna utformas för att möta 

kraven från det samhälleliga uppdraget och inte minst för att hantera de ungas 

motstånd. Jag visade hur miljöerna manifesterar olika diskurser som används för 

förändringsarbetet och omhändertagandet. Miljöerna kan ses som artikulationer 

av olika diskurser där rummet sätter gränser, men också skapar möjligheter för 

vilka aktiviteter som går att genomföra.  Under fältstudien fokuserade jag alltmer 

på de dagliga aktiviteterna och samspelet mellan de unga och de anställda. Jag 

undrade över hur det gick till när de anställda mötte unga som ofta avvisade den 

dagliga agendan avseende det som var tänkt och planerat. I detta kapitel presen-

teras några av de aktiviteter som tar stort utrymme i verksamheterna och som är 

initierade av de anställda, vilket gör att de framstår som delar av arbetsmetoder-

na. Jag har mest fokuserat på aktiviteter under förmiddagstid. Som jag tidigare 

visat är det denna tid som räknas som ‛skoltid‛ och därmed kan visa vad de unga 

erbjuds istället för den reguljära skolan. Fortfarande är fokus på att se vilka dis-

kursiva konstruktioner som används i aktiviteterna och hur dessa formar vad som 

ses som möjligt att göra. Studierna av aktiviteterna ger också olika bilder av vad 

de unga anses behöva och klara av och säger implicit också något om vilka eller 

vad som det är möjligt för dem att bli (Gubrium & Holstein, 2001; Juhila, 2003). 

Myrmarken är en särskild undervisningsgrupp, ett f d skoldaghem och kan i 

sin helhet betraktas som alternativ till reguljär skola. Dess lokaler har beskrivits i 

kapitel fem. På HVB-enheterna är det förmiddagsverksamheten som mest mot-

svarar skoldelen och under den tiden vistas de unga i miljöer som har utformats 

på speciella vis, vilket ger utrymme för vissa typer av aktiviteter. På Vallby finns 

en särskild byggnad som används som skollokal. Både anställda och pojkar be-

nämner denna verksamhet ‛skolan‛. Byggnaden har inretts på traditionellt 

‛gammeldags‛ skolvis genom att klassrummet har enskilt stående bänkar med 

lock stående i rader där pojkarna förvarar böcker och arbetsmaterial. Det finns en 

tavla längst fram. Uppslagsböcker finns i hyllor längs med väggarna, men färg-

pennor och saxar och annat material förvaras i ett låst förråd. Alla lämnar skollo-

kalen under rasterna för att vistas antingen utomhus eller i pojkarnas egna rum. 
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Under min fältstudie pågår diskussioner om att inte tillåta vistelse i pojkarnas 

egna rum under rasterna eftersom detta gör verksamheten mindre skollik. Det 

betraktas av de anställda som viktigt att undervisningen är så lik den reguljära 

skolan som möjligt på dagtid och inte blanda ihop skolmiljöerna med de övriga.  

Under skoltid befinner sig ungdomarna på Sandbacken i en angränsande lo-

kal, som kallas för Verket. En del unga förväntas gå i den reguljära skolan, som är 

belägen i den närliggande tätorten, men under fältstudien är det ingen som anses 

klara av att gå där. Verket kallas alltså inte för skola och aktiviteterna där används 

antingen i utredningssyfte, för att kunna planera framtida insatser, eller består i 

att ungdomarna ägnar sig åt uppgifter de tycker är roligt och som de behöver trä-

na på. Ungdomarna kan också ägna sig åt det de är bra på för att få ökat självför-

troende. Arbetsuppgifterna liknar de som används i skolan med t ex korsordslö-

sande och matematikuppgifter på lösa blad. Ungdomarna arbetar individuellt och 

får hjälp enskilt. På Verket har de anställda inga gemensamma genomgångar med 

ungdomarna. I utformandet av aktiviteterna finns, i motsats till Vallby, en avsikt i 

att få bort känslan av en traditionell skola eftersom många unga har negativa erfa-

renheter av skolmiljö. Det finns därför inga fristående bänkar, ingen skrivtavla 

utan endast vanliga bord och stolar. Här finns dock inga soffor. Flera av ungdo-

marna kallar de anställda för lärare i dessa miljöer, vilket visar på att de unga 

ibland ser Sandbacken som en skola. Det blir också synligt när de går och vässar 

pennor och väger på stolen. De pustar över övningsuppgifter och ibland räcker de 

upp handen för att få hjälp av de anställda precis som i en skola. Verket betraktas 

på så vis som skola i de ungas ögon. Ett annat sätt att tolka detta på kunde vara 

att skolan är den institutionella inramningen som är känd för ungdomarna och de 

vet hur de ska bete sig när de ser sig själva som elever. 

Kompenserande undervisning  

Vad händer då i dessa verksamheter under den tid som är skoltid? Hur går det till 

när de unga undervisas i dessa verksamheter? Arbetet med undervisningen är 

individuellt inriktat på alla tre verksamheterna, men mest framträdande på Vall-

by. Vid de tillfällen jag var med på Vallbys skoldel var inte lärarnas arbete inriktat 

mot att få gruppen att samarbeta, utan arbetet består till stor del av individuella 

aktiviteter. Där fokuseras mer på att skapa ett sammanhang runt varje enskild 

individ än att pojkarna ska arbeta i grupp. Undervisningen bygger på en tät inter-
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aktion mellan de anställda och de unga både verbalt och fysiskt. De anställda 

hjälper pojkarna enskilt vid varje bänk.  Lärarna står fysiskt nära och de rör vid 

pojkarnas axlar, armar och händer. På Vallby har jag inte varit med om gemen-

samma genomgångar av en lärare som står framför gruppen och adresserar grup-

pen. Det tal som hörs är inriktat på att få de unga att arbeta och skriva i sina böck-

er eller stenciler.  

Det är svårt att fånga vad som sägs vid varje bänk då det är mycket sorl och 

mycket röster, men en av observationerna visar ett exempel på hur det individu-

ellt inriktade arbetet går till på Vallby : 

Exempel 6:1 
Dialog från filmsekvens: Individuellt skolarbete på Vallby  

I klassrummet finns sex pojkar och en elevassistent samt två lärare. 

Lärare Erik (E) står vid Håkans (H) bänk.  Lena (assistent, L) sitter 

vid Alex (A). En annan lärare står vid Oliver. Det är hög ljudnivå av 

olika samtal som pågår och det är svårt att höra vad som sägs. Markus 

(M) sitter i sin bänk. 

H: Det står inget. (Pekar i sin bok och vänder sig mot läraren) 

M: Håkan din fule faan.  

H: Det står ingenting här. 

Lärare E: Har du läst texten som står här? 

H: Det står ingenting. En ögrupp i Stilla Havet det står 

Lärare E: Hawaii stavas med H i början. Nu är du på C. 

H: Jag vet. Hawaii, Hawaii… jag ser inget Hawaii… 

M: Går en isbjörn i ide? 

L: Nej 

A: (läser) klarar du av? ..nej jag gör inget 

L: Kolla här. 

M: Så kommer isbjörnmamman här.  

A: oaoaoaoaoaoaoa 

Lärare E: Du vill ju inte ha den (tar boken från Håkan) 

H: Jo 

Lärare E: Då byter vi. (Läraren ger Håkan en bok och får en annan 

tillbaka.) Håll inte på så där (till A) 

A: Aaaaaaaa (det är mycket ljud och prat och sorl i rummet) 

H: Säg vilken sida? 

Lärare E: Det är i bokstavsordning 
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H: SÄG VILKEN SIDA?  

Lärare E: Det är tio minuter kvar. Fattar du? Herregud sluta skrik åt 

mig. 

Det är böcker av fylla i-typ eller arbetshäftena som bildar utgångspunkt för 

skolarbetet och pojkarna försöker lösa olika uppgifter, var och en i sin takt och i 

olika skolämnen. Medan någon läser om ‛en ö-grupp i Stilla Havet‛ läser en an-

nan om ‛isbjörnar går i ide‛. Pojkarna som deltar är i åldern 12-15 år, men inne-

hållet påminner mer om de första skolåren och inte vad som läses i årskurs sex, 

sju eller åtta. De unga förväntas fylla i ett saknat ord som kan vara en stad eller en 

engelsk glosa. Uppgifterna har inget gemensamt sammanhang med gruppen och 

det är inte möjligt att diskutera med andra om det de unga läser om. Lärarna pra-

tar ganska tyst med var och en, instruerar och hjälper stående precis bredvid poj-

karna. Vad som sägs är inte möjligt att uppfatta utifrån.  

Innehållet i undervisningen relaterar inte till ungdomarnas vardagssamman-

hang. Alla håller istället på med olika uppgifter, hörande till olika områden. Un-

dervisningen framstår som fragmentarisk och det blir istället formen, att hålla på 

ordningen från de anställdas sida och att störa ordningen, som blir innehållet. De 

unga protesterar mot skolordningen genom sitt beteende. De passar på att hitta på 

olika upptåg, bokstavligen bakom ryggen på de anställda inne i klassrummet. Det 

är en lek att hinna tillbaka till sin plats eller vända sig om snabbt när läraren vänder 

på sig för att undgå upptäckt av ett nytt upptåg68.  I dessa situationer skapas en bild 

av de unga som busiga skolbarn, klart inom ramen för vad som kan vara accepterat 

i ett klassrum utan att bli placerad i en särskild undervisningsgrupp. På detta vis 

kan denna typ av aktivitet återskapa dem som ‛normala‛ skolbarn, om än busiga. 

Den skolmässiga inramningen skapar möjligheter att de unga genom protester vi-

sar att de accepterar makthierarkin och skolordningens turtagning. De unga lär sig, 

åtminstone övar sig i, att samspela med vuxna i skolsammanhang, men på bekost-

nad av kunskapsinnehållet. 

Kompensation 

I exempel 6:1 har de unga olika typer av personligt utformade beting att arbeta 

                                                 
68 De anställda och en del av pojkarna säger att arbetet med dessa böcker är ett stort framsteg jämfört med hur 

skolgången varit tidigare. Flera uppges inte ha varit i skolan sedan flera terminer tillbaka och andra har haft en-
skild undervisning. Det finns också flera som suttit ensamma med en assistent på en fritidsgård eller i en lägen-
het dit undervisningen flyttats och de unga säger att de vantrivts tidigare. 
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med och hur dessa ser ut beror på vad de anställda69 bedömer att de klarar. Det 

individuellt inriktade arbetet utgår från att de unga är olika varandra. De indivi-

duella schemana och betingen, som blir en följd av de individuella förklaringarna 

skapar också möjligheter. Det underlättar en anpassning av kunskapsinnehållet 

men också kontroll av vad som ska göras, både för de anställda, men också för de 

unga själva. Följande exempel från Felix (F), 13 år, på Myrmarken visar hur han 

tagit kontrollen över vad han behöver träna på och göra: 

Exempel 6:2 
Intervju med Felix 

S: Ja just det 

F: Det står på schemat där (pekar på väggen) 

S: Ja just det. Då kan jag ju ta en kopia på det.   

F: Men det är bättre med våra scheman för då ser man också vilka läxor 

man har. 

S: Jaa du har ett eget schema? 

F: Jaa 

S: Står det…. 

F: Jag jobbade med hela veckans matte igår så jag behöver inte jobba 

med matte på hela veckan.. (Oj) Jag höll på med diagnosen jag hade 

inte gjort färdigt hela diagnosen. Jag behövde bara jobba tre tal. 

Fyra tal sedan var jag klar med hela matten. (Jaa) Jag hade bara dia-

gnosen kvar (Ok) Så nu är jag klar med matten för gott nu för den här 

veckan. 

Det sista ‛Så nu är jag klar i matten för gott nu för den här veckan‛ konstate-

rar Felix i en mycket belåten ton. Felix har presterat det han skulle och han kan 

vara nöjd och dessutom har han hunnit bli klar tidigare än han behövde. Det in-

dividuella upplägget ger honom chans att lyckas och tillfället upprepas varje 

vecka. Det individuella arbetet, baserat på att behoven av stöd ses som individuel-

la brister, möjliggör att var och en får träna på det som de anställda har bedömt 

att de behöver. Detta kan tolkas som att de anställda bedömer att de unga behöver 

kompenseras i olika avseenden (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Nil-

holm 2006; 2007) och har ‛kunskapsluckor‛70. Kompensation används för att fylla 

                                                 
69 Endast på Vallby görs dessa bedömningar av lärarutbildade pedagoger och åtgärdsprogram som utarbetats i 

den ”gamla skolan” märks inte i det  dagliga arbetet. 

70 Tal om ”kunskapsluckor” bygger på en kunskapssyn som utgår från att det finns en viss mängd kunskap som 
borde ha uppnåtts vid ett visst tillfälle. Det går också att se det som att en kunskapslucka uppstår när de unga 
inte klarat av de föreskrivna målen i grundskolans läroplan. 
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upp kunskapsluckor vad det gäller skolämnen och sociala förmågor. För att fylla 

dessa kunskapsluckor riktas arbetet mot den enskilde individen. Det kompensa-

tionsinriktade arbetssättet är tydligast i verksamheten på Myrmarken. Kompensa-

tionen av kunskapsluckorna sker genom individuellt skolarbete och genom lära-

rens genomgångar. Begreppet kompensation hör hemma i utvecklingspsykolo-

gisk diskurs Erikson (1969) och befinner sig långt från ett perspektiv där avvikelse 

ses som socialt konstruerad (Gustavsson, 2008).  Det utgår från ett stadietänkande, 

att barn och unga vid en viss tidpunkt borde kunna lära sig ett visst kunskaps-

stoff, på ett visst sätt eller nivå (jmf Piaget, 1968) 

Fokus på individens brister, istället för på t ex gruppens möjligheter, ger 

också en bild av de unga som stående ensamma där andra personer ges liten be-

tydelse. De dominerande psykologiska diskurserna som används förklarar svå-

righeter individuellt. För de unga innebär detta synsätt att de inte behöver ta an-

svar för andras svårigheter och problem, t ex föräldrars. En begränsning med det-

ta individuella arbetssätt är dock att gruppens förmåga att lära av varandra inte 

används. De unga brukar på egen hand ändå använda sig av varandra och titta i 

varandras fylla i-böcker för att snabbt hitta rätt svar.  

Rädda ansiktet 

En annan möjlighet med det individuella kompenserande arbetet utgörs av att 

detta arbetssätt inte exponerar de ungas (o)förmåga för andra.  Samtidigt som frå-

gor ställs rakt ut i luften och pojkarna småbråkar och pratar sinsemellan, pågår 

också en lågmäld dialog mellan lärarna/assistenten och varje pojke för sig. Med 

hjälp av lärares och pojkars huvuden och armar avgränsas det fysiska utrymmet 

mellan lärare och pojke. Det lilla utrymmet mellan lärare och elev avskärmar stö-

rande inslag från de andra och det som sker i rummet, vilket möjliggör en kom-

munikation bara mellan dem. Ingen annan än läraren som står vid bänken kan 

höra vad det är pojken frågar om eller om han inte förstått något. Denna rumsliga 

avskärmning samt det fragmentariska innehållet möjliggör att de unga kan skyd-

das från att uppfattas som om de vore okunniga på något sätt. Detta ger en bild av 

att pojkarna behöver skyddas som om de vore ömtåliga och sköra.  

De individuella förklaringarna av svårigheterna som styr det individinrikta-

de arbetssättet möjliggör därmed ett tillfälle att rädda ansiktet (jmf Goffman, 1990) 

i det avskärmade utrymmet, som skapas mellan lärare och de unga.  Den indivi-

duella undervisningen och den nära interaktionen mellan de unga och de anställ-
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da kan beskrivas som ‛face-preserving‛ (Linell 1998, s 242). En ‛face-preserving‛-

aktivitet beskriver Linell som ett sätt att reducera spänningar och underlätta sam-

spel utan att riskera någons anseende eller ‛ansikte‛. De unga ska inte behöva 

visa för andra vad det är de eventuellt inte förstår och de ska inte riskera att fram-

stå som okunniga. Detta visar dock på att det finns just en sådan underliggande 

kategori som okunnig och att vara lågpresterande är inget som ses som önskvärt 

att skylta med. Lika ‛förbjudet‛ är det också att ungdomarna visar för varandra 

om de skulle vara duktiga på något. Ett annat sätt att organisera undervisningen 

för att skydda de unga från andras reaktioner skulle kunna vara att undervisa de 

unga var för sig. Så sker inte utan bilden av att unga ska undervisas, eller åtmin-

stone vistas i grupp, får företräde trots att gruppen och sammanhanget inte an-

vänds som en resurs i undervisningen.  

Lärande utanför skolsalen 

Det finns också exempel på situationer där de anställda tar hänsyn till de ungas 

vardagssammanhang och använder det för att lära de unga. Det visar sig i situa-

tioner i de mer informella miljöerna. I nästa exempel tas hänsyn till ungdomarnas 

sammanhang och där adresseras gruppen istället för individen i tilltalet. Detta är 

vanligare utanför klassrummet och nedanstående exempel är hämtat från köket 

på Vallby efter kvällsmålet: 

Exempel 6:3 
Dialog från filmsekvens: I köket på Vallby. 

Behandlingsassistent Anna torkar av köksbänkarna och inleder ett sam-

tal om en händelse som inträffat några dagar tidigare. Hon står fram-

för köksbänken som bildar en form av avgränsning gentemot de andra i 

rummet. Det sitter ytterligare en behandlingsassistent, Personal S, 

manlig vid bordet en bit framför henne. Det finns också tre pojkar i 

rummet, Ibbe (I), Viktor (V) och Oliver (O). 

Behandlingsassistent Anna: Vad betyder Volvo? 

V: Jag rullar. 

Beh ass: Kenneth berättade om man krockar med en timmerbil i 90  kilo-

meter i timmen. Hur mycket tror ni då att hastigheten minskar för tim-

merbilen?(inget svar från någon men samtliga pojkar och personal tit-

tar på Anna) 3 kilometer. Det betyder att istället för 90 km åt det 

hållet åker man 87 kilometer åt det hållet. Då förstår man vilka ska-

dor det blir. 

I: Man stendör ju om man kör in i en timmerbil. 

Beh ass: Mmm Det räcker med 50 km i timmen för att det ska hända. Jag 

var med om en grej där jag körde på en i en rondell. Det gick jätte-
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jättesakta.(alla tre tittar, lyssnar, är tysta) 

Personal S: Krockar man med en timmerbil blir det tvärnit. 

Ibbe: Hur blir det om man kör på bakifrån. Flyger man iväg då? 

Beh ass: Jag vet inte. Men jag körde jättesakta och det blev tvär-

stopp. Hur gick det för den där pojken förra veckan som körde av vägen 

här? De höll på i en timme för att få ut honom ur bilen. 

Personal S: Det är sådana krafter när det är så stort. Ju tyngre desto 

större kraft. 

V: Man ska ha en BMW. 

I: Eller en Volvo.  

De repliker som hörs från pojkarna är engagerade ‛hur blir det om man kör 

på bakifrån‛ och uppmärksamheten riktas mot varandra och personal Anna. Hon 

svarar: ‛jag vet inte‛. Uttalandet pekar på att hon inte utger sig från att vara ex-

perten som kan detta och uppmuntrar till att ta reda på mer själv. Exemplet ovan 

skiljer sig från de samtal som förs i klassrummet då de anställda där förväntas 

sitta inne med svaren. Innehållsmässigt kan samtalsämnet höra till vardagsfysik. 

Samtalet utgår från pojkarnas eget sammanhang och Annas egna privata erfaren-

heter. Det sker utanför det som kallas för skola.  Anna utnyttjar också pojkarnas 

eget sammanhang genom att referera till en olycka som hänt nyligen i närheten. 

Den mer informella köksmiljön, Annas icke-expertframtoning samt ämnesvalet 

hämtat ur de ungas eget sammanhang konstruerar de unga som jämbördiga med 

de anställda. Mötet präglas inte i samma utsträckning av rollerna att den vuxne är 

expert och barnen okunniga. De framstår som om anställda och unga befinner sig 

på samma nivå och att den ena är inte ett objekt för den andres påverkan. Arbets-

sättet knyter an till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2008) på lärande där 

gruppen och det omgivande sammanhanget och situationen används. 

Pojkarna och Anna framstår i exemplet som jämställda samtalspartner där 

de alla är undrande. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2008) kan använd-

ningen av det sociohistoriska sammanhanget förstås som en möjlighet för Viktor 

och Ibbe att själva dra sina egna slutsatser. Pojkarna och Anna resonerar tillsam-

mans och på slutet drar de en slutsats om problemet med att krocka. Här möjligg-

görs en bild av en betydligt mer kompetent ungdom än i det tidigare exemplet 

(Gubrium & Holstein, 2001; Juhila, 2003). Arbetssättet bidrar till att de unga in-

volveras, vilket underlättar för att få de unga positivt inställda och engagerade i 

sin egen vardag.  
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ART - Social träning 

Flera av de i förra kapitlet presenterade dominerande diskurser som formar arbe-

te med mänsklig förändring har bas inom psykologi. En aktivitet i verksamheter-

na som synliggör en sådan förändringsdiskurs är den kognitiva diskursen. En 

kognitiv diskurs utgår från att det är tanken som kan förändra beteenden och nya 

färdigheter utvecklas. Färdigheter kan t ex vara att kunna ta kontakt, lyssna, vänta 

på sin tur, förklara och uttrycka sig verbalt. De anställda anser att de kommunika-

tiva färdigheterna behöver tränas främst för att de unga använder bråk, hot och 

våld för att påverka sin omgivning, istället för att samtala om det som händer. De 

unga behöver förändras så de blir mindre aggressiva. På Vallby förekommer ag-

gressivitet och våld mellan de unga, men mer sällan mot de anställda. Det våld 

som förekom vid fältstudien, var av varierande art, från det allvarligaste med 

knivskärning och slagsmål till knuffar och hot om våld eller andra verbala tillmä-

len. Vanligare än våld mot andra personer är våld mot inventarier, väggar och 

fönster. De anställda kommenterar ofta att dammsugaren, dörren eller bordet eller 

stolen eller gardinerna förstörts. De anställda arbetar både förebyggande och di-

rekt vid situationerna med att sätta gränser för att de ungas, ibland våldsamma, 

beteende inte ska få chans att trappas upp. De ingriper också med fysisk gräns-

sättning genom att hålla kvar eller hålla fast de unga, vilket dock användes spar-

samt. Det märktes ett tydligt mönster av att det blev oroligare vid de tillfällen det 

endast var kvinnlig personal i skolan. Då kunde det ibland bli nödvändigt att kal-

la in manlig personal, som hade förutsättningar att kunna ingripa fysiskt, för att 

förhindra att någon skadades.  

På Myrmarken framstår aggressivitet och våld riktat mot de anställda som 

vanligare än våld mellan de unga. Vid åtminstone tre tillfällen får en kvinnlig an-

ställd, som arbetar med de barn som går sitt första år, ta emot slag och sparkar och 

ett finger bryts på en av de kvinnliga lärarna. När indragna poäng inte hjälper, tas 

problemen upp med föräldrar vid samtal där eleven närvarar. Om vistelsen trots 

detta inte fungerar, så övervägs kontakter med t ex barnpsykiatrin eller social-

tjänsten eftersom problem med våldsyttringar betraktas som allvarliga. De an-

ställda beskriver att detta fungerar som en stark påtryckning på föräldrar att ta itu 

med de ungas utagerande beteende.  

På Sandbacken är det framförallt bråk mellan ungdomarna som förekom-

mer. Framförallt är det killarna som är hårdhänta mot tjejerna. Det är vanligt att 

man drar omkull varandra, knuffar eller på annat sätt bråkar med varandra. Det 
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är ibland också ett hårt språk med könsord och svordomar. Däremot ser jag aldrig 

att bråk på Sandbacken leder till att de anställda behöver hålla fast eller fysiskt 

hindra de unga att ge sig på varandra eller de anställda. Oavsett om aggressivite-

ten riktas mot andra ungdomar eller mot de anställda är detta verksamheter som 

uppmärksammar det aggressiva beteendet och ser det som nödvändigt att arbeta 

med.  

Träna på att tänka 

Ett grundläggande antagande på Myrmarken är, som tidigare presenterats, att det 

går att kontrollera sina handlingar genom tänkandet. Aggressiva och våldsamma 

situationer gör det lätt att förstå att de anställda i dessa institutionella praktiker ser 

ART-metoden (Goldstein, Glick & Gibbs, 1998) som ett användbart hjälpmedel. 

ART innebär att de unga tränar olika kognitiva förmågor för att kontrollera sin ag-

gressivitet, t ex hur man gör när man lyssnar, vad man kan göra om man känner att 

man blir arg, hur man tar kontakt eller hur man ger en komplimang m.m. ART an-

vändes på två av verksamheterna, på Myrmarken och i lite mindre utsträckning på 

Sandbacken.  På Myrmarken bedrivs ART på samma sätt som andra mer skolinrik-

tade lektioner, d v s ART blir ett schemalagt inslag. Pojkarna får göra övningar med 

varandra där de tränar t ex att lyssna eller strategier att ta till när de känner att de 

håller på att bli arga. Träningen av dessa personliga förmågor utförs regelbundet, 

precis som matematik eller svenska. Här nedan ett utdrag när läraren Sören pratar 

med gruppen om vad ART är: 

Exempel 6:4 
Dialog från filmsekvens: ART-lektion på Myrmarken.  

Lärarna Sören och Berit sitter i klassrummet och talar om ART. Pojkar-

na Jesper (J) Ville (V) Felix (F) Simon (S) Daniel (D) 

Lärare Sören: Vad handlar  ART  om? 

J: Interpersonell träning, moraliskt dilemma, ilskekontroll. 

Lärare Sören: Interpersonell färdighet? Att man ska lära sig säga 

tack, förlåt och ge en komplimang. 

V: Inte säga dumma kommentarer. 

Lärare Berit: Vad är det för vits med att inte säga dumma kommentarer. 

F: Inte vet jag. 

Lärare Berit: Vem tjänar på det? 

F: Ingen. 

Lärare Berit: Då är det ju ingen idé att hålla på med det. Vem tjänar 
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på att inte säga dumma saker? 

V: Alla. 

Lärare Sören: Det är framförallt en som tjänar på det. Han som inte 

säger nåt. 

Lärare Berit: Ja. Vad är det för vits med att kunna tacka och vara 

hövlig? 

J: Ääähäää. Man får kompisar. 

D: Att kunna uppföra sig så att man inte gör bort sig. 

Lärare Berit: Varför är det viktigt att inte göra bort sig 

D: Man får mindre vänner och de kan tycka saker. 

F: Precis vad jag tänkte säga. 

Lärare Berit: Är det viktigt att ha vänner? 

F: Ja 

Lärare Berit: Varför då? 

F: Så man inte känner sig ensam. 

Lärare Berit: Är det viktigt att inte känna sig ensam? 

F: Ja 

S: Man lär sig hantera sin ilska. Om man har temperament så kan man gå 

med i ett gatugäng och det är inte bra. 

Lärare Berit: Vad gör du när du blir arg Felix? 

F: Går ifrån och dunkar huvudet i väggen. 

Lärare Berit. Är det smart att dunka huvudet i väggen? 

D: Då blir man ju bara skadad. 

F: Jag vill skada mig själv. Då tänker jag mest på att jag inte ska 

skada någon annan. Då är det bättre att skada sig själv. 

Exemplet ovan visar att de unga är intresserade och deltar aktivt d v s de an-

passar sig till övningen.  Felix har en väl uttänkt strategi -  ‛då är det bättre att ska-

da sig själv‛ för att inte skada andra - som visserligen kan få konsekvenser för ho-

nom, men det menar han är mindre viktigt. De anställda är överens om att pojkar-

na har aggressionsproblem och att det beror på inlärning. Man ska ‛lära sig‛ att 

hantera sin ilska, säger också Simon. Pojkarna kan verbalt mycket väl formulera 

sig om vad ART är. Ett mycket klart budskap går ut på att det är pojkarna själva 

som är ansvariga för hur deras framtid ser ut. De kommer inte att ‛gå med i gatu-

gäng‛ och de får kamrater om de kan lära sig ART, d v s lära sig att kontrollera sitt 

aggressiva beteende. ART som metod utnyttjar inte vardagssammanhanget när det 

gäller att lyssna eller när det blir bråk i vardagen. Utgångspunkten i ART-metoden 
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är att pojkarna inte lärt sig att hantera sin aggressivitet, inte lärt sig att tala om kon-

flikter och inte lärt sig att lyssna på varandra, inte att de inte vill. Betoningen på 

lärande skapar en möjlighet för de unga att ‛lära sig‛ bli mindre aggressiva. Flera 

av de unga nämner i intervjuerna just detta med att hantera aggressivitet som det 

mest värdefulla de fått hjälp med. Det råder alltså konsensus mellan de unga och 

de anställda om hur problemet ska formuleras och hur lösningarna ska se ut.  De 

unga accepterar och håller med om att de betraktas som aggressiva.  

Beteenden knyts inte heller till sammanhanget omkring de unga, utan hante-

ras som ett individuellt buret, kontextlöst kognitivt problem. Kategorin ‛aggressi-

va‛ möjliggör övningar med de unga så att de ska kunna uttrycka aggression på 

ett socialt accepterat sätt eller lösa situationer utan att behöva bli arga. Aggres-

sionsproblemet ses som allvarligt av alla inblandade vilket motiverar ett involve-

rande också av föräldrar. Föräldrar involveras i ART-övningarna genom hemläx-

or, t ex att de unga och föräldrarna ska träna att lyssna på varandra. Övningarna 

utgår från att det går att träna sig att inte begå aggressiva handlingar. Övningarna 

i sig och även det fortsatta övandet hemma tillsammans med föräldrarna, är ex-

empel på överskridanden mellan skola och familj och mellan offentligt och privat, 

i detta fall i hur man kontrollerar ilska. Förekomsten av ART visar att aggressiva 

unga ses som en relevant kategori för att beskriva de unga och det är en kategori-

sering som används av både anställda och unga. Användningen av ART:s kom-

munikativa övningar går att sätta i relation till den kategorisering som Rose (1999) 

talar om som en vanlig problemkonstruktion inom nyliberalism; personer med 

kommunikationsproblem.   

Användningen av ART skapar möjligheter för de unga att förhandla på ett 

mer framgångsrikt sätt i och med att övningarna handlar om att lyssna på den 

andre och tänka på hur de formulerar sina svar. Den kognitiva diskursen utgår 

från att det går att träna sin kognitiva och kommunikativa förmåga och ta kontroll 

över sitt beteende. Behärskning ger förhandlingsmöjligheter för de unga att på-

verka sin egen situation. En risk med betonandet av aggressivitet och de åtgärder 

som riktas mot detta beteende talar Andersson (2008) om. Andersson (2008) på-

pekar att en aktivitet som ART i hennes studie innebär att en identitet som krimi-

nell upprätthålls, vilket får betraktas som en begränsning i sammanhanget.  

Utsläckning av beteenden 

Felix på Myrmarken beskriver att de anställda har en viss tolerans inför hans vre-
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desutbrott eftersom han får gå kvar i verksamheten trots hans aggressiva beteen-

de. Här nedan beskriver Felix (F) vad som händer när han blir arg.  

Exempel 6:5 
Intervju med Felix 

S: Mm. Varför ville din mamma att du skulle gå här? 

F: Det vet jag inte. För att jag hade svårt att koncentrera mig och 

jag hade svårt för att jobba på den andra skolan. 

S: Är det lättare att göra det här då? 

F: Nej, inte så jätte. Jag blir ju arg ibland här också. 

S: Är det någon skillnad på att bli arg här och på den andra skolan? 

F: Jaa. Nu har ju Sören och dom fått mig att lugna ner mig lite. 

S: Vad gjorde dom då? 

F: Naa, inget speciellt. De tog ut mig varje gång jag blev arg.  

S: Tog ut dig? 

F: De drog ut mig till kapprummet och sen gick vi där. Bara för att 

jag… bara för att jag .. jag blev så förbannad när de slängde ut mig 

…slängde och slängde.. de tog tag i mig. (Mm) Knuffade till mig så jag 

kom ut. Då låste de dörren och jag blev så förbannad så jag stod och 

slog på dörren hela tiden. (Aj då) Jag blev så förbannad att de låste 

ut mig. (Mm) Jag tycker inte om när folk låser ut mig. 

S: Nej det kan man ju förstå. Men vad gjorde de då? 

F: Inget speciellt. De lät mig vara där ute i ungefär kanske en halv-

timme. (OK) sedan gick det lite över i alla fall. Det gick över rätt 

snabbt. 

Av samtalet framgår att han är ambivalent till vad han varit med om. Å ena 

sidan gick utbrottet över och han tycker att det slutat bra ‛Det gick över rätt 

snabbt‛. Å andra sidan säger han att han inte ‛tycker om när folk låser ut mig‛. 

Han säger också att lärarna gjorde ‛inget speciellt‛ vilket i sammanhanget verkar 

vara något av en underdrift. I Felix ögon är att bli utesluten ‛inget speciellt‛. Han 

får ingen uppmärksamhet av vare sig de anställda eller av de andra barnen när 

han slår på dörren.  

Aggressivt beteende hanteras här genom utsläckning av beteendet - ett till-

vägagångssätt inom behavioristisk teoribildning. Ingen anställd tittar, försöker ta i 

honom eller pratar med honom under tiden raseriutbrottet varar, men andra unga 

blir oroliga och undrar vad han gör. Aggressivt beteende är inlärt enligt behavio-

ristisk diskurs, vilket innebär att andra orsaker till aggressivt beteende uppmärk-

sammas mindre. Sett genom en behavioristisk lins kan uppmärksammandet av 
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det aggressiva beteendet som sker i ART-övningarnas kognitiva inriktning be-

skrivas som ett hinder. Beteendet betraktas då som att det förstärks genom att det 

uppmärksammas. De olika diskurserna krockar här och ger skilda handlingsal-

ternativ. Antingen utsläckning genom beteendemodifiering eller samtal med kog-

nitiv inriktning i syfte att ge de unga redskap att hantera aggression. Felix ute-

stängning kan också betraktas som ett straff för att han bråkar och att han inte får 

vara med om han beter sig aggressivt.  

Belöning och bestraffning 

Ett annat arbetssätt som används i verksamheterna är olika typer av förstärkning 

av beteenden genom olika belöningssystem. Belöning och bestraffning är exempel 

på hur den behavioristiska diskursen artikuleras igen och ges företräde. Belöning-

ar och bestraffningar tydliggör styrningen och det är öppet och genomskinligt att 

själv se att människor påverkas. Om ART används för att förändra individens sätt 

att tänka så förändrar belöningar och bestraffningar beteendet i sig. Inom alla tre 

verksamheterna används olika belönings/bestraffningssystem och hanterandet av 

detta blir i sig återkommande aktiviteter som kännetecknar dessa praktiker. Belö-

ningssystemen utgörs av veckopeng eller poäng som kan växlas in till belöningar. 

Varje dag motsvarar poäng eller pengar där oönskat beteende ger avdrag. Varje 

dag startar med ett visst antal poäng eller pengar som de unga sedan mister om 

de inte uppför sig väl i de anställdas ögon. Utformandet av att dra av poäng eller 

pengar får belöningssystemen mer att likna bestraffning än belöning.  

Svårmotiverade 

I jämförelse med reguljära skolan, där unga förväntas göra som de vuxna säger 

utan större fysiska belöningar förutom det i framtiden kommande betyget, kon-

struerar själva företeelsen av belöningssystemen dessa unga som personer som 

inte samarbetar utan sådana belöningar. De unga framstår därigenom som mer 

omotiverade än andra unga. I nedanstående samtalsexempel framgår att poäng-

sättandet är något som sker mellan de anställda och de unga genom att prestatio-

nerna i skolarbetet såväl som skötsamheten under dagen bedöms. På Myrmarken 

sker ofta samtal om graden av giltighet för de avdrag som gjorts p g a felaktigt 

beteende. Läraren bestämmer hur många poäng som ska utdelas, men orsakerna 

till det som hänt kan ventileras eller som exemplet nedan resultera i att de unga 
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lovar att bättra sig. 

Exempel 6:6 
Fältanteckning: Poängsättning på Myrmarken vid avslutningen av dagen.  

Lärare Sören har Ville (V), Daniel (D), Felix (F), Patrik (P) framför 

sig. 

Lärare: Patrik? 

P: Jag mår illa. Det är mina poäng. 

Lärare: Hur många poäng får man om man mår illa?(Ville som sitter 

bredvid låter klickljud från munnen) 

Lärare: Snälla Ville. 

P: Tolv 

Lärare: Tolv, fast du har tre streck där. (Pekar på tavlan) tre streck 

är lika med ett poängs avdrag) 

P: Jag bryr mig inte. 

Lärare: Elva är väl bra på en dag. Gick det bra med städningen? Det 

verkar som om det har vänt. 

P: Jag mår illa. Kan jag få gå ut? 

Lärare: Du kan gå ut om du vill. Jag vet att det luktar. (Det har hänt 

en olycka med något välluktande innan) sedan är det jättebra om ni 

inte tar med grejer som går sönder och som luktar. Felix? 

F: En tolva tycker jag. 

Lärare: (Tittar på tavlan) 

F: Det vore bra med en motivering. 

Lärare: Du får en tolva idag, men i fortsättningen får du sluta dag-

drömma på lektionerna 

F: Jag kollar bara ut. 

Lärare: Du får försöka koncentrera dig. 

F: Jag lovar jag ska försöka. 

Lärare: Det är bra. Daniel? 

D: Ja. 

Lärare: Hur många poäng får du? 

D: Tolv poäng. 

Lärare: Tre stycken tolvpoängare på raken. (Sören ser glad ut tittar 

på Daniel och lyfter ögonbrynen. Daniel ler tillbaka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Samtalet fortsätter mellan läraren och pojkarna, var och en utan kommentarer 

från de andra pojkarna. Sören ger positiv och negativ feedback muntligt till var och 
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en med gruppen som åhörare. Pojkarna värderar inte lärarnas insatser eller var-

andra, men även de unga får utrymme t ex: ‛Det vore bra med en förklaring‛. Po-

ängsättningen som både avser skötsamhet och skolprestation blir ett formellt hante-

rande av det de unga säger och gör. Det är tydligt uttalat för både unga och anställ-

daatt det är de anställda som granskar och bedömer. Utvärderingen går inte att 

misstolka och det är uttalat att de unga ska anstränga sig mer för att blir bättre. Som 

bättre räknas att inte prata rätt ut eller bråka, utan arbeta med skoluppgifter och 

sina olika arbetsbeting de har fått för veckan. De ska sitta stilla, räcka upp handen 

och inte störa varandra genom onödigt prat. På så sätt är spelreglerna mycket tydli-

ga. Genom samtalet och självreflektionen ska de unga bli medvetna om sitt beteen-

de och hur andra uppfattar dem så att de sedan ska börja reglera sig själva. 

Det är inte i första hand de unga som utvärderar sig själva utan det är lärar-

na som avgör vad som blir bedömt och vad de unga kan reagera på. Också Karls-

son (2007) som studerat den särskilda undervisningsgruppen i skolan fann att det 

var lärare och föräldrar som bestämde vad som skulle utvärderas. Utvärderingen 

avslutas med försäkringar från de ungas sida om vikten av att de ska försöka änd-

ra sitt beteende ‛Jag lovar jag ska försöka‛. Den behavioristiska diskursen kon-

struerar de unga som ovetande och oreflekterade om hur de beter sig och därför 

måste få detta upprepat för sig regelbundet. Genom dessa övningar anser de an-

ställda att de unga tränas i syfte att bli självreglerande och reflekterande individer. 

De anställda benämner ibland dessa aktiviteter som ‛spegling‛, d v s de berättar 

för de unga hur de uppfattat deras tidigare beteende under dagen och vill höra de 

ungas reflektioner över det. Det kan ses som en typ av utvärdering av ungdomar-

nas beteenden.  

På Myrmarken sker denna utvärdering genom en samling vid slutet av dagen 

kl 14.00 där de anställda delger de unga hur de fungerat under dagen. På fredagen 

görs en större utvärdering av lärarna utifrån varje elev under veckan. Eleverna 

uppmanas kommentera sitt beteende och utvärdera sina prestationer. Bedömning-

arna omräknas sedan till poäng. Lärarna ger skriftliga omdömen om hur pojkarna 

arbetat under veckan, ett för varje pojke individuellt med positiv och negativ feed-

back. Omdömena diskuteras på den sista lektionen och skickas med hem till föräld-

rarna. Denna återkoppling kan även bestå av kritik eller beröm från lärarnas sida 

avseende hur läxläsningen fungerat hemma. Efter att utvärderingen är avklarad 

delas de privata saker som samlats in på morgonen ut. Det förefaller som en ritual 

där de unga först erkänner sina fel och brister i utvärderingen och sedan får de till-
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baka de privata ägodelarna, (de lämnar det institutionella) och får gå därifrån. 

Även Sandbackens anställda gör en liknande utvärdering där ungdomarnas 

beteenden under dagen och veckan bedöms av de anställda. Här är det inte an-

vändningen av poäng utan fickpengar, som är belöningen. Även här är systemet 

uppbyggt så det mer liknar bestraffning än belöning. En förmiddag eller efter-

middag respektive kväll, där de unga bedömts uppfört sig illa, motsvarar ett visst 

avdrag av veckopengen. På fredag eftermiddag får sedan ungdomarna den 

veckopeng som blivit resultatet av veckans ansträngningar .  

Också på Vallby används pengar som belönings/bestraffningssystem, men 

där är det ovanligt att det dras pengar från de unga. Istället kan de arbeta ihop mer 

pengar genom att hjälpa till i lantbruket. På Vallby sker återkopplingen till de unga 

om deras beteende kontinuerligt under dagen. Vallby tillämpar avdrag mer re-

striktivt och det ska till mycket allvarliga händelser om det ska leda till just eko-

nomisk bestraffning. Sandbacken genomför dock dessa avdrag mer konsekvent 

och på fredagseftermiddagen står ungdomarna i kö för att hämta det de ‛tjänat‛. 

De ungas aktiviteter kan på detta sätt ses som ett arbete som har ett ekonomiskt 

värde.  Ibland blir någon helt utan pengar p g a avdragen för misskötsamhet, men 

oftast har alla ganska mycket kvar av de pengar som en skötsam dag genererar. På 

Vallby finns möjlighet för pojkarna att arbeta på eftermiddagen, om man skött sig 

bra i skolan. Arbetet i sig ses alltså som en belöning. Då kan pojkarna få betalt per 

timme om de t ex jobbar i ladugården och kan på detta sätt få extra pengar utöver 

veckopengen. Glidningen mot att få riktiga pengar och lön relaterat till prestation 

signalerar att de unga ses som vuxna som arbetar och får lön (jmf Swärd, 1995, om 

blandningen mellan arbete, straff och behandling). I användningen av pengar som 

belöning blir dessa giltiga även utanför institutionens ram, till skillnad från poäng-

en som bara är giltiga där. Detta visar också på att arbete inte har ett värde i sig 

utan att arbete lönar sig genom det som det renderar, d v s pengar. Detta artikule-

rar en ekonomisk diskurs som sanktioneras av samhället och gäller i många skilda 

sammanhang. Pengarna bidrar i och med detta till en normalisering. 

Belönings-/bestraffningssystemen används också för att motivera de unga 

till att utvärdera sitt eget beteende. Denna typ av interaktion återkommer regel-

bundet och ger utrymme för övningar i argumentation. Det kan också tolkas som 

en typ av förhandlingar även om de unga har begränsade möjligheter att påverka 

utdelandet av poängen. De unga ses som i behov av att träna både sina sociala 

kommunikativa förmågor såväl som att reflektera över sig själva. Utvärderingen 
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syftar till att de ungas självreflektion och självmedvetenhet ska öka och syftar till 

att ungdomar ska bli självreglerande individer. Utvärderingarna av beteendet 

knyts till olika belöningar och straff, t ex möjligheter till aktiviteter eller ledigheter. 

Självreflektion och dialog med de anställda ska hjälpa de unga att få insikt och 

skapa vilja till förändring. Arbetssättet är kopplat till de anställdas tro på att om 

ungdomarna kan lära sig att uppföra sig väl och lyda, ökar deras chanser att klara 

sig i samhället senare. Centralt är att de unga ska acceptera de anställdas bedöm-

ningar - att underordna sig. 

Markör för det ”onormala” 

När jag samtalar med de unga uttrycker de blandade känslor omkring denna po-

ängsättning. Daniel (D), 12 år, på Myrmarken är mest irriterad på poängsättning-

en för att den signalerar att det inte är en vanlig skola. 

 Exempel 6:7 
Intervju med Daniel 

S: Vad tycker du om att vara här? 

D: Naa, så där. Så det är ju ingen jätterolig skolgård precis. (Nää) 

Annars så känns det ju som en normal skola det här. (Mm) Fast lite an-

norlunda då eftersom man ändrar ju tre saker. (Mm)  

S: Vad är det som är annorlunda? 

D: Det är poängen och det. Det har de inte på andra skolor. 

S: Vad är det för något? 

D: Jaa just nu kör vi med poäng med staplar så här. Om jag hade ett 

sådant papper kunde jag ha visat. 

S: Jag tror jag har sett ett faktiskt. 

D: I staplarna så får man poäng för varje dag.  

S: Jaa, hur är det då? 

D: Jaa, upp till tolv poäng kan man få. 

S: Ja, just det. 

D: Igår fick jag en tolva bara för att jag jobbade så bra. 

S: Grattis. 

F: Tack. 

S: Hur är det att få poäng för varje dag? 

D: Sådär känns ingenting. 

S: Nej är det en hjälp tycker du? 
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D: Nej jag klarar mig bra utan poängen om det är nåt jag vill säga.  

S: Ok men det kan vara bra att växla in det mot roliga grejer 

D: Men sedan när jag kommer till Storeby kör man inte med sånt (Nej) 

Där kör man inte ens med såna här skolor. (Mm) Då är det bara ett 

stort högstadium som man går upp i.  

S: Ska du börja där i höst eller? 

D: Kanske.  

Genom att kritisera poängen uttrycker Daniel att det inte blir en ‛normal 

skola‛ och han skulle hellre vara utan de belöningar som han kan få. Han av-

skräcks inte heller av poängsättningen ‛jag klarar mig bra utan poängen‛ och 

man ‛kör inte med sånt‛ i andra skolor, d v s han ser sig som ‛normal‛ och klarar 

sig ändå. Andra unga förmedlar att de tycker att det är acceptabelt att poängsätta 

skolarbetet, men inte det som berör den egna personen, t ex uppförande. Jesper 

(J), 13 år, på Myrmarken är inne på detta när jag samtalar med honom i nedanstå-

ende citat.  

Exempel 6:8 
Intervju med Jesper 

S: Vad är det som är bäst på den här skolan? 

J: Jag vet inte. 

S: Om du tänker efter nu då? 

J: Bra lärare. Bra kompisar. Skitdåliga raster.  

S: Men ni verkade ju ha kul. 

J: Ja men de är skitkorta. 

S: Jaha  

J: Först ska det vara rast en halvtimme och andra rasten ska faan i 

mig vara en timme. Det är det fan inte här. 

S: Nej 

J: Vi måste alltid fika. 

S: Ja, just det. 

J: Ibland så är mackorna att man förlorar poäng om man inte äter fika 

S: Mm 

J: Det är fan dumt. 

Båda exemplen ur samtalen visar på hur känsligt det verkar vara om det är 

något som uppfattas skilja sig från bilden av den vanliga skolan. De unga reagerar 

när poängsättningen är beroende av om de äter eller inte. Att äta eller inte betrak-
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tas inte av de unga som ett område där lärare ska kunna bedöma dem. Han prote-

sterar mot att anställda på en särskild undervisningsgrupp skulle ha rätt att bedö-

ma hur han bryter mot normer för hur man umgås och beter sig t ex i samband 

med en ‛fika‛. Även Karlsson (2007) fann att de unga i de särskilda undervis-

ningsgrupperna i skolan, nästan uteslutande utvärderades i fråga om vardagliga 

samhällsnormer, t ex att inte bråka, svära, retas och i mindre utsträckning handla-

de utvärderingen om skolarbetet. Av Karlssons studie framgår att eleverna belö-

nades med ‛smileys‛ små leende klisterfigurer om de uppförde sig väl, men till 

skillnad från Myrmarken kan dessa smileys inte omsättas i fysiska belöningar. Jag 

ser de olika belönings-bestraffningssystemen som uttryck för att dessa unga kräver 

större belöningar än smileys (eller bestraffningar) för att låta sig påverkas. Belö-

nings/bestraffningssystem riskerar oavsett utformande att bli en markör för det 

annorlunda. Markören för det annorlunda får konsekvenser för hur de unga upp-

fattar sig själva. Eftersom det är främst socialt beteende som utvärderas och inte 

om de unga lärt sig vissa skolkunskaper så är det också beteendet och den bristan-

de sociala förmågan som befästs som något de förstår att de har problem med.  

Från yttre kontroll till självreglering 

I samtalen med de unga anger de i huvudsak två olika linjer för varför reglerna 

följs eller inte. Oftast säger de unga att det är de anställda som ser till att de unga 

följer reglerna och att det görs genom belöningar eller bestraffningar. Här är ett 

exempel från en av pojkarna, Håkan (H), 15 år, på Vallby: 

Exempel 6:9 
Intervju med Håkan   

S: Vem är det som ser till att reglerna följs? 

H: All personal. 

S: Hur gör de då? 

H: De säger väl åt när vi gör något fel. 

S: Mm. Hur gör de om de vill att ni ska göra något som ni inte vill? 

H: (Gäspar) De tar väl i med hårdhandskarna. 

S: Hur gör de då då? 

H: Säger: Om du inte gör det så blir det ingenting…om det är något 

riktigt så där. 

S: Mm 

H: På skolan eller nåt. 
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S: Då tar de i med hårdhandskarna eller säger…vad gör de? 

H: De säger att om du inte går i skolan så drar de av fickpengen. 

Här är det ‛all personal‛ som ser till att reglerna följs, vilket uttrycker en ut-

ifrånstyrning där belöningarna blir viktiga. De anställda ‛drar av fickpengen‛ för 

att de unga ska följa reglerna. En annan linje består av att de unga svarar på frå-

gan ‛vem det är som ser till att reglerna följs‛ genom att hänvisa till sig själva. 

Svaret inrymmer att det bara är de unga själva som kan ansvara för sina hand-

lingar. Detta är ofta svaret från de unga som varit en längre tid i verksamheterna. 

Felix (F) på Myrmarken berättar om hur belöningar fungerat för honom när jag 

frågar honom om vad han har haft nytta av att vara placerad där. 

Exempel 6:10 
Intervju med Felix 

S: Ok. Säg något som du haft nytta av sedan du började här? 

F: Mm. Nåt som jag haft nytta av? Det kanske kan vara mycket, min ils-

ka har försvunnit. När jag precis började här .. Jag gjorde typ som en 

överenskommelse med mamma en gång. På mitten av första året, första 

terminen jag gick där då gjorde vi en överenskommelse om att jag skul-

le jobba så mycket jag kunde och bra så skulle jag få ett spel efter 

en termin. Och det fick jag för att jag jobbade så bra. Och sen så har 

vi gjort nu med. Och sen vill jag följa så nu med men det står inget 

datum. 

S: Så nu gör du det utan nån belöning? 

F: Ja jag har inte sagt till nån att jag tänker göra nåt fast jag vill 

göra det ändå. 

S: Hur kommer det sig? 

F: Ja jag vill komma ut till en klass så fort som möjligt. Så att jag 

kan börja jobba som vanligt. 

Här berättar Felix om processen som skett, när han från att ha varit styrd ut-

ifrån med belöningssystem, nu själv börjar handla efter de regler som finns utan 

belöningar. Drivkraften utgörs inte längre av kortsiktiga belöningar utan om ett 

större mål Felix ser inom räckhåll, som handlar om att återvända till en vanlig 

klass. Bilden av att Felix utgår från att han kan förändras av egen fri vilja framträ-

der tydligt i detta exempel. Möjligheten att återgå till den reguljära skolan har 

öppnats för Felix genom att han anpassat sig till vad som förväntas. Han har listat 

ut vad han behövde göra och tagit kontroll över sig själv och har i hans mening 

uppnått kriterierna för att kunna ‛komma ut till en vanlig klass‛. Denna annor-

lunda skola för annorlunda elever gör att Felix ger uttryck för att vilja bli ‛nor-

mal‛ i den ‛normala‛ skolan. Ovanstående exempel kan både ses som resultatet 
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av ett behandlingsarbete och som ett ‛lyckat‛ identitetsprojekt (jmf Palmblad & 

Petersson, 2003) studerat på individnivå. Det kan också tolkas som en process där 

maktpositioner osynliggörs, då människor införlivar andras önskningar och gör 

dem till sina egna i en självreglering.  Beteendeförändringen kan tolkas som ett 

‛behandlingsresultat‛.  

De anställdas uppdrag är att få de unga pojkarna att lära sig att själva styra 

och ta ansvar för sina handlingar. Det gäller då för de anställda att få de unga 

själva att tro att de är kapabla till det, d v s självkänsla och självförtroende blir 

centrala.  De anställda arbetar med att konstruera de unga som subjekt och aktö-

rer som själva kan ta ansvar. Frågan är om bestraffningssystemen är en möjlighet i 

detta arbete eller mer förhindrar att detta sker. 

Utredande och bedömning 

Den osäkerhet i valet av förklaringar till elevernas svårigheter som Karlsson 

(2007) beskriver i sin studie av en särskild undervisningsgrupp belägen inom sko-

lans lokaliteter återfinns också i dessa verksamheter. En betydande del av de an-

ställdas arbete är inriktat mot ett undersökande och utredande arbetssätt för att 

bli mer säkra i sina bedömningar av vad de unga behöver för hjälp. De beteenden 

som de unga uppvisar betraktas som annorlunda och i behov av att förklaras sär-

skilt.  Oavsett om fokus riktas mot styrkor eller brister hos individen visar aktivi-

teterna ofta på ett individuellt inriktat arbetssätt, grundat i utvecklingspsykolo-

giskt tänkande där det lokala sammanhangets betydelse spelar liten roll i varda-

gen. Problemen betraktas inom utvecklingspsykologi som att individens utveck-

ling inte följer det normala (Erikson, 1969) och att svårigheterna därmed ligger 

hos ungdomarna själva. Även om det förekommer inslag på alla tre verksamhe-

terna som utgår från vikten av att bygga på det positiva71 och stärka de kompe-

tenser72 som redan finns, är det inte dessa arbetssätt som är mest utpräglade utan 

det är oftare olika brister hos de unga som tydliggörs. Utredningsarbetets ut-

gångspunkt genomsyras också av idén om att det är nödvändigt att förstå bakom-

                                                 
71 Ett exempel är att skolutredningar görs på Vallby där de ungas alla förtjänster skrivs fram och där det finns hur 

mycket möjligheter som helst. Myrmarkens anställda är noga med att poängtera det som är positivt när de åter-
kopplar till de unga vare sig det gäller föräldrakontakter eller skolarbete. 

72 Ett exempel är att Sandbackens förmiddagsverksamhet låter de unga träna både på det de tycker är roligt och är 
bra på och det som de unga inte är så bra på. 
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liggande faktorer till ett beteende innan de rätta stödinsatserna utformas. Svårig-

heterna betraktas bäras av de unga och kan uttryckas på annan plats än där de 

uppstod. På samtliga tre studerade verksamheterna återfinns olika moment av 

utredande aktivitet, men mest uttalat är utredningsarbetet på Sandbacken i deras 

förmiddagsaktivitet Verket. 

Aktiviteter som utredningsunderlag 

På förmiddagarna ska ungdomarna delta inom ramen för Verkets skolliknande 

miljö. De anställda säger att ett huvudsakligt syfte med Verket är att få en upp-

fattning om vad ungdomarna klarar och inte klarar i syfte att göra en behand-

lingsplan som motsvarar ungdomens behov av stöd både avseende skolgång och 

övrigt liv. Utredningsarbetet sker genom samspel, olika övningar och tester där de 

anställda försöker ringa in olika typer av svårigheter, men också det de unga är 

bra på. På Verket blir det tydligt om de unga kan läsa och förstå, räkna och hur de 

relaterar till andra. Både teoretiska och praktiska uppgifter används för att syn-

liggöra ungdomarnas förmågor och brister. Även kortspel med turtagning och 

komplicerade regler uppges ge information om hur svårigheterna ser ut när de 

unga är placerade genom att de åskådliggör förmåga att uppfatta och följa spel-

regler och hur de samspelar med andra unga. Utredningsförfarandet avser alltså 

inte bara skolarbete, utan också socialt beteende och hur de mår psykiskt. Händel-

ser som de anställda också studerar är t ex hur de unga relaterar till andra vuxna, 

om de klarar en motgång och hur de klarar att lösa en konflikt. Fältanteckningen 

nedan är ett exempel på en vanlig situation på Verket, Sandbacken. Ungdomarna 

i exemplet är i åldern 13-15 år. 

Exempel 6:11  
Fältanteckning: Verket på Sandbacken 

Ungdomarna Alba (A), Tobias (T), Aldin (A) och Titti sitter tillsam-

mans runt ett bord på Sandbackens förmiddagsaktivitet, Verket. Jag 

(observatör)har fått ett korsord och Alba ett annat. Vi löser dem un-

der tystnad. Alba låtsas inte om när jag tar upp mitt papper och skri-

ver fältanteckningar.  

Tobias ägnar en god stund åt att kasta suddgummi på mig. Han stjäl min 

penna och kommer bort till det bord där jag och Alba sitter. Tobias 

flinar och går tillbaka till sitt bord, men kommer tillbaka igen. De 

två anställda som arbetar på Verket idag är just nu på kontoret och 

jag är ensam med ungdomarna. Efter en stund kommer beh ass Bosse ut. 

T: Bosse bisse…. (Inget svar) Bosse bisse. (Tobias ger ett uträknat 

papper till Bosse i farten) (Tobias går bredvid Bosse) 
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Beh ass: Bra Tobias 

Camilla(C)sitter i ett angränsande rum och har precis löst ett kors-

ord. Hon kommer ut och viftar med ett papper och får beröm för detta.   

C: Jag orkar inte göra mer. 

Beh ass: Vad då då?(Camilla svarar inte) Vad ska jag ta fram åt dig? 

C: Inget 

Beh ass: Nåt ska du väl göra. Kan du göra matte? 

C: Inte matte.(Tystnad) 

Beh ass: Jag ska se vad jag kan hitta. 

Camilla sätter sig tyst på huk vid bordet hos Aldin, Alba och Titti. 

Camilla sätter sig vid bordet och jag ser senare att hon börjat på ett 

nytt papper, kanske hon löser ett nytt korsord. Alba, Titti och Aldin 

spelar kort. 

Beh ass Bosse till Tobias: Ska du inte göra några fler sådana där? 

(pekar på ett mattepapper) 

T: Jag kan inte. 

Beh ass: Det tror jag nog. 

(Tystnad) 

Beh ass: Nu ska du få något roligt av mig. Nu tar vi en snabbis. (Beh 

ass Bosse börjar massera Tobias)  

T: Ajajajajaj. 

Beh ass: Gör det ont? Det där då… 

Bosse masserar en kort stund och spelar sedan kort med honom. Han sä-

ger till honom att han kan göra mattepappret samtidigt som han spelar. 

Beh ass: Du är snart klar med det där. 

C: Mmm. 

Beh ass: Det är alla tiders. 

Sandbackens förmiddagsaktiviteter sker på Verket och ersätter skolundervis-

ning under kortare perioder. Ungdomarnas beteenden betraktas av personalen som 

en information om dem och deras svårigheter och aktiviteterna blir därmed ett ut-

redningsunderlag. I exempel 6:11 ser vi hur Bosse ger uppgifter till de unga. Det är 

Bosse som är ansvarig för att ungdomarna är sysselsatta och syftet med aktiviteter-

na sett ur de anställdas perspektiv är huvudsakligen att ungdomarna ska vara akti-

va med olika typer av uppgifter under tiden de observeras och utreds.  

Syftet kan dessutom vara att de unga tränar på t ex engelska.  I ovanstående 

exempel driver Bosse på när han säger ‛nåt ska du väl göra. Kan du göra matte?‛ 
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eller ‛Nu ska du få något roligt av mig‛. Tobias och Camilla vägrar att göra som 

de anställda säger och svarar ‛jag orkar inte‛, ‛inget‛, ‛inte matte‛ och ‛jag kan 

inte‛. De unga sitter kvar runt bordet, men protesterar verbalt mot förslagen. Bos-

se framhärdar och svarar ‛du är snart klar‛ eller ‛det är alla tiders‛. Genom 

uppmuntrande ord och fysisk kontakt och belöningar exempelvis via kortspel 

fortskrider förmiddagstiden på Sandbacken. Med jämna mellanrum går de an-

ställda in i ett angränsande rum och skriver noteringar om olika händelseförlopp i 

olika mappar för var och en avseende de unga, utan att kommunicera med ung-

domarna om vad de skriver. Noteringarna består av beskrivningar av olika situa-

tioner som uppstår och som säger något om ungdomarnas sätt att reagera och 

hantera olika händelseförlopp. Dessa sammanställs och bedöms senare tillsam-

mans med utredare och psykolog.  

En möjlighet i det utredande arbetssättet skapas genom omformulerandet av 

olika problem och vad som ställs i förgrunden och vad som betraktas som mindre 

viktigt. Förhållanden eller teman som betraktas som särskilt viktiga kan placeras 

mer synliga i miljön. Här nedan presenteras ett exempel på en fältanteckning om 

hur olika artefakter används för att få information om de unga. 

Exempel 6:12 
Fältanteckning. Förmiddagsaktiviteten Verket på Sandbacken. 

Rummet har fem respektive fyra dörrar på varje sida, blåmålade väggar 

och panel i trä bitvis. Fönstret går ända upp mot taket och har en 

grön-gul-röd blommig gardin. Framför gardinen står en bokhylla med ma-

terial som används och ungdomarna plockar själva med detta. Det finns 

ett upplysningsmaterial som kallas ”fittboken” där man fotograferat 

underliv och där det handlar om sex och samlevnad. Den ligger ofta 

framme. Annars finns det atlas och uppslagsböcker, böcker om djur och 

natur och en del skönlitterära böcker. I rummets ena sida finns ytter-

ligare en bokhylla med blandad skönlitteratur. Jag ser aldrig någon 

leta där. Det finns två bord där det får plats fyra, fem stycken om-

kring. 

Fältanteckningen beskriver material och hur de anställda tillhandahåller så-

dant som de anställda uppfattat kunna intressera de unga. Material läggs fram 

som underlag till ett eventuellt samtalsämne. Materialet är ungdomstidningar och 

tatueringsbilder såväl som material från RFSL och RFSU73. Ibland finns också in-

formation om droger74 eller konsekvenser av våld på samma bord spridda som av 

                                                 
73 RFSU- Riksförbundet för sexuell upplysning. RFSL- Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. 

74 Se kapitel sex om utredningsarbete. 
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en tillfällighet. Valet av framlagt material påverkas av vad som är aktuellt för de 

anställda att ta reda på i utredningssyfte, t ex om vad ungdomen vet om droger. 

Materialet som ligger framme är från ungdomars förmodade värld och visar på 

de anställdas försök att skapa tonårsmiljöer, men blir också ett sätt att introducera 

samtalsämnen som bedöms relevanta för dessa unga, d v s sexualitet och droger. 

Sådana frågor antas säga något om hur de unga förhåller sig till dessa ämnen. Ma-

terial om sexuellt beteende eller om droger är underlag för samtalsämnen som 

kan tolkas höra till en vuxenvärld. Detta material konstruerar ungdomarna mer 

som unga vuxna än som barn.  

Utredandet består förutom att de anställda ska se vad de unga presterar kun-

skapsmässigt av att se hur ungdomarna relaterar till anställda och andra unga, om 

och hur snabbt de uppfattar t ex regler i kortspel, hur de reagerar på kroppskontakt, 

hur stor uthållighet, hur stort tålamod och vilken språklig förmåga de har. De unga 

ses alltså som i behov av att förstås och klargöras på olika sätt, vilket blir tydligt i 

denna aktivitet. I detta exempel finns ingen gemensam överenskommelse att det är 

just utredande som sker i denna förmiddagsaktivitet och motståndet är tydligt från 

ungdomarnas sida. Ibland är dock situationen den motsatta som i nästa exempel. 

Bedömning i vardagen 

En del av de unga förmedlar ett sätt att se på sin situation, som att det är andra 

personer, experter, som ska tala om vad de behöver och att de själva inte vet. De 

unga visar upp sig under samvaron med andra ungdomar och anställda och in-

formation sammanställs för att utgöra bedömningsunderlag om vad de unga be-

höver hjälp med. Följande exempel är från en intervju med Alba (A), 14 år, som 

vistas på Sandbacken: 

Exempel 6:13 
Intervju med Alba 

S: Kan inte du berätta lite hur det här med utredning går till? Vilka 

är det som gör den? 

A: Ja det väl typ personalen här och socialen är väl inblandade också. 

(mm) De kollar väl vad jag behöver, om jag behöver bo hemma eller var-

för jag inte kan bo hemma.  Behöver jag åka på behandling eller behö-

ver jag vara hos en typ fosterfamilj eller nånting (mm)  

S: Vilka är det som gör utredningen? 

A: Personalen här. Psykologen kollar lite också.  

S: Så du har haft kontakt med psykolog förr eller? 
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A: Jo jag har pratat med honom också några gånger eller jag har gjort 

typ sådana där test där. 

S: Du blev testad av psykologen? 

A: Ja. 

S: Hur gick det till då? 

A: Äh Han skulle kolla hur jag...  Hur jag typ lär mig och sånt.  Inte 

om jag lär mig utan hur jag lär mig. 

S: Mm. Utreds man på eftermiddagarna och kvällarna också? 

A: Ja de kollar då också. (XX) 

S: Märker man att de gör det? 

A: Nej inte direkt. Man märker inte så där. Det enda man märker är att 

personalen är med. Man märker inte direkt. 

Alba uttrycker att ‛de kollar vad jag behöver‛ och ‛de kollar då också‛ vil-

ket speglar föreställningen att det är något som sker utan att de unga behöver 

vara delaktiga.  Hon accepterar att de anställda anser sig veta bättre och Alba an-

passar sig i rollen av att vara någon som vet mindre om vad som behöver göras 

vilket överensstämmer med en passiv (patient)roll. I Albas redogörelse verkar det 

som om hon själv betraktar sig som ovetande i den bemärkelsen att hon inte kan 

veta vilka bedömningar eller tolkningar de anställda kommer att göra av henne 

och hennes situation, d v s hur de anställda kommer att kategorisera henne. Hon 

underkastar sig experternas uttalanden, visar tillit och uppför sig i denna situation 

önskvärt i och med accepterandet att vara under utredning och förfarandet kan 

placeras inom en medicinsk diskurs. Hon ska bedömas, diagnostiseras och sedan 

ska problemen åtgärdas. Hon behöver inte själv ta ansvar för det som bestäms, 

men acceptera det som händer.  

I utredningen på Sandbacken finns en pedagogisk del, en psykologisk del 

och en social del, som utöver att fokus inriktas på den unge själv, även beskriver 

familjesituationen. Dessa olika delar presenteras i ett skriftligt dokument i det som 

presenteras som själva utredningen. De anställda poängterar att det är viktigt med 

ett multipelt utredningsfokus, då de olika delarna tillsammans främjar en helhets-

syn. Med helhetssyn avses då att individens känslomässiga, kognitiva förmågor 

och relationer till föräldrar, syskon, kamrater såväl som övriga sociala förhållan-

den utreds och bedöms.  De olika delarna i utredningen visar att de anställda för-

håller sig till och använder olika diskurser. Diskurserna måste dock kombineras 

på ett sådant sätt att de inte talar mot varandra. Flera av diskurserna förklarar 

svårigheterna individuellt och detta gör att de kan kombineras med varandra. De 
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anställda diskuterar ibland vikten av att komma ihåg att även notera det som 

ungdomarna klarar, d v s de styrkor som finns.  

Oavsett om verksamheterna väljer att lägga vikt vid det som är problema-

tiskt eller det som fungerar finns en grundläggande tanke som individualiserar 

svårigheter och där utvecklingspsykologisk diskurs (Erikson, 1969) är tongivande 

inom alla tre verksamheterna. De unga ses som att de inte utvecklats på ett bra 

sätt, t ex inte utvecklat tillit. De unga blir bärare av problem som räknas som hans 

eller hennes egna, d v s problemen konstrueras som kontextuellt oberoende, och 

kan därför visas upp i en annan miljö än den ursprungliga (jmf Goffman, 1973). 

Antaganden de anställda gör i utredningsarbetet är att de unga återskapar pro-

blem från sin hemmiljö och tidigare skola under placeringstiden trots att de nu 

vistas tillsammans med andra.  Utredningen omfattar också olika berättelser från 

föräldrar, mor- och farföräldrar, tidigare lärare och andra viktiga personer fogas 

samman och får betydelse för hur de unga ser på sig själva och sin situation. Vis-

telse inom alla tre verksamheterna innebär att andra utomstående får inblick i si-

tuationer som sträcker sig över skola, fritid och hemsituation, såväl som det inre 

livet. De unga deltar i utredningsarbetet i olika stor utsträckning själva, men de 

får ta del av den utredning som skrivs ner när den har slutförts.  

Utredning som förhandling om kategorier 

Utredandet leder till ett visst offentliggörande av den privata sfären och de upp-

märksammade svårigheterna benämns och sorteras. Det som förut bara var känt 

för var och en enskilt, blir nu samlat i en skriftlig dokumentation som materialise-

rar en viss förståelse av individen. Denna dokumentation tar både föräldrar, ung-

dom och socialtjänst och i vissa fall kommande skolor del av. Det som förut var av 

privat karaktär eller inte ens känt av de unga, blir nu en del av det mer offentligt 

kända och det som förhandlingar mellan t ex föräldrar, unga och anställda kom-

mer att handla om. Detta utredningsarbete kan ur mitt teoretiska perspektiv ses 

som ett förhandlingsarbete mellan de unga, föräldrar och andra professionella om 

hur individer och sammanhang kan förstås (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). 

Vad som kan bli känt om de unga handlar mycket om vilket förtroende som kan 

byggas upp mellan de unga och de anställda. De ungas berättelser om hur de har 

det påverkas av om de vågar att anförtro sig. Att bekänna att man inte kan läsa 

eller att man aldrig riktigt förstått siffrors olika värden kan var nog så smärtsamt 

om man är i tonåren. Det är förstås också smärtsamt att berätta om övergrepp el-
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ler föräldrars missbruk och rädslan för vad som kan hända med dem själva eller 

med föräldern, kan förhindra att de unga får den hjälp de behöver. I dessa verk-

samheter finns en vana att ställa närgångna frågor om huruvida utagerande bete-

ende beror t ex på ett sexuellt övergrepp, om det kan vara ADHD eller om bete-

endet beror på föräldrarnas olämpliga hanterande av sina barn eller något annat.  

Utvärderingen får betydelse för de ungas identitetsskapande och för livet 

utanför den institutionella inramningen då den innehåller kategoriseringar som 

kommuniceras med t ex föräldrar. De unga blir inte bara någon i verksamheten 

utan också utanför. Verksamheternas betydelse för de ungas identitetsskapande blir 

gränsöverskridande mellan hemmet och skolan, genom att de ungas beteende såväl 

som skolprestationer utvärderas och sedan kommuniceras med föräldrar. Här blir 

de konstruerande inslagen tydliga genom att utredningsarbetet slutar med någon 

typ av kategorisering av de unga eller situationen de unga är i. Det utredande ar-

betssättet blir en möjlighet för de unga som kan innebära att problemen och där-

med bilden av dem själva formuleras på ett annat sätt än tidigare. En mycket utage-

rande ungdom kan istället förstås som utsatt för övergrepp. Skuld för en uppkom-

men situation kan avlastas och nya lösningar kan bli synliga i detta omformuleran-

de. En begränsning i utredningen är att den bild som skapas är beroende av de dis-

kurser som används och de möjliga förklaringar som står till buds genom dessa.  

Vissa misstankar om t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kräver 

kontakter med andra experter och därmed förhandlingar i flera led eftersom de 

ska utredas av läkare och ‛går via psykologen‛. Utredning av läkare vid misstan-

ke om neuropsykiatriska diagnoser kan också ingå i utredningsarbetet, men då 

krävs en särskild misstanke om att en sådan diagnos kan vara aktuell. Föräldrar-

nas önskemål om en sådan utredning kan ligga till grund för en sådan tilläggsut-

redning. Det kan jämföras med Hjörnes (2004) studie, där skolrepresentanter vill 

att föräldrarna ska gå med på att utreda en misstänkt diagnos. I motsats till Hjör-

nes resultat visar denna studie att det inte i första hand är medicinska kategorise-

ringar, diagnoser, som används av de anställda. Aktiviteterna utgår inte från att 

de unga anses ha en funktionsnedsättning. Det går under fältstudien inte heller att 

se någon tydlig skillnad i förhållningssätt beroende på om de unga erhållit en 

neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Flera andra studier (Hellberg, 2007; Jacobsson, 

2002; Kanold, 2004) konstaterar också att de ungas beskrivna problematik eller 

diagnoser har mindre praktisk betydelse för hur pedagogik eller vård utformas. 

Det kan vara en förklaring till varför de medicinska förklaringarna inte är domi-
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nerande, men det kan också visa på att den medicinska diskursen utesluter flera 

andra diskurser och därför inte fungerar i den kontext som dessa verksamheter 

utgör. Det är svårt att hävda att någon är funktionshindrad samtidigt som de av-

krävs att inte bete sig i enlighet med funktionshindret. 

Kategoriseringarna motiveras av de anställda i namn av barnets bästa och 

syftar till att försöka förstå det ungas svårigheter, så att det som betraktas som rätt 

åtgärd kan användas. Trots att de unga inte anses vara sjuka är förebilden i det 

utredande arbetssättet styrt av den medicinska diskursen, där man först tar an-

amnes, tar reda på vad som är fel och sedan åtgärdar, diagnos-medicinering (ett 

orsak-verkan-tänkande). De kategoriseringar som förhandlas i utredningsarbetet 

legitimerar verksamheten (jmf Billig m fl, 1989; Mäkitalo, 2002; 2003), vilket inne-

bär att de kategoriseringar som används ofta hör ihop med vad dessa verksamhe-

ter kan erbjuda, d v s en fortsatt placering. Hur de kategoriseringar som föredras 

av de anställda hör ihop med vad som erbjuds beskrivs ytterligare i kapitel åtta. 

Diskursiva möten 

Analysen av aktiviteterna som presenterats i kapitlet; individuell undervisning, 

social träning, bestraffningar, belöningar och utredande arbete utgör delar av 

verksamheternas formella aktiviteter och officiella agenda. Aktiviteterna styrs av 

flera diskurser som på olika sätt skapar mening om verksamheternas mål och 

medel. Genom aktiviteterna artikuleras diskurserna och dessa säger också något 

om vilka de unga är och ska bli (Gubrium & Holstein, 2001; Juhila, 2003).  

Diskurserna som används i dessa tre verksamheter talar ofta på olika sätt om 

förändring, vilket både det föregående och detta kapitel visat. Ungdomarna ska 

förändras, men det förekommer flera olika diskurser och de unga definieras såle-

des på olika sätt. De kan ses som mindre barn och som skolelever vilket omsorgs-

diskursen och den utvecklingspsykologiska diskursen möjliggör. Den psykody-

namiska, kognitiva och behavioristiska diskursen konstruerar de unga med olika 

brister och defekter av känslomässig, intellektuell och beteendemässig karaktär. 

Dessa psykologiska förändringsinrikade diskurser ger alla utrymme för att perso-

nen ifråga ska ges utrymme för att misslyckas och att det hör till problembilden. 

Detta kan betraktas både som en möjlighet och som ett hinder. Det ses som ‛nor-

malt‛ att behöva göra avsteg från planeringen p g a dessa ungdomar och det finns 

en beredskap för att det ofta blir avbrott och omplanering av aktiviteterna. Ett 
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hinder och en möjlighet i dessa diskurser utgörs av att problembeteenden tolkas 

som symptom i behov av att tolkas och bearbetas. Miljöerna och aktiviteterna ut-

formas med utgångspunkt i att de unga är samarbetsovilliga och motståndsbe-

nägna mot att t ex se det oönskade beteendet som symptom. De unga är svårhan-

terade och svårmotiverade men de kan disciplineras, då de anställda hanterar de 

unga som om de har potential att förändras om de vill. En straffdiskurs tar som 

utgångspunkt att de unga kan välja om de vill förändras och lära sig eller inte. I 

straffdiskursen blir de unga ett handlande subjekt som kan hållas ansvarigt.  

Verksamheterna speglar en komplexitet i synen på de unga. Miljöerna och 

aktiviteterna konstrueras på det sätt att de ska möta behovet av stöd hos dessa 

unga som är omfattande. De unga och de anställda är inte heller alltid överens om 

vad det är som ska ske och då kräver dessa oklarheter en förhandling mellan del-

tagarna om vad det är som pågår och vad som är möjligt. Sådana förhandlingar 

sker inom ramen för de formella aktiviteter som presenterats i detta kapitel, men 

de tar sig också uttryck i mer informellt samspel. Mer om hur dessa förhandlingar 

går till och de ungas motstånd handlar nästa kapitel om. 
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K a p i t e l  7  

UTRYMME FÖR FÖRHANDLING  

I de två föregående kapitlen visade jag hur miljöer och aktiviteter utformas. I ka-

pitel fem tydliggjordes hur den hemlika miljön används för att skapa trygghet och 

hur omsorgsdiskursen bidrar till att kunna bedriva undervisning och behandling. 

Det framgick också att den dagliga verksamheten snabbt kan skifta karaktär mel-

lan olika mål och medel. Kapitel sex belyste hur aktiviteterna i stor utsträckning 

utformas för att hantera de ungas motsträvighet och aggressivitet eller är fokuse-

rade på att förstå bakomliggande orsaker till beteendet. Miljöerna och aktiviteter-

na innehåller olika diskurser som artikuleras och manifesteras och skapar olika 

möjligheter, men också begränsningar. Genom att flera olika diskurser är verk-

samma samtidigt blir det möjligt att definiera verksamheten och de unga på olika 

sätt. Resultaten i kapitel fem och sex visar att blandningen mellan olika diskurser 

ger handlings- och förhandlingsutrymme mellan de anställda och ungdomarna. 

Ibland riskerar dock förhandlingarna att övergå till att mest karaktäriseras av att 

de unga protesterar på olika sätt.  

I detta kapitel belyser jag därför utförligare hur olika protester kan ta sig ut-

tryck genom de informella aktiviteter som pågår under tiden de unga undervisas, 

utreds eller tränas på att bl a hantera sin aggressivitet. Detta kapitel handlar om 

de ungas motstånd och hur de anställda och de unga förhandlar om hur situatio-

nen ska definieras, vad som ska ske och vilka de unga är. Sådana förhandlingar 

återfanns även i de tidigare exemplen i kapitel sex, men i exemplen i detta kapitel 

blir maktförhållandena mellan unga och anställda tydligare. Kapitlet knyter an till 

Foucaults (1982a) resonemang om motstånd såsom något som finns överallt där 

det finns maktrelationer. I kapitlet belyses hur de ungas protester kan tolkas som 

motstånd mot de identitetskonstruktioner som de tillskrivs (Juhila, 2003). Kapitlet 

visar också hur relationen blir ett smörjmedel i verksamheterna. 

Jag väljer att fokusera på två olika typer av de ungas protester då de upptar 

mycket tid av samspelet mellan anställda och unga. Den första typen handlar om 

regelöverträdelser och hur de unga utmanar reglerna som finns i verksamheterna. 

Den andra typen beskriver hur de unga utmanar konsensus genom att ifrågasätta 
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sammanhanget och på olika sätt visar att de inte definierar situationen och sig 

själva på samma sätt som de anställda. Avslutningsvis beskriver jag hur dessa 

‛förhandlingar‛ påverkas av hur relationer skapas och hur relationen bidrar till 

att skapa förändring hos de unga.  

Regelöverträdelser - en motståndshandling 

Regelöverträdelse är en vanlig protest från de ungas sida. Regelbrotten märks ge-

nom de anställdas reaktioner, men också genom de ungas protester mot regelbrot-

tens konsekvenser. Regelöverträdelser synliggör därmed den maktutövning som 

förekommer i verksamheterna. En regel jag kom i kontakt med på Vallby bestod 

av att man inte får ha keps på sig inomhus. Detta förbud är ovillkorligt och över-

trädelse uppmärksammas alltid av de anställda. När jag vistats en tid på Vallby 

framgick att dessa kepsar kan förstås som symboler för vem som hade makten i 

en situation. Om de unga tog av sig kepsen underordnade de sig och om de behöll 

den på var det de som bestämde75.   

Motstånd tar sig uttryck genom olika öppna protester mot rutiner och regler 

t ex i skolan på Vallby genom att pojkarna spelar och leker eller lyssnar på musik 

genom mobiltelefonerna. Musik kan också användas för att markera en egen sfär 

och vägra deltagande i andra aktiviteter.  Detta sker bl a med freestyle där ljudet 

effektivt stänger ute det mesta, även oljud från andra. De unga kan också sätta på 

hög musik i sitt eget rum som har stängd dörr. De unga öppnar inte för någon då 

de inte hör när någon knackar på.  

Regelöverträdelser resulterar i bestraffningar på olika sätt. På Vallby an-

vänds hot om indragen veckopeng, men ganska sparsamt.  Istället utnyttjas in-

dragna besök hos föräldrar (och därmed kompisar) samt indragande av kvällens 

fritidsaktiviteter, som t ex simhallsbesök eller bowling. Dessa indragna belöningar 

tas ofta emot tyst och med bara sporadiska protester. Regler diskuteras ständigt, 

överträdelser sker ofta och de ger utrymme för förhandlingar. Dessa förhandling-

ar betraktas inte som en styrka i de anställdas ögon, utan regler ska följas och inte 

diskuteras.  

                                                 
75 Det kan tilläggas att åsynen av mig inte föranledde någon kepsavtagning alls, medan kepsarnas kastades av när 

vissa anställda kom in i klassrummet.    
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Maktkamp 

En vanlig konflikt på Myrmarken är att eleverna har med sig egna saker hemifrån 

såsom t ex gameboy, telefoner, tändare eller leksaker som de inte får ha under 

skoldagen. Det handlar om föremål som de anställda anser kunna störa dagens 

aktiviteter, t ex gameboyspel, mobiltelefoner, nycklar och busskort. Då flera också 

åker buss och har busskort tas dessa om hand, både för att de inte ska komma 

bort, men också för att pojkarna inte ska kunna ta bussen därifrån. Alla dessa sa-

ker samlas in varje morgon i en låda och det kan vara svårt för de anställda att få 

de unga att lämna ifrån sig dem, d v s följa reglerna. Så här skrev jag i en fältan-

teckning om en situation från Myrmarken som belyser regelöverträdelser och 

maktkamp med en grupp pojkar i åldern 12-14 år.  

Exempel 7:1 
Fältanteckning: Morgonsamling. 

Lärare Karin går till sina tre killar. Felix är inte där på morgonen 

men jag vet inte var han är och det är inget som nämns. Karin börjar 

med att säga att Daniel och Jesper får vara med på skolans luciatåg 

men nu vill Daniel inte det. De ska få öva på sånger och gå till sko-

lan och träna innan. Efter det ber Karin Daniel om hans gameboy och 

Patrik om hans busskort. Daniel argumenterar för att han har den på 

hyllan och att han har lagt mössan över så ingen kan ta eller se den. 

Karin hävdar att den ska vara inlåst så det inte händer något med den. 

Daniel vill inte lämna den. Han menar att det inte händer något för 

ingen har anledning till att lyfta på hans mössa… Jesper och Patrik 

skrattar och säger att han just avslöjat var den är…. Daniel ser be-

svärad ut… Han säger att han vill ha den på hyllan. Karin avslutar med 

att säga att då är det han som är ansvarig för den. Hon vänder sig se-

dan till Patrik och ber om busskortet. Alla lämnar in sina busskort 

varje dag. Patrik vill inte. Karin säger att hon väntar tills han 

gjort det. Patrik vägrar. Det blir tyst… Efter en stunds tystnad cirka 

30 sek (långa) säger Karin att den tid som förloras ska tas igen på 

svenska lektionen. Patrik vägrar fortfarande. Det är tyst igen. ”Under 

tiden vi väntar, säger Karin, kan vi prata om vad som ska hända idag. 

Vi ska först ha svenska, sedan fika kl 9.00 och kl 9.30 ska vi åka. Vi 

kommer hem till lunch och sedan ska vi ha en kort rast och sedan se en 

film om Östersjön. Därefter så ska vi ha matte”. Patrik ligger ner på 

en madrass. Karin avslutar och säger att hon vill ha busskortet och 

att Patrik annars får stanna hemma från konserten tillsammans med Da-

niel och henne… 

Patrik sätter på bandspelaren och vi har avslappning med eller utan 

massage. Det är tyst och lugnt. Efter det säger Karin att ”det är 12 

minuter tills vi ska fika och att de kan börja med svenska som de hål-

ler på med”. Argumentationen fortsätter med Daniel som säger att han 

vill ta med sig gameboyet till konserten. Det får han inte säger Ka-

rin. Patrik har inte lämnat in sitt busskort. 
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Fältanteckningen visar hur de unga gör motstånd och lärare Karins enträgna 

försök att försöka upprätthålla de regler som finns. Hon använder tiden, att vänta 

ut dem, och grupptrycket som påtryckningsmedel. Läraren tystnar, alla väntar, 

tiden går. Ingen säger något och det som ska göras skjuts upp. Efter en stund try-

ter tålamodet från någon av de andra eleverna som tycker att Patrik borde ge sig 

och lämna ifrån sig sin ägodel.  När denna typ av händelseförlopp blir en stor del i 

vardagen kan det bli tålamodsprövande både för barn och anställda. Exemplet 

kan ses som en maktkamp mellan barn och vuxna. Båda deltagarna kan tolkas 

som att de ägnar sig åt att kontrollera den andre. I detta exempel avgick Patrik 

med segern. Den anställde har inte längre kontroll över situationen, utan istället 

synliggörs hur makten pendlar i de vardagliga maktförhållandena. Barnen för-

väntas anpassa sig och, som beskrevs i förra kapitlet, gör de inte det använder de 

anställda olika sätt att få barnen att acceptera reglerna.  

Bergqvist (1990) talar i sin studie om att lärare i den reguljära skolan använder 

olika strategier för att få eleverna tysta. Lärarna ber, hotar, skämtar eller ger belö-

ningar. Samuelsson (2008) som också studerat den reguljära skolan, visar i sin stu-

die hur lärarna först ber eleverna att de ska ta ansvar för sina beteenden. Nästa steg 

är att peka ut en enskild, d v s genom ett socialt tillkännagivande skapas ett socialt 

tryck. Sista steget utgörs av att läraren distanserar sig och sätter känslomässig press 

på eleverna. Detta innebär ett risktagande där läraren riskerar att andra elever lierar 

sig med den utpekade.  Samuelsson menar att efter dessa åtgärder i klassrummet 

återstår inte andra strategier än att ‛förskjuta eleven från det sociala sammanhang-

et‛ (s 194). I de studerade verksamheterna är de unga redan ‛förskjutna‛ och att 

avvisa de unga till någon annan verksamhet är sällan ett alternativ. Det fungerar 

sällan att hota de unga, som Samuelsson (a.a) beskriver, för att de ska göra som de 

anställda vill. Istället är det just belöningar och bestraffningar som vi såg i förra av-

snittet som används som påtryckningsmedel. Utformandet av de medel som an-

vänds för att påverka de unga visar att de anställda anser att de unga förstår och 

blir påverkade av faktiska konkreta konsekvenser och direkta handlingar. 

Regelöverträdelser leder till situationer som ger utrymme för maktkamp och 

förhandling. Även om regler är centrala att följa i dessa verksamheter finns det stort 

utrymme för diskussioner omkring dem. De anställdas visar ofta en osäkerhet om 

gränsöverträdelser bör eller ska uppmärksammas och bestraffas eller inte. Whit-

tington & Burns (2005) fann liknande osäkerhet hos anställda om hur placerade 

ungdomar inom social ungdomsvård ska bemötas. Ska beteenden ses som symp-
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tom och behandlas, eller som regelbrott som ska bestraffas. Denna osäkerhet gör 

det också svårt för ungdomarna att veta om vissa gränsöverträdelser kommer att 

uppmärksammas och leda till sanktioner eller om de passerar ouppmärksammade.  

Att de anställda inte heller arbetar enhetligt, visar på undantag från institutionella 

drag. Genom att situationen kan definieras olika tillämpas mer strikta regler i vissa 

situationer. De anställda hanterar ibland handlingar från pojkarnas sida på olika 

sätt utifrån pojkarnas individuella svårigheter, men lika ofta visades motsatsen och 

de ungdomar som hade diagnoser avseende t ex Asperger76 eller ADHD77 förvän-

tades ofta kunna kontrollera sitt beteende lika bra som om de inte haft en diagnos.  

Utmaning av konsensus 

Situationer med aktiviteter där de anställda vill att de unga ska göra något speci-

ellt, t ex gå in från rast eller börja en ny aktivitet, utlöser ofta protester från de 

unga. Om någon av de anställda mer direkt talar om vad de unga ska göra, kan 

det bli startskottet på kamp och motstånd från de ungas sida. De anställda arbetar 

därför med att ge det de ska göra en gemensam inramning. De anställda försöker 

skapa ett gemensamt sammanhang. Det kan röra sig om att de anställda talar om 

vad som ska hända idag och vad de förväntar sig av alla, vilka som ska jobba med 

vad vid olika tidpunkter, men oftast om vad som ska ske här och nu.  De anställda 

utgår från att det är viktigt att sätta in det som händer i en gemensam ram och de 

ska på så sätt försöka göra det begripligt för de unga vad de förväntas delta i. Det-

ta utlöser ofta motstånd hos de unga, som börjar protestera mot dagens agenda 

och därmed utmanar konsensus. Ifrågasättande av olika slag blir en aktivitet i sig i 

dessa verksamheter och riktas mot det gemensamma sammanhanget. Myrmar-

kens lärare lägger ner mycket tid på att få med pojkarna i vad det är de ska göra 

och vad skolan handlar om och skapa en legitimitet för det de gör på dagarna i 

skolan. I nedanstående exempel går lärare Berit igenom vad ett ämne är och vilka 

                                                 
76 Asperger: neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Asperger beskrivs ibland som högfungerande autism. Innebär 

nedsatt förmåga till kommunikation och social interaktion.  Märkbart begränsad förmåga till icke verbal kom-
munikation, som ögonkontakt, mimik och gester (Diagnoskriterier enligt DSM IV - Psykiatrisk diagnosmanual 
”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Text Revision (DSM IV-TR: American Psychiatric 
Association, 2000). 

77 ADHD: neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. ADHD är en förkortning av den engelska benämningen atten-
tion deficit/hyperactivity disorder. På svenska brukar det översättas med: "uppmärksamhetsstörning med överaktivi-
tet" (Diagnoskriterier enligt DSM IV). 
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ämnen de ska läsa denna termin. Hon pekar på den pojke som svarar efter att ha 

ställt en fråga. På Myrmarken är det vanligt med gemensamma genomgångar, 

såsom i följande exempel. 

Exempel 7:2 
Dialog från filmsekvens: Lektion på Myrmarken.  

Lärare Berit har genomgång av vilka ämnen de ska jobba med under vår-

terminen. Pojkarna Daniel (D), Felix (F), Patrik och Ville sitter nära 

framför henne i varsin fristående bänk. Berit står i klassrummet fram-

för tavlan med en penna i handen. 

Lärare B: Är historia geografi? 

D: Jaha nej Historia är en sak som medeltiden och en annan massa gre-

jer. 

Lärare B: Olika tider, kan man säga det? 

D: Tidsåldrar 

Lärare B: Det var ett jättebra ord. (Skriver det på tavlan) Sånt som 

hände förr i tiden. Vad är geografi?  

Nu får du vakna. (Pekar på Felix som genast börjar snarka högt och 

ligger på bänken) 

Lärare B: Får jag höra Daniel? 

D: Geografi är ett ämne. 

Lärare B: Nej Felix (som låtsas snarka) vad är det för ämne då? Vad 

gör ni om jag säger att nu ska ni ha geografi? Vad gör ni då? 

D: Ljudar. 

Lärare Berit: Förlåt? 

F: Ljuger 

Lärare Berit:: Nej vi ljudar inte. Ljudar gör vi när vi har svenska. 

Vad är det ni började med förra veckan och skulle jobba med till 

sportlovet. Som du började med och du började med.(Pekar på två av 

pojkarna) 

D: Danmark, karta 

F: Karta, länder 

Lärare B: Tack tack. 

D: Havet. 

Lärare B: Tack 

F: Kartor och länder. 

Lärare B: Och havet hörde jag Daniel.(Skriver havet på tavlan) Det är 

geografi. Och vilket ämne har vi i läxa tills idag? 

D: Tidsåldrar. 
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Lärare B: Och vad heter ämnet? 

D: Historia. 

Lärare B: Vilken tidsålder är det ni fick läxa i? 

D: Medeltiden 

Lärare B: Visste du det Felix att det var medeltiden du hade läxa i? 

F: Ja, jag ville bara inte säga det för jag var så trött i dag. Jag 

vaknar så himla tidigt. 

Ovanstående är ett exempel på hur sammanhanget ser ut och kan mer för-

stås som undervisning om skolämnen än i skolämnen. Förhandlingar om vad det 

är unga och anställda ska ägna sig åt just nu, just där, pågår över lång tid och med 

i mina ögon stort tålamod från både pojkar och lärare. Många situationer ställer 

krav på ungdomarna att de ska ha tålamod att skjuta upp och vänta på att det ska 

finnas en annan tid, en annan plats där det finns större utrymme för deras egen 

vilja. En del av de beskrivna situationerna är också helt uppenbart situationer som 

prövar tålamodet. Ovanstående exempel visar en vanlig klassrumsdiskurs bestå-

ende av fråga-svar, men innehållet handlar om strukturen för hur ämnen delas 

upp. Pojkarna i sin tur värjer sig gärna från frågandet och räcker inte alltid upp 

handen även om de sedan när de tillfrågas kan svaret. De skämtar och leker ord-

lekar som i exemplet ovan med ‛ljudar‛ och ‛ljuger‛ vilket kan ses som ett mot-

stånd för att göra detta till deras eget sammanhang, men det kan också tolkas som 

ett sätt att kamouflera att de kanske inte förstår eller att de tycker det är tråkigt att 

vara med och gissa.  

Det är en stark fokusering från lärarnas sida på att involvera pojkarna, att 

engagera dem och få dem med på att detta är något som de ska ägna sig åt. Det 

går att se denna typ av aktivitet från lärarens sida som en metakommunikation 

(Fiske, 2004) d v s här i exemplet som kommunikation om vad man ska kommu-

nicera om. Det upprepande frågandet från läraren och pojkarnas motstånd kan 

ses som en kamp om att få definiera situationen. Pojkarna verkar ofta roade av 

lärarens enträgna försök att få dem att svara.  

Eftersom samtalen i stor omfattning sker på ett liknande vis som ovan verkar 

det svårt för pojkarna att inte involveras. Pojkarna har ganska kul, de skrattar när 

någon av dem får till någon riktig rolig språkvändning och både jag och läraren 

skrattar med ibland. Det blir på detta sätt en kort gemensam situation, ett avbrott i 

frågandet och svarandet, där de möts med humorns hjälp. I exempel 7:2 är det poj-

ken Felix som bryter mot det formella innehållet i undervisningen och börjar berät-
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ta om sina sömnvanor i sista meningen. Han byter diskurs från en formell till en 

informell. Involveringen består även av dessa utvikningar och signalerar att de 

anställda lägger ner mycket tid på att gestalta ramarna. Paradoxalt nog ger det mer 

utrymme för de unga att protestera på olika sätt. Detta går att tolka som att det 

övergripande syftet i denna aktivitet är att komma överens och att någon blir 

tvungen att ge med sig.  

Denna aktivitet är ett exempel på motståndshandlingar som tar stor andel av 

dagen i anspråk. Den beskriver mänskligt samspel där människor inte är överens 

om syftet med att träffas och hur humor hjälper till att undvika konflikter och 

skapa konsensus i dessa situationer.  Samspelet kan också tolkas som en väg att 

visa engagemang och envishet från både ungas och anställdas sida, i syfte att ska-

pa någon typ av kontakt och relation mellan läraren och pojkarna. Van Nijnatten 

(2006) har studerat området mellan omsorg och kontroll som han menar känne-

tecknar den sociala barn- och ungdomsvården78. Han tydliggör de anställdas an-

vändning av metakommunikation som ett sätt för de anställda att visa sin pålit-

lighet och goda vilja. Metakommunikationen består t ex av att de anställda utvär-

derar klientens bidrag i konversationen, strukturerar samtalet och vad som ska 

väljas ut som samtalsämne. Metakommunikationen ger en bild av de unga som i 

behov av särskild tydlighet i ramarna och hög grad av involvering. Van Nijnatten 

(2006) menar att positionerna i samtal med unga i svåra livssituationer känne-

tecknas av osäkerhet och att metakommunikationen bidrar till det extra relations-

arbete som syftar till att skapa förtroende. Relationsarbete är en viktig del av verk-

samheternas vardag. Makt och hierarkier tonas ner för medmänskliga möten.   

Relationsskapande  

Skapandet av relation sker samtidigt som unga och anställda gör annat tillsam-

mans. Flera tidigare studier betonar betydelsen av relation och kommunikation 

inom specialpedagogiska verksamheter (Ahlberg, 2001; Hastings, 2005; Wedin, 

2007). Från Vallby finns flera exempel på hur relationer skapas genom att anställda 

och pojkarna fångas av en diskussion om hur det exempelvis är att göra lumpen 

eller hur det gick till när läraren vann pengar på en lott. Då sitter alla och lyssnar 

och plötsligt märks inte alls något störande, utan pojkarna rycks med i berättelsen. 

                                                 
78 Översättning av child welfare 
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De kan skratta och slappna av. Det räcker dock med att någon av ungdomarna på-

minner de andra om hur de beter sig, för att de ska ändra sitt beteende till att göra 

oljud och ta på sig en tuff min.  Ett annat liknande tillfälle är när detta händer är när 

hela gruppen ser på en film om mobbing. Det är en gripande film och efteråt disku-

terar de anställda och pojkarna hur det är att mobbas för att man har ADHD eller 

för att någons föräldrar inte är som andras. Denna diskussion inleds med att de an-

ställda delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha blivit mobbade.  

I situationerna ovan berättar de anställda om sina livserfarenheter för pojkar-

na, vilket verkar fånga pojkarnas intresse. Genom att de anställda talar om sina 

egna svårigheter i livet ökar möjligheten för de unga att identifiera sig med de an-

ställda Det är således när de anställda lämnar sin formella behandlar/lärarroll och 

blir mer informella som relationen utvecklas. Paradoxalt nog är det när de anställ-

da blir informella, personliga på gränsen till privata79 som de anställda lyckas 

fånga de ungas intresse.  Detta kan förstås som att det är det personliga som blir 

det professionella. Det är i dessa ögonblick av informellt samspel som relations-

skapandet som redskap framträder tydligast i observationerna. De unga motiveras 

till deltagande genom relationen till de anställda. De anställdas gör stora ansträng-

ningar att involvera ungdomarna genom att etablera relationer med dem. 

Massage 

Ett annat sätt att skapa relationer till de unga är att göra som behandlingsassistent 

Anna. Hon använde sig av massage, för att ge tillfälle till ett samtal med någon av 

pojkarna.  Det skedde vanligen mellan Anna och de två yngsta killarna genom 

massage i killarnas TV-rum. Anna sa att det ofta var på detta sätt hon kunde 

komma nära pojkarna och få dem att berätta om sig själva. Här följer ett exempel 

på hur samtalet låter under tiden Anna masserar Alex, 13 år. 

Exempel 7:3 
Dialog från filmsekvens: I soffan på Vallby 

Behandlingsassistent Anna masserar pojkarna Oliver och Alex(A) i sof-

fan och småpratar med dem. Anna masserar Alex på vaderna i soffan i 

TV-rummet. Det är på eftermiddagen. Även Oliver är i rummet och han 

sitter i en av fåtöljerna.  

Beh ass: Har ni pluggat något nu då när ni varit lediga? 

                                                 
79 ”Privat” skiljer sig här från ”personlig” i den bemärkelsen att det i privata relationer förväntas ske ett ömsesi-

digt utbyte av att t ex ta hand om varandras (känslomässiga) behov. 



 148 

A: Vi har jobbat. 

Beh ass: Igår med? 

A: Ajajajaj. Jag fick ont. (Anna trycker på smalbenet) Snälla du! Min 

cigg. (Alex tappar en pappersrulle som han rullat ihop till en ciga-

rett på golvet). 

Beh.ass: Du har läst precis hur farligt det är att röka. 

A: Jag har en sån där stor grej där det står om alla droger. Vad det 

händer och så. 

Beh ass: Vad står det om cigaretter då? (”nyper” till) 

A: Aj. Inte om cigaretter men… 

Beh ass: Står det inte om det? 

A: Det står fan hur farligt det är med tjack och så där. 

Beh ass: Mmm 

A: Jag har satt upp på min vägg. Jag ska hämta om snus och cigg också. 

Beh ass: Mmm 

A: Och ha hemma. 

Beh ass: Det tycker jag och ha föreläsning för (nickar mot Oliver). 

A: Men. 

Beh ass: Gör du det som vet hur farligt det är? 

A: Ja, men. Okey då. 

Beh ass: Men du röker inte? (Anna tittar ingående på Alex) Nej. 

A: (Tystnar, tittar på Anna under lugg. Ett leende syns på läpparna) 

Beh ass: Gör du det som vet hur farligt det är? 

(Tystnad. Beh ass Anna har slutat massera. Håller i benet) 

Beh ass: Du ljuger så dåligt Alex att det är synd om dig. (Anna fort-

sätter massera Alex på vaderna och tittar Alex i ögonen). 

A: Jo jag röker.  

Mötet var medvetet, men materialet som hon använde var inte planerat utan 

Anna använde det som fanns i situationen, säger hon när jag frågar henne efteråt. 

De anställda använder således inte bara verbal kommunikation för att nå ungdo-

marna. Relationsskapandet förstärks genom massage och annan kroppskontakt. 

Både de unga och de anställda tar initiativ till kroppskontakt i form av kramar och 

massage. Det kan tolkas som att de unga ses som spända och i behov av att slapp-

na av.  Massage och kroppskontakt fungerar som sätt från personalens sida att 

både kunna få kontakt med de unga och de unga visar sin samarbetsvilja när de 
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låter sig masseras och beröras. Ett tidigare exempel från Sandbacken visar att 

massage också fungerade som belöning efter att ha arbetat på Verket. Även på 

Myrmarkens morgonsamling masserar de anställda pojkarna. Kroppskontakt kan 

vara ett uttryck för omtanke och vänlighet och en visad vilja till relation. I exemp-

let visas hur blickar och beröring kopplas samman med samtalets innehåll. 

Kroppskontakt kan även signalera att de unga konstrueras som yngre barn som 

ännu inte utvecklat en verbal förmåga i så stor utsträckning utan där beröring blir 

ett sätt att kommunicera.  

Humor 

På Sandbacken är de anställdas arbete i hög grad inriktat på att försöka etablera 

en kontakt mellan anställda och ungdomarna. På Sandbacken har de anställda 

utvecklat ett sätt att bygga denna relation både, som i ovanstående exempel, ge-

nom massage och kramar, men också humor. De anställda härmas, tittar vindögt, 

börjar låta som en apa eller kramas. Kroppsmimik och glada ansikten ger bud-

skap; jag gillar dig låt oss vara vänner och du är ok. Humorn är en del i det Linell 

(1998) skriver om som ‛face-preserving‛- ett sätt att inte göra bort varandra, gene-

ra eller skapa en obehaglig situation (jmf Goffman, 1990). Samtidigt kan detta 

skämtande bli ett sätt att utöva kontroll och bakom skämtandet kan finnas ett 

krav på ungdomen eller ett negativt besked. Nedanstående samtal mellan en 

kvinnlig behandlingsassistent och Fanny (F), 14 år, är ett exempel på detta.  

Exempel 7:4 
Fältanteckning: Telefonsamtal på Sandbacken 

Fanny går till dörren till telefonrummet som är låst.  

Jag vill ringa säger hon.  (Det sitter två anställda i rummet intill) 

Beh ass: Det vill du inte (skämtsamt). 

F: Jo, det vill jag 

Beh ass: Nej det vill du inte (med betoning på inte… skratt i rösten) 

F: Jo det vill jag… 

Beh ass: Nej det vill du inte… (skrattar) 

(Fanny skrattar också. Hon går från dörren skakar på huvudet)  

F: De är ju inte kloka här… (Hon går in på sitt rum) Jag vill ringa. 

(Hon stänger dörren. Hon verkar resignera) 

Situationerna är svåra att återge och sker snabbt och i förbifarten. De an-

ställda säger att syftet är att undvika en situation som innebär bråk och humor blir 
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ett sätt att hantera annalkande konflikter. Ytterligare ett samtal får bli exempel på 

hur humor används för att påverka. 

Exempel 7:5 
Fältanteckning: I korridoren. 

Två anställda och en av de placerade flickorna, Elin (E), 14 år, möts 

i förbifarten.  

Beh ass A: Elin, ditt lilla äcklo. (Säger hon med mycket värme i rös-

ten) 

E: Jag är inte äcklig.  

Beh ass B: Jo då, mellan tårna är du nog lite äcklig. 

(Elin blänger, men verkar uppfatta det som ett skämt och går fram och 

kramar beh ass B)  

Beh ass B: Jo Elin du behöver åka och tömma ur ditt skåp i skolan. 

(Jag hörde detta tas upp redan i måndags) 

Beh ass B: Vi kan göra det i eftermiddag va? 

(Elin svarar något ohörbart. De står och håller om varandra en lång 

stund). 

Samspelet är nära, omedelbart och till en början helt oförståeligt, men de står 

ändå där och kramas. Ett sätt att förstå vad som sker är att den anställda förmed-

lar att hon tycker om Elin trots att hon nog är ‛lite äcklig‛ och att det går att skoja 

om. Relationen mellan Elin och den anställda är en förutsättning för att få lov att 

säga något sådant utan att Elin ska bli arg och gå därifrån. Det är Elin som tar ini-

tiativ till kramen istället för att bli arg. I detta fall verkar personalen få med Elin 

på att tömma sitt skåp i skolan senare samma dag, men det är relationen som prö-

vas och utvecklas i detta exempel.  

Ibland sägs ganska laddade saker av de anställda, utsagor som mildras och 

omformuleras med danssteg eller skratt.  Humor från ungdomarnas sida fanns 

också med i ordlekarna i exemplet från Myrmarken. Humor blir ett effektivt 

gränsöverskridande sätt att dölja en del av de motsättningar och de intressekon-

flikter som kan finnas mellan de unga och de anställda. Humor bygger relationer 

och de används för att kunna nå de unga och kunna påverka dem. Skrattet som 

påverkningsmedel och som smörjmedel vid känslomässigt laddade situationer 

har även Osvaldsson (2003) funnit betydelsefullt för att behålla konsensus. Pollner 

& Stein (2001) har studerat skrattets betydelse för att kunna se något ur ett annat 

perspektiv. Skratt frigör känslomässig energi, menar de, och gör att människor 

både kan vara subjekt och objekt inför sig själva. Människor kan tillåta sig att se 
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på en del av sin personlighet, t ex det bråkiga och genom skrattet både acceptera 

och se andra delar av sig själv samtidigt och dela gruppens enighet. Pollner och 

Stein menar att humor och skratt är viktiga just därför vid konstruktionen av kol-

lektiva identiteter. Det framkommer motsägelser kring relationsskapandet på be-

handlings-institutionen i samtalen med de unga. Samtidigt som flera av ungdo-

marna berättar att de behöver hjälp med att kunna skapa och behålla relationer 

med andra, tar de också upp oklarheter omkring relationsskapandet. Emma (E), 

16 år, på Sandbacken berättar för mig.  

Exempel 7:6 
Intervju med Emma 

E: Alltså jag, mitt största problem är att binda mig med människor. 

Jag har haft många kompisar men jag har aldrig haft riktiga vänner för 

att jag inte kan släppa människor runt om mitt liv(mm) och det det är 

det som jag känner att jag vill kunna göra innan jag flyttar härifrån. 

Att jag vill kunna tycka om människor och de ska kunna tycka om mig. 

(mm) så där som riktiga vänner sånt som jag aldrig har haft. Men det 

är svårt eftersom jag inte har nån att träna på.  

S: Ja, precis. Får du den hjälp som du behöver tycker du? 

E: Ja det får jag väl. Jag tror det.  Ibland är det svårt. Ibland vill 

man ha hjälp med nåt och så vet man inte med vem man ska ta det med. 

Om man berättar det för nån så berättar ju de det för de andra. (mm) 

och det vill man ju inte alltid. (nej) Så ibland vill man inte ens 

säga nåt till nån så att man inte vet att alla vet eller så. Det kan 

vara lite svårt. (mm) men är det nåt speciellt man vill som man behö-

ver hjälp med så då spelar ju inte det nån roll.(mm) om det kan vara 

nån struntsak som en kille eller nåt. (mm) 

Emma berättar om att hon ser det som ett problem att hon har svårt att eta-

blera nära relationer med andra ‛Jag har haft många kompisar men jag har aldrig 

haft riktiga vänner‛. Hon tycker dock att det är svårt att lösa detta problem då‛ 

jag inte har nån att träna på‛. Samtidigt talar hon om att relationer med de an-

ställda inom institutionen inte kan bli nära. I utsagan ‛om man berättar för någon 

så berättar de det för de andra‛ blir det tydligt att den institutionella kontexten 

kan vara ett hinder för ett nära relationsbyggande. Om de unga ger förtroenden 

till vissa anställda finns det risk att de ser förtroenden som viktig information för 

behandlingens utformande. Emma (E) beskriver också att hon inte tror att det är 

tillåtet att träffa de anställda efter att de unga flyttat. Hon säger följande när jag 

frågar om anställda och unga kan ha kontakt efter att de unga flyttat: 
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E: Jag tror inte att man får det.  Jag vet inte riktigt hur det funge-

rar. Jag vet att jag flyttar, alltså, jag flyttar i pingsten men jag 

ska ändå vara inskriven här i alla fall fram till jul(mm) så då kommer 

jag ju att träffa träffa dom (mm). Men jag vet inte om det blir så att 

jag skulle få träffa nån privat så där. Jag vet inte om man får det. 

(nej) det har jag faktiskt inte en aning om. 

Emma säger: ‛men jag vet inte om det blir så att jag skulle få träffa nån pri-

vat så där‛, vilket visar att Emma är medveten om att personalen inte är privat 

när de unga träffar dem. Paradoxalt nog förväntas ungdomarna etablera relatio-

ner till de vuxna, men relationerna kan inte fortsätta efter att placeringen har 

upphört. De anställda använder relationen för att påverka, d v s det ligger i upp-

draget att det ska vara en professionell relation. I det tidigare avsnittet om regel-

överträdelser, där den anställde tappar kontrollen över situationen, återstår att 

använda relationen för att få de unga att inte vilja opponera sig och göra mot-

stånd. Relationen används som ett sätt för de anställda att få en möjlighet till infly-

tande över de unga och i de tidigare exemplen är relationsskapande något som 

pågår hela tiden. Det är relationer som inte etableras med lätthet och de anställda 

tar ofta sig själva som exempel och använder sig av personliga erfarenheter för att 

få ungdomarna att lita på dem och tro på deras vilja att hjälpa. Relationsarbetet 

mellan de unga och de anställda syftar till att påverka varandra i önskvärd rikt-

ning, men de unga är i underordnad ställning. Relationen blir ett smörjmedel för 

att undvika konflikter och används av både anställda och unga. Relationsskapan-

de går att knyta till de tidigare presenterade diskurserna om omsorg och familj 

och blir på så vis ett medel att få komma nära de unga.  

De anställda ser relationen som ett sätt att skapa motiv till en förändring hos 

de unga. Motivationsarbete blir ett sätt att benämna de insatser som syftar till att 

få ungdomarna att se på situationen på samma sätt som de anställda.  Berglund 

(1998) menar att det är i de ungas möte med de professionella som det skapas mo-

tiv till förändring. Han uttrycker det som att det ‛i goda möten skapas goda skäl‛ 

(Berglund, 1998, s 1). I den beskrivningen blir relationen ett pedagogiskt redskap. 

De anställda ser inte dessa unga som möjliga att motivera till skolgång genom 

tanken på t ex ett gott arbete i framtiden utan de kan motiveras genom relationen. 

Analysen av inriktningen på aktiviteterna visar att dessa unga anses behöva 

mycket näraliggande motiv, t ex att delta i skolarbete för att de unga gillar en an-

ställd och inte vill göra honom eller henne besviken här och nu. Då ser de anställ-

da de unga som motiverade. Kanske är kravet på de näraliggande motiven något 

dessa unga delar med alla andra. Föreställningen att vissa människor kan vänta 

Exempel 7:7 
Intervju med Emma 
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på ‛utdelningen‛ är kanske överdriven som motiverande faktor. 

Problematiska relationer  

Det förekommer även relationer mellan andra personer än de unga och de an-

ställda. Dessa relationer lever dock i en mer undanskymd tillvaro. Det handlar om 

kamratrelationer som ungdomarna talar mycket om, men som för övrigt är ett 

samtalsämne som nästan helt lyser med sin frånvaro i verksamheterna. De an-

ställda verkar inte se kamrater som något centralt och de kan, när de omnämns, 

beskrivas som problem. Även de kamrater som de unga har relationer till sedan 

tidigare har svårt att komma ifråga under placeringstiderna. Elin (E), 14 år, på 

Sandbacken berättar om detta med kompisar. 

Exempel 7:8 
Intervju med Elin 

S: Vilken skillnad är det på att vara här och hemma? 

E: Det är friare hemma och sen har man inte så mycket folk runt om-

kring sig hela tiden. Man kan vara själv om man vill det. Och sen kan 

man vara med sina kompisar. Man är, det är dom som känner igen stället 

liksom. (mm) Att umgås med sina kompisar. Det är det som jag tycker är 

jobbigast. Att inte få träffa sina kompisar. Men ”Du får ju kompisar 

där borta” men det är ändå inte som dom som är hemma. 

S: Kan kompisar komma och hälsa på här? 

E: Dom får inte det. 

S: Nej. Har du fått några kompisar här som har flyttat och som du har 

kontakt med? 

E: Nej, det har jag inte, nej det är i så fall att vi ringer till var-

ann nån gång, men ingen så där speciell. Jag tycker att det är jätte-

kul att vara här nu, men det är ingen här som jag känner att jag skul-

le välja att vara med på min fritid. (nej) Men det vet de om för det 

har jag sagt till dem. Och jag tror att de känner det samma om 

mig.(mm) vi har inget gemensamt så. Än att vi bor här. 

De ungas kamrater från tidigare skolgång, fortsätter att vara viktiga för dem, 

eftersom samtliga verksamheter förutsätter att de regelbundet återvänder till sin 

hemmiljö under kvällar eller helger och lov. Det är också vanligt att de unga inte 

definierar andra ungdomar i verksamheten som sina ‛kompisar‛. De ungas egna 

kamrater, om de har några, spelar en liten roll i verksamheten. Gustafson (1998) 

konstaterar att om en flicka har psykosociala problem innebär det också ofta en 

avsaknad av vänner. Eftersom kamrater kan fungera som viktiga skyddsfaktorer 

och beskrivs som nödvändiga för barns identitetsskapande (Ferrer-Wreder m fl, 
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2005) blir flickor extra drabbade.  

Flera av pojkarna på Vallby talar om att det är besvärligt att inte kunna träffa 

kamrater på vardagarna och att det försvåras ytterligare eftersom telefonsamtal 

också är begränsade. En av pojkarna på Vallby återkommer ständigt i intervjun 

till att tala om ‛kompisar‛ och avsaknaden av dem på Vallby. Det är inte ofta de 

andra placerade ungdomar räknas in bland dem som ses som kompisar, även om 

det förekommer.  Jimmy (J), 15 år, på Vallby säger: 

Exempel 7:9 
Intervju med Jimmy 

J: Det är bättre på en vanlig skola. 

S: Vad är det som är bättre? 

J: Ja man har alla sina kompisar där nästan. 

S: Är ni inte kompisar här? 

J: Nej, vi är inte kompisar 

S: Varför är ni inte kompisar? 

J: Vi är inte det. Jag vet inte, men vi är inte kompisar. 

Även Felix (F), 13 år, på Myrmarken tycker att detta med att sakna kompi-

sarna utanför är jobbigt. De unga från samtliga verksamheter nämner oftare sak-

naden efter kompisar än efter föräldrar.  

Exempel 7:10 
Intervju med Felix 

F: Det ska bli skönt att komma härifrån.                                                              

S: Varför då? 

F: Det jag saknar är mina kompisar. 

S: Mm. Har du kommit ifrån dem? 

F: Ja jag har inte träffat någon på skitlänge. Förutom min kusin ef-

tersom jag brukar vara med honom. 

Det går att urskilja kamrater som ett område som inte blir synligt någon an-

nanstans än i intervjuerna med de unga, men där dyker samtalsämnet upp gång 

på gång. Kamratrelationer är centralt, kanske framförallt under unga år, men 

kamrater är inget som betonas av de anställda i den vardag som jag betraktade. 

Om relationer med de anställda ses som ett sätt att få inflytande över ungdomar-

na, d v s som en del av lösningen ses tvärtom ofta kamrater som källan till olika 

problem. Det är rimligt att anta att kamraterna fortsätter att ha stor betydelse un-

der t ex lediga helger oavsett om de unga bor på HVB eller är placerade i särskild 
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undervisningsgrupp. Med tanke på att tidigare studier (Gustafson, 1998; Zetter-

gren, 2001; Ferrer-Wreder m fl, 2005; Ihrskog, 2006) visat hur viktigt kamrater 

verkar vara för en positiv vändning av problematiska livssituationer är synen på 

att ungdomarna saknar behov av att ha kamrater, något att fundera mer över. 

Motstånd mot krav på involvering 

De unga använder sig av olika sätt att synliggöra sig själva och de gör detta genom 

att ifrågasätta regler eller genom att förmedla att de inte ser något gemensamt i si-

tuationen. De unga skapar och befäster opposition mellan dem själva och de an-

ställda. Detta beteende hanteras av de anställda som att ungdomarna är omotivera-

de eller inte har förstått. Utifrån ett betraktande av det som de unga och de anställ-

da gör tillsammans kan ungdomarna beskrivas som aggressiva, oreflekterade och i 

behov av tydlighet. De anställda intar hållningen att de unga kommer att bli hjälpta 

om de samarbetar, d v s om de anpassar sig, vilket utlöser olika typer av motstånd 

hos de unga. Kraven från de anställda på deltagande i verksamheten leder till pro-

tester från ungdomarnas sida och både de unga och de anställda improviserar, d v s 

det sker avsteg från agendan. Protesterna kan också tolkas som motstånd mot de 

kategoriseringar som ungdomarna tillskrivs av de anställda genom de aktiviteter 

som sker (jmf Järvinen & Mik-Meyer, 2003; Närvänen & Näsman, 2007). Aktivite-

terna syftar till att upprätthålla konsensus i en situation som präglas av konflikt och 

ambivalens. Ungdomarna både revolterar och söker kontakt i möten med de an-

ställda, vilket ger utrymme för förhandlingar. Protesterna ger därmed möjlighet till 

möten och förhandlingar om vad som ska göras, men också om vilka de unga är.  

I analyserna framgår att aktiviteterna präglas av tanken om att de unga ska 

förändra sig själva genom sin fria vilja efter att de unga fått insikt i vad som är det 

önskade beteendet. Aktiviteterna innehåller en stor del av känslomässigt inriktade 

förhandlingar, ett slags känslomässigt spel, där sympatier mellan barn och vuxen 

är viktig. För att ett förändringsarbete ska betraktas som lyckat räcker det inte 

med att de förstått de sociala koderna, de behöver också utveckla en vilja att följa 

dem. Den egna viljan är central i aktiviteterna och den ska på olika sätt lockas 

fram av de anställda. De unga konstrueras som svårmotiverade och svårkontak-

tade och relationen används som metod för att nå dem. Ansträngningarna att 

skapa en relation visar samtidigt att de unga ses som viljestarka och envisa. Rela-

tionerna omförhandlas ständigt genom aktiviteterna (jmf Juhila m fl, 2003; Hall, 
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Slembrouck & Sarangi, 2006) och används för att upprätthålla konsensus (Börjes-

son & Palmblad, 2003). Humor och kroppskontakt i form av t ex kramar och mas-

sage, blir ett sätt för de anställda att skapa tillit som sedan används för att hantera 

potentiellt konfliktfyllda situationer. Dessa aktiviteter kan, precis som de hemlika 

miljöernas trygghetsskapande (se kapitel fem), också relateras till det som Goff-

man (1990) skulle beskriva som ett ‛ working consensus‛ (Goffman, 1990, s 97). 

Metoder som använder personliga relationer som redskap för att skapa detta 

samarbetsklimat har både för- och nackdelar. Relationen ger dessa ungdomar en 

möjlighet att i samspel med vuxna pröva sina förmågor och skapa, förhoppnings-

vis, positiva bilder av sig själva. En nackdel med relationer som skapas i institu-

tionella sammanhang är att det lätt kan uppstå sveksituationer och förtroendekri-

ser, vilket skapar dilemman för både anställda och ungdomar. Det visar sig när de 

unga talar om att de vet att de inte får ha kontakt med de anställda efter avslutad 

vistelse fast de tycker om de anställda. Ungdomarna vet att det inte ingår i ‛kon-

traktet‛ vilket de beklagar.  Det visar sig också när de anställda talar om att de 

ibland fäster sig ‛för mycket‛ för någon av de unga. 

Det finns två linjer i aktiviteterna, där den ena handlar om att dialogen leder 

till att de unga vill börja delta och där de unga utvecklar självkontroll och vill an-

passa sig, d v s självreglering uppnås. Linell (1998) benämner aktiviteter som des-

sa som ett sätt att nå intersubjektivitet mellan två parter, genom att det finns ett 

gemensamt igenkännande av en delad kunskap. Här accepteras de tillskrivna 

identitetskategoriseringarna och det kan ge en väg ut ur verksamheten (Goffman, 

1973; Järvinen & Mik-Meyer, 2003). Den andra linjen handlar om att ungdomarna 

fortsätter göra motstånd och att den yttre kontrollen istället skärps och de repres-

siva inslagen ökar. Ytterst finns också hotet om att vägen tillbaka stängs om de 

inte anpassar sig, vilket är något som de unga är oroliga för ska ske. Exempel på 

både anställdas och ungas uppfinningsrikedom i sätt att hantera vardagen för att 

förhandla om vilken linje som gäller, synliggörs hela tiden.  

I detta kapitel har förhandlingar om vad som ska ske och hur situationen ska 

definieras presenterats, vilket tydliggjort de ungas motstånd och hur de anställda 

bemöter det. Hittills har de anställdas avsikter och motiv inte framträtt i så stor 

utsträckning. I nästa kapitel presenteras analysen från intervjuerna med de an-

ställda vilket ger ytterligare bilder från de studerade verksamheterna.  
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K a p i t e l  8  

DE ANSTÄLLDAS MOTIV 

I de tre tidigare empirikapitlen har jag visat på olika dominerande, men även mer 

ovanligt förekommande diskurser om ‛problembarn‛, undervisning och behand-

ling. Vardagen i verksamheterna skiljer sig från vardagen för majoriteten av unga 

genom den ständigt närvarande maktkamp som ofta är osynliggjord i den regul-

jära skolan (Bartholdsson, 2007). De unga exponerar att de underordnas genom 

regelöverträdelser och protester. Detta innebär att verksamheternas dagliga inne-

håll till stor del kommer att bestå av förhandlingar om innehåll och form. Ett van-

lig inslag i vardagen på enheterna var situationer som krävde avväganden från de 

anställdas sida om hur de skulle lösa situationen. Det kunde röra sig om motvilja 

från de ungas sida att göra som de anställda sa eller om aggressionsutbrott där 

saker slogs sönder eller där de unga hade skadat sig själva, andra ungdomar eller 

de anställda. Det kunde också röra sig om att någon ungdom druckit alkohol, stu-

lit eller misstänktes för haschrökning. Andra situationer bestod av att tändstickor 

försvunnit och att de anställda var rädda att någon av ungdomarna skulle tända 

på någon byggnad. Det uppstod ofta allvarliga problem som de anställda var 

tvungna att förhålla sig till och hitta lösningar på.  

I de tidigare kapitlen har jag visat hur de anställda utövar kontroll, samtidigt 

som de, som ett led i att få de unga att själva vilja förändras, strävar efter att vinna 

ungdomarnas förtroende. Hitintills i studien har analysen utgått från miljöer, ak-

tiviteter och hur de ungas motstånd skapar mening i en vardag med många mo-

tiv. De anställdas tal om det de gör har fått mindre utrymme. I det här kapitlet 

lyfter jag intervjuerna med de anställda för att på så vis ge ytterligare ett perspek-

tiv på verksamheterna. I kapitlet besvaras frågor om hur de anställda förstår sina 

uppgifter och hur de motiverar sitt agerande. Vilka konstrueras som ansvariga för 

de unga? Vilka föreställningar har de anställda om verksamheterna och hur kate-

goriseras de unga?  

Intervjuerna med sjutton av de anställda gjordes sist i fältstudien. Jag hade 

då varit närvarande i många vardagssituationer tillsammans med de anställda 

och de unga. I intervjuerna utspann sig ett samtal mellan de anställda och mig 
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som tog utgångspunkt i det vi upplevt tillsammans. När de anställda på detta sätt 

mötte en person utifrån, som dessutom var där i syfte att förstå mer om verksam-

heten och dess deltagare, uppstod ett sammanhang där de anställda var måna om 

att motivera sitt handlande för att få mig att förstå varför de gör som de gör. In-

tervjuerna med de anställda resulterade därför i många redogörelser och förklar-

ingar80 om hur de arbetar.  

Hur någon förstår sina uppgifter och förklarar sitt agerande i situationer där 

de av andra vill ses som trovärdiga och ansvarstagande, kan på engelska beteck-

nas höra samman med ‛accountability‛ 81. Accountability kan förklaras som en 

redogörelse för varför man agerar som man gör (Hall, Slembrouck & Sarangi, 

2006) och i förlängningen hur ett professionellt arbete betraktas. Genom studier av 

hur de anställda beskriver ansvaret82 för svårigheternas uppkomst och för en öns-

kad förändring, synliggörs de anställdas ‛accountability‛ d v s hur de anställda 

redogör för sitt arbete så att de framstår som moraliskt rättfärdigt handlande. Så-

dana redogörelser (eng accounts, Scott & Lyman, 1968), ger även möjlighet att 

studera hur aktörerna, t ex de unga, kategoriseras.    

Genom att studera hur olika aktörer omnämns och foga samman detta med 

arenor och aktiviteter synliggör analysen olika diskursiva mönster som uppvisar 

olika logiker. Detta påminner om det som Potter och Wetherell (1987; 1995) väljer 

att kalla tolkningsrepertoarer83. Repertoarerna ger vägledning i hur olika hand-

lingsalternativ för de anställda ska utformas och skapar också möjligheter och 

begränsningar. De olika repertoarerna ger inblick i hur de anställdas uppdrag 

formuleras beroende på vem som konstrueras som ansvarig för de uppkomna 

problemen och hur de ska lösas.  De anställda behöver, som Hall, Slembrouck & 

Sarangi (2006) säger, ‛need to identify the  features of  the cases with which they 

are working and they need to attend to their professional responsibilities‛ (s 16). 

Dessa repertoarer blir bärare av olika kategorier avseende de unga och pekar ock-

                                                 
80 Dessa förklaringar skulle i Foucaults (1982b) beskrivning kunna ses som styrningsteknologier som handlar om 

vilken kunskap som ligger bakom de arbetssätt som beskrevs i kapitel sex. 

81 För utförligare beskrivning av ”accountability” se kapitel tre och fyra om analys.  

82 Ansvar (responsibility) kan betyda flera saker, t ex att ha orsakat något eller att ha blivit anklagad och hållas 
ansvarig för något. Ofta är ansvar en blandning mellan skyldigheter och att vara upphovsmannen, d v s att ha 
orsakat något (Feinberg, 1970). 

83 Analysbegreppet tolkningsrepertoar befinner sig närmare aktörernas egna beskrivingar än diskurs och underlät-
tade analysen istället för att behöva koppla direkt till diskurs. För utförligare beskrivning av tolkningsrepertoar 
se kapitel fyra om analys av intervjuer. 
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så på olika ansvariga aktörer. Inledningsvis i detta kapitel presenteras de katego-

riseringar som de anställda använder i intervjuerna. 

Kategoriseringar av de unga 

Verksamheterna tar sig, som jag tidigare visat, många uttryck. Ett av dem utgörs 

av hur de anställda talar om orsakerna till att de unga placerats och hur svårighe-

terna ser ut. Nedanstående utdrag tydliggör hur olika kategorier används samti-

digt och konstruerar de unga på olika vis. Det är Berit, lärare på Myrmarken, som 

intervjuas. 

Exempel 8:1 
Intervju med Berit 

S: Jag brukar börja med och säga då eller fråga vad det här är för ett 

ställe om du skulle berätta det för nån som aldrig har varit här? 

B: Mm, då skulle väl jag svara att det är ett ställe för skolelever 

som har misslyckats gång efter gång efter gång på i sin vanliga skola, 

den vanliga skolan har försökt många många olika grejor för att komma 

tillrätta med den här eleven och när jag säger misslyckas då menar jag 

att dom kan ha blivit väldigt mycket mobbade. Dom har stora svårighe-

ter, inte kunskapssvårigheter behöver det inte vara utan rent sociala 

svårigheter. Både med sig själva och sin omgivning. Eh det är barn som 

i många fall är oerhört aggressiva som finns här och det är, ja barn 

som ser sig själva också som misslyckade individer i samhället, barn 

med väldigt, väldigt väldigt dålig självkänsla och vår uppgift eller 

vårt uppdrag då det är att försöka få dom här ungarna på fötter. Dels 

att dom ska fungera socialt i en vanlig skola, när jag säger vanlig 

menar jag vanliga grundskolan. Dom ska alltså fungera i en vanlig 

klass samtidigt så vill man ju också att dom ska ha lite kunskaper med 

sig. För att när ungarna kommer till oss så har dom i dom allra flesta 

fall inte gått i skolan på lång tid och har dom gått i skolan så har 

dom väldigt ofta haft en assistent och i stället då för att ha haft 

det i en skolundervisning så har dom kanske varit och spelat badminton 

en dag, varit och spelat bordtennis en dag och det här med skolarbetet 

har inte blivit så mycket. Dom har tappat så fruktansvärt mycket. Ung-

ar som kanske går i årskurs sex, dom kan i vissa ämnen ligga på 

årskurs tre i kunskapsnivå och det handlar inte om att dom på något 

vis har inlärningsproblem. Det är inte där problemet är utan på grund 

av deras misslyckanden då, så har dom tappat sin motivation till skol-

arbetet.  

S: Vad tror du att det beror på att dom har misslyckats? 

B: Jaa, det är tusen olika anledningar. Många av våra barn dom har ju 

diagnos här va även om dom inte har rentydiga diagnoser så står det ju 

ofta i deras papper, DAMP-liknande eller ADHD-liknande och det går ju 

inte att sticka under stol med det är ju så att har du en unge nu då 
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som har dom här svårigheterna inte kan sitta still i skolan ja då blir 

dom ju utkörda, en assistent inkopplad. Dom blir bortkopplade ifrån 

klassen och i många fall då deras sätt att visa att faktiskt dom också 

finns det är att komma in ibland och spela pajas va. Och ja att ”leva 

fan” om jag får uttrycka mig så för då blir dom i alla fall uppmärk-

sammade och sen åker dom ju ut igen då. Men vad dom här problemen be-

ror på, varför det har blivit så om det är medfött eller ja, ska inte 

säga att det är många, men en del barn har ju haft fruktansvärda upp-

växtförhållanden i sina hem och så plötsligt begär dom när dom är sju 

år att dom ska, bara för att jag börjar skolan så blir jag ju inte en 

tipptopp människa för det va. Har inte jag fått lära mig vad är rätt, 

vad är fel, vad är acceptabelt då, ja då kan jag plötsligt inte bara 

kunna det i sjuan eller när jag är sju år va? 

I ovanstående exempel återfinns många av de olika kategoriseringar som 

återkommer i intervjuerna som helhet. Tal om föräldrar med bristande förmåga 

används i uttalanden som t ex ‛fruktansvärda hemförhållanden‛ och ett uttryck 

som t ex ‛väldigt mycket mobbade‛ innehåller sociala kategoriseringar. Även ut-

sagorna om den vanliga skolans arbetssätt används för att tydliggöra vilka ung-

domarna är. De unga beskrivs ‛spela pajas‛ och ‛leva faan‛ för att de blivit ‛bort-

kopplade från klassen‛. Uttalanden om barnet som avvikande artikuleras som 

‛barn som är aggressiva‛ och ‛ barn med väldigt väldigt, väldigt dålig självkäns-

la‛ och ‛tappad motivation‛. De senare är kategoriseringar hemmahörande inom 

psykologin. Uttalanden om ‛ADHD-liknande och DAMP-liknande‛,84 som är 

neuropsykiatriska diagnoser, är medicinska kategoriseringar. Även uttalat mora-

liska kategoriseringar återfinns i ovanstående exempel, t ex när den anställda talar 

om att de unga inte ‛lärt sig‛ att skilja ‛vad är rätt, vad är fel‛.  

Det finns olika sätt att beskriva svårigheterna och det är vanligt att kategorise-

ringar från olika ämnesdiscipliner som medicin, psykologi, pedagogik och socialt 

arbete används samtidigt i intervjuerna.  Utsagorna visar hur Berit samtidigt balan-

serar olika kategorier av förklaringar vilka förlägger ansvaret på olika aktörer. Hon 

använder dessa förklaringar för att försöka ge en bild av vad det är som de anställ-

da har fått i uppdrag att hantera. Det går inte att enkelt kategorisera utsagor om 

dessa barn och unga och bilderna som framträder i intervjuerna med de anställda, 

skiftar och byter skepnad. De unga kan ses som skadade redan vid födseln, som 

                                                 
84 ADHD Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD är en förkortning för den engelska benämningen 

attention deficit/hyperactivity disorder. På svenska brukar det översättas med: "uppmärksamhetsstörning med över-
aktivitet" (Diagnoskriterier enligt DSM IV som är en förteckning över alla psykiatriska dignoser).  DAMP är en 
tidigare använd svensk diagnos som innefattar ADHD:s beskrivna symptom. DAMP beskriver, till skillnad från 
ADHD, även motoriska störningar. DAMP finns ej i DSM IV. 
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omotiverade, som skolkare eller som offer utsatta av föräldrar eller en oförstående 

skola. I intervjuerna är det vanligt att tala om en kombination av förklaringar i 

samma beskrivning som i ovanstående exempel, något som Windisch (1990) kallas 

för ‛multiple causality‛. I en studie om särskilda undervisningsgrupper inom sko-

lan (Karlsson, 2007) framgår att lärarna skiftar mellan förklaringar från skilda dis-

kurser,85 även avseende samma barn. Det gemensamma i dessa diskurser är att de 

vanligen beskriver ett problembeteende, föreslår orsaker till eller pekar på konse-

kvenser av detta beteende. Ibland är det mycket svårt att veta vad som beskrivs 

som en orsak och vad som är en konsekvens av något annat problem. 

De samtidiga kategoriseringarna som förekommer även i denna studie kon-

struerar verksamheter som inte enbart är undervisning, inte enbart är behandling 

eller inte enbart är ett boende. Det är komplexa verksamheter som går utöver typer 

av samhälleliga institutioner som skola, vårdinrättning eller hem. När många olika 

kategoriseringar blandas och används samtidigt ger det indirekt information om 

ungdomarna som en mycket differentierad skara där de anställda ska kunna klara 

många olika uppdrag samtidigt, men också om att var och en av de unga kan be-

skrivas genom olika diskurser. De många olika kategoriseringarna hör hemma 

inom olika discipliner som alla har sin barnexpert, t ex läraren, psykologen, läkaren 

och socionomen. Det är alla yrkesgrupper med begränsad närvaro i dessa verk-

samheter. Det går inte att hitta några avgörande skillnader mellan olika grupper av 

anställda i intervjumaterialet, utan alla intervjuade använder flera olika förklaringar 

samtidigt. Nedan beskrivs lite mer i detalj vilka kategoriseringar av ungdomarna 

som används i intervjuerna med de anställda i de olika verksamheterna. 

Hur benämns de unga? 

När de anställda talar om de unga använder de olika typer av förklaringar för att 

förstå ungdomarnas situation. Dessa förklaringar innebär att samma individ kate-

goriseras på olika sätt vid olika delar i intervjuerna. Resultaten har sammanställts 

i tabell 8:1, där de olika benämningarna på de unga, som används i intervjuerna, 

har sorterats i olika kategorigrupper utifrån de tre olika enheterna.  

                                                 
85 Karlsson (2007) fann psykologisk, socialpsykologisk, pedagogisk/moralisk och medicinsk diskurs i sin studie 

om en särskild undervisningsgrupp. 
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Tabell 8:1 Direkta citat från intervjuer av anställda som benämner de placerade ungdomarna sorterade 
utifrån kategorigrupper och enheter.                 

 

Tabell 8:1 innehåller beskrivningar av de unga som görs i samtalen när jag 

ber de anställda berätta om vad det är för verksamhet som de bedriver och vilka 

Kategorigrupp Vallby Myrmarken Sandbacken 

A. Utifrån dia-
gnoser 

 

Grava DAMP- och 
ADHD-barn. Asper-
ger, Borderlinepojke, 
Psykopat, Allvarlig 
damp, Förstånds- 
handikapp eller på 
gränsen, Borderline 

ADHD-barn 

Diagnosbarn  

Inom autismspektrat. 

Någon form av ADHD 

B. Utifrån in-
dividuella 
egenskaper  

 

Utagerande, Utåt-
riktade,  Spillevinkar, 
Värsting,Små rädda 
pojkar, Väldigt  jag-
svaga, Gränslösa, 
Arga, Socialt miss-
anpassade,  Miljö- 
skadade         

Aggressiva Föräldralösa  

Underbara ungar 

Rymningsbenägna 

C: Utifrån nå-
got de gör. 

(eller inte gör) 

Eldar, Missbrukar, 
Sniffar, Knarkar, 
Grava kriminella 
grejer, Har gjort en 
mordbrand, Krimi-
nalitet. Inte fixat det 
sociala och skolan 

Elever som inte klarar små 
grupper i en vanlig skola. 

 

Tjejer som skär sig 

Sängväter 

Skolkat alldeles för mycket 

D. Utifrån 
relation till 
andra 

 

 

Utanförskapsbarn  Barn till missbrukare Adop-
tivbarn, Invandrarbarn med 
kulturchock, Utsatta för 
misshandel, sexuella över-
grepp, incest. Problem på 
hemmaplan, Föräldrar som 
inte kan gränsa dem, Över-
greppsproblematik 

E. Utifrån 
olika ”tillägg” 

 

Barn med skolsvårig-
heter, Barn med 
mycket grava stör-
ningar, Barn med 
enorma läs-/ skriv- 
svårigheter, Unga 
pojkar med problem 

Med koncentrations-
svårigheter, Med kom-
munikationssvårigheter, 
Med dåligt själv-
förtroende, Saknar språk, 
Med diffusa diagnoser, 

Barn med psykosociala pro-
blem, Flickor med social 
problematik 
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det är som är där. För övrigt kallas de unga på Myrmarken i intervjuerna för 

‛barnen‛, vanligtvis omväxlande med ‛eleverna‛. Det är könsneutrala benäm-

ningar trots att alla nästan är pojkar. På Sandbacken kallar man oftast de unga för 

‛ungdomarna‛ eller ‛tjejerna/killarna‛ På Vallby använder de anställda termerna 

‛killarna‛ eller ‛pojkarna‛. Det är alltså i övervägande grad benämningar av in-

formell, inte stigmatiserande karaktär. Dessutom är det vanligt att de anställda 

använder egennamnen, d v s att inte benämna de unga i grupp alls, utan tala om 

dem som individer. De mer informella benämningarna ger intryck av att det går 

att vara ‛vanlig‛ för de unga i dessa verksamheter också. 

I analysen av intervjuerna med de anställda och i användningen av olika ka-

tegorier upprepas en del av de diskurser som tidigare kommit till uttryck i miljöer 

och aktiviteter. En medicinsk diskurs uttrycks i form av tal om de unga som neu-

ropsykiatriska diagnoser, Asperger och ADHD (se kategorigrupp A). En psyko-

dynamisk diskurs uttrycks genom kategorin ‛jagsvag‛ (se kategorigrupp B), men 

även ‛gränslös‛ och ‛utagerande" kan relateras dit. Dessa kategorier beskriver 

egenskaper hos ungdomarna.  Kategorier som talar om att det de unga gör, t ex 

att de ‛missbrukar‛, ‛sniffar‛ eller är ‛kriminella‛ (se kategorigrupp C) vittnar 

mer om hur barn konstrueras som aktörer även om aktiviteterna är destruktiva 

och går närmast att knyta till en straffdiskurs.  

En interaktionellt inriktad diskurs uttrycks också (se kategorigrupp D) och 

ungdomarna relateras som tillhörande (eller inte) till familj och andra anhöriga. 

Denna kategorigrupp kan också relateras till omsorgsdiskurs då de unga behöver 

tas om hand eftersom de varit utsatta av andra. Avslutningsvis i kategorigrupp E 

återfinns de kategorier som beskriver de unga i form av olika ‛tillägg‛ t ex ‛med 

koncentrationssvårigheter‛ och ‛med psykosociala svårigheter‛.  

I analysen av intervjuerna med de anställda synliggörs hur dessa olika kate-

gorier används när de berättar om det arbete de bedriver och vem som konstrue-

ras som ansvarig för att problemen har uppstått och för dess lösningar. 

Kategorier för legitimering av verksamheterna 

Om man jämför de anställdas användning av kategorier med Bests (1994) studier om 

olika synsätt vad det gäller barn och sociala problem finns både likheter och olikhe-

ter. Best diskuterar hur relationen ser ut mellan barn och sociala problem. Han gör 

fyra olika antaganden om sociala problem som inkluderar barn: 

1. Rebelliska barn som har sex, rymmer, bryter mot lagen och där samhället svarar 
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med ökande kontrollinsatser och juridiska åtgärder. Här konstrueras barnet som an-

svarigt. Om det gäller ett yngre barn förklaras ofta beteendet med yttre faktorer. Det-

ta kan i tabell 8:1 kännas igen i kategorigrupper som utgår från de ungas egenskaper 

(kategorigrupp B) eller det de gör (kategorigrupp C). 

2. Berövade (deprived) barn som möter fattigdom, handikapp och familjeproblem, d v s 

barnen drabbas av omständigheter och anses inte ha något val eller ansvar. Samhället 

vill kompensera, minimera skadan. Sociala förhållanden betonas och sociala välfärds-

insatser efterfrågas. I tabell 8:1 är denna kategori barn hemmahörande i kategori-

grupp D, där barn kategoriseras utifrån relationen till andra.  

3. Sjuka barn där problemet ses som medicinskt, vilket hör ihop med att barnet ses som 

oskyldigt och utan ansvar. I tabell 8:1 finns denna syn på barnet i kategorigrupp A. 

4. Misshandlade eller försummade barn. Barn ses som offer och inte som ansvariga. De är 

utsatta av olämpliga vuxna genom övergrepp av olika slag. Att tala om barns sårbar-

het och utsatthet är ett kraftfullt argument då människor hellre hjälper dessa barn än 

nästan vuxna, som dessutom själva orsakat sin situation, menar Best. I tabell 8:1 har 

även dessa kategorier förts till grupp D, som utgår från att de unga står i relationen 

till andra och relaterar de unga till vad denna relation innebär eller förorsakar.  

Samtliga sätt att kategorisera barns svårigheter som Best (1994) utarbetat upp-

repas i de anställdas tal redovisat i tabell 8:1. Vanligast är kategorier som förlägger 

ansvaret på barnen. Sandbacken, där både flickor och pojkar är placerade, har kate-

gorier som mer betonar sexualitet (jmf Överlien, 2004) och självskadebeteenden. 

Vallby som riktas mot pojkar, betonar kriminalitet och utagerande, vilket också 

Degner och Henriksen (2007) fann i sina resultat om unga pojkar placerade på Sta-

tens institutionsstyrelses behandlingshem. Neuropsykiatriska diagnoser av olika 

slag används oftare på Vallby och endast en gång på Sandbacken. Sandbackens 

anställda använder däremot många kategorier som berör relationer till andra, vilket 

är kategorier som helt saknas på Myrmarken. Dessa resultat stämmer väl överens 

med de tidigare kapitlens resultat. De anställdas kategoriseringar av de unga upp-

repar diskurser som kommit till uttryck i miljöer och aktiviteter. Detta kan tolkas på 

åtminstone två olika sätt. Antingen är matchningen mellan vilka unga som placeras 

i de tre olika verksamheterna anmärkningsvärd god jämfört med arbetets inrikt-

ning eller så hör kategoriseringen samman med vad verksamheterna kan erbjuda.  

Att kategorisering av de unga hör ihop med vad de anställda kan erbjuda framhålls 

av flera (Billig, 1987, Billig m fl, 1989; Mäkitalo, 2002). Kategorierna avspeglar då 

vad verksamheterna förväntas kunna arbeta med och klara av.  
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Legitimerande kategorier 

Utifrån Bests (1994) indelning av barns problem återfinns i intervjuerna också 

andra kategorier än de han tagit upp när de anställda talar om sitt arbete. Katego-

rigrupp E (tabell 8:1), innehåller kategoriseringar som inte ryms i Bests (1994) sätt 

att dela in barns problem. I kategorigrupp E finns kategoriseringar där ungdo-

marna beskrivs med olika ‛tillägg‛.  Det är kategorier som jag menar hör hemma 

inom de pedagogiska, psykosociala eller socialpedagogiska kunskapsområdena 

(Madsen, 2005; Egelund, Haug & Persson, 2006). Dessa kategoriseringar skiljer sig 

från de övriga (A-D) genom att de inte tydligt förlägger ansvaret för att proble-

men har uppstått på någon speciell person, utan snarare beskriver symptomen 

utan att ange orsaken till att de unga har ‛störningar‛, ‛dåligt självförtroende‛ 

eller ‛kommunikations- och koncentrationssvårigheter‛.  Kategorierna i grupp E 

kan kopplas samman med hur de unga har lärt sig - eller inte har lärt sig - och 

med deras psykosociala situation. Det är benämningar som kan kopplas till det 

arbetssätt som används och det som de anställda kan hjälpa till med. Därmed fyl-

ler dessa kategoriseringar funktionen av att minska skuldbördan och underlättar 

därför förhandlingar mellan aktörerna om vilken förändring som är önskvärd. 

Kategorierna är åtgärdsinriktade och verksamhetsrelaterade (Hall, Slembrouck & 

Sarangi, 2006; Mäkitalo, 2003; 2006).  

För de anställda ger detta sätt att kategorisera ungdomarna ett motiv till arbe-

tet, det går att göra något åt problemen och dessa kategorier legitimerar verksamhe-

ten (Billig m fl, 1989; Mäkitalo 2002; 2003). Kategorierna skapar en situation där in-

satserna kan riktas mot symptomen utan att leta efter orsaken. Kategorierna ger 

möjlighet till ett bra förhandlingsläge för de anställda med andra inblandade vuxna 

aktörer, för att kunna utforma förändringsarbetet, utan att riskera att vare sig för-

äldrar, tidigare skola eller de unga känner sig skuldbelagda. Kategorierna ger hopp 

om att situationen går att påverka och de hotar inte någon av de vuxna aktörernas 

‛accountability‛ (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006; Mäkitalo, 2003; 2006). 

De ungas eget ansvar 

I de nästkommande avsnitten redovisas olika ansvarsrepertoarer (Potter & 

Wetherell, 1987; 1995; Wetherell 1998). De bygger på vem som görs ansvarig för 

uppkomsten av svårigheterna och vem som görs ansvarig för den önskade för-

ändringen och utgår från intervjuerna av de anställda. Det framgår i användning-
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en av de olika kategoriseringarna att det övervägande sättet att förklara svårighe-

terna är att se dem som individuella. Kategorigrupperna A, B och C i tabell 8:1 är 

alla kategorier där förklaringarna hör till individen. Ungdomarna är de som i 

största utsträckningen hålls ansvariga för den förändring som förväntas ske. När 

de unga själva hålls ansvariga för situationen ger det återverkningar på de an-

ställdas sätt att utforma de arbetssätt som motsvarar denna syn. Att ungdomarna 

själva konstrueras som ansvariga motiverar insatser i form av att de unga avskiljs 

från andra, genom en placering i en särskild miljö. Om de unga förstås som an-

svariga kan de också själva förändras, oberoende av den miljö de kommer ifrån. 

På så vis skapas ett gynnsamt läge för en nystart. Även om svårigheterna förkla-

ras socialt är insatserna ofta individinriktade där grundtanken är att ungdomarna 

ska förändra sitt beteende.  

Kriminella pojkar och utsatta flickor 

Den första repertoaren som framträder i intervjuerna med de anställda utgår från 

att de unga själva är ansvariga för den önskade förändringen. I samtalen med de an-

ställda blev det mycket tydligt att det finns skillnader i vilket ansvar man lägger på 

ungdomarna för att de placerats beroende på om de är flickor eller pojkar. Det 

framgår att flickorna i större utsträckning beskrivs som att det är andra som utsatt 

dem, t ex talas mer om övergrepp av olika slag som flickorna utsatts för. Detta är 

inte fallet i samma utsträckning vad det gäller pojkarna. De anställda, främst på 

Vallby, betraktar pojkarna i större utsträckning som själva ansvariga för att de pla-

cerats. När de anställda och jag talar om pojkarna betonas bråk och kriminalitet 

som en orsak till att de placerats. I nedanstående exempel kommer Marianne före-

ståndare på Vallby in på det när vi talar om hur kontakterna ser ut med hemmet: 

Exempel 8:2 
Intervju med Marianne 

S: Det är ju ändå något ni försöker jobba med, vad som händer hemma. 

M: Javisst, det är ju så att jag har alltid jobbat väldigt nära poli-

sen, jag har haft mycket stor hjälp av polisen. Jag tycker det är en 

bra samarbetspartner. Dom här ungarna som vi har nu i Storeby där har 

jag haft kontakt med poliser som är i deras områden. Oftast ringer dom 

hit om det är något. Dom här killarna har inte gjort något kriminellt 

sedan dom kom hit. Kriminaliteten har sjunkit i det område han bor med 

40 procent.  

Marianne framhåller att de samarbetar med polisen ‛alltid jobbat väldigt 

nära polisen‛ och att de förhindrar brott genom sitt arbete ‛har inte gjort något 
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kriminellt sedan dom kom hit‛. Ämnesvalet i talet om polis och kriminalitet för-

utsätter att brott begåtts, trots att pojkarna vanligen inte är straffmyndiga och rik-

tar ljuset mot att pojkarnas problem handlar om att de är kriminella. På Vallby är 

bara ett fåtal straffmyndiga, d v s över 15 år, vilket är förutsättningen för att en 

handling enligt lagens mening ska betraktas som ett brott. Konstruktionen av poj-

karna som kriminella innebär att de förstås som straffmyndiga och därmed också 

som äldre än vad de är.  

När de unga pojkarna kategoriseras som kriminella och utagerande blir det 

också logiskt med ett arbetssätt som kan bemöta just detta beteende. I nedanstå-

ende dialog med lärare Mona på Vallby hanteras frågan om hur en verksamhet i 

sig kan skapa farlighet och där vaktandet konstruerar pojkarna som kriminella. 

Exempel 8:3 
Intervju med Mona  

S: Nej, vad har de här behandlingsassistenterna för funktion i klass-

rummet? 

M: Ja dom ska ju hjälpa till som vilken elevassistent som helst och 

jag har precis sagt till dom att det får faktiskt inte vara, va var 

det häromdagen, det var faktiskt ganska lugnt också, tre assistenter 

och två lärare eller var vi fyra assistenter och då sa jag att det här 

måste man ju se över, jag tycker två lärare och en assistent ska allt-

så kunna fixa det här.  Det får ju inte bli nån eh nån sån där vaktan-

de alltså typ nästan fångvaktare och en elevassistent tycker jag det 

kräver ju vilken skola som (xxx) jobbar att får jag en assistent till 

hjälp att den ska faktiskt hjälpa till, den ska inte vakta utan den 

ska delta i ett arbete, jag sen styr arbetet och sen säger att kan du 

hjälpa till med det här och det här och det här för den har kanske 

(xxx) den utbildningen och den kunskapen och vet precis vad som ska 

göras men den ska alltså göra ett aktivt arbete. Jag blir lite halv-

sjuk när jag ser, när vi har assistenter som vaktar och då har vi 

ibland två eller tre och då har jag sagt att jag tycker det är bättre 

man har lagt schemat så att man är en assistent i skolan, två lärare. 

Går det snett så vet vi att det är en assistent som ja (xxx) här nå-

gonstans. 

(M fortsätter lite senare). 

M: Det blir lite egendomlig känsla och jag funderar ibland på om ung-

arna uppfattar det som att, att dom sitter där och om jag gör någon-

ting skulle dom flyga på mig då. Eller jag vet inte men… Det får inte 

vara övervakning hela tiden utan en, en absolut övervakning förhindrar 

växande hos dom där pojkarna det tror jag. 

I exemplet ovan funderar Mona på hur de anställda är med och formar poj-

karna. Hon skisserar först en bild av hur de arbetar med de unga i klassrummet, 

där hon är kritisk till arbetssättet. Hon beskriver hur hon tror att det stora antalet 
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anställda förstärker bilden av att pojkarna behöver vaktas. I uttalandet ‛upplevt 

det som lite obehagligt det att vi är för mycket vuxna‛ framträder en konstruktio-

nistisk syn på verksamheten, som genom att vakta ungdomarna i klassrummet, 

skapar våldssituationer. I denna beskrivning intar Mona både en kritisk hållning 

till att se de unga som farliga, men genom exemplet har hon ändå valt att förmed-

la en bild av dessa unga som utagerande ‛går det snett så vet vi att det är en assi-

stent här någonstans‛. Jag får på detta sätt både en förklaring till varför de är 

många anställda i klassrummet samtidigt som Mona kan distansera sig till den 

disciplinerande rollen som ändå förmedlas i exemplet. Det framstår som viktigt 

att till varje pris se till att de unga pojkarna går i skolan, t o m om det innebär att 

någon står bredvid bänken och vaktar. Det är genom att undervisning mer eller 

mindre tvingas på dem som pojkarna ska komma tillrätta med sina liv.  

Förändringsarbetet med flickor på Sandbacken följer ett annat mönster, ef-

tersom flickorna inte hålls (görs) ansvariga för sin placering i samma utsträckning 

som pojkarna (jmf tabell 8:1). Vad det gäller vad som ska göras åt problemen är 

situationen den omvända. Då framställs flickor ansvariga för att bli självständiga 

och oberoende. Historiskt sett är mönstret det samma som tidigare, vilket t ex 

Hamreby (2004) konstaterar och känns också igen i Kullbergs (1997) resultat som 

visar att kvinnor hålls mer ansvariga än män i mötet med socialtjänsten. Som en 

följd av detta tankesätt blir det en logisk konsekvens att de anställda betonar att 

flickorna inte ska återvända till dem som utsatt dem, utan de ska så snart som 

möjligt kunna stå på egna ben trots att de vanligen inte är äldre än pojkarna. På 

Sandbacken uttrycker behandlingspersonalen Jenny detta så här. 

Exempel 8:4 
Intervju med Jenny 

S: Vad har du för mål med ditt jobb här? 

J: Målet är ju förstås att det ska gå ut flickor härifrån med stärkt 

självkänsla och kan stå på egna ben. När man har lotsat dem så dom är 

så pass stora så dom kan bo själva, klara sig själva. Hitta motivatio-

nen, hitta glädjen i livet hitta motivation att göra något bra. 

I exemplet framhålls betydelsen av att flickor behöver skydd tills de blir 

oberoende och kan flytta till eget boende. De anställda ska ‛lotsa dem så att 

de är så pass stora så de kan bo själva, klara sig själva‛. Metaforen ‛att lotsa‛ 

signalerar att flickorna är vilse och behöver föras på rätt väg. Jenny ser flickor 

som icke-ansvariga för att de placerats, men ansvariga för sitt fortsatta liv. De 

‛kan stå på egna ben‛. Flickorna ska bli självständiga. 
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Skapandet av den önskvärda individen 

När väl ansvaret placerats på de unga blir det logiskt att också arbetssätten foku-

seras på ungdomarna själva. Barbro, lärare på Myrmarken beskriver i nedanstå-

ende citat, hur viljan att ‛göra en liten grej‛ måste komma inifrån de unga själva. 

Exempel 8:5 
Intervju med Barbro 

B: Ja det beror på vilken situation det är. Det är ju kanske inte all-

tid rätt att dom gör som jag vill heller va. Jag bestämmer att man t 

ex ska…..om man kommer på morgonen, som t ex den här pojken idag, och 

var blockerad och säger att ”nej ska inte göra det för jag kan inte”. 

Då får man ju ta till allt vad man har för att försöka. Då kanske man 

får ta det på ett annat sätt innan man….I början kanske man inte kan 

ha en bok för det kanske har varit så att han inte tålt se böcker, för 

böcker är kunskap och böcker kan jag inte va. Då får man ta ett annat 

sätt. Då får man prata fram det i början. Då kanske man inte kan an-

vända papper, penna, suddgummi eller någonting va, då får man sitta 

prata i 45 minuter innan man får fram svar på en sak. 

S: Det låter som man behöver stort tålamod. 

B: Ja det är tålamodet, hela tiden tålamod.  Har du inte tålamodet kan 

du inte jobba, det går inte. Du måste ha tålamod och du måste ha lugn. 

Du måste få barnet att själv komma fram till det här på något sätt. 

Det kan ta 40-45 minuter ibland att bara få ett barn att göra en liten 

grej på morgonen. Men det kan ju vara värt flera veckors jobb sedan 

va. Det går inte att säga att ”nu gör du det här, annars händer det 

här va”. Det kanske kommer andra året, när barnet vet. Men nu så gäll-

er det att få barnet själv att förstå och det har man tillbaka. Den 

tid det tar den får man tillbaka.  

Det betraktas som ett gott arbete att få ungdomarna att själva ta initiativ och 

det sker genom att de anställda ‛pratar fram det‛. Målet är att ‛få barnet att själv 

komma fram till det‛ och ‛få barnet att själv förstå‛. Exemplet betonar barnens 

betydelse och aktörsskap och visar hur de anställda beskriver målet i att barnet 

ska ta ansvar för förändringen. De anställda utgår från att det inte går att tvinga 

fram en förändring utan den måste bli självvald och får t ex väntas ut genom ‛tå-

lamod‛. Ovanstående citat ger också en bild av att det är viktigt att återskapa bar-

net som subjekt. Det sker genom ett involverande arbetssätt, som Bartholdsson 

(2007) benämner som vänlig maktutövning86 och inte genom hot om repressalier 

eller genom straff. Det visas i utsagor som t ex ‛det går inte att säga att nu gör du 

                                                 
86 Bartholdsson (2007) lägger i betydelsen ”vänlig maktutövning” (s 29) de tekniker för styrning som inte erkänns 

som sådana.  
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så här‛. Det är självreglering som är det önskvärda och som ska tillförsäkra att det 

inte ska behövas yttre kontroll för att de unga ska uppvisa ett önskat beteende, 

utan de ska vilja själva.  

Det sker genom återskapande av den önskvärda individen, d v s genom att 

se det som riktigt att betrakta unga som personer som har förmåga att ta kontroll 

över sitt eget handlande, även om det kan ta lång tid. Järvinen och Mik-Meyer 

(2003) talar om det som ytterligare en paradox i arbetet, d v s att det finns krav 

från de anställdas sida på att ungdomarna ska vara villiga till den förändring som 

de anställda definierat behöver ske. Där blir ett gemensamt vetande, en intersub-

jektivitet (Linell, 1998) som inriktas mot att få de unga att se behoven av föränd-

ring på samma sätt som de anställda och en förutsättning för förändringen. Det 

innebär också att arbetssätt som leder till denna gemensamma definition konstru-

eras som lämpliga. För att skapa denna individ, används tron på de ungas egna 

inneboende krafter. Mona, lärare på Vallby, berättar: 

Exempel 8:6 
Intervju med Mona 

S: Mm. Vad är det för idéer och förebilder som har funnits med och hur 

har det växlat sedan du började på 70-talet? Hur ser det ut idag? 

M: Förebilder vet jag inte och jag vet inte ens om det har växlat. 

S: Eller metod eller arbetssätt eller 

M: Nej jag tror inte att varken arbetssätt eller metoder eller någon-

ting har växlat så hemskt mycket utan hela tiden har det varit att jag 

har velat titta på just det här barnet, just den här eleven, just den 

här invandraren och sett vad har du för förutsättningar för jag tror 

att alla har någonting, det finns enorma inneboende krafter hos folk 

tror jag och kan man locka fram dom eller få dom att inse att jag har 

någonting sen inte för, man behöver inte bli bäst eller någonting sånt 

men man kan ja man utnyttjar det man har. Så någonstans, det handlar 

hela tiden om att synliggöra för den som arbetar plus att den som ar-

betar måste förstå att jobbet ska jag göra, jag får hjälp men jobbet 

ska jag göra för det är jag, det är mig det gäller. Så det handlar nå-

gonting om att ta tillbaka förlorad mark i fråga om självkänsla. 

Mona säger ‛hela tiden har det varit att jag har velat titta på just det här bar-

net, just den här eleven‛ och ‛jag tror att alla har någonting‛, vilket uttrycker en tro 

på att varje barn har en kärna av något gott och starkt. De unga är redan bra. Det 

kan jämföras med den delvis annorlunda tanken på unga som förbättringsprojekt 

och något som ska bli till i framtiden som t ex Markström (2005), Bartholdsson 

(2007) och Karlsson (2007) talar om. Denna inre kärna av något starkt och gott som 

ska lockas fram ger en fokusering på självkänslan i förändringsarbete. Målet hand-
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lar om skapandet av barnet som en självreglerande individ och betonar vikten av 

att tro på det kompetenta barnet och att barnet själv (dock i samspel med de an-

ställda) kan åstadkomma förändring. Här blir uppdraget för de anställda att arbeta 

med de ungas inre individuella goda, men gömda sidor. Det blir en möjlighet för de 

unga att möta anställda som tror att ungdomarna kan själva och som inte ser dem 

som sammankopplade med andra, t ex föräldrar eller kamrater. Nordin-Hultman 

(2004), menar dock att tron på de goda inneboende krafterna bara är andra sidan av 

myntet inom utvecklingspsykologi. Även om det inte är bristerna som fokuseras 

bedöms ändå barnets individuella egenskaper, utan att det tas hänsyn till det mer 

komplexa sociala sammanhanget. Detta skulle kunna tolkas som en begränsning 

med det individinriktade förändringsarbetet.  

De ungas valfrihet 

De anställdas betoning på ungdomarnas möjlighet till eget val och valfrihet upp-

repas gång på gång.  Det är viktigt för de anställda att poängtera att de unga besit-

ter denna frihet. Behandlingspersonal Bengt på Vallby menar t ex att pojkarna 

väljer tillfälle när de blir aggressiva och börjar slåss.  

Exempel 8:7 
Intervju med Bengt 

S: Sen är det ju väldigt sällan jag har bara sett ett par gånger som 

att det har varit ett fysiskt gränssättande, men att det finns ändå 

där som och det där du säger om trygghet har det med det att göra? 

B: Ja grabbarna, för det är ganska kul ibland när grabbarna när dom 

börjar bråka med varandra på det sättet att om inte jag skulle ha va-

rit där eller om inte annan personal skulle varit där skulle dom ald-

rig ha börjat bråka för dom är medvetna om att vi går in och särar på 

dom. 

(Bengt fortsätter lite senare) 

…aha det är klart, nu är jag här, nu vågar ju han för han vet att vi 

går in och bryter och tar snacket efteråt dom visar det ju på väldigt 

olika sätt då. Det kan ju vara att en kille har gått tänkt och irrite-

rat sig på nån och snart kommer Bengt då ska den där jävla killen få 

en smäll va. 

Exemplet visar att ungdomarna betraktas ha möjlighet att göra fria val.   De 

unga blir ansvariga och de kan t ex planera ett bråk, vilket visas i citat som ‛nu 

vågar han‛ och ‛dom är medvetna om att vi går in och särar på dom‛. Synsättet 

att pojkarna väljer tillfälle och kan kontrollera t ex sin aggressivitet och som i detta 

exempel visar, bedöma när det är tillräckligt säkert att ge sig på någon annan, ty-
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der på att pojkarna konstrueras som självreglerande individer. Detta möjliggör 

och motiverar de anställdas arbetssätt som innebär att ställa krav på ett förändrat 

beteende.  

Synen på att de unga själva kan bestämma och styra sitt handlande skapar en 

förväntan om att de unga kan ta ansvar för sitt eget beteende. Denna tillit på att en 

förändring är möjlig är en förutsättning för att verksamheten ska kunna framstå 

som meningsfull. Betoningen på valfrihet blir ett redskap för de anställda för att 

skapa de unga som subjekt, med egna viljor och önskningar. Även behandlingsper-

sonalen Viktoria på Sandbacken beskriver tydligt denna syn i nästa exempel: 

Exempel 8:8  
Intervju med Viktoria 

S: Jag tänker på det här med gränssättning och på vilket sätt ungdo-

marna kan påverka beslut som gäller dom själva eller verksamheten el-

ler så. Vad kan ungdomarna bestämma om själva? 

V: På utredningen kan dom egentligen inte bestämma så mycket mer än 

att dom gör olika val hela tiden och det får man poängtera hela tiden, 

att det är deras val, dom väljer, jag hjälper dig för att du ska ha 

det bra här. Det är såna saker, man får använda munnen jätte-

jättemycket hela tiden. Motivera och tala om nackdelar och fördelar 

och att man ska följa gränser och regler för om man gör si eller så 

vet man inte vad som kan hända. Bara för att den ene får rymma fem 

gånger så innebär det ju inte att den andre får rymma tre gånger      

o s v.  

Exemplet betonar de ungas fria val och hur de anställda arbetar med ut-

gångspunkten att kontroll ska komma inifrån de unga själva. ‛det är deras val‛ och 

‛dom väljer‛ . De anställda kan ‛hjälpa dig för att du ska ha det bra här‛ och ‛moti-

vera‛ men valet är ungdomarnas. Som en konsekvens av detta sätt att tänka blir det 

också logiskt att se det som att de unga ‛väljer‛ att inte vara kvar, genom att de be-

går oönskade handlingar. I citatet ‛bara för att den ene får rymma fem gånger så 

kan inte den andre få rymma tre‛ finns ett underförstått hot om att ungdomarna 

inte ska kunna vara kvar i verksamheten, utan istället måste förflyttas. De unga för-

väntas ta ansvar för konsekvensen av ‛att de gör olika val hela tiden‛, d v s att de 

får ta konsekvensen som består av att inte få vara kvar i verksamheten.  

Diagnosens roll i synen på ansvarstagande 

Den andra repertoaren utgörs av hur medicinska diagnoser formar synen på de 

unga. Detta sätt att förklara svårigheter hämtas i intervjuerna från medicinskt håll, 
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genom det hjälpmedel som en neuropsykiatrisk diagnos utgör för att förstå och 

definiera ett problem. De anställda i dessa verksamheter återkommer då och då i 

intervjuerna till diagnosers betydelse och roll för ungdomarna och verksamheter-

na. I tabell 8:1 återfinns dessa kategorier i kategorigrupp A. Till skillnad från de 

anställda i Mehans (1996) och Hjörnes (2004) studier, som ser neuropsykiatriska 

diagnoser som något positivt och eftersträvansvärt, är de anställda i föreliggande 

studie ofta kritiska till hur diagnoser sätts och talar om att de ibland komplicerar 

arbetet. Alla unga har inte diagnostiserats, men på samtliga tre verksamheter 

finns några som har en neuropsykiatrisk diagnos eller misstänks behöva utredas 

för att klarlägga om så är fallet. Att få en diagnos kan tolkas som detsamma som 

att vara sjuk och att bli sjuk eller i det här fallet att ha en funktionsnedsättning, 

brukar inte betraktas som något man har själv orsakat, utan ses som något man 

drabbats av. Trots detta framgår i följande citat av Rita på Myrmarken att en dia-

gnos inte befriar de unga från att ta ansvar för sitt beteende. 

Exempel 8:9 
Intervju med Rita 

R: Dom måste lära sig att bete sig TROTS att man har dom här proble-

men. Sen att man kommer ifrån det här som har oroat och varit hela ti-

den svårt för dom att hantera. För dom här barnen har alla svårt att 

möta större grupper med andra barn.  Det är ett av deras problem, att 

det är så. Då tror jag styrkan är att dom kommer ifrån. Det känner jag 

att jag skulle inte på samma sätt kunna jobba med dom här barnen i 

närheten eller på en annan skola i en lite grupp. Det har jag ju gjort 

så det vet jag att det fungerar inte så bra.  

‛Dom måste lära sig att bete sig TROTS att man har dom här problemen‛ säger 

Rita och det blir tydligt att det ställs krav på att ta ansvar för sina handlingar, även 

av någon som har en neuropsykiatrisk diagnos. I ovanstående exempel gjordes 

inga undantag för om de unga hade en sådan diagnos. Ritas syn på unga med en 

neuropsykiatrisk diagnos påverkar inte förväntningarna på vad som går att kräva 

av dem. Resultaten liknar de som Hellberg (2007) och Jacobsson (2002) funnit, där 

diagnosen inte får synliga avtryck i de pedagogiska praktikerna. Det medicinska 

synsättet används inte i de anställdas uppdrag. Det verkar dock som det finns en 

avgörande skillnad i vad diagnoserna betyder för hur de anställda formulerar sig 

om de ungas framtidsutsikter. I nedanstående exempel av en lärare Erik från 

Vallby framgår skillnader för hur framtiden kan påverkas. 

Exempel 8:10 
Intervju med Erik 

S: Hur ser framtiden ut för dom tror Du? 
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E: Dom som bor här alltså, ja det är klart att Håkan får man nästan 

undanta, det känns som att han är lite special. 

S: På vilket sätt? 

E: Ja det låter lite negativt men Håkan har det handikapp som han har. 

Det blir han inte av med.  

S: Man misstänker en Asperger men man är inte riktigt säker, han är 

väl inte diagnostiserad egentligen? 

E: Nej men det är väl nog bara en tidsfråga för vår psykolog har bör-

jat med honom nu. Mycket skulle falla på plats om det var en Asperger. 

S: Och Alex misstänker man också någon typ av hjärnskada? 

E: Ja det gör ju att dom går ju lite utanpå det andra. Det blir vi ju 

inte av med hur vi än vrider och vänder på det. Men dom andra grabbar-

na på pappret om dom skulle ta och bestämma sig och man fick ordning 

på det sociala så kan dom egentligen gå hur långt som helst, dom är 

inte dumma nån av dom. Det är inte ointelligenta killar, det visar dom 

ju i allt dom kan hitta på. Det finns ju en oerhörd energi som bygger 

på att dom ska på något vis bestämma sig att dom vill satsa på det här 

istället och se fördelen av att sköta sig och komma i ordning. Så jag 

tror inte det är negativt. Jag tror dom kan klara sig hur bra som 

helst som dom bara får ordning på sig och klarar behandlingen. 

Genom mina fältstudier har jag innan intervjuerna görs hört de anställda 

tala om dessa diagnoser och det är känt att dessa unga har de diagnoser, som jag 

nämner i exemplet.  Erik säger att ‛mycket skulle falla på plats om det var en As-

perger‛. Detta uttrycker en syn på diagnosens kraft att förklara, men också hur 

diagnosen påverkar synen på en möjlig framtid. Utsagor som ‛det blir vi ju inte 

av med hur vi än vrider och vänder på det‛ och ‛Håkan får man nästan undanta‛, 

visar att Erik gör ett särfall av Håkan och att det inte går att ha lika höga förvänt-

ningar på att han ‛kan klara sig‛. Det förefaller alltså som om framtiden bedöms 

annorlunda om de unga har en diagnos. Diagnosen gäller oavsett kontext och ål-

der, oberoende av tid och rum, vilket också Jacobsson (2002) och Hellberg (2007), 

poängterar. Det resulterar i att det blir logiskt att inte rikta samma förväntningar 

på framtiden för ungdomarna med diagnos, som för de andra utan diagnoser. 

Användningen av neuropsykiatriska diagnoser innebär att kontextuell kunskap 

inte värderas på ett likvärdigt sätt som den medicinska (Mehan, 1996).  

Avlasta ansvar 

Flera anställda uttalar sig kritiskt mot hur diagnoser ställs, eftersom det kan få 

stora konsekvenser för de unga.  Marianne föreståndare på Vallby berättar t ex: 
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Intervju med Marianne 

S: Du säger att det är en bra måttstock för dig för att se vart ungar-

na befinner sig. Du beskrev också när dom kom hit att dom ligger 3-4 

år efter. Men när dom kommer hit, har man gjort utredningar, finns det 

någon pedagogisk utredning, det finns förmodligen någon social utred-

ning av något slag? 

M: Ja ibland så finns det pedagogiska utredningar. Jag blir lite 

skrämd därför att dom sista tre barnen vi har fått har haft fel dia-

gnoser. En var t o m inskriven i omsorgen, då blev jag skrämd. En an-

nan pojke hade helt fel diagnos från mottagningen. Och en tredje då 

som har fått mycket mycket grava problem, har är psykiskt sjuk och det 

tog för oss med läkare och psykologen nästan 2 år att över huvud taget 

få (xxx) jag tror inte man kommer att lyckas heller men jag tycker att 

– det skrämmer mig att man sätter Damp eller liknande diagnoser, men 

det som skrämmer mig allra mest som jag tycker är dom allra farligaste 

diagnosen är ”tidiga störningar”. För vad fasiken är ”tidiga störning-

ar”. Det kan vara precis vad som helst. Det är farligt. För att egent-

ligen om man går till psykiatrin och tittar på tidiga störningar så är 

det det som är svårast att behandla. För har du riktigt tidiga stör-

ningar så är det nästan omöjligt att göra något åt. Här tycker jag då 

att socialtjänsten är väldigt slarvig för det är ofta man får ”den här 

pojken fungerar inte han är så störig”. Ja då är det nog tidiga stör-

ningar. Därför att det har nästan blivit lite slaskuttryck. Det är 

farligt. Jag tycker att de från skolans värld tidigare skulle reagera. 

I exemplet framställs kritik mot hur diagnoser sätts ‛det skrämmer mig‛ och 

‛helt fel diagnos från mottagningen‛. Exemplet i sin helhet belyser svårigheten att 

veta om neuropsykiatriska diagnoser eller diagnos i form av psykisk störning el-

ler utvecklingsstörning kan vara lämpliga diagnosval och konsekvenserna av dem 

om de kan visa sig vara felaktiga. Valet av diagnos ger konsekvenser i form av 

synen på vad som går att behandla, ‛för har du riktigt tidiga störningar så är det 

nästan omöjligt att göra något åt‛. Ungdomarna konstrueras i denna utsaga som 

mycket svårföränderliga. Marianne talar om att diagnoser används för slarvigt 

och inte kan tas för sanning. Hon anser att de ska ses som konstruktioner som 

skapas i olika sammanhang.  

Zetterqvist Nelson (2000) konstaterar i sin studie att en möjlighet med dia-

gnosen är att den kan vara en förutsättning för stöd och förståelse, men den kan 

också fungera stigmatiserande och blir då mer en begränsning. Vilket som blir 

fallet beror på vilken betydelse diagnosen tillskrivs av föräldrar och lärare. Det är 

fler studier som uppmärksammat osäkerheten runt barn och unga i särskilda 

verksamheter. Karlsson (2007) talar om det hon benämner som osäkerhetsdiskurs 

vad det gäller barn i särskilda undervisningsgrupper. Karlsson fann att de an-

ställdas vaga beskrivningar leder till att det skapas osäkerhet om ungas förmåga 

Exempel 8:11 
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och vad som är rimligt för de anställda att kräva. I exemplet ovan framgår en 

tveksamhet hos en anställd att medverka till att det sätts diagnoser. Det skapas en 

osäkerhet om vad som är lämpligt att göra eftersom diagnosen kan tolkas som 

statisk, vilket ger en situation där unga inte förutsätts kunna ta ansvar för sitt eget 

handlande.  

Osäkerhetsdiskursen innebär att det blir svårt att veta hur situationen ska 

definieras, d v s att förstå vilka ungdomarna är och vad de behöver och detta in-

nebär försiktiga eller utelämnade ageranden. Den innebär att de anställda har svå-

rare att kunna redogöra för varför de gör som de gör och det innebär att de an-

ställda har svårare att framstå som moraliskt rätt handlande, d v s förutsättning-

arna för att skapa ‛accountability‛ minskar. En begränsning med diagnosen är att 

den förklarar beteendet utan att ge de anställda några handlingsalternativ. Dia-

gnosen innebär att det blir svårare att kräva eller förvänta sig att oönskade bete-

enden ska kunna upphöra, eftersom diagnosen har karaktären av en funktions-

nedsättning av mer eller mindre av kronisk karaktär.  

Föräldrars ansvar och delaktighet som ideal 

Den tredje repertoaren handlar om föräldrars ansvar och de anställdas arbetssätt i för-

hållande till föräldrar och de olika kategorier de unga då erhåller. Det är vanligt att 

de anställda vid de tre verksamheterna talar om de ungas föräldrar. Föräldrar 

upptar mycket tid och tankar hos de anställda, vilket får konsekvenser för deras 

handlande. Som framgick i förra avsnittet är barnet vanligen identifierat som den 

som har problem och som insatserna riktas till. Trots detta bedriver verksamhe-

terna också föräldrainriktat arbete. Vikten av ett familjearbete poängteras av flera 

studier (Ryan & Yang, 2005; Elvhage, 2006; Kesthely, 2006) och de anställda vill 

tydliggöra för mig hur viktigt det är i deras roll att se till föräldrarna. Om familjen 

konstrueras som viktig för förändringsprocessen, blir det följaktligen viktigt att 

arbeta med just familjen. Något som anställda inom alla verksamheterna säger att 

de borde göra mer. Det finns dock inte alltid ett sådant uppdrag och det blir där-

för problematiskt att ta med föräldrar i förändringsarbetet. Föräldrainriktat arbete 

indikerar att problemorienterade kategoriseringar som betraktas tillhöra de unga 

fokuseras mindre. Istället blir problem definierade som familjens. I tabell 8:1 åter-

finns kategoriseringar som hör till familjen i kategorigrupp D. 
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Frigjorda från föräldrarna 

Det finns en spänning mellan att se föräldrar som en resurs eller se dem som en 

belastning, vilket också kommer till uttryck i skollagstiftningen. Beslut om placer-

ing i särskild undervisningsgrupp är det enda beslut i skollagstiftningen som kan 

fattas utan att föräldrarna samtycker och är också det enda beslutet som kan 

överklagas av föräldrarna. Placering i särskild undervisningsgrupp trots att för-

äldrarna motsätter sig detta, kan tolkas som ett underkännande av dessa föräld-

rars omdöme. Föräldrar är inte heller de som arbetet riktas mot, men de är inte 

heller oviktiga. I kapitel fem och sex visar resultaten att verksamheterna arbetar 

till stor del enskilt med ungdomarna och att familjen är närvarande i mindre ut-

sträckning. I intervjuerna med de anställda upprepas ofta idén om att de unga kan 

förändras på egen hand. I nedanstående exempel beskriver Bengt, behandlings-

personal på Vallby hur de unga ska förändras på egen hand trots att föräldrarna 

konstrueras som ansvariga för att problemen uppstod. 

Exempel 8:12 
Intervju med Bengt 

S: Dom har inte diagnostiserad ADHD? 

B: Nej det har dom inte utan dom andra killarna är bara att försöka få 

dom att förstå, först att erkänna det som är då (XX). Så här ser det 

ut i din familj just nu och det har drabbat dig på det här viset. Vill 

du förändra dig det är min första fråga och då säger dom: va? Vet du 

vad det innebär då och så går man och diskuterar det. Så dom vill, 

viljan finns där det är att bryta mönstret som man har kommit in i så 

alla dom andra tror jag har en ljus framtid om dom själva vill. 

Här förmedlas föreställningen om att alla kan förändras och det är viljan 

som styr, ‛vill du förändra dig det är min första fråga‛. Vägen till förändring sker 

genom att ‛killarna‛ ska ‛erkänna‛ hur det ser ut i familjen och att förhållandena 

‛drabbat‛ dem. När de ‛erkänt‛ ska de välja sin egen väg. De anställda och de 

unga skapar en gemensam bild av hur hemsituationen ska definieras och utgår 

från den. Bengt talar om ungdomarna som drabbade av sina föräldrar, men inte 

predestinerade av dem. De anställdas uppdrag går ut på att skapa framtidshopp 

hos de unga och få dem att känna ‛jag har en ljus framtid‛ trots svårigheterna i 

hemmet samt att övertyga dem om att de har förmåga att själva överblicka och 

förändra sina liv. De unga konstrueras som agerande och kompetenta, vilket blir 

en motbild till de problem och tillkortakommanden som de också beskrivs ge-

nom. 

Arbetet riktas ofta mot ungdomarna individuellt och det ansvar föräldern 
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tillskrivs av den anställde blir istället ett uttryck för en tyst överenskommelse och 

ett visat accepterande av de unga, som i följande exempel från Bengt på Vallby: 

Exempel 8:13 
Intervju med Bengt 

S: Ok, vi hoppar lite till skolan och skolsituation. Jag har ju sett 

många gånger att man får alla att sitta i sina bänkar samtidigt även 

om inte alla jobbar flitigt på en gång så sitter dom ändå där, det är 

nån slags ordning i det här klassrummet och hur gör ni när man inte 

har förmått att få till det här i vanliga skolan, vad jag förstått. 

B: Eh det där handlar om personliga relationer. För att grabbarna som 

är här, pojkarna som är här dom träffar man varje gång man jobbar, du 

får en personlig relation till dom, du vet saker om deras familj, du 

vet saker som har hänt dom och så där, man skapar sig alltså en per-

sonlig relation till dom. Alltså i en vanlig skola där står ju läraren 

där alltså men är läraren borta och familjeproblematiken syns inte 

skolan, så man är medveten om vad som för det mesta vad som händer i 

familjen, så ett exempel då, säg att det är bråkigt och stökigt och på 

väg att bli bråk, så räcker det många gånger att man går fram och pra-

tar med killen och lägger handen på axeln (xxx) det där struntar vi i. 

Det skapar ett lugn, dom känner sig trygga i att man är där, så på det 

viset så tror jag att man fixar, sen ballar det ju ur här också vissa 

gånger. 

Arbetssättet inriktas mot personliga relationer och motiveras av att förlägga 

förklaringen hos de ungas personliga familjeförhållanden ‛du vet saker om deras 

familj‛ och ‛du vet saker som har hänt dem‛. Relationen byggs upp runt den ge-

mensamma kunskapen om familjesituationen och accepterandet av dem som per-

soner som inte själva kan belastas för situationen. Noteras kan också att Bengt 

nämner beröringen ‛lägger handen på axeln‛ som central för att nå eller lugna de 

unga, vilket beskrivits som ett vanligt arbetssätt hos de anställda i kapitel sju. Be-

röringen framstår som ett sätt att visa de unga att de är sedda och att bekräfta 

dem för dem de är. De anställda och de unga delar ett förtroende och ibland hem-

lighet och den befästs när de unga låter de anställda beröra dem. 

Föräldrar som börda 

Föräldrar låter sig dock vanligen inte bortses ifrån och förhandlingsarbete med 

dem om olika frågor är vanliga. Bengt återkommer: 

Exempel 8:14 
Intervju med Bengt 

S: Ni, ni, du sa det i början tror jag att ni gör nån slags behand-

lingsplan va tillsammans 
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B: Ja en handlingsplan  

S: Handlingsplan kallar ni det ja, ok mm. 

B: Det gör man tillsammans med sociala myndigheterna 

S: Just det. 

B: Och föräldrar och det som är, det fick mig en tankeställare (xxx) 

det som är viktigt när man jobbar med behandling, är att när dom är 

SOL placerade, socialtjänstlagen, då är det föräldrarna som bestämmer. 

S: Mm. 

B: Och det kan vara jättesvårt många gånger att lyckas i behandlingen, 

då menar jag att den ska fungera från start till mål och den gör inte 

det vissa gånger på grund utav att föräldrarna stjälper den. 

S: Mm och ni kan inte bestämma över föräldrarna 

B: Då kan inte bestämma, så det bästa egentligen vore för att uppnå, 

eller det bästa, det är en liten svår grej det där för föräldrarna kan 

ju också ändra på sig. Då kräver extra energi från oss då att puscha 

på föräldrarna och det kanske är saker och ting som man inte har en 

aning om, vad är det som hände hemma, allting kanske inte har kommit 

fram va. Det här är en balansgång också då, så skulle människan vara 

total ärlig så skulle behandlingen gå mycket fortare från föräldrarnas 

sida. För det märker man många gånger, vi har haft ett fall, två fall 

som jag nämnde till dig då, där det har gått riktigt illa då och det 

senaste fallet det var en kille uppe ifrån Stockholmstrakten och hans 

mamma har skyddat pojken från pappan då, eh på det viset att pappan 

har inte fått reda på information när pojken har begått brott eller 

inte skött sig i skolan eller skitit i skolan och använt narkotika då 

och vi fick hit pappan och han fick reda på allting och han blev helt 

paff och jättekänsligt mellan mamman och pappan där då. Sen när han 

flyttar härifrån så gör man precis samma sak, då hade vi jobbat med 

honom i två år och så tar det två månader så rasar han igenom igen, 

tack vare mamman då. Så där har vi exempel på det.  

Bengt ger uttryck för att föräldrar inte alltid gör det som är bäst för sina 

barn. Han säger att ‛föräldrarna stjälper‛ och de t o m kan förstöra för de unga 

om inte de anställda involverar föräldrarna.  Detta gör det enligt Bengt nödvän-

digt att arbeta med hela familjen och han gör föräldrar ansvariga för den föränd-

ring som ska ske. Här sker alltså ett motsatt resonemang mot diagnosens kontext-

lösa sätt att beskriva situationen, där det nu istället är kontext, föräldrarna, som 

skapar problem. Talet utgör dessutom ett normbrott mot den vanliga föreställ-

ningen att föräldrar alltid vill eller förmår göra det bästa för sina barn. Det blir 

därför nödvändigt att få med föräldrar i förändringsarbetet genom att bygga upp 

förtroende och hitta sätt att kommunicera. Att förhandla med föräldrar om hur 

svårigheterna ska definieras och hur de anställda ska arbeta med ungdomarna 
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blir därmed en arbetsuppgift för de anställda.  

Även på Myrmarkens särskilda undervisningsgrupp talar man om behovet 

att arbeta med föräldrarna och hur mycket energi som måste läggas ner på att få 

kontakt och förtroende för varandra. I nästa exempel är det Barbro, lärare på 

Myrmarken som talar om hur barnet har det i hemmet och hur lite man kan arbe-

ta med detta.  

Exempel 8:15 
Intervju med Barbro 

S: Mm, vi pratade om personalens styrka, vi kanske ska säga någonting 

kort om vad som är ställets svaghet? 

B: Något mindre bra, något jag saknar? Det är det här med social, 

alltså personalen är inte utbildade familjeterapeuter och det skulle 

behövas för det är många gånger lika stora svårigheter där som hos 

barnen, det hänger så intimt samman. Kan man säga att om vi hjälper 

barnen här, dom barn som har det jättekämpigt hemma och inte får någon 

hjälp där och kommer tillbaka dit efter två år och ska dom bara ha 

vanlig skola. Vi har inte handen över familjen så att säga. Om då inte 

familjen har gått vidare så halkar man ganska snabbt tillbaka igen. 

Det måste ske ett förändringsarbete inte bara hos barnet här utan även 

hos familjen under den tiden dom är här och där kanske jag kan se att 

vi skulle kunna nå längre med lite annan kompetens.  

I exemplet konstrueras föräldrar som några som har problem de behöver få 

hjälp med, då problemen påverkar barnen. Hon tycker inte att de anställda själva 

kan ge det stöd familjerna behöver, då de inte är rätt utbildade. Ansvaret för att 

stödja föräldrarna är alltså inte deras. Här talar den anställde som om det fanns ett 

ansvar hos föräldern som man inte kommer åt, eftersom det ligger utanför upp-

draget och den kompetens som finns på Myrmarken. Barbro ger uttryck för att å 

ena sidan se föräldrar som ansvariga för att placeringen av de unga skett, men å 

andra sidan beskriva ett utelämnande av dem i förändringsarbetet.  

Klyftan mellan hur de anställda definierar problemen och vad åtgärderna se-

dan innehåller tolkar jag som en osäkerhet i vilka insatser som ska väljas och vad de 

anställda ska prioritera. Karlsson (2007) skriver också om en osäkerhetsdiskurs, när 

lärarna i hennes studie söker efter motiv för elevernas beteende i en särskild under-

visningsgrupp. Hon sätter visserligen inte samman osäkerhetsdiskursen med hem-

förhållandena, men urskiljer ett sätt hos lärarna att tala om de unga, där deras bete-

ende är till synes oförklarligt, oförutsägbart och hopplöst. Den motsatta bilden finns 

också där föräldern framhålls som vägen till en önskad förändring och där rela-

tionsskapande med föräldern blir en viktig väg för att nå de unga.  
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Föräldrar som tillgång 

Bilden av att relationsskapande med föräldern är nödvändigt för förändringsarbe-

tet, finns i alla tre verksamheterna. I nedanstående citat fortsätter samtalet med 

Barbro om vikten av en förtroendefull relation med både barn och förälder, som 

en förutsättning för att kunna påverka barnens situation.  

Exempel 8:16 
Intervju med Barbro 

S: Nej. När du säger att utan relationer kan man inte vara tuff, kan 

du inte beskriva vad det är ni gör, oavsett om du är tuff eller inte. 

Beskriv vad du menar med det? 

B: Ja om man säger så här att man ska disku…..det är en fråga om är-

lighet och uppriktighet. Och om föräldern eller barnet känner att jag 

säger saker som är obekväma så kan man ta det till sig om vi har en 

relation. Men har vi ingen relation så kan dom se det som ett påhopp 

och gå i försvarsställning och då kommer man ingen vart. Man måste på 

något sätt ha med sig både barn och föräldrar för att kunna utveckla. 

Därför förändras ju föräldrasamtalet under tid också. Man kan inte 

vara lika rakt på sak kanske första gången man träffar dom som när man 

har träffats några gånger och dom känner att dom kan lita på oss. Det 

är ju många gånger som man får säga att ”ni måste lita på att det vi 

gör är rätt och vi måste göra det här tillsammans och vi behöver ditt 

stöd”. Just det här med att jobba tillsammans med föräldrarna och få 

dom att känna att vi är samarbetspartners och inte antagonister är 

bland det viktigaste.  

Relationen konstrueras som nödvändig för att de anställda genom förhand-

ling ska få föräldrar att acceptera de anställdas synpunkter och därmed kunna 

åstadkomma förändring. Arbetet har stora inslag av face-work (jmf Goffman 

1990) när de anställda ska tala med föräldrar och unga om personliga förhållan-

den och dessutom ställa krav på förändring utan att få föräldrar (eller unga) att 

tappa ansiktet. Arbetet består av att få föräldern att ta mer ansvar, då bristen på 

föräldraansvar lett till problemen och där används relationen som hjälpmedel. De 

anställdas kunskap om ungdomarnas hemförhållanden skapar också band mellan 

de unga och de anställda, vilket bidrar i de relationsskapande aktiviteterna, som 

presenterats tidigare i detta kapitel samt i kapitel sju.  

Arbetet inriktas på att motivera föräldern att delta i arbetet där relationen blir 

det redskap de anställda använder för att förändra situationen. De anställda arbetar 

med att få med sig föräldrarna i en förändringsprocess av behandlingskaraktär, 

som även berör föräldrarna själva. Det är särskilt intressant att ovanstående exem-

pel kommer från Myrmarken, som är en särskild undervisningsgrupp, eftersom 

förändring som involverar föräldrar inte ingår i skolans officiella uppdrag.  
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I alla tre verksamheterna talar de anställda om hur de ofta måste förhandla 

med föräldrar om vad de själva kan, bör och ska göra för att bidra till sina barns 

förändring. De anställda vill samarbeta med föräldrarna och genom samtal om-

formuleras olikartade ståndpunkter till gemensamma strategier. Barbro på Myr-

marken kallar förändringsarbetet för att ‛prata fram det‛. Föräldrarna konstrue-

ras som mycket centrala och det är viktigt att inte ‛ha föräldrarna emot sig‛. 

Exempel 8:17 
Intervju med Barbro 

S: Det lät på dig som att det här med fostran skvalpar över lite på 

föräldrarna också. 

B: Ja det gör det ju, självklart, vi måste ju samarbeta. Det är ju 

inte bara vi i skolan här, utan när man får ett så nära samarbete med 

föräldrarna. Mycket tar ju föräldrarna till sig också självklart, man 

diskuterar att det här kanske inte är bra, du har videospel som barnen 

kanske inte mår bra av i skolan. Då diskuterar vi det med föräldrarna 

och det här kanske ni borde tänka på hemma, att det kanske inte är så 

bra men att man inte bara talar om för dom att ”gör så här och gör 

inte så här” utan man får ta fram det på ett annat sätt och det kan ta 

tid men man testar ju hela tiden. Man kan ju inte lägga fram det för 

föräldrarna som ett rött skynke va ”du gör fel, du ska göra så här 

va”. Det går ju inte. Man får försöka prata fram det tillsammans. 

S: Det låter viktigt att få med sig föräldrarna? 

B: Ja det är det viktigaste vi har, annars kan vi jobba hur mycket som 

helst. Vi måste jobba med föräldrarna, jobba emot dom kan vi glömma. 

Det är inte vad dom här barnen behöver och det gäller alla barn i sko-

lan. Har man föräldrarna emot sig så går det inte. Man måste försöka 

få samtliga inställda på att vi ska försöka hjälpas åt. Det kan ta 

tid. 

I exemplet talar Barbro om att det är viktigt att behålla en nära relation, 

‛jobba emot dem kan vi glömma‛ och att komma överens, ‛vi måste ju samarbe-

ta‛, för att inte föräldrarna ska påverka barnet att bli negativt inställd till de an-

ställda. Det blir därför viktigt att försöka överbrygga konflikter och arbetssättet är 

att ‛prata fram det‛. Ansvaret för att komma överens lägger de anställda på sig 

själva. De anställda talar om att det är nödvändigt att få med föräldrar i föränd-

ringsarbetet genom att bygga upp förtroendet och hitta sätt att kommunicera.  

Healy (1998) talar om en deltagardiskurs87 inom socialt arbete med barn och 

även resultaten i denna studie visar att en sådan diskurs kommer till uttryck. Hea-

ly menar att deltagardiskursen inte anpassats till sammanhanget som gäller vid 

                                                 
87 Deltagande syftar här på de vuxnas deltagande och inte i första hand barnens. 
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situationer där barn riskerar att fara illa. Det nära samarbetet med föräldrarna, 

som hör ihop med deltagardiskursen, skulle kunna innebära att utveckling av 

området som handlar om hur barn kan ges skydd och hjälp förhindras. Paradoxalt 

nog är delaktigheten vad det avser resonemang om de unga mer frånvarande i 

intervjuerna och kan betraktas som en bristvara inom den sociala ungdomsvården 

(se även Hermodsson och Hansson, 2005).  

Tillitsorienterat arbetssätt 

Föräldrars brister är något som de anställda talar om på flera vis. Ett exempel på 

detta är när de anställda talar om tillit som något som föräldrarna borde ha skapat 

tidigt genom relationen till sina barn. Annika, som är föreståndare på Sandback-

en, pekar dock på bristande tillit hos ungdomarna som ett vanligt problem. I ned-

anstående citat blir arbetssätt som fokuserar en ökad tillit hos den placerade unge, 

en konsekvens. 

Exempel 8:18 
Intervju med Annika 

S: Det är såna exempel som du ser då? 

A: Precis. Sen ser man ju att om tjejen mår bättre i sig själv, om man 

bortser från föräldrarna så märks det på skolgången, viljan och lusten 

att göra saker, att dom är glada. 

S: Precis det är ju inte minst viktigt. 

A: Ja det är mest det man ser det på. Man ser det på kontakten med oss 

vuxna. En del som flyttar in har ingen tillit alls och så fort vi vux-

na kommer i närheten så knäpper dom igen på något sätt. Där kan man ju 

se i slutet av en behandling att dom inte alls gör det. Dom kan efter-

fråga vad vi tycker och så. 

Tillit är ett begrepp som hör hemma inom utvecklingspsykologisk teoribild-

ning och ses inom denna teoribildning som skapat i den tidigaste utvecklingsfasen 

tillsammans med föräldrarna under den första spädbarnstiden (Erikson, 1969). Tillit 

ses inom denna teori som viktigt för personlig utveckling och de anställda talar i 

exemplet om hur de kan bygga upp tilliten hos de unga igen genom att etablera 

relationer med de unga. De anställda talar om vikten av att bygga relation med 

ungdomarna för det är i relationer tillit kan utvecklas. Det är dock oklart om aktivi-

teter i verksamheterna fokuserar på om tilliten ska byggas upp till föräldrarna eller 

om detta kan göras med de anställda. Här blir detta ett uttryck för föräldrarnas be-

gränsade involverande (i och med att det inte är de som placerats) tyder på att för-

äldrarna inte (längre) är ansvariga för att arbeta med tillitsbyggandet. 
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Risk för de anställda ger möjlighet för de unga 

Resultaten visar att det finns olika alternativa förklaringar och arbetssätt och det 

är svårt för de anställda att veta vad som är det lämpliga att göra.  Ett alternativ 

handlar om att föräldrarna konstrueras som ansvariga för att de unga placerats 

och också görs delaktiga i förändringsarbetet. Ett annat sätt att betrakta situatio-

nen handlar om att göra föräldrar ansvariga för placeringen, men ändå hålla dem 

utanför förändringsarbetet. Ett tredje sätt handlar om att föräldrar varken görs 

ansvariga för orsaken till placeringen eller den önskade förändringen. I relation 

till föräldrarna blir det viktigt hur problemen formuleras. Genom att framställa 

barnet som problemet, oberoende av hemsituationen, undviker man att riskera 

samarbetet med föräldrarna. 

I de olika exemplen framgår att oavsett om de anställda arbetar enbart med de 

unga eller tillsammans med föräldrar, så går arbetssätten att motivera i olika ut-

sträckning. De anställda tolkar dock föräldraarbete som nödvändigt för att göra ett 

gott arbete, men när det inte alltid ingår i uppdraget skapas en osäkerhet runt yr-

kesidentiteten. Också van Nijnatten (2006) beskriver osäkerhet i uppdrag och inten-

tioner som kännetecknande för den sociala barn- och ungdomsvården och Karlsson 

(2007) i den särskilda undervisningsgruppen. Exemplen visar att det är svårt att 

som anställd framstå som tillräckligt professionell i dessa verksamheter vad det 

gäller arbete riktat gentemot föräldrar och de anställdas möjlighet att framstå som 

moraliskt rättfärdiga och professionella (med accountability) blir svårare att realise-

ra. I det svåra arbetet med att tala med föräldrar om föräldra(o)förmågor och invol-

vera dem i arbetet på olika vis skapas en möjlighet att ge hela familjer hjälp att för-

ändra en situation för en ungdom. En begränsning med föräldrainvolveringen kan 

utgöras av att de unga ständigt kopplas samman med sin familj och inte tillskrivs 

möjligheten att skapa en egen tillvaro i framtiden, oavsett föräldrar. 

Skolans ansvar 

Den fjärde repertoaren berör den tidigare skolans ansvar. När den reguljära skolan 

tas upp som samtalsämne blir det tydligt att de anställda inte talar om inlärnings-

problem som de huvudsakliga problemen i ungdomarnas liv. En del unga har 

inte alls gått i skolan, medan en del varit i skollokalerna, men inte gått på lektio-

nerna. Många av barnen som är placerade i dessa verksamheter har tidigare gått i 

en liten undervisningsgrupp i den reguljära skolan. Även de som kommer till 
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Myrmarkens särskilda undervisningsgrupp har ibland gått i en sådan mindre 

grupp placerad inom den reguljära skolans väggar.  

Betoning på det sociala 

Den tidigare skolgången innan placeringen av den unge skedde, beskrivs i inter-

vjuerna som problematisk. Trots det är det sällan som den tidigare skolan kritise-

ras i sitt agerande. Jag tolkar det som att den reguljära skolan inte ges ansvar för 

att de unga inte kunnat gå kvar. Behandlingspersonal Lisbeth på Vallby talar om 

den reguljära skolan: 

Exempel 8:19 
Intervju med Lisbeth 

S: Men skolan har funnits ganska länge, måste ha funnits innan du bör-

jade också väl? 

L: Ja det fanns den men då var det ju fler som gick i skolan. Då var 

det bara dom här som inte klarade sig som fick hemundervisning. Men nu 

är det ju så att flera av dom här killarna skulle ju förmodligen klara 

skolarbetet men det är fortfarande det här att tryggheten blir ju att 

dom känner alla. Då är det så igen, ska dom in i en klass med tjugofem 

andra så hamnar dom säkert i samma läge igen innan dom har fått käns-

lan av att ”det här är jag och det trivs jag med”.   

Lisbeth säger, ‛flera av dom här killarna skulle förmodligen klara skolarbe-

tet‛. I intervjuerna talas om de ungas skolproblem, men inte som att de har svårt 

att läsa eller räkna eller sitta stilla. Det är inte skolämneskunskaperna som varit 

problemet utan det är det sociala livet, ‛med de tjugofem andra‛ i skolan, som 

varit svårt. Talet utgår från att den reguljära skolan inte passar dessa ungdomar 

och att det inte heller är skolans uppdrag att hjälpa dem.  

Henriksson (2004) visar på liknande resultat när hon talat med unga, där de 

själva inte uppfattar kognitiva svårigheter som anledningen till avhoppen. Henriks-

sons resultat visar att de unga inte har någon utvecklingsstörning eller kognitiva 

svårigheter. Hennes intervjuer visar däremot att de unga ansågs ha så många andra 

problem att skolan blir sekundär och därmed blir inte skolgången det primära i de 

ungas liv.  I ljuset av detta framträder de studerade verksamheterna som mindre 

anpassade till att arbeta med människor som inte har inlärningsproblem. Enligt 

flera rapporter (Skolverket, 2007a; 2007b; 2008a; Socialstyrelsen 2008; 2009) har 

verksamheterna inte lyckats med att ge möjlighet till en skolgång som passar.  

Även föreliggande studies resultat visar att de anställda talar om att de unga 

brottas med många andra större problem än dem de har i skolan. Denna syn får 
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till följd att de anställdas uppdrag inte i första hand består av undervisning. Det är 

mindre viktigt för de anställda att betona det pedagogiska uppdraget och den so-

ciala inriktningen i de anställdas uppdrag ges större utrymme. Frågan är om be-

toningen på det sociala blir en återvändsgränd för de unga då de inte ges reell 

möjlighet att få en fungerande skolgång. De får därmed inte tillträde till de arenor 

där livschanser fördelas som Madsen (2005) uttrycker det, t ex att komma in på 

gymnasiet, då kunskaper motsvarande godkända avgångsbetyg för grundskolan 

prioriteras bort till förmån för mer sociala insatser. 

Samhällskritiker 

När skolgången diskuteras i verksamheternam talas den vanligen om som pro-

blematisk. Annika, som är föreståndare på Sandbacken, menar att de unga som är 

placerade hos dem och som går i den reguljära skolan snabbt blir stämplade och 

att reguljära skolan helt enkelt inte vill ta emot barnen från Sandbacken. Kerstin 

behandlingspersonal på Sandbacken håller inte skolan ansvarig för den bristande 

skolgången, utan problemen formuleras istället som att det inte finns resurser i 

den reguljära skolan där några av de unga på Sandbacken går. Kerstin har erfa-

renhet av att tidigare ha arbetat i den reguljära skolan: 

Exempel 8:20 
Intervju med Kerstin 

S: Vad har du för mål med ditt arbete här? 

K: Mål? Jag har jobbat så länge med ungdomar och i skolans värld har 

jag känt mig så frustrerad många gånger för det finns så många ungdo-

mar som går där men inte kan bli hjälpta, ibland gör man anmälan men 

det händer inte mycket mer. Jag har dilemman där killarna och tjejerna 

mår dåligt och blir inte hjälpta i skolan där man inte klarar av dom 

för skolan har inte dom resurserna. Dom går där och mår bara sämre och 

sämre och då känner jag att skolans värld försämrar för dom här barnen 

och gör att dom mår ännu sämre. Jag kände när jag kom hit att ”aha” 

det här är ungdomar som har varit i skolan och inte mått bra där och 

inte hemma heller.  

(Kerstin fortsätter lite senare) 

Men jag menar att dom flesta som är här klarar inte skolan heller. El-

ler skolan, ämnena kanske dom klarar, men dom klarar inte miljön i 

skolan, den grupprocess som finns och som jag vet är så oändligt svår 

att bryta. Det är nästan lika med omöjligt.  

S: Så du menar att dom alldeles för snabbt blir inne i samma typ av 

gäng och grupper som dom var i sin gamla skola? 

K: Ja just det. Men ganska troligt är det så. Dom söker upp samma ty-
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per av ungdomar som dom känt innan. 

Det finns en underliggande kritik mot den reguljära skolan; ‛Skolans värld 

försämrar för dom här barnen och gör att de mår ännu sämre‛, men citatet slutar 

med att det är ungdomarna som är ansvariga. Det är de unga som ‛inte klarar‛ och 

inte skolan som kunde göra annorlunda. Det poängteras att ungdomarna klarar 

skolämnena, men inte miljön i skolan. De unga behöver hjälp som de inte får och de 

anställda får då ingripa, ‛ibland gör man anmälan, men det händer inte mycket‛. I 

dessa lägen blir de anställda de ungas företrädare och försvarare.  

Alternativa skolmiljöer för variation och olikhet 

Det förekommer även tal om att den reguljära skolan skulle behöva utformas på ett 

annat sätt. Niklas på Sandbacken som arbetar mest i den skolliknande enheten 

‛Verket‛ beskriver drömstället och han har precis berättat om hur han skulle utma-

na de unga med att vänta ut dem i en stimulerande miljö, utan tjat och pekpinnar: 

Exempel 8:21 
Intervju med Niklas 

S: Men eh vågar du lita på att ungdomar är så där? 

N: Alla är det från början (.) Det finns inte en sexåring som inte är 

nyfiken. Men skolan tar död på nyfikenheten och det är skolans vikti-

gaste uppgift att få ungarna att behålla sin nyfikenhet och det tycker 

jag att vi i skolan är jättedålig på och där tillkommer stressen tror 

jag och att skolan är dålig på att ta tillvara på individerna, olikhe-

terna. För det är, ja det är en sån här (xxx) eller vad jag ska säga 

som jag har tagit till mig, jag tycker att det ligger så mycket i det 

för att alla ungar är, dom är nyfikna från start men vi tar död på det 

i skolan. Vi lägger orimliga krav, det är inte tillräckligt lättsamt 

sen är det tråksamt istället.  

‛Skolan är dålig på att ta tillvara individerna, olikheterna‛ säger Niklas. ‛Vi‛ ser 

inte det individuella hos varje elev, menar han och gör sig till en företrädare för den 

reguljära skolan. Exemplet konstruerar olikhet som en önskvärd berikande variation, 

vilket ger en motbild till att se olikhet som avvikelse och problem. Den utvecklings-

psykologiska synen som är vanlig både inom disciplinerna pedagogik och socialt arbe-

te (Madsen, 2005; Nilholm, 2007) har ersatts med en mer samspelsorienterad syn, där 

utbildningsmiljön fokuseras istället för individens styrkor och svagheter.  

Detta innebär en förskjutning från det individuella till att tala om skolsamman-

hang och att det kan vara nödvändigt att utveckla skolans arbetssätt för att bättre möta 

dessa ungdomar. Talet kan tolkas som en delning av ansvaret för svårigheterna och bli 

en möjlighet för de unga att inte lastas helt och hållet själva för att skolan inte fungerat.  
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Myndighetsansvar 

Den femte repertoaren berör samarbete med andra myndigheter och deras ansvar. I 

samband med berättelser om att de anställda inte ensamma klarat av en situation 

kan de anställda ta upp andra aktörer och dessas ansvar för de unga.  De anställda 

talar om andra myndigheter som hålls ansvariga, främst för det förändringsarbete 

som de anställda inte själva kan åstadkomma. På Vallby, där skola och boende är 

integrerat på samma enhet, talar de anställda om möjligheten med ett nära sam-

arbete. De anställda kan t ex föra över kunskap om vad som händer på skoltid till 

det som händer på kvällen. Lars, behandlingspersonal på Vallby, berättar: 

Exempel 8:24 
Intervju med Lars 

L: I skolan har dom alltid kunnat komma undan med, dom har alltså kun-

nat varit ute och dricka sig redlösa på kvällen till exempel och sen 

har det liksom fallit emellan. Har polisen hittat dom då har ju poli-

sen tagit dom och så har socialtjänsten för det mesta gått in, vilket 

inte automatiskt betyder att skolan får veta någonting utom dom har 

alltså kunnat leva i olika världar och det är faktiskt så att man le-

ver det här livet, det är bara det här livet vi har och det är bara 

den här världen och den måste vi bygga och den måste vara hel. Så hela 

tiden tycker jag att en helhet ska vi leta efter. 

Här talas det om ‛helhet‛ som något bra och eftersträvansvärt i de anställ-

das arbetssätt, vilket innebär att de unga inte kan komma undan med sådant de 

gör på fritiden som när de ‛kunnat leva i olika världar‛ där lärare och föräldrar 

inte haft kontakt. Kontrollen har ökat när ungdomarna placerades på HVB och de 

tre arenor som tidigare var skola, hem och fritid begränsas till en arena efter pla-

ceringen på HVB. Innan placeringen av de unga kunde olika sätt att kategorisera 

dem finnas parallellt hos olika aktörer representerade av föräldrar, skola och soci-

altjänst, men de ersätts nu med gemensamma kategorier. Denna samordning blir 

både en möjlighet och en begränsning. Möjligheten till samordning kan ge det 

extra skydd som de unga bedöms behöva, men inkräktar på möjligheten att ‛be-

hålla ansiktet‛ när alla aktörer får samma information. Samarbetet minskar de 

ungas spelutrymme och de tänkbara arenorna krymper.  

Frivilligt riktat arbete eller med tvång 

Det blir i intervjuerna också tydligt att bristande föräldraförmågor är något som 

de anställda hanterar genom samarbete med andra aktörer. Detta sker genom en 

glidning av insatser antingen i samförstånd eller mot de ungas eller föräldrarnas 
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vilja. Nedanstående citat handlar om kontakter med barnpsykiatri och social-

tjänst, där Rita på Myrmarken berättar om samarbetet, men också vilken betydel-

se det ges att arbeta i samförstånd med föräldrar: 

Exempel 8:22 
Intervju med Rita 

R: Hur det (samarbetet) ser ut? Ja (suck) om man socialanmäler så gör 

man det ju ofta i samförstånd med föräldrarna. Det är ju en av dom bi-

tarna vi har att vi pratar med föräldrarna väldigt mycket, vi gör det 

tillsammans så att det blir bra. För det är ju en hjälp, en resurs. 

Det är ju inget straff utan en hjälp. Då har man, det jag tycker då 

vore ju att man hade någon familjeterapeut eller socialassistent knu-

ten till enheten i alla fall. Så är det ju inte. Det är ju olika som 

vi haft som kommit och gjort någon sak och man känner inte föräldrar-

na, det blir inget bra.  

S: Finns det någon socialsekreterare i dom här familjerna eller är det 

mera ovanligt? 

R: Det finns ibland, inte alltid. Jag har haft någon social kontakt 

men sedan har ju det dött ut, det är ju inget man jobbar på så. Det är 

ju likadant med BUP där att det är ju mycket BUP-kontakter, det har ju 

dom flesta barnen här.  

S: (XX)… 

R: Ja en del har det och en del har väl haft. Dom flesta i vår grupp 

har pågående BUP-kontakter. Där har vi ju möten som vi ibland är med 

på och ibland går barnen själva, ibland går föräldrarna med barnen. 

Det är lite olika. Det tycker jag också att man känner kanske 

att…..men det är klart, DOM jobbar ju på föräldrarnas uppdrag då. Allt 

måste ju gå på föräldrarna men det hindrar ju inte att jag tar kontakt 

och ringer när det är problem och säger till. Det ska ju gå genom för-

älder, men jag informerar ju i såna fall eller frågar om vi får ta 

kontakt med BUP. Det är ju föräldrarnas tillåtelse som gäller.  

I uttalanden som, ‛om man socialanmäler så gör man det ju ofta i samförstånd 

med föräldrarna‛ framgår att de anställda arbetar i ett område nära förknippat med 

tvång. I exemplet framgår att det finns flera tänkbara aktörer i form av olika insat-

ser t ex socialtjänst och barnpsykiatri. Socialtjänsten som inte är ‛straff utan en 

hjälp‛ och barnpsykiatri som stödjer föräldrarna ‛på föräldrarnas uppdrag‛. Om 

föräldrarna inte söker frivilligt kan anmälan till socialtjänsten tillgripas som sista 

utväg.  Även om Rita säger att det är ‛inget hon jobbar på så‛ men att hon kan 

‛ringa när det är problem och säga till‛. Barn och ungdomspsykiatri, BUP, talas om 

som en lämpligare stödkontakt. Samtidigt säger Rita att BUP lägger ansvaret på 

föräldrarna, ‛allt måste ju gå på föräldrarna‛ vilket i sin tur uttrycker att fokus flyt-

tar från barnet till vad föräldrarna betraktar vara problemet. Föräldrarna talas om 
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som att de är i behov av hjälp, men det är en balansakt att få dem att inse det utan 

att åstadkomma konflikter. Rita betonar att det är föräldrarnas tillåtelse som gäller, 

men även Myrmarken tvingas ibland att gå utanför frivillighetens ram.  

Ibland blir polisen en tänkbar ansvarig instans. Nedanstående exempel 

handlar om att polisanmäla om inte barnet och inte heller föräldern tar ansvar. 

Detta säger lärare Berit på Myrmarken: 

Exempel 8:23 
Intervju med Berit 

B: Det är så här att det har under det här året varit några elever som 

har agerat och gjort illa andra elever och vuxna. Det var väl just en 

händelse som gjorde att vi började tänka. Vi vet att eleverna som går 

här har svårigheter och vi försöker tackla det, men om dom gör andra 

människor illa här då får det inte nonchaleras utan det ska tas på 

största allvar. Gör man precis samma sak ute i samhället så blir man 

polisanmäld. Vi sa att vi måste agera på direkten. Vi tog upp det här 

på ett föräldramöte och föräldrarna förstod att man kan inte daltas 

med för att man har en diagnos till den dag man fyller 15 år och sen 

ska man ta ansvar. Väldigt många av föräldrarna har vi hört i tidigare 

samtal tycker att man måste ta hänsyn till att dom har dom här svårig-

heterna. Så vi sa att även om man har svårigheter så måste man ta an-

svar för vad man gör. Vi har sagt så att händer det så att ett barn 

skadar någon annan människa så ska vi ta hit föräldrarna inom ett dygn 

och att samtal barn-förälder-skolpersonal. Jag är med då. Är det så 

att det här sker gång på gång eller att föräldrarna inte kommer hit, 

inte bryr sig så polisanmäler vi det och då är det socialförvaltningen 

som går in då. 

S: Just det. 

B: Och eleverna blev lite chockade när vi sa att vi skulle göra så 

här. En gång har det hänt att vi tagit hit föräldrar och dom har tyckt 

att det varit väldigt bra. Vi har inte behövt ta till någon åtgärd. 

Det är ju viktigt för jag menar att personalen här ska inte behöva ha 

blåmärken och bli bitna och rivna utan då får vi sätta en gräns. Jag 

tror det är viktigt att vi markerar var vi står och är tydliga. Därför 

har vi en handlingsplan. 

I exemplet framgår att även om en ungdom är i svårigheter ska och kan de 

unga ta ansvar, ‛även om man har svårigheter så måste man ta ansvar för vad 

man gör‛ och ‛gör man precis samma sak ute i samhället så blir man polisan-

mäld‛. De anställda uttrycker att det hjälper att ge sanktioner vid dåligt beteende, 

‛man kan inte daltas med‛. Handlingsplaner ger vägledning när de anställda 

hamnat i svåra situationer och det kan bli aktuellt att kontakta polisen för att få 

föräldrar att ta ansvar för sitt eget eller sitt barns beteende.  

Tvång kan alltså sägas ingå i de anställdas bild av sitt uppdrag när de redo-
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gör för sin professionella roll. Tvång är svårt att legitimera och kräver kategorier 

som kan motivera dessa ingripanden mot de ungas och ibland föräldrars vilja. 

Här synliggörs hur gränsen hanteras mellan det som kan beskrivas som en ‛vän-

lig‛ maktutövning (Bartholdsson, 2007) och en mer repressiv maktutövning. Den 

motiveras av att det sker för barnets bästa, för att de ska förberedas för ett liv ‛ute 

i samhället‛. När de anställda talar om att de inte kan ge det stöd de unga anses 

behöva, motiveras därigenom kontakter med polisen. I exemplet ovan framgår 

också att det blir socialtjänsten, som kopplas in om anställda på Myrmarken po-

lisanmäler. Kriteriet för polisanmälan verkar delvis bero på om föräldrar ‛inte 

bryr sig‛. De anställdas krav på sig själva att vara de som löser ungdomarnas si-

tuation är framträdande och de anställda tar ett stort eget ansvar genom att också 

agera mot de ungas och föräldrarnas vilja.   

Mot det totala 

Placeringen i de särskilda verksamheterna kan innebära att de unga i mindre ut-

sträckning kan erhålla de mer traditionella stödinsatser som finns i samhället för 

dem som inte är placerade. Vallby ordnar t ex kontakter med andra experter på 

egen hand, p g a att vårdcentraler och  barn- och ungdomspsykiatriska mottag-

ningar inte längre ses som ansvariga på samma sätt efter att ungdomarna place-

rats. Vallby köper t ex in psykologresurser till de unga samt konsulterar egna ex-

perter vad det gäller utredningar om de anställda misstänker neuropsykiatriska 

diagnoser, t ex ADHD.  Marianne föreståndare på Vallby berättar: 

 

Exempel 8:25 
Intervju med Marianne 

M: Ja det är likadant där, för att kolla på dom här pojkarna med grav 

damp. Det tar för en läkare här omkring ett år innan dom får medicine-

ring. Men dom här specialistläkarna som kostar 5000-6000 för 1-1½ tim-

me dom har ju möjligheter att skriva ut den medicinen till dom för en 

halv månad senare. Det är samma här. Vanliga föräldrar kan inte åka 

till en sån specialist.  

S: Vad är dom hänvisade till? 

M: Att vänta ett år.  

S: En vanlig distriktsläkare då? 

M: Han kan inte skriva ut såna mediciner. Nu idag kan jag gå till vår 

överläkare på barnkliniken men det tar nästan ett år innan man får 

fram den medicinen. Det är klassamhället idag, men det är det ingen 

som pratar om. Så är det.  
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Exemplet visar på svårigheten att tränga in i den värld av experter, ‛specia-

listläkarna‛, om det är en ‛vanlig förälder‛ som söker hjälp. Å ena sidan skapas de 

unga som mer avvikande genom de nya aktörernas entré, men samtidigt kan mö-

tet med specialistläkare ge nya lösningsalternativ som före placeringen på HVB 

inte var möjligt. De anställda uppger att det är p g a svårigheter att  få kontakt  

med olika stödinsatser  i  samhället som det skapas ett behov av att ordna det mes-

ta inom ramen för institutionen. Det går att urskilja likheter med Goffmans (1973) 

‛totala institutioner‛, där de intagnas alla olika behov tillgodosågs inom institu-

tionens ramar. Att de unga får tillgång till goda kontakter med t ex specialistläkare 

och andra behandlare är en möjlighet till medicinskoch psykologisk hjälp, men att 

dessa kontakter är knutna till verksamheterna skapar samtidigt en svårighet när 

de unga ska återvända till hemmiljön.  

Balansakt mellan tvång och frivillighet 

I analyserna framgår att de anställda ska förhålla sig till ett motsägelsefullt område 

med höga politiska ideal och sociala mål, som de särskilda verksamheterna utgör. 

Analyserna av intervjuerna visar hur de anställda talar om sitt arbete och vad som 

motiverar deras handlande (jmf accountability, Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). 

De anställda formulerar sitt uppdrag och sitt professionella arbete bl a genom att 

benämna olika ansvariga aktörer, arenor och aktiviteter, vilket i analysen fogats 

samman till olika tolkningsrepertoarer (Wetherell, 1998). De anställdas olika katego-

riseringar kan kopplas till medicinsk diskurs, omsorgsdiskurs eller till olika föränd-

ringsdiskurser. Det är komplexa och ibland motsägelsefulla diskurser och kategorise-

ringar som används samtidigt och blandas, vilket visar på en hög interdiskursivitet. 

Det finns skillnader avseende vilka kategorier som används, bl a angående om ung-

domarna relateras till tidigare skolmiljöer och föräldrar eller är ‛ensamstående‛ och 

hur svårigheterna kan relateras till det ‛sociala‛ eller det ‛pedagogiska‛. Blandning-

en av diskurser talar för att detta är ett område där det inte råder konsensus om hur 

problem ska hanteras. Detta inverkar negativt på de anställdas möjlighet att framstå 

som professionellt handlande aktörer eftersom de olika diskurserna föreskriver olika, 

ibland motstridiga, handlingsalternativ. 

Talet upprepar och befäster det som tidigare kommit till uttryck i miljöer och 

aktiviteter, men visar också på delvis nya konstruktioner. En sådan ny konstruktion 

är att föräldrar tar stort utrymme i de anställdas tal oavsett verksamhet. Föräldrar är 
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personer som visar sig vara viktiga att förhålla sig till och göra delaktiga. Däremot 

spelar den tidigare skolans sätt att hantera situationen inte någon avgörande roll för 

dessa ungas problem i de anställdas ögon och den talas inte om som en del av lös-

ningen. De anställda uttrycker att de fått i uppdrag att skapa alternativa miljöer med 

en större acceptans för de ungas beteende än andra haft.  

Problem talas om som till stor del är de ungas individuella. Detta har även stu-

dier som inte vänder sig till skolkontexter inom HVB funnit (Ahlberg, 2001; Hastings 

2005; Ingestad, 2006; Hellberg, 2007; Wedin, 2007; Karlsson, 2007). Ungdomarna ska 

fås att förändra sig, men de anställda talar om att det är nödvändigt att de unga själva 

ska vilja genomföra förändringen. Betoning av de ungas valfrihet är tydlig. Målet är 

att ungdomarna ska bli självreglerande individer, d v s självmedvetna och ansvarsta-

gande. De unga ska återskapas som handlande subjekt och på så vis erövra rätten till 

att välja sina handlingar och påverka sin vardag. Där blir ett gemensamt vetande, en 

intersubjektivitet (Linell, 1998) bestående av att få de unga (och föräldrar) att se be-

hoven av förändring på samma sätt som de anställda, en förutsättning för föränd-

ringen. I talet betonas att ungdomarnas fria vilja är viktig, men det uttrycks också 

samtidigt behov av att kontrollera och vakta de unga. Intervjuerna ger en bild av ett 

arbete med syfte att (åter)skapa barnet som självreglerande individ och synen på det 

kompetenta barnet med möjligheter och kompetenser är tydlig. Det finns en självklar 

utgångspunkt i de anställdas redogörelser i att de unga behöver förändras, men sam-

tidigt upprepas ibland en bild av de unga där de beskrivs som att de egentligen är 

goda och att uppgiften blir att locka fram detta. De anställda talar om sin uppgift som 

att skapa hopp om att förändring är möjlig trots en oförstående skola och föräldrar 

som inte alltid förmår att se till de ungas bästa. De anställda konstrueras som att de 

står på de ungas sida till skillnad från en rad andra aktörer. 

I talet framgår att detta är en praktik där närheten till tvång och tvingande in-

satser gör att de anställda balanserar på en tunn tråd i kontakter med ungdomarna, 

men också med deras föräldrar. Arbetet befinner sig i ett gränsområde där ett relatio-

nellt inriktat ‛vänligt‛ maktutövande (Bartholdsson, 2007) och ett mer repressivt 

maktutövande hanteras. De anställda har en svår uppgift i att formulera problem på 

ett sådant sätt att de blir hanterbara i vardagen.  Formuleringarna förändras beroen-

de på vilka aktörer som sätts i förgrunden i intervjun och därför skiftar förklaringar-

na också vad det gäller samma barn. För att få med föräldrar i ett samarbete underlät-

tar det om problemen formuleras som de ungas egna. För att förmå de unga att för-

ändras av fri vilja behöver ansvaret för den uppkomna situationen delas också med 
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andra, t ex föräldrar och den tidigare skolan. De anställda formulerar hur de försöker 

att skapa villkor för att realisera ‛den goda barndomen‛ (Sundqvist, 1994; Sandin, 

1995) och de anställda framträder som de som återstår för att ge dessa unga den hjälp 

de behöver. Det sker med hjälp av kategoriseringar som inte pekar ut någon ‛skyl-

dig‛. Om denna fria vilja inte lyckas åstadkommas har de anställda att försöka nor-

malisera tvånget och åtgärder som sker mot de ungas vilja måste legitimeras. Det 

sker genom att de unga tillskrivs visst ansvar genom en subjektifiering. Denna sub-

jektifiering framträder som en möjlighet till erkännande och att bli synlig och bemött 

för de unga. De blir några att räkna med helt enkelt. Klyftorna mellan hur de unga 

kategoriseras och verksamheternas uppdrag skapar osäkerhet i den professionella 

identiteten, vilket också Karlsson (2007) uppmärksammat. Osäkerheten om hur situa-

tionen ska definieras gör att de anställda har svårare att kunna redogöra för varför de 

gör som de gör. Det innebär att de anställdas förmåga till accountability, i betydelsen 

att framstå som professionella och moraliskt handlande, riskerar att minska. 

I detta kapitel har de anställdas röster om deras arbete och de unga som de mö-

ter synliggjorts. I nästa kapitel utgår analysen från intervjuer med de unga. Vad säger 

då de unga själva om att vara i dessa verksamheter och hur definierar de sig själva? 
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K a p i t e l  9  

DE UNGAS OLIKA VÄRLDAR 

Under fältstudien lärde jag känna många av de unga och fick möjlighet att prata 

med dem under tiden olika aktiviteter pågick både tillsammans med och utan de 

anställdas närvaro. Denna typ av samtal dokumenterades i fältanteckningarna. I 

slutet av fältstudien fanns dock ett behov av att i lugn och ro prata med ungdo-

marna mer avskilt för att få deras reaktioner på det jag sett och hört, men också 

för att få dem att reflektera över sin vardag utan att andra än jag var närvarande. 

Händelser jag varit med om i verksamheterna och det vi talat om tidigare under 

fältstudien som uppfattades som viktigt och sådant jag inte förstått som skett i 

verksamheten blev samtalsämnen i de intervjuer som genomfördes. En del unga 

lärde jag känna bättre, medan andra inte ville ha kontakt. Många unga var intres-

serade av att bli intervjuade och det var lätt att få dem att delta i intervjuerna. De 

unga visade att de var införstådda med att jag såg deras bidrag som viktigt och de 

bjöd generöst på sina erfarenheter. De tog allvarligt på sin uppgift och intervjuer-

na gjorde starkt intryck på mig.  

Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i intervjuerna med de unga och utgör 

det kapitel där det tydligast framgår vilka konsekvenser verksamheterna kan ge i 

fråga om hur det blir möjligt att se sig själv. Kapitlet besvarar frågor om hur de 

unga definierar sin situation och sig själva och hur dessa konstruktioner skapar 

möjligheter och begränsningar i fråga om vem det blir möjligt att bli. Även om jag 

och de unga pratat mycket med varandra innan intervjuerna, så blev dessa en ny 

situation där de unga försökte förklara vad de gjorde där och vilka de var ‛egent-

ligen‛. Frågorna jag ställde var inte menade att ifrågasätta dem eller verksamhe-

ten men när jag ställde frågor i en praktik som i sin karaktär är moralisk gav det 

utrymme för svar som innehåller redogörelser och förklaringar som handlar om 

hur man ser på sig själv och verksamheterna. Intervjuerna analyseras som ett 

samspel mellan mig och de unga där båda är medkonstruktörer.   

Materialet består av sexton samtalsliknande intervjuer (Holstein & Gubrium, 

1995) med unga i åldern 12-16 år. Intervjuerna skiljer sig från de vardagssamtal, 

som annars ägt rum under fältstudien i verksamheterna och som dokumenterats 
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genom fältanteckningar och filmer. Intervjuerna innehåller tal om de ungas tillva-

ro och handlar t ex om hur det är att vara placerad, vad ungdomarna tycker om 

det de gör där och hur de ser på framtiden. Identitetssökande får stort utrymme i 

dessa verksamheter och de unga formas på olika sätt av att ha placerats. Identi-

tetsskapande och omskapande av ‛självet‛ ses ur mitt valda teoretiska perspektiv 

(Wetherell, 1998; Juhila, 2003; Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006), som konsekven-

ser av att ha placerats i dessa verksamheter. Intervjuerna fokuserar vad ungdo-

marna gjort innan placeringen och vad de gör nu. Intervjuerna ger också olika 

bilder av vem de unga var före placeringen, vem de är och vem de ska bli. Intervju-

erna ger olika bilder av de ungas tillvaro och indirekt handlar de också om olika 

bilder av dem själva och vilka identiteter som skapas. De unga berättar om olika 

sätt att se på vad det är de genomgår. I svaren finns ofta en jämförelse med den 

verksamhet som gäller de flesta andra barn som bor hos sin förälder och går i den 

reguljära skolan. Intervjuerna skapar rika tillfällen att upptäcka hur ungdomarna 

definierar sin situation och vilka identitetskonstruktioner som blir möjliga.  

Intervjuerna med de unga har analyserats genom att studera vilka olika möj-

liga tolkningsrepertoarer (Potter & Wetherell, 1987; 1995; Wetherell, 1998) som 

används i intervjuerna (se även kapitel fyra). Olika repertoarer kan urskiljas i in-

tervjuerna med de unga. Repertoarerna kan beskrivas som olika berättelser (Bör-

jesson & Palmblad, 2008) som var och en innehåller kategorier av aktörer, arenor 

och aktiviteter och de för med sig konsekvenser i fråga om vilka olika identiteter 

som blir möjliga för de unga. De tre inledande repertoarerna om ‛lärande‛, 

‛straff‛ respektive ‛behandling‛ upprepar innehållet i tidigare beskrivna diskur-

ser som kom till uttryck i miljöer och aktiviteter. Oklarhetsrepertoaren går att 

känna igen i den osäkerhet som verksamheternas utredningsarbete synliggör, 

men två av repertoarerna, ‛tonår‛ och ‛gemenskap‛ återfinns endast i intervjuer-

na med de unga. Repertoarerna har som nämnts betydelse för vilka identitetskon-

struktioner som formuleras som möjliga och detta tas upp i kapitlets avslutande 

delar. Kapitlet innehåller många exempel då jag finner att det är viktigt att ge de 

unga stort utrymme att göra sina röster hörda. 

Lärande 

Ett sätt att tala om sin tillvaro utgörs av att de unga talar om att de är där för att 

lära sig. Detta sätt att tala kan relateras till lärande. Ungdomarna talar ofta om 
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verksamheten som att det är en skola, oavsett om de är placerade på HVB eller 

går i särskild undervisningsgrupp. De unga uppehåller sig ofta vid prat om lä-

rande och att de ‛lärt sig‛. ‛Lärare‛ är t ex den aktör som nämns flest gånger un-

der intervjuerna. Trots att Sandbacken inte har någon officiell skoldel, betraktas 

ändå förmiddagsaktiviteten ‛Verket‛ som en skola. Jonatan, 14 år, som är place-

rad på Sandbacken talar utifrån detta när han berättar om vad som varit bra med 

att vara placerad.  

Exempel 9:1 
Intervju med Jonatan 

S: Säg nånting som du haft nytta av sen du flyttade hit. 

J: Jag har fått en massa kunskaper nu som jag inte har kunnat lära mig 

förut. 

S: Vad är det för kunskaper? 

J: Jag har blivit mycket bättre på matte och svenska (mm) Bild har jag 

blivit mycket bättre på (mm) ja och så nästan allting har blivit bätt-

re (mm). 

Det är skolämnen som Jonatan nämner som förbättrade kunskaper ‛bättre 

på matte och svenska‛. Han kallar också all personal för ‛lärare‛ tidigare i inter-

vjun när han pratar om dem trots att Sandbacken beskrivs som ett HVB utan sko-

la. Tal om lärande ger honom ett sammanhang han kan relatera till. Skola är en 

företeelse han vet vad det är och något som är väl känt för honom.  Jonatans för-

klaringar över vad han gör där blir tydliga och jag relaterar hans uttalanden till 

läranderepertoaren. I en skola finns elever och de vuxna är lärare och i dessa 

sammanhang har han sett sig som en elev som lär sig. Han har inte kunnat lära 

men nu kan han, d v s han har blivit någon som lär sig saker. Den möjliga identi-

tetskonstruktionen som står till buds inom läranderepertoaren är främst den goda 

eleven eller den dåliga eleven. Här ser Jonatan det som möjligt att bli eller fram-

ställa sig som den goda eleven.  Även andra utsagor kan relateras till lärande. De 

unga talar både om ‛att lära mig‛ och ‛att lära sig‛. Nedan är det Alex, 13 år, på 

Vallby som berättar: 

Exempel 9:2 
Intervju med Alex 

S: Mm, vad är det du behöver hjälp med? 

A: Vad jag behöver hjälp med? (Ja) Det är typ så här att jag försöker 

lära mig att sköta mig och grejer. (mm) Jag ska sköta mig och inte 

bråka och så. 
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Utsagan visar en positiv inställning till att det går att ‛lära mig att sköta mig‛ 

och Alex betraktar det som möjligt att förändras genom lärande. Alex har varit 

oskötsam men har blivit skötsam. Det är främst pojkarna som framhåller att de ska 

‛lära sig‛ att ‛sköta sig‛. Det är en fråga om att lära sig att anpassa sig och inte 

bråka. Det är just att ungdomarna uppfattar att de lär sig som blir en aspekt som 

flera av de unga tycker är bra med verksamheterna. De talar om att de ska lära sig 

olika saker, d v s tal om lärande föredras framförallt av de unga pojkarna. Utsagor 

om skola och lärande möjliggör att framhålla det ‛normala‛ eftersom skola är nå-

got som gäller alla barn och unga och markerar det som inte skiljer dem från 

andra unga. Lite senare i samma intervju återkommer ‛lära sig‛ när Alex på Vall-

by fortsätter. 

Exempel 9:3 
Intervju med Alex 

S: Vad är det man gör här? 

A: Här? 

S: Ja. 

A: Försöker lära sig att sköta sig och flytta hem. 

Att ‛lära sig att sköta sig‛ beskrivs som en förutsättning för att kunna flytta 

hem för Alex.  Även Daniel, 12 år, på Myrmarken talar om att anpassa sig när han 

talar om att ‛det gäller att gå med på saker‛ för då finns det möjlighet att lära sig.  

Exempel 9:4 
Intervju med Daniel 

S: Om du tänker på dig själv. Vad tycker du att du lär dig? 

D: Jag tycker jag lär mig mycket om jag stretar på som vanligt. (mm) 

Så lär jag mig väldigt mycket, det gäller att man går med på saker. 

S: Vad sa du? 

D: Det gäller att man går med på saker så man kan lära sig saker. Inte 

bara vara slö och gå därifrån. 

Det förekommer ofta utsagor om att anpassa sig och ‛gå med på saker‛ som 

i ovanstående citat. Daniel ‛stretar på som vanligt‛ och anpassning blir efter-

strävansvärd och något som de själva tycker att de kan påverka. I intervjuer med 

de unga hanteras kraven på att ta ansvar för en förändring genom att de föredrar 

att tala om sin förväntade förändring och då relatera till den som lärande. De 

unga talar om det som att de ska ‛lära sig‛ att göra på ett annat sätt. Daniel på 

Myrmarken tydliggör ytterligare: 
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Exempel 9:5 
Intervju med Daniel 

S: Vad är det som är bra med den här skolan? 

D: Att man lär sig nåt i alla fall.(mm) Om man vill lära sig så mycket 

som möjligt så ska man gå med på allt och lära sig istället för att 

bli sur och säga att man inte kan eller så räcker man upp handen och 

säger. Annars så försöker man klura ut det och klura ut det. 

‛Klura ut det och klura ut det‛ säger Daniel. Uttalandet om att man ska ‛gå 

med på allt och lära sig istället för att bli sur‛ visar att Daniel tycker det är angelä-

get att själv försöka att förstå koderna om hur socialt samspel går till. Det finns en 

tro på att det går att ‛lära sig‛ i dessa verksamheter under förutsättning att Daniel 

anpassar sig, vilket han ger uttryck för när han säger ‛Om man vill lära sig så 

mycket som möjligt, så ska man gå med på allt‛ säger han. Om han inte kan, så 

ska han räcka upp handen och om han inte får hjälp då så ska han fortsätta försö-

ka på egen hand att ‛klura ut det och klura ut det‛. Det är en mönsterelev som 

Daniel beskriver, den självständiga eleven som styr sig själv och påverkar sitt eget 

lärande. Han är beslutsam och föresätter sig att det är sådan han ska bli, för då 

kan han återvända till skolan han gått i tidigare. Läranderepertoaren används allt-

så av de unga när de formulerar sig om den förväntande förändringen eller ut-

vecklingen som de ska genomgå. Denna repertoar möjliggör att de ungas tillkor-

takommanden kan formuleras som tillfälliga. 

Även om det oftast är pojkarna som talar om att de måste ‛gå med på saker‛ 

för att lära sig, så talar också flickorna om att ‛lära sig‛. Istället för att lära sig an-

passning talar flickorna mer om att lära sig självständighet.  Flickorna ska lära sig 

att ta hand om sig själva. De har varit beroende men ska bli oberoende. Även när jag 

frågar om behandling talar Fanny, 14 år, på Sandbacken om lärande men då rela-

terat till att klara sig själv: 

Exempel 9:6 
Intervju med Fanny 

S: Vad är det man gör då när det är behandling och så?  

F: Man lär sig att ta hand om sig själv och så där. (mm) 

I motsats till Daniel i exempel 9:5, som handlar om att lära sig hur han ska 

uppföra sig, beskriver Fanny att hon ska lära sig bli självständig och ‛att ta hand 

om sig själv‛ och stå på egna ben. Dessa skillnader kan återfinnas i flera utsagor 

och kan också jämföras med hur de anställda formulerar ansvaret för att de unga 
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blivit placerade (se kapitel åtta). De anställda konstruerar inte flickorna som lika 

ansvariga som pojkarna för att de placerats (jmf Kullberg, 1997). Pojkarna tillskri-

ver också sig själva mer ansvar för orsakerna till placeringen än vad flickorna gör.  

Tal om betyg kan också relateras till lärande. I nedanstående utsaga kommer 

betygen upp som samtalsämne när Jimmy, 15 år, på Vallby får frågan om vad det 

är han tycker att han får hjälp med.  

Exempel 9:7 
Intervju med Jimmy 

S: Vad tycker du att du får för hjälp?  

J: Jag vet inte (suck)… nåt är det väl alltid 

S: Nåt är det alltid? 

J: Jaa i skolan 

S: Mm, på vilket sätt skiljer det sig då? 

J: Ja jag har fått betyg. 

S: Du har fått betyg. 

J: Jaa 

S: Du har aldrig fått det förut? 

J: Joo när jag gick i sexan, nej, ut i sjuan så hade jag bara IG i ett 

ämne.  För man får betyg när man går ut sexan till sjuan. (Ok) Så jag 

fick betyg i alla fall. För att jag hade bara IG i engelska och god-

känt i alla andra. 

Jimmy väljer att ta upp ‛skolan‛ när jag frågar honom vad han tycker att 

han får hjälp med. Till skillnad från den reguljära skolan kan han i denna skola få 

‛betyg‛ vilket han inte fått på länge. Det är, som framgått i exempel 9:7, betygen 

som Jimmy pekar på för att beskriva hur dessa verksamheter ‛skiljer sig‛. Detta är 

ytterligare ett exempel som visar att de unga ofta väljer en läranderepertoar för att 

ge exempel på det de ‛får hjälp” med. Flera av ungdomarna ger uttryck för att 

betygen blivit viktigare för dem för att de ska komma vidare till gymnasieskolan. 

Detta framgår i intervjuer med Ibbe, 15 år, på Vallby i nästa exempel.  

Exempel 9:8 
Intervju med Ibbe 

S: Kan man få vanliga betyg här? 

I: Jaa 

S: Mm. Har du fått betyg förut? 

I: Ja 
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S: Mm. Är de viktiga betygen? 

I: Ja inte de första men nians slutbetyg är viktiga. 

S: Varför då? Vad ska man ha det till? 

I: För att kunna gå vidare. Komma in på nå på nåt… 

S: Mm. Tänker du göra det? 

I: Jaa 

S: Har du fått godkänt i något ämne?  

I: Jaaa jag har godkänt i alltihop. 

Om betygen kan ses som uppnåeliga blir de också en möjlighet till föränd-

ring. Betyg är en väg tillbaka till de platser där Madsen (2005) menar att det förde-

las livschanser. Exempelvis kan ett grundskolebetyg ge möjlighet att komma in på 

gymnasiet. De unga har varit några som fastnat som icke godkända, men de ska bli 

personer som kan gå vidare som godkända. Det är genom att använda lärandere-

pertoaren som flera av de unga talar om förändring som möjlig, utan att de blir 

sedda som annorlunda. 

Straff 

Ett annat sätt att tala om sin tillvaro är de ungas tal om verksamheten som ett 

fängelse och vistelsen som ett straff för något fel de gjort. Det handlar om krimi-

nella aktiviteter, missbruk och brott. Denna repertoar återfinns i olika utsträck-

ning i intervjuerna av ungdomarna på alla tre verksamheterna och blir tydligast 

när de unga talar om att ‛komma ut‛, men också som i nedanstående citat från 

Emma, 16 år, på Sandbacken. 

Exempel 9:9 
Intervju med Emma 

S: Vad kan man ha för problem när man är här? 

E: Alla. Nej, inte alla, missbruk och alkoholister får inte vara 

här.(nej) Fast många har ju inte det. Det är många som super lite som 

så som sitter här men, man får ju inte vara beroende. 

S: Nej där drar man en gräns, inte beroende (ja) men högkonsument går 

bra (ja) Men narkotika då? 

E: Ja det finns det nog folk som har. Eller många det är så svårt att 

veta för många säger mer än de har gjort (skratt)(mm) Mycket är påhit-

tat, men jag vet att det förekommer sånt också. Det vet jag. 

Här talar Emma om de som ‛sitter här‛ vilket för tankarna till fängelsemiljö-
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er där man sitter av sin strafftid och sedan blir utsläppt.  Det finns ett mönster i 

sättet att tala som innebär att de unga gärna glider in på det som kan se ses som 

farligt och förbjudet. Speciellt när pojkarna på Vallby intervjuas framhåller de 

gärna kriminaliteten som orsak till placeringen. 

Ungdomarna är placerade i verksamheterna för en okänd tidsperiod, men 

de talar på ett sådant vis att vistelsen i verksamheterna är för en begränsad peri-

od, precis som vid ett fängelsestraff. De unga talar om verksamheterna som plat-

ser där de är under en viss period för att sedan gå vidare till något annat. Ung-

domarna ska inte bara ‛komma vidare‛ utan de säger också att de ska ‛komma ut‛ 

igen. Det talas även på detta sätt på Myrmarken, vilket kan förstås då skola inte 

heller kan ses som frivillig, framförallt inte ur barns perspektiv. Här är ett utdrag 

som visar hur de unga deltar i en verksamhet där de ska ‛ta igen tid och saker så 

man kan komma ut igen‛. Daniel, 12 år, på Myrmarken berättar: 

Exempel 9:10 
Intervju med Daniel 

S: Vad är det som gör att man går på den här skolan och inte på en 

vanlig skola. 

D: Det är att man är slö och så kommer man till skolavslutningen så 

till slut kommer man till en sån här skola. Vanliga skolor vill inte 

ha oss om vi är slöa.  Det är meningen att man ska går här så att man 

tar igen tid och saker som man inte har jobbat med i vanliga klasser 

så att man kan komma ut igen. 

[fem rader borttagna] 

S: Vad tänkte du om det här stället när du var ny när du började här? 

D: Jag tänkte shit jag orkar inte med det här. 

S: Varför tänkte du så? 

D: Jag var slö.  

S: Ok. 

D: Fast jag har mer svårt att sitta i små klasser än i stora. Jag vill 

sitta i stora klassrum. 

S: Du skulle vilja gå i en vanlig skola nu? 

D: Helst så.  

I Daniels utsagor uttrycks hur han tycker att det är han som inte bara gjort fel 

utan också är fel, ‛vanliga skolor vill inte ha oss om vi är slöa‛ och han ‛var slö‛. 

Han vill helst ‛ut‛ till en vanlig stor klass. Vägen dit går via ett inhämtande av det 

han missat i den vanliga skolan. Straffrepertoaren gör det möjligt för de unga att 
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se detta som en tillfällig period som snart ska övergå till det vanliga igen, där han 

‛vill sitta i stora klassrum‛. Straffrepertoaren innebär en tidsbegränsning av den 

tillvaro de unga är i nu, men den innebär också att de lägger skulden på sig själva. 

I denna repertoar är det ungdomarna som gjort något fel t ex ‛varit slöa‛. De har 

gjort fel, men ska göra rätt i framtiden, men de är också fel och ska bli rätt. På Vallby 

tar de unga pojkarna själva på sig ansvaret för att de är placerade.  I dessa pojkars 

berättelser är tal om brott och straff vanligt förekommande. De säger att de ‛be-

gått brott‛ eller ‛är kriminella‛ oavsett om de är straffmyndiga eller inte. Här 

finns också uttalanden som att ‛komma ut‛ och ‛bli tagen‛ som om de unga satt i 

fängelse. Jimmy på Vallby talar i nästa exempel om ‛misshandel och olaga hot‛ 

vilket är brottsrubriceringar. Jimmy har själv inte fyllt femton, d v s han är inte 

straffmyndig, men han har ändå hunnit tillägna sig ett språkbruk som hör hemma 

hos poliser eller jurister.  

Exempel 9:11 
Intervju med Jimmy 

S: Varför är ni här? 

J: Jaaa, för att vi inte klarar skolan och för att vi gjort en massa 

grejer. 

S: Mm och gjort massa grejer. Vad är det? 

J: Jaa, misshandel (mm) Olaga hot. 

S: Mm. Gäller det alla som är här? 

J: Nää 

S: Nää 

J: Nää, Jag är här av dom anledningarna. 

S: Du är här av dom anledningarna att du gjort dig skyldig till brott. 

J: Jaa 

S: Jaa, har du fyllt femton? 

J: Nej 

S: Nej så du var inte straffmyndig? 

J: Nej 

S: Tur för dig då. 

J: Jaa 

S: Mm 

J: Annars hade jag nog åkt dit på en massa punkter. 

När jag frågar Jimmy ‛varför är ni här?‛ börjar han med att säga ‛för att vi 
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inte klarar skolan‛ och sedan ‛för att vi gjort en massa grejer‛. Jimmy ger alltså 

först uttryck för skolmisslyckandet och det är först därefter de kriminella hand-

lingarna nämns. Det går inte att utläsa om ordningen på uttalandena tyder på att 

han ser skolmisslyckandet som orsak och kriminaliteten som en följd eller om det 

är en slump, men det är vanligt i intervjuerna att de unga framhåller kriminalitet 

som en orsak till placeringen. Jimmy blir lite besvärad när jag påpekar hans ålder 

och han är snabb att replikera att om han bara hade varit äldre ‛hade han åkt dit‛. 

Han säger det inte med lättnad i rösten, utan med samma ton som om han hade 

gått miste om något. Straffrepertoaren skapar en bild av honom som kriminell och 

gör att han konstruerar sig själv som vuxen, d v s straffmyndig och kriminell och 

inte som barn.  

Straffrepertoaren gör det möjligt att både se tillvaron inom verksamheten 

som en tillfällig period, men gör också barn och unga ansvariga för sina handling-

ar. Denna repertoar möjliggör att skapa de unga som subjekt och ansvariga aktö-

rer. De betraktar sig själva som mer vuxna än sin biologiska ålder, som för flera 

deltagare är i åldern 12-14 år. De har varit barn, men blir nu kriminella vuxna i sina 

egna beskrivningar. De kan därmed också bli fria när de sonat sitt brott. En up-

penbar begränsning i denna repertoar är som Andersson (2008) påpekar att en 

identitet som kriminell förstärks. 

Behandling 

Behandling blir tydliggjort dels genom tal om psykologkontakter och dels när be-

handling talas om som något ständigt pågående. Behandling beskrivs som om det 

kan ske mer eller mindre omärkligt under tiden ungdomarna är placerade och det 

är främst de unga inom HVB-enheterna som talar om detta. Behandlingsrepertoa-

ren känns igen även från fältanteckningar och filmmaterial. Det är känsligt att tala 

om behandling med de unga och det märks genom att de ofta värjer sig när ämnet 

kommer upp i intervjuerna. Under fältstudien framgick att tal om behandling an-

vändes oftare på Sandbacken än på de övriga på verksamheterna, både av de an-

ställda och av de unga. Jag frågade därför de unga på Sandbacken om hur de upp-

fattar det att vara i behandling. Här är ett utdrag från intervjun med Elin, 14 år: 

Exempel 9:12 
Intervju med Elin 

S: Vi var ju inne på det lite förut då men nu frågar jag igen hur det 

går det till när man är i behandling? Du kan ju berätta både om dina 
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egna erfarenheter och det du ser att de gör med andra. Hur går det 

till? 

E: Med vadå?  

S: Hur gör man när man blir behandlad? Är i behandling? 

E: Jag vet inte. 

S: Nej. Och vad jag förstod på dig så visste du inte riktigt.. Du 

tyckte inte du att du behöver behandling.  

E: Man ska göra en utredning först och sen behandling och jag har inte 

utretts. Är inte utredd alls. (nej) Och sen fick jag höra att jag 

skulle ha gjort det någon annanstans.  Så då blev jag utredd av en 

psykolog och det hjälper ingenting. Och då ska jag på behandling. Vad 

ska jag behandlas för? De vet inte ens… det enda som jag har sagt är 

att när jag blir sur då blir jag jäkligt förbannad och då kan jag slå 

ner liksom precis vad som helst. Men det blir jag hemma. Det är ju 

inte så att jag slår ner nån ute på stan så.  Det är mer när jag är 

hemma och jag blir förbannad då är det nån som har retat upp mig. Jag 

kanske skulle behöva ha hjälp med att inte få så stort utbrott. (mm) 

Men alltså jag kommer nog inte att kunna behandlas för att inte bli 

sur. Jag kommer nog alltid att bli lika sur. Jag kan inte behandlas 

för att inte bli sur och jag har aldrig blivit så sur här. Det blir 

jag bara hemma och jag har varit i fosterfamilj och jag har aldrig 

blivit så sur. Det är bara hemma jag blir så jävla förbannad.  

S: Ja, ok. Är det nånting som man pratar med dig om då att man försö-

ker att det är det man tänker att man skulle behandla dig för?  

E: Ja jag vet inte vad jag ska behandlas för. För jag ska ha ett möte 

på måndag så. 

S: Är det ditt första? 

E: Nej mitt andra. Mitt första var så här: Jaha hallå vad ska jag be-

handlas för då. Jag fattade ingenting, men sen så jag får inte reda på 

nånting verkar det som om. Om inte jag får svar på det på måndag då 

kommer ni att få se på utbrott. Då kan ju behandlas för det. (mm) men 

alltså det är frustrerande att inte veta varför jag är här och hur 

länge jag ska vara här och liksom det tycker jag är frustrerande. 

Elin säger först ‛vadå‛ och sedan ‛ jag vet inte‛. Först när jag antyder att det 

inte gäller henne och säger ‛du tyckte inte att du behövde behandling‛ svarar 

hon. Hon kopplar snabbt behandling till utredning om vad det är hon i så fall 

skulle behandlas för. Hon antyder här att hon får utbrott ‛då blir jag jäkligt för-

bannad och då kan jag slå ner liksom precis vad som helst‛. Det är dessa utbrott 

som hon skulle kunna behandlas för, säger hon. Hon berättar sedan att utbrotten 

ofta sker i hemmet ‛men det blir jag hemma‛ och inte där hon nu vistas.  

Elin uttrycker irritation över att situationen kan definieras som att de unga 

behöver behandling. När utsagor handlar om behandling gäller de ofta olika fel 
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och brister som andra anser att ungdomarna har och flera av de unga gör mot-

stånd mot bilden av att de ska behandlas till förändring. De hänvisar istället till 

andra omständigheter, exempelvis som Elin ‛det är bara hemma jag blir så jävla 

förbannad‛. Den syn på de unga som behandlingsrepertoaren erbjuder innebär 

att de konstrueras som att de är eller har varit sjuka, men ska bli friska. 

Elin på Sandbacken fortsätter: 

Exempel 9:13 
Intervju med Elin 

S: Vad tänkte du när du kom hit och var ny i början? 

E: Jag ville inte vara här över huvudtaget. Först sa de att jag skulle 

till en fosterfamilj och sen helt plötsligt ett behandlingshem. Ja men 

va faan ska jag behandlas för. Jag var skitförbannad och jag var väl-

digt negativ på det här stället från början. Alltså de sa att jag 

skulle vara kvar en månad och sen när jag kom hit för de tvingade ju 

hit mig och sen sa de att jag skulle vara minst ett halvår. Så det var 

ett svek från soc också. 

Ordet behandling dyker upp i ‛behandlingshem‛ i Elins utsaga. Officiellt 

heter verksamheten inte behandlingshem utan ‛hem för vård eller boende‛, men 

den kallas ofta behandlingshem både av de anställda och av de unga. I exemplet 

tydliggör Elin att hon anser att det inte är hon som behöver behandlas ‛men va 

faan ska jag behandlas för‛. Placeringen blir ‛ett svek‛ då hon menar att hon lu-

rats. Hon gör ett klart motstånd mot behandlingsrepertoarens sätt att förlägga 

ansvaret för en förändring på henne. Hon konstruerar vistelsen som att hon 

‛tvingats‛ in i verksamheten utan att ha behov av den.  

En annan typ av avståndstagande till behandlingsrepertoaren är avsaknaden 

av tal om diagnoser i intervjuerna. Ungdomarna nämner inte några medicinska 

diagnoser av t ex ADHD, depressioner eller andra psykosomatiska problem vilka 

används av de anställda.  Beskrivning av tänkbara problem och symptom på 

sjukdom eller tillstånd som kunde ‛behandlas‛ förekommer inte i intervjuerna 

med de unga. I behandlingsrepertoaren är tal om ‛psykologen‛ vanligt men det 

finns också bilder som tydliggör att vardagen inom verksamheterna i sig konstru-

eras som behandlande. Emma på Sandbacken har svårt att beskriva vad det är 

som ska ‛behandlas‛ och hur behandling går till. 

Exempel 9:14 
 

Intervju med Emma 

S: Vad är det tänkt att man ska göra här? Vad ska hända här? 
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E: Jag vet inte.  Jag har inte haft… Jag vet inte vad jag ska behand-

las för här.  Jag tycker det är svårt att svara på den frågan? (mm) 

för de vet inte hur länge man ska vara här. För det kan ta från ett 

halvår och uppåt så jag vet inte. 

S: Nej som du ser det så vet du inte vad du ska behandlas för. 

E: Nej inte på vilket sätt eller så man är ju ändå bara här.(mm) Hur 

mycket behandlas jag bara genom att vara här? Jag har inte fattat det. 

Jag har bara varit här i två månader. 

S: Har du nån samtalskontakt också med nån. 

E: Ja jag har träffat en psykolog två gånger inne i Storstaden. 

S: Som ligger utanför här. Som inte jobbar här? 

E: Ja hon har inget med Sandbacken att göra överhuvudtaget. 

Behandling är något som beskrivs på olika sätt av ungdomarna. Ibland be-

skrivs behandling som pågående hela tiden när man bor i ett HVB, men de unga 

har svårt att beskriva hur behandling går till. ‛Jag har bara varit här i två måna-

der‛ säger Elin som en förklaring till att hon inte ännu förstått. Jag betraktar det 

som en utsaga som beskriver att det inte är helt lätt att få syn på hur det går till 

när de unga ‛ska behandlas‛. Att det ändå är något som Elin talar om som stän-

digt pågående antyds vid uttalandet att ‛det kan ta från ett halvår och uppåt‛.   

Ett annat uttryck för det motstånd som de unga visar kommer till uttryck 

genom oviljan att säga att de har samtalskontakt med psykolog. De unga på Vall-

by betraktar inte samtalskontakt med en psykolog som frivillig. Håkan, 15 år, be-

skriver det som om det är för psykologens skull som han har sådana samtal: 

Exempel 9:15 
Intervju med Håkan 

S: Vad tänker du om det som du gör med Gert (psykologen)? 

H: Det är väl bra att prata med honom om han vill nåt. 

S: Varför då? 

H: Skingra tankarna. 

S: Jaa. Så det är nåt du gillar här de där samtalen? 

H: Gillar och gillar man måste ju göra det. 

S: Jaa, så det kan du inte bestämma om själv? 

H: Nej 

S: Om du vill ha samtal med Gert eller inte det är du tvungen till. 

H: Jaa 

S: Ok. Är det nånting som du får bestämma om här? 
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H: Ja mitt eget rum är väl det enda.  

S: Ditt eget rum. 

H: Och om man äter eller inte. 

S: Om man äter eller inte. OK Vad får man inte bestämma om då? 

H: När man måste gå och lägga sig och om man måste vara på sitt rum 

eller inte.  

S: Mm 

H: (XX) 

S: Finns det något som du kan påverka av det som händer här? 

H: Nej. Man är samma person trots att man kommer hem. 

S: Du tror inte att du förändras här? 

H: Nej. Förändras gör man ju … (XX) 

S: Vad sa du? 

H: Man ska ju alltid förändras så man kan åka hem flytta hem.  

I samtalet kan man se hur psykologen beskrivs som en person som har att 

göra med när man får åka hem eller inte. Håkan träffar psykologen ‛om han 

[psykologen] vill något‛. I uttalandet ‛gillar och gillar man måste ju göra det‛ 

framkommer ett visst avståndstagande till psykologinsatsen.  Håkan svarar nej på 

frågan om han kan bestämma över om han vill ha kontakt men han säger också 

att samtal kan vara bra för att det ‛skingrar tankarna‛. I uttalandet ‛man ska ju 

alltid förändras så man kan åka hem‛ finns krav på förändring och samtal med 

psykologen blir därmed ett medel för att kunna flytta hem. Håkan betraktar sin 

situation som att den ger mycket lite utrymme att ta ansvar för den egna situatio-

nen.  Det han upplever att han bestämmer över är hans ‛eget rum‛ och ‛om man 

äter eller inte‛. Psykologkontakten blir en gest av anpassning och visad god vilja 

till förändring för att Håkan ska nå sitt mål att få åka hem. Att acceptera sin be-

handling blir ett sätt att kunna återvända hem. Samtalet blir en anpassningspro-

cess för att bli en person som ska behandlas, vilket blir nyckeln till att ‛flytta 

hem‛. För att de ska kunna flytta hem behöver målet nås att de unga ska bygga 

upp ett förtroende och börja lita på andra, d v s att utveckla tillit.  Jonatan, 14 år, 

på Sandbacken beskriver detta: 

Exempel 9:16 
Intervju med Jonatan 

S: Hur går den här utredningen till, du sa förut att det var tre möten 

men hur går det till mera? Hur utreder man? Hur märker man det? 
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J:(suckar) ja man kommer hit för att man gjort dumma saker så då kol-

lar de….. vad heter det. Hur mycket man skärper sig. Hela utredningen 

går igenom på att man ska skärpa sig och man ska liksom lita på vad de 

säger och så där. 

S: Mm mm För då står det något bra i utredningen tänker du? 

J: Mm 

‛Man ska liksom lita på vad de säger‛ berättar Jonatan. Han beskriver hur det 

går till på Sandbacken i hans ögon.  Det blir viktigt att lita på de anställda för det är 

det som avgör om han kan förändras och i förlängningen hur länge han kan bli 

kvar. Han har inte litat på andra tidigare, men ska bli någon som litar på andra.  

När behandlingsrepertoaren används relateras ansvaret för förändringen till 

de unga själva men det följer en speciell insats för att de unga ska kunna föränd-

ras. Aggressivitet är ett av de problem som verksamheterna riktar en särskild in-

sats i form av ART, vilket presenterades i kapitel sex. Aggressivitet är ett problem 

som också lyfts upp av ungdomarna, och som de själva är bekymrade över. I ned-

anstående utdrag möter vi Felix, 13 år, beskrivning av Myrmarkens hanterande av 

en situation när Felix blir arg. 

Exempel 9:17 
Intervju med Felix 

S: Vad är det som gör att man går här? 

F: Om man har svårt t ex att koncentrera sig på andra skolan som jag 

gick på. Bara för att jag hade svårt att koncentrera mig bara för att 

jag blir så arg jämt. (Ja) Så sökte mamma till den här skolan så jag 

fick börja här i stället. Men jag vägrade först att börja här.  

S: Jaha varför då? 

F: Jag tyckte inte om den här skolan från början. (Nej) Nu har jag ju 

vant mig vid den.  

S: Ja Vad var det du tänkte som gjorde att du inte ville börja här. 

F: Att jag blev så lätt arg. Jag blev så lätt arg. 

S: Då skulle du bli det här också? 

F: Jag trodde det. 

S: Mm. Varför ville din mamma att du skulle gå här? 

F: Det vet jag inte. För att jag hade svårt att koncentrera mig och 

jag hade svårt för att jobba på den andra skolan. 

S: Är det lättare att göra det här då? 

F: Nej, inte så jätte. Jag blir ju arg ibland här också. 

S: Är det någon skillnad på att bli arg här och på den andra skolan? 
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F: Jaa. Nu har ju Sören och dom fått mig att lugna ner mig lite. 

S: Vad gjorde dom då? 

F: Naa, inget speciellt. De tog ut mig varje gång jag blev arg.  

S: Tog ut dig? 

F: De drog ut mig till kapprummet och sen gick vi där. Bara för att 

jag… bara för att jag… jag blev så förbannad när de slängde ut mig 

…slängde och slängde… de tog tag i mig. (mm) Knuffade till mig så jag 

kom ut. Då låste de dörren och jag blev så förbannad så jag stod och 

slog på dörren hela tiden. (Aj då) Jag blev så förbannad att de låste 

ut mig. (mm) Jag tycker inte om när folk låser ut mig. 

S: Nej det kan man ju förstå. Men vad gjorde de då? 

F: Inget speciellt. De lät mig vara där ute i ungefär kanske en halv-

timme. (Ok) sedan gick det lite över i alla fall. Det gick över rätt 

snabbt. 

I utdraget ‛Bara för att jag hade svårt att koncentrera mig bara för att jag blir 

så arg jämt‛ beskriver Felix aggressivitet som en orsak till situationen och inte som 

en följd av t ex koncentrationssvårigheterna. Han hänvisar till att det är aggressivi-

tet som är grundbekymret. I ovanstående citat är det två lärare som i sitt icke-

agerande väntar ut ett raseriutbrott och inget mer händer än att det i Felix ögon 

‛går över‛. I intervjun lägger Felix ansvaret för förändring på sig själv. Situationen 

han beskriver verkar vara ett i hans ögon lyckat förfaringssätt, vilket avspeglas i 

utsagan att det ‛gick över rätt snabbt‛. Intervjun tydliggör hur beteendeproblem 

hanteras i vardagen och att detta uppskattas av Felix. De unga har varit arga och 

våldsamma men ska bli lugna och lösa konflikter genom att tala med varandra. 

En skiljelinje mellan två delar i talet om behandlingsrepertoaren kan skönjas. 

Dels en mer samtalsinriktad behandlingsrepertoar, vilket kan innebära att man 

talar med en psykolog. Där är syftet mer oklart för de unga. Dels en mer hand-

lingsinriktad behandlingsrepertoar som innebär att arbeta i vardagen direkt på 

plats i verksamheten för att förändra oönskat beteende, vilket kan ses som inslag 

av miljöterapi.  Detta tolkas av de unga som att de anställda håller ordning på 

dem. 

Tonår 

De första tre repertoarerna som används av de unga som består av lärande, om 

behandling eller någon typ av straff har även tagits upp i tidigare kapitel. Något 

som endast blev synligt i intervjuerna med ungdomarna och inte i andra delar av 
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det empiriska materialet var vikten av kamrater och det som hör till ett vanligt 

tonårsliv. De unga blir tonåringar i förhållande till andra tonåringar. Tal om andra 

tonåringar som ‛kompisarna‛ är vanligt i intervjuerna. Någon av de unga lyckas 

väva in tal om kompisar nästan överallt och oberoende av vad jag än frågar om. 

Intervjuerna med ungdomarna är första sammanhanget i fältstudien där ‛kompi-

sar‛ framträder som viktigt och blir tydligt i verksamheterna. Det talas om 

‛klasskamrater‛, ‛bra kompisar och kriminella kompisar‛, ‛större killar‛ och på 

olika vis relaterar de unga ofta sig till andra jämnåriga. De andra placerade ung-

domarna talas inte om som de ungas kamrater, utan uppmärksamheten riktas 

mot andra tonåringar utanför verksamheterna. Detta är viktigt då det ger en bild 

av att de unga inte identifierar sig med de andra placerade ungdomarna, utan 

istället med dem som finns utanför HVB-enheten på platser där andra tonåringar 

också vistas. Det är på ‛badet‛ och i ‛sporthallen‛ och på ‛sta´n‛, men även 

‛hemma‛. Tal om att vara ‛hemma‛ uttrycker en frihet och en kontakt med 

många av de personer som är betydelsefulla för de unga.  

Tonåring är en kategori som både kan tolkas som hörande till ‛familjen‛, 

men kan också ses som en självständig kategori. Tal om föräldrar förekommer 

ofta när fokus riktas mot personer som finns i ett utvidgat ‛hemma‛ vilket är den 

plats där delar av ett vanligt tonårsliv utövas.  Det är tal om ‛familj, föräldrar, 

mamma och pappa‛ som nämns, där ‛föräldrar‛ är vanligast att säga och ‛mam-

mor‛ nämns överlägset flest gånger. Pappa nämns bara av tre av de unga och då i 

ett negativt sammanhang t ex att ‛pappa‛ inte deltagit i skolans möten eller att 

‛jag lydde inte mamma och pappa‛.  Tal om ‛hemma‛ handlar också om att kun-

na röra sig som de unga själva vill. Ibbe, 15 år, på Vallby beskriver skillnaderna 

mellan att vara placerad och att vara hemma på detta sätt: 

Exempel 9:18 
Intervju med Ibbe 

S: Mm. Vad är det för skillnad på att vara hemma och att vara här? 

I: Det är stor skillnad.  

S: På vilket sätt? 

I: Hemma har man ju allt och (XX)  

S: Hemma har man allt och? 

I: Allt och alla som man känner (XX) Här här har man ju inte så många. 

Hemma kan man ju vara ute och på sta´n. 

‛Hemma har man ju allt‛ säger Ibbe, ‛allt och alla som man känner‛. Inne-
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bär det då att han nu när han placerats inte ‛har‛ något? I citatet beskriver Ibbe en 

förlust som uppstår i samband med att han är placerad.  När han är ‛hemma‛ har 

han ‛allt‛ och han är fri att ‛vara ute på sta´n‛. Ibbe blir en person ‛hemma‛ som 

har många människor omkring sig och han går på ‛sta´n‛. Han är en tonåring 

bland andra tonåringar. Tonårsrepertoaren ger alltså möjlighet att bli som alla 

andra, en av alla andra tonåringar. De ungas vardag består inte bara av att vara 

placerad på de olika enheterna. Alla unga i verksamheterna har sina hem, som de 

åker tillbaka till. På HVB-enheterna åker ungdomarna hem ofta varje eller varan-

nan helg och på skolloven. Jimmy, 15 år, på Vallby säger på detta sätt när jag frå-

gar honom om hur det är att åka hem på helgerna:  

Exempel 9:19 
Intervju med Jimmy 

S: På helgen då så åker ni ju hem ibland har jag sett. Hur är det att 

komma tillbaks och bo här igen när man varit hemma? 

J: Ähh ja tråkigt. 

S: Mm. Vad är det som är tråkigt? 

J: Det är roligare att vara hemma är det.  

S: Varför är det tråkigt? 

J: När man är hemma kan man träffa kompisar och… (Mm) Här kan du inte 

träffa några kompisar. 

S: Nej. Är det någon skillnad i att vara hemma och att vara här? 

J: Jaa det är en stor skillnad. 

S: Vad är det för skillnad? 

J: Vi får… Jag får ha mobilen när jag vill. (Mm) Mycket. (Mm) Jag kan 

träffa kompisar (Mm) Hänga på stan. 

‛Hemma‛ finns det som representerar tonårsliv; ‛kompisar‛ ‛mobilen‛ och 

‛sta´n‛. Många av de unga talar om ‛sta´n‛ som det de längtar efter och där de får 

göra som de vill.  ‛Hemma‛ står för frihet i de ungas ögon.  Människor och saker 

där hemma är sådant de saknar när de är placerade. Hemma finns ‛kompisar‛ 

men också ‛mobilen‛ som kan ses som ett viktigt tillbehör i tonårsrepertoaren. 

Talet om aktörer som ‛kompisar‛ och ‛föräldrarna‛, platser som ‛sta´n‛, ‛badet‛ 

och ‛sporthallen‛ samt tillbehör som mobiler fungerar normaliserande av den 

egna identiteten. Den repertoar som framställs som den mest önskvärda i inter-

vjuerna med de unga är tonårsrepertoaren. Det är tonårstillvaron de längtar till 

och den de vill vara i. Tonårsrepertoaren gör ungdomarna lika andra unga och 

ger möjlighet att bli en av alla andra. 
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Oklarhet 

Ytterligare ett sätt att tala i intervjuerna som inte kan kännas igen från fält-

studiens observationer är att göra olika företeelser diffusa. Det förekommer när de 

unga ombeds berätta vad det är de behöver hjälp med. De glider på svaren och 

räknar upp många olika alternativ eller uttalar sig vagt och trevande alternativt 

skämtar bort eller blir upptagna med annat. Även jag som intervjuare upprätthål-

ler detta diffusa och jag blir luddig i mina frågor. I nedanstående citat från Malin, 

15 år, på Sandbacken uttrycks problemen mycket vagt.  

Exempel 9:20 
Intervju med Malin 

S: Vad kan man behöva hjälp med när man är här. 

M: Alla som är här har olika problem som de behöver hjälp med.  

S: Vad kan det vara för nåt? 

M: Det kan vara sprit det kan vara droger. Det kan vara skolan. Hemma 

(mm) Mycket bråk och sånt (mm). 

Jag frågar ‛vad kan det vara för nåt?‛ vilket ger ett vagt svar. Svarets be-

skrivningar preciserar inte vilka som är aktörer. Malin säger bl a ‛olika problem‛, 

‛det kan vara sprit‛ och ‛mycket bråk och sån´t‛. Svaren ger ingen skulden, var-

ken henne eller någon annan. Oklarhetsrepertoaren innehåller ett sätt att tala som 

är kryptiskt och ofta utan aktörer. Detta sätt att tala kan ha olika funktioner. Det 

kan handla om att de unga saknar språk för att tydliggöra hur situationen sett ut 

p g a att det kan ha varit tabubelagt att tala om något. Det kan också höra samman 

med ett mer medvetet sätt att skydda sig själv och anhöriga från allt för mycket 

insyn i familjen i övrigt. Ett exempel på att oklarhetsrepertoaren är ett medvetet 

sätt att tala ger Malin senare i intervjun när hon berättar om sin ‛familj‛. Föräld-

rars roll i situationen är något som görs diffust och istället för föräldrar sägs ofta 

‛familjen‛ eller ‛hemma‛. Malin säger på detta vis: 

 Exempel 9:21 
Intervju med Malin 

S: Vad tänkte du när du kom hit? Vad var ditt första intryck. 

M: Det var så här usch. Jag vill inte vara här. (ok) Först när jag kom 

hit så längta man efter kompisar och efter familjen. Även om ens fa-

milj har problem så längtar man ju hem. 

S: Ja, precis. Det är ganska naturligt. 

M: Jag har tänkt så här att kanske jag får hjälp. Fast egentligen är 

det ju bara en själv, det är det ju bara liksom. 
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Malin gör antaganden om hur svårigheterna ser ut genom att tala om ‛famil-

jens‛ problem. De unga hänvisar på detta sätt ändå till föräldrarna, men utan att 

direkt omnämna dem. Alba, 14 år, på Sandbacken säger: 

Exempel 9:22 
Intervju med Alba 

S: Nej. Mm. Berätta vad du vill göra i framtiden. 

A: Det vet jag inte. 

S: Nej. 

A: Men sen när jag lär få komma hem. Det dröjer nåt halvår och så där. 

Det måste lösas upp hemma och så där. 

S: Lösas upp? 

A: Alltså vi har bråkat rätt så mycket hemma och så där.  

Alba talar i passiv form ‛lösas upp‛ och detta möjliggör att inte peka ut t ex 

föräldrar eller lärare. På detta sätt fungerar det att tala om något utan att placera 

några aktörer i sammanhanget. När flickorna, som det här oftast rör sig om, säger 

att de ‛mår dåligt‛ utan att specificera varför är det också ett sätt att tala på ett 

diffust sätt som ger utrymme att fylla i det som saknas.   

Exempel 9:23 
Intervju med Elin, 14 år 

S: Du känner inte att det är så stor press att du ska gå i skolan? 

E: Nej alltså de fattar ju inte att om man mår dåligt alltså jag kan 

inte vara i skolan. Alltså när jag mår dåligt så kan jag inte vara i 

skolan. För om jag är i skolan så sitter jag bara och tänker på annat. 

För jag kan inte klara det. Jag tänker på annat. Hur mycket mattetal 

det än står på tavlan så sitter jag och lalalalal. (XX) 

Den enda aktör som finns i ovanstående citat är ‛jag‛. Det är ‛jag‛ som ‛inte 

kan vara i skolan‛ och inte klarar skolan eller ‛tänker på annat‛. Att ‛må dåligt‛ 

säger inget om varför hon ‛mår dåligt‛ och ofta signaleras samtidigt en dubbelhet 

att de både vill och inte vill tala om anledningen. Samma flicka nämner senare i 

intervjun att hon blivit slagen, men inte av vem. Oklarhetsrepertoaren möjliggör 

att ungdomarna kan hålla andra undan sanningar som kan vara obehagliga för 

dem själva och andra. Det kan markera att jag kommit för nära något känsligt de 

unga vill undanhålla eller att de inte vet vad de ska svara. Hydén (2000) skriver 

om att tala ‛med undanglidandets röst‛ (s 144) vid intervjuer när de hon intervju-

at blivit osäkra och undanglidande.  Hon beskriver också hur osäkerheten ökat 

när hon försökt utforska vad osäkerheten handlat om. 
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Om inte intervjuaren själv tillkännager på vilket sätt man ser på situationen 

och den intervjuade kan det innebära att det blir svårare för den intervjuade att 

veta vad som ska berättas. Om jag som intervjuar inte är en lärare, en läkare, en 

psykolog eller en socialarbetare som har sina professionsrelaterade samtalsämnen 

och uppgifter blir det oklart hur man ska uttrycka sig. Det skapar osäkerhet, men 

också nyfikenhet och önskan att förstå. Vilken identitet detta skapar ger mycket 

utrymme åt lyssnaren som själv kan fylla i de tomma luckorna. De unga blir den 

du vill att de ska bli. De är otydliga, men ska bli klargjorda. Oklarhetsrepertoaren 

ger möjlighet till omformuleringar av vilka de unga ska definieras som och ger 

utrymme för nya identitetskonstruktioner. 

 Gemenskap 

När de unga svarar på frågan om vad de tycker att de har haft nytta av genom att 

de placerats i verksamheterna uttrycker de ofta att de blivit sedda, bekräftade och 

att de känt sig förstådda. De unga talar om tillfällen där de setts som en jämbördig 

av de anställda och där de känt att de hört till en gemenskap eller att de träffat 

andra personer som de känner förstår dem. Så här säger Elin på Sandbacken.  

Exempel 9:24 
Intervju med Elin 

S: Nej. Hur blev du bemött när du kom hit tycker du? 

E: Jag tycker det som man brukar. Jag kände mig välkommen när jag kom 

ut. Jag liksom, personalen är hur snäll som helst. (mm) Och dom för-

står om man pratar om nånting så förstår dom liksom. De är snälla de 

som är här. 

De anställda beskrivs förstå om ‛man pratar om nånting‛. Det verkar som 

om anställda inom dessa verksamheter är lyhörda för det onämnbara och svåra 

och att ungdomarna, trots oklarheter, ändå upplever att de blir hörda. De har varit 

oförstådda, men blir förstådda. De har varit annorlunda, men blir lika. Att träffa 

andra unga som de tycker har samma problem som de själva tas också upp. Alba 

på Sandbacken säger så här: 

Exempel 9:25 
Intervju med Alba 

S: Vad är det som är bäst med att vara här? 

A: Äh jag man lär känna en del folk så där som har typ samma problem 

som en själv.  
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S: Mm. Är det bra det? 

A: Ja för de förstår en bättre än om jag skulle prata med vem som 

helst som inte har sådana här problem. 

Alba säger ‛jag lär känna en del folk som har typ samma problem‛. Hon får 

genom att berätta om sin situation klart för sig att hon inte är ensam om att ha 

‛typ samma problem‛ och hon kan uppleva att ‛de förstår‛. De människor som 

vistas i dessa verksamheter skapar en tillåtande miljö att tala om det som är svårt.  

Detta uppfattar jag som en gemenskapsrepertoar som gör att det är möjligt att få 

känna igen sig och spegla sig i och bli en som andra placerade, d v s en person som 

har ‛sådana här problem‛. De ungas identitetsskapande sker genom att de unga 

betonar likheter mellan sig själv och de andra placerade ungdomarna. Samtidigt 

kan denna repertoar begränsa möjligheten att flytta tillbaka då den normaliserar 

tillvaron i de särskilda verksamheterna.  

Repertoarernas olika identitetskonstruktioner 

Repertoarerna har nu presenterats under varsin rubrik. De sex beskrivna repertoa-

rerna innehåller beskrivningar av olika identitetskonstruktioner. Valet av repertoar 

ger olika konsekvenser för de ungas identiteter. Repertoarerna och identitetskon-

struktionerna ger i sin tur information om verksamheternas mål och arbetssätt. 

Läranderepertoaren ger möjlighet att förstå verksamheterna utifrån ett känt 

institutionellt sammanhang för de unga, i det här fallet skolan. Läranderepertoa-

ren med skolan som för de unga kanske är den mest kända arenan, skapar möj-

lighet att förstå verksamheten utifrån en vardag som alla barn och unga deltar i. 

Alla barn går i skolan, inte bara dessa unga, och därför möjliggör läranderepertoa-

ren ett identitetsalternativ som blir det ”normala” skolbarnets. Verksamheterna blir 

utbildningar där man kan lära sig och därefter återgå till livet utanför och därmed 

reparerande. Ungdomarna var inte godkända, men kan bli det. 

Straffrepertoaren skapar möjlighet att betona det tidsbegränsade och över-

gångsartade i verksamheterna. Det skapar visserligen en identitetskonstruktion 

där de unga måste erkänna att de gjort fel, men de kan också sona sina gärningar 

genom att anpassa sig och därefter återgå till ett ‛normalt‛ liv efter avtjänat straff. 

Identiteten konstrueras som att de unga blir kriminella. Verksamheterna betraktas 

av de unga som tvångsinstitutioner och blir fängelserelaterade där ungdomarna 

straffas för att de ska bli lydiga och ansvarsfulla. 
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Behandlingsrepertoaren är en repertoar som används, men som de unga gör 

motstånd mot. I behandlingsrepertoaren skapas de ungas identitetskonstruktioner 

som fyllda av fel och brister som behöver åtgärdas genom behandlingsinsatser. 

Ungdomarna väljer inte denna repertoar själva i första hand och de förmedlar en 

ickedelaktighet. Identitetskonstruktionen är att vara sjuk eller skadad och verksam-

heterna blir vårdinrättningar och behandlingsenheter där de unga efter behand-

lingen ska bli friska och starka. 

Tonårsrepertoaren berör livet utanför och att vara tillsammans med kamra-

ter, hänga på sta´n och att få göra som man vill. Det är en repertoar som inte an-

passar sig till de vuxna och som är något ungdomarna längtar till. Tonårsreperto-

aren utgör en målbild för hur de unga vill vara. Avsaknaden av det ‛normala‛ 

tonårslivet under tiden i verksamheten gör att tonårslivet får skjutas upp till efter 

vistelsen eller till kvällar och helger. Identitetskonstruktionen här är den ”normala” 

tonåringen. Verksamheten blir en paus från det tonårsliv som andra i samma ålder 

kan leva. 

Oklarhetsrepertoaren gör det möjligt att skydda sig själv, närstående och 

samtalspartners mot det obehagliga och oönskade. Oklarhetsrepertoaren skapar 

mer frågor än svar och lägger en dimma av oklarheter över verksamheterna. Den 

skapar frågetecken omkring vad dessa verksamheter syftar till och vad verksam-

heternas arbete ska inrikta sig på i första hand. Oklarhetsrepertoaren gör det svår-

tolkat att förstå vad som kan bli möjligt och ger utrymme för identitetskonstruk-

tioner av att bli någon som andra önskar. 

Gemenskapsrepertoaren är en mindre förekommande repertoar, men möj-

liggör ändå det hopp som finns om en väg till hjälp och att de unga känner sig 

hörda och förstådda. De kan möta sina svårigheter tillsammans med andra och 

känna att de är som andra i verksamheterna och att det är ‛normalt‛att ha pro-

blem av olika slag. Verksamheterna kan då ses som att de skapar hopp om en an-

nan framtid. Identiteten blir då att de unga är en som andra i denna verksamhet, 

men ändå inte som de flesta andra unga utanför detta institutionella samman-

hang. Identiteten blir att vara annorlunda, men OK ändå. 

Vad står på spel? 

Genom att analysera vilka möjliga identiteter som skapas i förhållande till det jag 

beskrivit som olika repertoarer, synliggörs också verksamheterna och vice versa. 
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Genom att analysera vad deltagarna gör i verksamheterna ökar förståelsen för 

vad miljöerna och arbetssätten ger för möjliga identitetskonstruktioner. I de tidi-

gare exemplen har olika repertoarer med olika identitetskonstruktioner tydlig-

gjorts och med hjälp av dem och med några ytterligare exempel nedan kan också 

frågan om vad som står på spel i intervjuerna besvaras.  

Samtal är en typ av förhandling där de som samtalar drivs av olika motiv 

och där något står på spel (Juhila m fl, 2003; Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006; 

Wetherell, 1998). Jag ville att ungdomarna i intervjuerna skulle berätta om sig 

själva och verksamheterna. Intervjuerna skedde med en öppen utgångspunkt och 

med strävan till lyhördhet för vad de unga ville tala om. Jag ville veta hur de tänk-

te om sig själva och verksamheterna och de unga i sin tur verkade vilja övertyga 

mig om att jag skulle förstå och uppfatta dem som ‛normala‛ tonåringar och be-

handla dem med respekt och jämbördighet.  

I en av de senare genomförda intervjuerna framkom hur laddat det var att 

prata om vad som synes vara ofarliga frågor t ex om vad man gjorde på dagarna 

och hur de tänkte om verksamheterna. Det var en av flickorna som skrattade 

mycket under intervjun. Inledningsvis i intervjun svarade hon utifrån hur hon 

tänkte sig att t ex farliga och tokiga människor skulle kunna svara. De intervjuer 

med unga som deltog i studien är tillfällen där de ungas ‛normala‛ identiteter på 

olika sätt står på spel. I följande exempel från intervjuerna med Jesper, 13 år, Elin, 

14 år, och Jonatan, 14 år, synliggörs detta.  Jesper ger en bild av verksamheten i 

exemplet nedan när han beskriver hur annorlunda lärarna Berit och Sören på 

Myrmarksskolan beter sig mot de lärare han haft i den reguljära skolan tidigare. 

Exempel 9:26 
Intervju med Jesper 

S: Är det någon skillnad på hur Berit och Sören gör mot den vanliga 

skolan? 

J: Nej bara att de pekar fingret på skoj ibland. 

S: Mm 

J: Och då pekar jag tillbaka. Och det är väldigt konstigt. 

S: Är det konstigt? 

J: Fast jag brukar bara kolla och se förvånad ut och räcka upp handen 

och säga att de pekar finger åt mig. 

S: Mm. Hur gör man när man pekar finger? 

J: Man sträcker upp långfingret. 

S: Jaha. Ok 
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J: Det är ganska ofta man ser det. 

S: Att lärare gör så? 

J: Nej, att barn gör så. 

I inledningen av citatet kan vi se hur Jesper säger att lärarna ‛pekar finger‛. 

Jesper förklarar hur man gör i hans ögon när man pekar finger. Den bild han själv 

målar upp är att han blir den goda eleven när han säger ‛jag brukar bara kolla och 

se förvånad ut och räcka upp handen‛. Han berättar för läraren hur illa den andra 

läraren, som pekat finger, betett sig. Han förtydligar med att säga att ‛det är 

ganska ofta man ser det‛ d v s det är vanligt bland barn att göra på detta sätt, men 

inte bland lärare som på Myrmarksskolan. Det borde inte vara lärarna som gör 

det, tycker han. Han lyckas i detta korta stycke fånga mycket av de skämt och 

upptåg som jag själv observerat i de anställdas och de ungas samspel.  

Scenen som Jesper beskriver förmedlar gemenskap och Jesper är road när 

han berättar och tycker att de anställda är ganska roliga. I det ovanstående är han 

inte bara den goda eleven utan också den moraliskt oantastlige som kan skilja på 

rätt och fel, sitter i sin bänk och räcker upp handen och talar när han får ordet. 

Genom att de anställda görs till dem som skämtar, gör tokiga saker och fel i situa-

tionen kan Jesper förlägga det annorlunda utanför sig själv. Han ger det annor-

lunda distans och kan sedan betrakta det utifrån. Det han gör skulle kunna be-

skrivas som att han (åter)skapar sin egen normalitet på lärarnas bekostnad. 

Elin på Sandbacken berättar om något liknande i nedanstående exempel. 

Hon positionerar sig i nedanstående citat som en person som inte gör på samma 

sätt som andra på Sandbacken. 

Exempel 9:27 
Intervju med Elin 

S: För det är både de som varit länge och de som varit kortare tid 

här? (ja) Hur blir det? 

E: Jättekonstigt. Fast det funkar ändå ganska bra, men det är lite 

jobbigt. Jag tycker att det är jobbigt för när de som nyss kommit kom-

mer…när man kommer mår man ganska dåligt (mm)och då kan det bli…de 

skär sig i armarna och det är inte så trevligt faktiskt (nej) för alla 

och se.  

I ovanstående citat är det andra som gör oönskade saker t ex ‛de skär sig i armar-

na‛ och Elin markerar att hon inte hör till dem genom att säga ‛de‛. Samtidigt sä-

ger Elin ‛man‛ i utsagan ‛när man kommer så mår man ganska dåligt‛ och då räk-

nar hon in sig i dem som är placerade där, men som något som gällde tidigare för 
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henne, men inte längre. Det är ett vanligt sätt att tala om de andra placerade som att 

de andra är jobbigare, har större och värre problem än de själva, vilket gör det möj-

ligt att förlägga det avvikande utanför sig själv. De två tidigare exemplen med Elin 

och Jesper berör hur normalitet kan skapas i denna miljö, men detta går också att 

tolka som att det är möjligheter till normalitet som står på spel i intervjuerna. I föl-

jande utdrag framgår hur mycket som står på spel om de unga skulle misslyckas att 

förändras. Jonatan på Sandbacken beskriver målet med placeringen.  

Exempel 9:28 
Intervju med Jonatan 

S: Vad har du för mål med att vara här? 

J: Mitt mål är att bli så att säga en snäll pojke. Jag har varit en 

väldigt elak pojke innan jag kom hit så att jag försöker ändra på det 

så att jag blir en snäll liten pojke. 

S: Det här att du berättar för mig att du är satanist och det här hur 

rimmar det med det här målet då? 

J Det vet jag inte, men liksom mina grejer som jag har gjort, bortse-

ende från satanistgrejerna, och så jag försöker ändra på det. Sata-

nistgrejerna kan jag inte ändra på. Det är vad jag är. 

S: Det går inte att ändra? 

J: Nej går och går, det går väl att ändra på, men jag vill inte ändra 

det. Det är min grej liksom.  

S. Så om du inte klarar av det, vad händer då då? 

J: Då får jag ett utbrott och bombar nånting. 

Jonatan beskriver placeringen som en möjlig vändpunkt. Han har förstått att 

andra vill att han blir en ”snäll pojke” och att han har ”varit elak”. Han betraktar inte 

att vara satanist som något problem utan ‛det är min grej liksom‛.  ‛Satanistgrejer-

na‛ handlar om att få behålla något som man uppfattar att man ‛är‛. Han har 

andra saker som han gjort som bekymrar honom och om han inte klarar att bli ‛en 

snäll pojke‛ riskerar han ett misslyckande vilket åskådliggörs i citatet ‛får ett ut-

brott och bombar någonting‛. Detta uttalande tycker jag stämmer med flera av de 

unga som beskriver hur en placering inom dessa verksamheter markerar en över-

gång. Man ‛har gjort‛ något, men man ‛är‛ också någon och man ska förändras för 

att kunna återvända till reguljär skola och till hemmet igen. I förändringen ligger ett 

risktagande som består i att ungdomarna formulerar det som att de måste överge 

delar av sin självbild och det handlar inte om sådant de ‛gjort‛ längre. Det handlar 

om att förändra det de unga ‛är‛ genom att förändra bilden av sig själv. Hos Jesper 

på Myrmarksskolan uttrycks samma sak, men genom ett samtal om de kontrakt 
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som skrivs mellan föräldrar, unga och anställda på Myrmarksskolan. 

Exempel 9:29 
Intervju med Jesper 

S: Vad är det man gör på de där mötena? 

J: Skriver ett kontrakt om man vill gå kvar eller inte. Om man ska går 

kvar på skolan eller inte. 

S: Varför ska man ha ett sånt där kontrakt? 

J: Jag vet inte. Det är bara på den här skolan de har så. Kontrakt är 

lite töntigt. 

S: Tycker du? 

J: Ja, det tycker jag (Mm) Skittöntigt. 

S: Vet du vad som står i ditt? 

J: Ja jag har absolut inte skrivit själv va. 

S: Nej. Men vad står det då?  

J: Mycket t ex första gången första året så stod det att jag skulle 

tänka på mitt humör och att jag inte skulle bli arg för allting och så 

där. 

‛Kontrakt är lite töntigt‛ säger Jesper. Det markerar ett motstånd att anpassa 

sig till den vuxnes språk och verktyg. Jag anar tonåringens rädsla av att inte upp-

fattas vara tillräckligt tuff och vikten av att inte vara ‛skittöntig‛. Jesper poängte-

rar för mig att han ‛absolut inte skrivit själv‛ d v s det är inte hans kontrakt även 

om det nu råkar gälla honom. Han säger också i inledningen att de möten som de 

har handlar ‛om han ska gå kvar på skolan eller inte‛ och ett godkännande av 

innehållet i kontraktet ger inträde till en plats i verksamheten, som i sig är tänkt 

att leda tillbaka till den reguljära skolan. En vägran att acceptera innehållet i kon-

traktet riskerar leda till uteslutande ur verksamheten och därmed stängs också 

vägen tillbaka till den reguljära skolan. Ett accepterande av kontraktet innebär 

dock att tonårsidentiteten sätts på spel, genom att Jesper ska acceptera att han inte 

är så tuff utan t ex ska ‛tänka på sitt humör‛ och göra som de vuxna vill. Anpass-

ningen till de vuxnas krav kan tolkas som att ge upp delar av sig själv, i detta fall 

att vara en ‛normal‛ tonåring. Oavsett vad som händer under en placering kan 

placeringen i sig användas av de unga som en startpunkt för något nytt, ett nytt 

liv. Så här säger Jonatan på Sandbacken: 

Exempel 9:30 
Intervju med Jonatan 

S: Vad är det som är bäst med att vara här? Finns det nåt sånt? 
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J: Ja. Vad jag tycker är bäst att vara här är att man får koppla av 

och sånt där och glömma bort alla sina bekymmer.(Mm) Det är därför jag 

kom hit för jag ville glömma bort allting och starta om på nytt. (ok) 

och glömma allt det gamla bakom mig. Starta ett nytt liv på sätt och 

vis. 

S: Är det ditt mål med att vara här? 

J: Ja. Att starta ett nytt liv helt enkelt och glömma bort allt jag 

gjort helt enkelt jaa att börja om på nytt. 

S: Skulle det innebära att du inte skulle flytta hem igen? Att du 

skulle flytta någon annanstans? 

J: Jag vill helst flytta hem. Efter att jag vart här för då har jag ju 

insett att allt jag har gjort det är dumt och så kanske jag kan börja 

om på nytt. 

I dessa verksamheter får man ‛koppla av‛ och ‛glömma allt det gamla bak-

om‛ och ‛börja om på nytt‛. Jonatan ska komma till insikt ‛för då har jag ju insett 

att allt jag har gjort det är dumt‛ och sedan kan han ‛starta ett nytt liv‛. Placering-

en på Sandbacken beskrivs av Jonatan nästan som en klostervistelse där Jonatan 

kan försonas med det han ‛gjort‛ och gå vidare. Vistelsen blir den markör som 

visar att han blivit någon annan, vilket behövs för att han ska kunna flytta hem 

och ‛kunna börja om på nytt‛.  Placeringen i sig kan användas som en vändpunkt 

för förändring till något som de unga betraktar som det ‛normala‛. Exempel 9:30 

ger både en bild av vad som står på spel i intervjuerna, men också vad som står på 

spel i verksamheterna, vilka båda berör möjligheten att behålla eller erövra rätten 

till en ‛normal‛ identitet. 

Den önskvärda människan 

Detta kapitel har utgått från sexton intervjuer med barn och ungdomar som är pla-

cerade i de studerade verksamheterna. I intervjuerna har ungdomarna generöst 

berättat om att vara placerade i verksamheter där förändringsarbetet riktas mot de 

unga som individer. Intervjuerna har gett en unik inblick i vad det kan innebära för 

ungdomar att vistas i dessa miljöer. De unga kommer till de studerade verksamhe-

terna eftersom de bedömts som avvikande på olika sätt och det förhandlas om möj-

liga identiteter och om hur övergång till en vardag utanför institutionen ska bli möj-

lig. De unga har bidragit med kunskap om hur samhällets insatser på olika sätt gri-

per in och formar dem på olika sätt, men resultaten visar också att ungdomarna 

själva är med och väljer hur de vill definiera sig själva och sin situation (Juhila m fl, 

2003; Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006; Wetherell, 1998). Jag har sammanställt de 
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redovisade resultaten från detta kapitel i en tabell (Tabell 9:1).  

Tabell 9:1 Repertoarer och identitetskonstruktion. 

A. Repertoar B. Identitets-
konstruktion i 
verksamheten 

C. Verksamheten 
riktas mot… 

D. Är eller 
har varit 

E. Ska bli 

1.Lärande-
repertoar 

Jag är en elev Skola och utbild-
ning  

Okunnig 

Fastnat som 
icke godkänd 

Kunnig 

Gå vidare 
som godkänd 

2.Behandlings-
repertoar 

Jag är patient 
och klient 

Vårdinrättningar 
för behandling 

Sjuk 

Aggressiv 

Misstänksam 

Frisk 

Lugn  

Tillitsfylld 

3.Straff-
repertoar 

Jag är en brotts-
ling, regelbryta-
re 

Fängelse, tvångs-
institution för 
kontroll 

Regelbrytare 

Kriminell 

Lydig  

Ansvarig 

4.Oklarhets-
repertoar 

Jag är den du 
vill jag ska vara 

Utredningsenheter 
för klargöranden 

Otydlig Klargjord 

5.Gemenskaps-
repertoar 

Jag är annor-
lunda, men lika 
de andra här 

Kamratorienterad 
verksamhet för 
gemenskap 

Oförstådd 

Olik 

Förstådd 

Lik 

6.Tonårs-
repertoar 

Jag är en tonår-
ing utanför 

Världen utanför 
verksamheten 

Tonåring på 
paus 

”Normal” 
tonåring 

 

I den vänstra spalten, A, finns de sex repertoarerna och i spalten B, de identi-

teter som motsvarar repertoaren. Repertoarerna är bärare av olika kategorier och 

bilder av att vara ung och placerad i dessa verksamheter. De unga relaterar sig 

både till en läranderepertoar och till en behandlingsrepertoar och det sker oavsett 

om de är placerade på HVB eller i annan verksamhet. I läranderepertoaren (se 

första raden) ser ungdomarna sig som elever, vilket inte skiljer sig från andra 

unga, utan är något alla ungdomar i skolåldern är. 

I behandlingsrepertoaren blir de unga klienter och patienter och de konstru-

eras (se andra raden) som sjuka eller behöver komma tillrätta med brister av olika 

slag. I resultaten framgår att också att de unga ibland talar om insatserna som ett 

straff och att de ser sig själva som kriminella (se tredje raden). Att se på verksam-

heterna som ett straff (se tredje raden) framkommer inte någon annanstans i det 

empiriska materialet utom i intervjuerna med de unga, men fångar en del av de 

historiska trådarna från tiden när uppfostringsanstalten (Levin, 1998) fanns. 
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I flera repertoarer ges uttryck för olika tillkortakommanden som de unga be-

rättar om, vilka ska förändras genom olika insatser innan de unga kan återgå till 

en vardag utanför institutionen. De unga värjer sig mot en del av repertoarerna 

och tycker att det repertoarerna representerar inte passar in på dem. Vissa av 

ungdomarna har t ex svårt att se att de skulle behöva behandling. Däremot är 

straffrepertoaren lättare att acceptera och används av ungdomarna för att markera 

en ny start. En del av de unga tycker att de gjort sådant som de borde straffas för. 

Straffrepertoaren möjliggör att de unga efter avtjänat straff kan börja om och få en 

nystart.  

Oklarhetsrepertoaren (se fjärde raden) innefattar både det som inte är utsagt 

och det som det finns förhandlingsutrymme om, både med avseende på vad verk-

samheterna kan definieras som och vilka ungdomarna kan bli. Gemenskapsreper-

toaren (se femte raden) ger uttryck för en möjlighet att komma samman med 

andra som kan förstå och stödja, men innebär att vara annorlunda än unga utan-

för verksamheterna. De unga föredrar att betona repertoarer som handlar om fri-

tid och kamrater och i dessa repertoarer möjliggörs att de kan framstå som vilken 

(‛normal‛) ungdom som helst. Tonårsrepertoaren (se sjätte raden) tydliggörs när 

de unga talar om livet utanför institutionen och den ger en bild av tonår på paus.  

Denna paus kan jämföras med det ‛off-time‛ som Närvänen och Näsman 

(2007) talar om där ungdomarna nu tvingas skjuta upp det som är ett uttryck för 

tonårsliv. De olika repertoarerna ger också bilder av olika verksamhetsinriktning-

ar (se spalt C).  Analysen visar att de unga talar om verksamheterna med olika 

utgångspunkter och de kan vara en skola, en vårdinrättning, ett fängelse, eller en 

utredningsenhet. Betydelsen av verksamheten kan också förminskas och tal om 

världen utanför, kamrater och det ‛normala‛ tonårslivet utanför får då större ut-

rymme.  

I de två sista spalterna till höger beskrivs vilka de unga är (spalt D) och vilka 

de unga ska bli (spalt E) inom respektive repertoar och verksamhetsinriktning. De 

ska bli unga som är godkända, friska, tillitsfulla, anpassade, lydiga, ansvariga, kunniga, 

klargjorda, förstådda och lugna. Identiteterna blir beroende av vilken typ av reperto-

ar som blir tongivande, vilket inverkar på ungdomarnas möjliga övergångar till-

baka till det ‛normala‛ livet och en barndom utanför det institutionella samman-

hanget. De olika repertoarerna ger olika förutsättningar till identiteter där en del 

identitetskonstruktioner framträder som mer ‛normala‛ än andra. De repertoarer 

som ger uttryck för identiteter som förefaller minst stigmatiserade, utgörs av att 
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vara tonåring på paus och att vara elev. I intervjuerna talas om risker och möjlig-

heter till övergång (transition) från ett avskiljande tillbaka till det reguljära, det 

‛normala‛, till platser där alla barn vistas. Det innebär att de ungas möjligheter till 

en barndom och ungdomstid som liknar andras, står på spel i dessa verksamhe-

ter. Analysen visar att en placering i de studerade verksamheterna innebär att 

ungdomarna gör motstånd mot att definieras som avvikande. Placeringen av de 

unga i verksamheterna bidrar till ungas upplevelse av att vara annorlunda, men 

samtidigt framträder en vilja till normalitet hos ungdomarna. De unga uttrycker 

själva en vilja att komma tillbaka till den reguljära skolan. De vill ses som, men 

även vara, ‛normala‛ ungdomar. 
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K a p i t e l  1 0  

SLUTDISKUSSION 

I detta avslutande kapitel lyfter jag fram och diskuterar resultaten i förhållande till 

studiens syfte. Studien problematiserar den av tradition givna uppdelningen mel-

lan undervisning och behandling genom att behandla vad som händer i verksam-

heter som ska åtgärda både pedagogiska och sociala problem relaterat till barn 

och unga. Jag har strävat efter att synliggöra samhälleliga normer och diskurser 

om ‛problembarn‛, undervisning och behandling för att belysa hur möjligheter 

och begränsningar skapas avseende verksamheternas mål, medel och aktörer. 

Med hjälp av en socialkonstruktionistisk ansats synliggörs olika diskurser och 

aktörernas användning av dem för att skapa mening i vardagen.  

Inledningsvis presenteras huvudresultaten och därefter följer ett avsnitt där 

jag använder Foucaults (1982ab) teorier om styrningsmentalitet och relationell 

makt för att knyta studien till en samhällelig nivå. Sedan fortsätter kapitlet med en 

fördjupad diskussion av huvudresultaten och avslutas med praktiska implikatio-

ner och förslag på fortsatt forskning. 

Huvudresultat 

I de studerade verksamheterna blandas unga i många olika typer av svårigheter. 

Studien visar att insatserna liknar varandra oavsett hur svårigheterna definieras. 

Målet för verksamheterna är i samtliga fall förändring av individen. Specialpeda-

gogiskt arbete med fokus på skolkunskaper blandas med socialpedagogiskt arbete 

som riktas mot målet att bli en välanpassad människa. Målet, betraktat genom det 

som görs och sägs, är att de unga ska bli trygga, få stärkt självkänsla, börja lita på 

vuxna samt, kanske allra mest dämpa störande beteende. Frågor om hur dessa 

ungdomar kan undervisas glider lätt över i diskussioner om hur deras psykiska 

hälsa och sociala situation kan förbättras så att de ska klara sig som medborgare, 

mer än hur de ska klara sin skolgång.  

Studien visar hur arbetet legitimeras och hur det görs rimligt. På så vis kan 

studiens resultat bidra till förståelse av varför verksamheterna fortsätter. Verk-

samheterna görs rimliga genom att de förstås som mycket rörliga arenor, lätta att 
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omdefiniera och där flexibiliteten skapar utrymme för diskussion. Omsorgsdis-

kursen används för att upprätthålla konsensus under tiden de unga är placerade i 

verksamheterna. Verksamheterna kompenserar också de unga för brister i den 

omsorg de hittills fått. Huvuduppdraget är av normativ karaktär och målet med 

de insatser som ges är grundat i idéer om normalisering. Detta gör insatserna till 

normativa praktiker där skillnaden mellan ‛är‛ och ‛bör‛ hanteras (jmf Egelund 

& Böcker Jacobsen, 2006). De unga eller åtminstone deras beteende ska förändras 

från det oönskade till det önskade. Visserligen kan både intervjuer och studier av 

aktiviteter vittna om att frågor om hur de unga kan lära och hur undervisningen 

ska utformas är aktuella. Även om det förekommer insatser för att arbeta med de 

ungas psykiska hälsa är det slående hur intimt förknippade dessa verksamheter 

är med det önskvärda och hur de ungas beteende kan anpassas.  

Detta anpassningsarbete bemöts ofta av de ungas protester, vilket leder till 

att hanterandet av detta motstånd ibland kan ta över annat innehåll i verksamhe-

terna. De anställdas strävanden mot konsensus för att behålla lugn och kontroll i 

vardagen är ständigt närvarande och möjliggörs på olika sätt både genom omsorg 

och genom disciplinering. De unga anses behöva skyddas, men också kontrolle-

ras. Vad som ska ske - och implicit vilka de unga är och ska bli - förhandlas stän-

digt mellan de anställda och ungdomarna. I förhandlingarna och det informella 

samspelet skapas relationer som förstärks genom medel som humor och kropps-

kontakt. Relationen blir det medel som används för att skapa förtroende och tillit 

och kunna nå de unga för att de i sin tur ska förändra sig och börja reglera sig 

själva. Detta är ett arbetssätt som svarar väl mot vad forskning förordar (DuPaul 

& Stoner, 2003; TLRP, 2009). Relationen och att få barnet med sig att själv vilja är 

centralt i tidigare forskning. I relationsskapandet är det informellt vardagliga 

språket en grund och detta tal blir på så vis det professionella, institutionella 

språket i de studerade verksamheterna. De anställda får dock ibland svårt att 

hävda just sin professionalitet p g a det informella anslaget. De arbetar på barnex-

perters uppdrag utan att själva vara formellt erkända för att tillhöra dem.  

Ett ständigt diskussionsämne bland de anställda i dessa verksamheter är vad 

som är orsak och vad som är verkan och hur den ‛rätta‛ hjälpen ska se ut för att 

passa ungdomarna. Vad de unga accepterar som hjälp är också en förhandlings-

fråga med de unga, för utan deras egen samarbetsvilja uppnås inte målet, som 

kan förstås som självreglering. Verksamheterna möjliggör, genom sin flexibilitet 

och sin användning av flera diskurser samtidigt, ett stort utrymme för dessa för-
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handlingar. Beroende på vilka problem som sätts i förgrunden kategoriseras de 

unga på olika sätt. Kategorierna styrs i hög grad av psykologiska förändringsdis-

kurser där de unga ska tänka och känna på andra sätt, men framför allt själva väl-

ja att ändra sitt beteende. Förändringen ska åstadkommas genom involvering av 

de unga och där används, förutom de tidigare nämnda medlen humor och 

kroppskontakt, även belönings- och bestraffningssystem. De unga är medvetna 

om att de tillskrivs olika problemkategorier och att deras normalitet står på spel 

utifrån vad som ses som önskvärt i dagens samhälle. De föredrar identitetskon-

struktioner som gör det möjligt att se sig som skolelever och tonåringar och de gör 

motstånd mot tillskrivanden som klientifierar dem. 

Verksamheternas möte med ungdomarna innehåller flera dilemman som 

handlar om vad som ses som målet och vilka medel som används, men de kon-

sensus- och relationsorienterade arbetssätten innebär att intressekonflikter och 

maktaspekter osynliggörs. Samtidigt är det just dessa arbetssätt som ger de unga 

möjlighet att bli sedda och bemötta, vilket är en förutsättning för att överhuvud-

taget utveckla bilder av självet oavsett om det är önskade eller inte (Gubrium & 

Holstein, 2001; Juhila, 2003). 

Styrningspraktiker 

Palmblad och Petersson (2003) menar att relation och kommunikation är viktiga 

för ett identitetspolitiskt projekt, som syftar till att individer ska anpassa sig och 

bli ansvarstagande och goda medborgare. De Swans (1990) och Roses (1999) be-

skrivningar av hur den ideale medborgaren i dagens samhälle ska vara kommu-

nikativ och besitta självförtroende, självkänsla och ansvarsförmåga överensstäm-

mer med målet för de studerade verksamheterna. De unga ska förändra sig mot 

dessa mål och relationen blir ett medel för denna förändring. 

Resultaten visar att man genom att bygga relationer söker skapa den tillit 

som är en förutsättning för att få de ungas förtroenden. De ungas förtroenden och 

självutvärderingar förutsätts bidra till att de förändras i önskvärd riktning och att 

de blir självreglerande.  I linje med Foucault (1982a) kan de olika sätten att förkla-

ra och förstå och därmed angripa det oönskade beteendet som de unga uppvisar, 

ses som styrningsteknologier (Foucault, 1982b; Dean, 1994) och verksamheten kan 

ses som uttryck för styrningsmentalitet (Foucault 1982b). Med detta menar jag att 

det är i möten i vardagen som människor påverkar varandra och sig själva i rikt-

ning mot det som i samhället betraktas som önskvärt och ‛normalt‛. Resultaten 
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från studien visar hur aktörerna i dessa särskilda verksamheter balanserar mellan 

diskurser som pendlar mellan att klandra, straffa eller diagnostisera, bedöma, be-

arbeta och lära. De anställda är i sin tur också de styrda av diskurser och av de 

unga. De unga är framgångsrika i att styra både lärare och behandlare och deras 

‛motståndskraft‛ utgör en del av hur deras problem kommer att formuleras. 

Relation- och tillitskapande går att betrakta som en del av en pastoral maktut-

övning (Foucault, 1982a). Relationen används för att kontrollera individer och få 

dem att kontrollera sig själva, men blir också ett sätt att påverka individer att efter-

sträva ‛rätt‛ kompetens. I likhet med den pastorala maktutövningen så utlovas att 

ett bättre liv är inom räckhåll, men att detta finns i framtiden. Olika utvärderingsak-

tiviteter kan liknas vid bikt och botgöring som tidigare mest utförts inom kyrkan 

samt vid den tillit som riktas till präster. Den tillitsfyllda relationen som eftersträvas 

och användningen av den hemlika miljön kan förstås som en del av pastoral 

maktutövning (Foucault, 1982a) där två olika strategier, omsorg och kontroll, sam-

manlänkas. De unga kan kontrolleras genom omsorg i de hemliknande miljöerna, 

men de börjar också kontrollera sig själva i hopp om att uppnå denna bättre tillvaro 

längre fram. På så sätt fungerar den hemlika miljön och aktiviteterna som styr-

ningstekniker (Dean, 1994) där de unga ska tränas till att bli självreglerande indivi-

der (Foucault, 1982a, 1982b)88. Genom en självreflektion inititierad av de anställda 

(reflexiv styrning, Dean, 199989) ska självreglering åstadkommas.  

Att de studerade verksamheterna är styrningspraktiker där både unga och 

anställda formar miljöer och aktiviteter samtidigt som de formas av dem är myck-

et tydligt i studien och i kommande avsnitt diskuteras mer utförligt hur detta görs 

och vilka konsekvenser det får. I kommande avsnitt belyses: 

 Hur hanterandet av de ungas motstånd mot att delta och förändras sker 

genom flexibla rörliga arenor, omsorg, relation < 

 <och de möjligheter till konstruktioner av de unga som t ex offer eller 

kriminella skapas i de förhandlingar mellan de anställda och ungdomarna 

som motståndet åstadkommer.  

                                                 
88 Styrningsteknik kan i denna bemärkelse ses som sättet att arbeta och styrningsteknologi är kunskap bakom 

arbetssättet (Dean, 1994, se exempel hos Johansson, 2007) 

89 Dean (1999) beskriver ”reflexive government” (s 211) som ”when government begins to conceive its task” 
Han  skriver  också om självreglering: ”Self-government becomes extremely important as the mechanism 
through which individuals can be nomalized and  through which their identities are formed and  stabilized.” 
(Dean, 1999, s 200). 
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 Hur fokus på kompensation genom användningen av kategorier från me-

dicinsk och psykologisk diskurs leder till klientifiering, men också hur ar-

betssätt som bortser från ålder skapar nya möjligheter att möta de unga. 

 Hur verksamheterna skapar en vilja till normalitet hos de unga och hur 

osäkerhet och öppenhet inför vilka kategorier som de anställda anser lämp-

liga att använda möjliggör förhandlingar och omformuleringar av identi-

tetskonstruktioner och avklientifiering. 

 Hur fostran överordnas undervisning och hur familjediskursen används, 

men också utmanas och de begränsningar och möjligheter som mötet mel-

lan undervisning och behandling skapar. 

Hanterande av motstånd 

I uppdraget som dessa verksamheter ålagts genom lagstiftning, förordningar och 

andra riktlinjer finns krav på att ungdomarna ska få hjälp eftersom deras lärande 

och utveckling äventyras. Under tiden de unga får denna hjälp till förändring be-

höver de få tillsyn och skydd, vilket tillgodoses både genom placeringen i dessa 

verksamheter och genom en hög personaltäthet. Deltagandet i undervisning och 

behandling är inte frivilligt eftersom de unga måste befinna sig där andra har pla-

cerat dem. I de studerade verksamheterna räcker det inte med vanliga tillsägelser 

för att få de unga att anpassa sig och rätta sig efter de anställdas - och i förläng-

ningen - samhällets normer och regler. Styrkan och kraften i de ungas protester är 

så påtaglig att de är omöjliga att bortse från. De anställda måste fokusera hur de 

ungas motstånd ska hanteras och de använder olika medel för att klara av upp-

draget, helst utan att lugn och konsensus riskeras. 

Avskildhet  

En första nivå i detta hanterande sker genom att de unga blir fysiskt avskilda i 

miljöer där det bara vistas ett fåtal ungdomar och vuxna. De ungas arena begrän-

sas och de kan inte försvinna i mängden, utan är ett fåtal personer i en avskild 

miljö. Den fysiskt avgränsade miljö och avskildheten gör att de inte träffar andra 

unga i så stor utsträckning. Även verksamhetens personaltäthet möjliggör att de 

unga kan övervakas mer än om de vistades inom den reguljära skolan. Denna 

fysiska kontroll påminner om en i tiden utsträckt barnvakt som ska skydda de 

unga från att skada sig själva eller andra. De unga har bedömts som ‛omöjliga‛ 
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att lämnas obevakade, eftersom det då kan ske oönskade händelser liknande dem 

som beskrevs i avhandlingens inledning. Samtidigt som avskildheten underlättar 

en fysisk kontroll skapas begränsningar för de unga då de mest omges av andra 

som också definierats som problem. Kamrater, en faktor som i tidigare forskning 

beskrivits som ‛skyddsfaktorer‛ (Egelund & Hestbaek, 2003; Ferrer-Wreder, 2005) 

i de ungas miljö finns inte kvar. De unga ser dock själva en möjlighet i mötet med 

de andra i den lilla ungdomsgruppen och beskriver det som en gemenskap med 

andra som är lika dem (se kap 9). Lika ofta tar de dock avstånd och menar att de 

andra ungdomarna har större problem än de själva har.   

Relation för att skapa vilja  

Även på en interaktionsnivå möjliggör verksamheten övervakning av de unga så 

de inte skadar sig själva eller andra. Interaktionen tar sin början i det fysiska om-

händertagandet där de anställda försöker övertyga de unga om att förändring är 

möjlig. Omhändertagandet realiseras genom att hemmet får stå som modell för 

det omsorgsfulla. Användningen av det hemlika är tydligast på HVB-enheterna 

Vallby och Sandbacken, men används även inom den särskilda undervisnings-

gruppen Myrmarken. De hemlika verksamheterna ger utrymme för omsorg om 

ungdomarna och omsorgen används i sin tur för att skapa goda relationer. I inter-

vjuerna framkommer att relationen som arbetsredskap betraktas som central för 

de anställda. Omsorgsdiskursen möjliggör ett omhändertagande och ger utrym-

me för att de unga ska förstå att de anställda vill hjälpa dem. Den blir en grund för 

en relation som möjliggör att de unga kan få förtroende och hopp om en bättre 

framtid. Inslagen av omsorg skapar utrymme för intensiv interaktion mellan ung-

domar och anställda. De anställda uttrycker också att omsorgs- och relationsarbe-

tet är ett medel för att motivera de unga till förändring. I mötet mellan de anställ-

da och ungdomarna skapas ett hopp om att det är idé att vilja förändras (jmf Berg-

lund, 1998).  Relationen möjliggör en fördjupning av kontakten mellan de unga 

och de anställda och den kan motivera till förändring utan att det behöver uppstå 

konflikter genom att de unga inte vill bråka med någon de gillar och respekterar. 

De anställda i sin tur motiveras genom relationen till att anstränga sig ytterligare 

och gör arbetet mer meningsfullt. 

Interaktionen skapar möjligheter till förtroliga möten och samtal (kapitel 

sju), utvecklar relationen och skapar en grund för gemensamma situationsdefini-

tioner. I relationen förmedlas krav på förändring av de ungas självbilder och bete-
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ende. Studien visar att relationsbyggandet ibland kan fungera som ett medel så att 

de unga och de anställda tillsammans kan konstruera en gemensam definition av 

situationen och en plan för hur de unga ska lösa ‛sina‛ problem. De unga ger ock-

så uttryck för att mötet och relationen till de anställda varit viktigt. De uttrycker 

även ett dilemma med att relationen är professionell och att de anställda inte är 

deras vänner.  De unga ska ta emot omsorgen och skapa relation med de anställ-

da, men vara beredda på att släppa taget när vistelsen är slut (se kapitel nio).  

Involvering och flexibilitet  

I studien framgår att de anställda använder flera olika konsensusorienterade dis-

kurser som betonar insatsernas humanitära karaktär inom medicin, pedagogik, 

psykologi och socialt arbete.  Inom dessa diskurser betonas det gemensamma in-

tresset och det tycks inte finnas några djupgående motsättningar mellan de unga 

och verksamheternas syfte. Genom ‛prat‛ involveras de unga och öppna konflik-

ter kan undvikas och lugnet kan behållas. Involveringen av ungdomarna själva 

gör att konsensus kan upprätthållas, vilket framgår både av intervjuer (se kapitel 

åtta och nio) och av observationer (se kapitel fem, sex och sju). Som Börjesson och 

Palmblad (2008) skriver ‛konsensus övertygar bättre än paternalism‛ (s 151).  Det 

handlar om att övertyga de unga om att det finns en bättre framtid inom räckhåll 

och att de har något att vinna på att låta sig involveras.  

Ett annat sätt att behålla konsensus uppnås genom att miljöer och aktivite-

ternas utformande innehåller en samtidighet (se kapitel fem och sex). Verksamhe-

terna ger uttryck för en flexibilitet, där det finns utrymme för förhandlingar om 

vad som ska ske i verksamheterna. Samtidigheten kan beskrivas som att spår av 

behandling, hem och skola och återfinns parallellt, vilket ger utrymme för både 

anställda och unga att vid olika situationer göra olika tolkningar av avsikten med 

aktiviteterna. På så vis kan dessa verksamheter ses som balanserande mellan olika 

tolkningar av ungdomarnas situation där förhandlingarna om de olika tolk-

ningsmöjligheterna möjliggör ett undvikande av konflikter.  

Informellt som möjlighet och hinder 

Intersubjektivitet, att definiera situationen på liknande vis (Linell, 1998), framträ-

der som ett mål och innebär att de unga och de anställda skapar ett gemensamt 

igenkännande av en delad kunskap och därmed också en gemensam syn på vilka 

de unga är och kan bli. Ett viktigt medel för att åstadkomma denna intersubjekti-
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vitet är det informella tilltalet. I kapitel fem och sex synliggörs visserligen olika 

diskurser som alla är institutionella och formella (Linell, 1998) och som hör till 

institutionens olika sätt att förstå och lösa vardagen. De kategorier som presente-

rades i kapitel åtta, kommer dock från andra professionella grupper utanför verk-

samheterna och hämtas främst från medicinsk och psykologisk diskurs. Dessa 

kategorier är inte verksamheternas ‛egna‛ utan utgörs av röster från andra pro-

fessionella grupper. Studien visar vidare att institutionella diskurser inte är ‛rena‛ 

utan blandas dels med varandra och dels med en mer informell vardagsmässig 

diskurs. Blandningen mellan informellt och formellt, som kan ses som typiskt för 

ett socialpedagogisk arbetsätt (Eriksson & Markström, 2000; 2003), möjliggör ett 

vardagliggörande av behandlingsinsatser, t ex att föräldrar kommer till olika ty-

per av samtal eller att de unga blir poängbedömda och kontrolleras noga.  

En möjlighet som skapas genom blandningen av informella vardagliga dis-

kurser och institutionella diskurser är att det blir lättare att ta emot erbjudanden 

om stöd och hjälp eftersom det är något som ‛alla‛ gör i verksamheten. Ett hinder 

i detta vardagliggörande av avvikande beteende är att det blir osynligt om och 

hur de unga utskiljer sig och beter sig ‛annorlunda‛. Analysen av intervjuerna av 

de unga visar att normaliserandet av det annorlunda gör att de unga ser det som 

naturligt att särbehandlas.  Det informella vardagliga tilltalet om ‛annorlunda‛ 

situationer gör att de unga lättare identifierar sig som klienter, men möjliggör 

också att de unga kan känna gemenskap med de andra placerade ungdomarna. 

Blandningen mellan det informella och formella har också betydelse för de 

anställda. Det går att göra en distinktion mellan informell diskurs och institutio-

nell diskurs90 (Linell, 1998). I denna distinktion står informell diskurs för det var-

dagligt inriktade icke-uppgiftsorienterade sättet att tala och den går att relatera till 

det som ses som professionella aktörer. Att vara en ‛professionell‛ betyder att 

vara en person som ses som ‛socialt erkänd och som en sanktionerad expertis att 

utföra vissa uppgifter‛ (Linell, 1990, s 19). I denna betydelse blir ‛professionell 

diskurs‛ det sätt att tala som en viss profession använder för att utföra sina upp-

gifter. Att istället använda en informell ton betyder då i sin tur att de anställda 

inte framstår som professionella och detta kan relateras till deras svårigheter att 

nå ‛accountablity‛. Med det menar jag att den informella tonen leder till att de 

anställda får svårare att legitimera och redogöra för sitt handlande, trots att detta 

                                                 
90 Institutionell diskurs kan definieras som en ”task-oriented discourse designed to deal with some specific activ-

ity, often involving professionals” (Linell, 1998, s 240). 
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tal blir en av förutsättningarna för att ‛lyckas‛ i arbetet. 

Motståndets möjligheter 

Anställda, föräldrar och andra samarbetspartner har stort inflytande i hur de unga, 

och situationen de befinner sig i, ska definieras, men de unga visar på olika sätt att 

de inte håller med om definitionerna. Resultaten av intervjuerna med de unga visar 

att de förhåller sig till att det är de själva som ska förändra sig på något sätt (se kapi-

tel nio), men detta är inget som accepteras utan protester (se kapitel sju). Motstån-

det tar sig olika uttryck i verksamheterna och består av allt från verbala ordlekar till 

fysiskt våld. De unga befinner sig t ex inte på rätt plats på rätt tid, har inte med det 

material de ska ha och ifrågasätter vad det är för mening med att delta. De förstör 

inredning och möbler eller angriper de anställda eller varandra både verbalt och 

fysiskt.  I intervjuerna med de anställda tolkas sådant beteende som symptom på 

att ungdomarna behöver behandling och inte som en kritik av verksamheten.  

Genom de ungas motstånd tydliggörs maktutövningen och ungdomarna 

kan istället för att anpassa sig inta rollen av att vara föremål för vuxnas bestäm-

manderätt. De unga kan låta sig bli omhändertagna på olika sätt och ta emot den 

visade omsorgen eller de kan försöka göra motstånd och avvisa den och de pro-

blemkategorier som de anställda använder. Motståndet kan ses som ett sätt att 

avvisa de problemkonstruktioner som används, men det blir också ett sätt att av-

visa möjligheten att bli ett moraliskt handlande subjekt (jmf Juhila, 2003) som de 

skulle bli om de tog emot den erbjudna hjälpen. Motståndet kan utifrån min teore-

tiska utgångspunkt tolkas som att de unga demonstrerar och protesterar mot att 

de anställda vill tillskriva dem problemidentiteter. 

Att kunna, men inte vilja 

Av observationerna framkommer en bild av att de unga ‛kan‛ om de ‛vill‛. Med 

det menar jag att de unga bedöms ha förmåga att ta ansvar trots att de beskrivs 

med olika problemkategorier. Detta möjliggör att de anställda kan fortsätta det 

övertygande arbetet inom straffdiskursen. De som kan, men ändå inte väljer att 

göra det som betraktas som önskvärt, är möjliga att straffa (jmf Cedersund & 

Svensson, 1996). De som inte förmår bättre ska dock inte behöva leva upp till 

orimliga krav.  Att kunna, men ändå inte vilja, ger de anställda ett motiv för att 

straffa de unga när de bryter mot normer och regler. Om konflikter inte går att 
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lösa genom samtal direkt eller i efterhand, övergår de anställdas arbete till att bli 

mer tvingande för att få ungdomarna att anpassa sig.  

Analysen av intervjuerna med de anställda (se kapitel åtta) visar att de an-

ställda konstruerar ungdomarna som i behov av ordning, klara regler och fasta 

tider. De fasta gränserna och de tydliga reglerna svarar mot konstruktionen av de 

unga som aggressiva, opålitliga, svårmotiverade, konfliktsökande eller svårkon-

taktade, men också som viljestarka och envisa. De anställda förväntar sig att möta 

aggressivitet och konflikter både verbalt och handgripligen. De anställda kan hål-

la fast de unga och de kan stänga dem ute (dock inte låsa in). De anställda sätter 

gränser och stoppar aggressiva utbrott, ibland genom fysisk gränssättning. Det 

här är verksamheter där konstruktionen av de unga som aggressiva och som far-

liga för sig själva och andra legitimerar tvång och andra repressiva inslag. Samti-

digt framstår dessa åtgärder som störande i verksamheten, då de underminerar 

moralarbetet och utmanar makthierarkier. 

Av intervjuerna med de anställda framgår att problemens lösning förstås som 

bestående av att de unga ska lära sig både sociala förmågor och skolkunskaper. De 

anställda ger uttryck för en föreställning om att detta kan uppnås genom uppmunt-

ran och beröm, gärna med uppmärksamheten riktad mot sådant de unga redan gör 

på ett bra sätt. Av observationerna framgår dock att det ‛belöningssystem‛ som an-

vänds mer har karaktären av bestraffning. Istället för att få en belöning dras en tänkt 

belöning in om de unga missköter sig, de får mindre poäng, fickpengar eller de unga 

på HVB får inte åka hem över helgen. Inom straffdiskursen konstrueras de unga som 

ansvariga handlande subjekt och de kan därmed straffas för fel de gör. Ungdomarna 

accepterar straffen och därmed möjliggörs paradoxalt nog en självbild av dem som 

‛någon att räkna med‛. I denna studie är det främst de unga pojkarna som refererar 

till praktikerna som fängelseliknande och straffande och de förstärker bilden av sig 

själva som kriminella. Även om de talar om sig som ‛kriminella‛ (jmf Forkby, 2005; 

Andersson, 2008) och därmed blir förstärkta i det avvikande, så möjliggör straffdis-

kursen att de blir agenter i sin egen vardag. Om omsorgsdiskursen i viss mån gör de 

unga till offer och till några som behöver tas om hand, så konstruerar straffdiskursen 

dem som kriminella, men därmed också som kapabla aktörer. Vad är det då för kate-

goriseringar som de unga väljer bort till förmån för den kriminella konstruktionen av 

identiteten? Vad är det för tillskrivanden som de unga gör motstånd emot? 
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Kompenserande praktiker  

I verksamheterna används ofta kategorier från olika psykologiska diskurser och 

tydligast manifesteras och upprepas en utvecklingspsykologisk, en behavioristisk, 

en kognitiv och en psykodynamisk diskurs. Även en medicinsk diskurs blir synlig 

i användningen av neuropsykiatriska diagnoser. Dessa förändringsinriktade dis-

kurser styr inte bara de socialt inriktade behandlingsinsatserna, utan påverkar 

också den pedagogiska praktiken. På så vis blir psykologiska och medicinska ka-

tegorier en viktig del i förändringsarbetet i de pedagogiska och sociala praktiker-

na och leder fram till ett kompensatoriskt perspektiv.  

Utvecklingspsykologi 

De psykodynamiska och utvecklingspsykologiska diskurserna (Erikson, 1969; 

Madsen, 2005) är så införlivade i verksamheternas vardagstänkande att det för-

flutna automatiskt tillskrivs stor betydelse genom att vissa typer av beteenden och 

inlärning knyts till olika faser och åldrar (Piaget, 1968). Det finns klara föreställ-

ningar om vad människor ska klara av vid en viss ålder för att det ska ses som 

‛normalt‛. Den utvecklingspsykologiska diskursen får som konsekvens att de 

unga konstrueras med brister och kunskapsluckor vad det gäller både skolämnen 

och sociala förmågor och dessa behöver kompenseras. I mötet med dessa ungdo-

mar innebär dessa föreställningar att ungdomarnas utveckling har gått fel och att 

de har luckor som ska fyllas. Fokus på kompensation gör att andra alternativ att 

arbeta på inte utforskas och det sker ingen problematisering om det skulle gå att 

se på situationen eller göra på något annat sätt. De unga har inte lyckats i alla sta-

dier av utvecklingen och det finns föreställningar om att ungdomarna inte lever 

upp till att vara som unga borde i den förväntade åldern. De unga hanteras också 

ibland som om de vore antingen yngre eller äldre an vad de är. Som yngre när de 

hanteras som att de inte klarar att ta det ansvar som andra i samma ålder kan, 

utan måste (barn)vaktas. Som äldre när de kopplas samman med kriminalitet och 

sexdebut i t ex verksamheternas utredningssituationer. Den off-time (Närvänen & 

Näsman, 2007) vilket placeringen i verksamheterna kan betraktas som, kan också 

utsträckas till att bli en egenskap hos dessa unga. De är själva off-time.  Ofta kon-

strueras de unga som att de är ‛sena‛, i vissa avseenden, men ‛före‛ i andra.  

Målet är att hjälpa individen tillbaka till hur det är tänkt att vara vid en viss 

ålder och utvecklingsstadium och det sker genom att kompensera dem. Kriminali-

tet och sexualitet hos de unga är alltför avancerat medan skolfärdigheter är alltför 
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outvecklade. Arbetet ska stoppa det ena och driva på det andra, men så småning-

om ska de unga följa den tänkta utvecklingen igen. Den utvecklingspsykologiska 

diskursen gör att det blir rimligt att vara placerad tills de unga hittat tillbaka till 

‛sin‛ ålder. Konstruktionen av de unga som utan ålder gör det möjligt för de an-

ställda att tänka utanför den utvecklingspsykologiska ramen om vad som är 

‛normalt‛ beteende och rimligt att förstå vid en viss ålder. Det mer ‛ålderslösa‛ 

bemötandet ger de unga en chans att möta människor där de kan återskapa sig 

som subjekt utan att först bli bedömda. 

Legitimerande kategorier 

Verksamheternas inriktning mot utredning och bedömning av hur de unga ska 

kunna kompenseras utgör det tydligaste exemplet på det kategoriseringsarbete 

som sker i verksamheterna. Kategoriseringen styr arbetssättet och i studien möj-

liggör kategorier med olika psykologiska ‛tillägg‛ att arbetet kan ske utan att an-

klaga någon för att problemen uppstått. De är unga med (tillägget) koncentrations-

svårigheter, aggressionsproblem eller unga med psykosociala svårigheter. Det 

finns ingen ansvarig aktör kopplat till dessa kategorier.  

Kategorier ‛med tillägg‛ gör det möjligt för de professionella att inleda ett 

förändringsarbete där inte någon part behöver skuldbeläggas. Problemen betrak-

tas ‛finnas‛ och behöver avhjälpas, men ingen är skuld till att de uppstått. Det går 

lättare att tala med föräldrarna om hur problemen ska tacklas och anledningen till 

varför någon har koncentrationsproblem eller är arga behöver inte beröras i sam-

talet med föräldrarna. Här fungerar de neuropsykiatriska diagnoserna på samma 

sätt. Kategorier ‛med tillägg‛ underlättar för alla inblandade, även för de unga att 

tala om problemen och de möjliggör också att arbetet kan riktas mot individen. 

‛Tilläggs‛-kategorierna legitimerar verksamheterna (jmf Billig m fl, 1989; Mäkita-

lo, 2002; 2003), eftersom de anställda kan fokusera på arbete med just koncentra-

tionsförmågan, självkänsla och att tänka innan handling osv.  

Kompensation även för hemförhållanden 

De psykologiska diskurserna som används i verksamheterna är i övervägande 

grad individfokuserade och bär ett ständigt närvarande krav på personlig föränd-

ring. I intervjuerna med de anställda (se kapitel åtta) synliggörs hur de anställda 

vanligen lägger ansvaret för förändringen på de unga, även om de unga inte ses 

som ansvariga för den uppkomna situationen. De anställda beskriver att det 
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ibland är svårigheter i hemförhållandena, som är orsaken till detta som de an-

ställda beskriver som de ungas problem, d v s deras beteende. De skolrelaterade 

problemen betraktas vanligen inte som primära (jmf Bryderup, Madsen, Perthou, 

2002) utan som symptom på att hemförhållandena inte är bra, även om proble-

men i skolan kan vara nog så allvarliga. De kunskapsluckor som de unga till-

skrivs, förklaras mer som om att de uppstått för att de unga varit stökiga eller att 

de helt enkelt inte tidigare varit i skolan p g a skolk. Därmed blir en diskussion 

om hur den reguljära skolan skulle kunna anpassa bemötande och arbetssätt mot 

dessa ungdomar överflödig. Eftersom svårigheterna betraktas som ägda av de 

unga själva blir problemen flyttbara och det blir på så vis rimligt att det går att 

komma tillrätta med dem i en avskild miljö. Det blir å ena sidan möjligt att arbeta 

med ungdomens mer avgränsade beteendeproblem i en avskild miljö. Å andra 

sidan blir det svårt att arbeta med familjen i fokus. 

De unga bemöts av de anställda som att det är de unga som är ytterst ansva-

riga för att förändra sitt beteende. Föräldrar, syskon eller tidigare lärare deltar 

endast i liten utsträckning i förändringsarbetet och då det sker motiveras detta av 

‛barnets svårigheter‛. Deltagande från föräldrars eller från tidigare lärares sida 

motiveras inte primärt för att det behöver åstadkommas någon förändring i hem- 

eller skolmiljön. Lösningarna är inte relaterade till den situation där de uppmärk-

sammades först, utan problemen ses som att de följer de unga och kan återskapas, 

bedömas och åtgärdas på annan plats. En begränsning med individualiserande av 

svårigheter är att detta inte heller ger konkreta förslag på hur svårigheterna ska 

hanteras. En annan begränsning med de individuella förklaringarna är att det blir 

de unga själva som får bära både sina egna och andras tillkortakommanden, vilket 

ger dem en tung börda som inverkar på deras fortsatta liv och de identitetskon-

struktioner ungdomarna ser som möjliga.  

Det kategoriska perspektivet 

De specialpedagogiska perspektiv, det relationella, som fokuserar den sociala om-

givningen eller samspelet mellan individ och sammanhang, det interaktionella som 

t ex Fischbein (1996), Skidmore (2004), Heimdahl Mattson (2006ab) förespråkar är 

underordnade i de studerade verksamheterna. Det förekommer sällan diskussioner 

ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2008) och det som Nilholm (2007) kallar för 

dilemmaperspektiv. I de studerade verksamheterna är istället det kategoriska per-

spektivet vanligt och det legitimerar avskiljandet av individen. Kompensation är ett 
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begrepp med tydlig anknytning till det kategoriska perspektivet inom specialpeda-

gogik (Nilholm, 2007). I intervjuerna (se kapitel åtta) betonar de anställda att de inte 

vill ha fokus på problemen utan istället se tillgångar och styrkor hos de unga. De 

anställda vill se möjligheter hos ungdomarna, men i observationerna framgår att 

interaktionen i stor utsträckning består av att uppmärksamma och arbeta med svå-

righeterna. Oavsett om det är ett mer problemorienterat eller ett salutogent (fokus 

på styrkor) arbetssätt som används styrs det av synsätt hämtade från utvecklings-

psykologi med fokus på individen. Det innebär att det salutogena perspektivet inte 

betonar samspelet mer än det problemorienterade. 

När de psykologiska förändringsdiskurserna relateras till specialpedagogik 

så innebär det att problemen hanteras ur ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). Inom detta perspektiv är också den medicinska dis-

kursen stark. Studiens resultat går att koppla till Lloyd (2006) som belyser hur 

talet om den ideala inkluderande skolan sker samtidigt som individuella förklar-

ingar i form av den medicinska diskursen och neuropsykiatriska diagnoser i sam-

hället aldrig varit starkare. Det ställs i ett sådant klimat ökade samhälleliga krav 

på anställdas professionalitet och förmåga att möta dessa unga människors behov 

av stöd91 men den medicinska diskursen besvarar inte frågeställningar om hur 

insatserna ska utformas för att motsvara detta, vilket också Ingestad (2006) och 

Hellberg (2007) visat. Här finns ett uppdrag för pedagogiskt arbete med fokus på 

komplettering (Madsen, 2005) istället för kompensation.  

Det finns anledning att fundera över hur teorier om lärande och förändring 

kan utvecklas utan att individens oförmåga hamnar i fokus. Eftersom det empi-

riska materialet visar på många olika diskurser kan det tyda på att området ge-

nomgår förändringar där det kan finns utrymme för andra diskurser att få ett ökat 

tolkningsutrymme och användning. Ett exempel på detta i det empiriska materia-

let är att ett individuellt inriktat arbete inte behöver utgå från kompensationstan-

ken. Det kan istället bli ett möte med elevers variation och olikhet där förvänt-

ningarna avgör om arbetet blir en begränsning eller en möjlighet att få utveckla 

sina unika förmågor, men där de unga kan välja om de vill förändra sin självbild. 

Denna diskussion hör hemma i en förhandlingsdiskurs (Madsen, 2005), som van-

ligen utgår från att det finns någorlunda jämbördiga parter. En förhandling mel-

lan professionella och barn och unga är dock sällan på lika villkor.  

                                                 
91 T ex har ökade krav på högskoleutbildning på föreståndarskapet på HVB bidraget till den professionaliserings-

process av HVB som Sallnäs (2000) beskriver. 
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Möjliga nya identitetskonstruktioner 

Arbetet som sker i de studerade verksamheterna kan beskrivas som en del av med-

borgarfostran där utbildning och behandling blir ett sätt att forma önskvärda sam-

hällsmedlemmar som kan reglera sig själva, är öppna för förändringar och som har 

god självkänsla och gott självförtroende (se Palmblad & Petersson, 2003; Olsson & 

Petersson, 2008). I studierna av miljöerna framträder dessa ideal i t ex vägganslag 

(se kapitel fem), som riktas till både de unga och de anställda, där det framgår att 

de unga ska uppnå en ökad självkontroll samt känna och tänka annorlunda. De 

särskilda verksamheterna blir normaliseringspraktiker som förfogar över metoder 

som undervisning, behandling, socialt stöd och handlett arbete där syftet är att ska-

pa social skötsamhet (Öhlund, 1997). De unga ska formas till att se sin egen valfri-

het och att de dessutom är ansvariga (skyldiga) att själva välja sin väg genom livet. 

Att vilja bli ”normal” 

Medan de anställda försöker förstå och förklara de ungas svårigheter ägnar sig 

ungdomarna mer åt att fundera över vad de ska åstadkomma för att ta sig där-

ifrån. När barn och unga placeras i olika typer av välfärdsinstitutioner förväntas 

de ställa upp på det samhället har att erbjuda och insatserna ses som hjälp och 

stöd. De unga betraktas kunna återanpassas till den reguljära skolan genom att de 

accepterar problemkonstruktionerna och ta emot den erbjudna hjälpen92. Ovilja 

förväntas bytas mot vilja och den ansvarslöse bli ansvarsfull. Förändringen till att 

bli ett moraliskt handlande subjekt sker genom att de unga erkänner att de har 

problem som de måste hantera och lösa.  

Ungdomarna kan välja att börja delta i aktiviteterna som skapats för att de 

ska utveckla självkontroll och bli självreglerande. För de unga blir den acceptera-

de, mottagna omsorgen inte en väg att utveckla självkontroll utan en anpassning 

för att kunna komma därifrån. I flera av intervjuerna med de unga visas hur de 

unga försöker lista ut vad som förväntas av dem för att det ska bli möjligt att läm-

na verksamheterna. Tidigare forskning visar att ungdomar inte är delaktiga i t ex 

målen avseende deras förändring (Bryderup, Madsen & Perthou, 2002). Resulta-

ten av intervjuerna med de unga i denna studie visar dock att de är delaktiga i 

den bemärkelsen att de är medvetna om vad som står på spel för dem, d v s deras 

                                                 
92 Se t ex Juhila (2003) om att vara en ”a bad client” (s 83). 
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möjlighet till normalitet. Målet för de unga själva är dock inte att ‛bli anpassade‛ 

utan att ‛komma därifrån‛. Om den övergripande avsikten med avskiljandet är 

att de unga ska vilja förändras, verkar detta uppnås. De placerade ungdomarna 

vill tillbaka till en ‛normal ‛vardag. De uttrycker att de vill återvända hem och till 

den reguljära skolan och fortsätta sitt tonårsliv.  

Kategorisering och identitetskonstruktioner 

Verksamheterna har stor påverkan på hur de unga kan uppfatta sig själva och 

vilka identitetskonstruktioner (Gubrium & Holstein, 2001) som blir möjliga. Det 

synliggörs tydligast i intervjuerna med de unga där jag anser att verksamheternas 

mål och arbetssätt ‛landat‛ i bilder av hur de unga ser på sig själva såsom ‛klien-

ter‛. Olika förmåner och stödinsatser fördelas av professionella genom att de via 

olika språkliga kategoriseringar bedömer hur behovet av stöd ska kategoriseras 

(Mäkitalo, 2003; Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). Kategorisering är i stor ut-

sträckning av normativ karaktär (Börjesson & Palmblad, 2008), vilket betyder att 

kategorier säger något om vad som är ‛normalt‛ och önskvärt. Det går att tala om 

en klientifieringsprocess (Cedersund & Säljö, 1993) där olika negativa tillskrivan-

den gör de unga till några som behöver åtgärdas och förändras. De kategorier 

som används i verksamheterna kan ses som uttryck för en kulturell verktygslåda 

(Burr, 1995; Wetherell, 1998), vilka tillsammans gör att de anställda kommer att 

beskriva sitt arbete som ett arbete med unga ‛avvikare‛.  

De unga ger i intervjuerna flera exempel på att de uppfattat att de i framtiden 

borde bli något annat än vad de är idag. De talar om sig själva som okunniga, ag-

gressiva, oförstådda och ‛olika andra". De ska förändras till det motsatta med de 

medel som står till buds. De lägger också oftast ansvaret för förändringen på sig 

själva. Intervjuerna med de anställda visar att ingripanden motiveras av att det 

sker i barnets eget intresse och att de unga inte fått det de behöver tidigare. Samti-

digt är de anställda osäkra på hur svårigheterna ska formuleras och därmed också 

på vad som är viktigast att arbeta med. Ena stunden kan det se ut som att unga 

som utsatts för övergrepp blandas med unga med koncentrationssvårigheter eller 

med utagerande beteende. I nästa ögonblick är det den utagerande som visar sig 

ha utsatts för misshandel och att unga med koncentrationssvårigheter i skolan, 

vägrar bo kvar hemma. Verksamheternas fokus på utredande aktiviteter ger flera 

förklaringar och möjliggör en omformulering av problemen och ger utrymme att 

skifta mellan förklaringar beroende på situation.  
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I intervjuerna framgår att ungdomarna föredrar att vara ‛elever‛ och beto-

ningen av att förstå verksamheter som ‛skola‛ möjliggör en normalisering. Para-

doxalt nog krävs att de accepterar de identitetskonstruktioner som de uppfattar i 

verksamheterna, som innebär en klientifiering, för att vägen ‛tillbaka‛ ska bli möj-

lig. I avvaktan på denna förändringsprocess är de unga placerade i de särskilda 

verksamheterna i en avskild miljö. 

Alla accepterar dock inte de tillskrivna problemkategorierna. Då kan verk-

samheternas utredningsinriktade arbete ge en öppning för de unga att se sig själ-

va på ett annat sätt. Osäkerheten och det öppna förhållningssättet gör det möjligt 

att ersätta den kategorisering de unga kommit in i verksamheten med och istället 

omformulera och kategorisera dem, eller situationen, på ett annat sätt. Det utre-

dande arbetet som pågår i de tre enheterna skapar nya definitioner av situationen 

och kan ge möjlighet att kategorisera de unga på nya sätt. Omformuleringarna om 

hur de unga kan se på sig själva och på den situation de är i kan formuleras som 

en avklientifieringsprocess (Messmer & Hitzler, kommande) vilket kan betraktas 

som en möjlighet i dessa särskilda verksamheter. När bilderna av de unga korre-

sponderar förstärker det en viss identitetskonstruktion (jmf Järvinen, 2003) . Om 

bilderna däremot går isär kan de istället skapa konflikter. Genom olika diskurser 

konstrueras olika förklaringar som rymmer olika syn på vem som är ansvarig, 

vilket möjliggör nya identitetskonstruktioner för de unga.  

Omformuleringarna gör också att ansvaret för den uppkomna situationen 

och vem som ses som ansvarig för den önskade förändringen förskjuts mellan 

olika aktörer. Skiftet mellan olika diskurser gör verksamheterna trovärdiga och 

legitimerar dem, då skiftena innebär att aktörerna inte behöver ifrågasätta var-

andra. De anställda kan upprätthålla det moraliska93 ansvaret (Bauman, 2001) ge-

nom att arbetet sker i en omsorgsfull relation (se kapitel sju).  En begränsning som 

formuleringsarbetet skapar är att det kan leda till att andra icke närvarande per-

soner94 och sammanhang definieras som problem istället för de unga, men att de 

lösningar som erbjuds inte inkluderar dessa andra personer.  

                                                 
93 Motsatsen skulle handla om att de anställda tolkar sitt handlande som tekniskt, d v s som att det består av hand-

lingar utan visad omsorgsfullhet (Bauman, 2001). 

94 Föräldrar, styvföräldrar, syskon, kriminella kamrater på hemmaplan, lärare i den gamla skolan, pojk- och flick-
vänner. 
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 I familjediskursens trygga famn? 

Studien visar att en del av arbetet består av att övervaka och skydda de unga från 

sig själva, från föräldrar, från en oförstående skola och från varandra. Verksamhe-

terna bidrar också till att skydda dem som går kvar i den reguljära skolan och 

andra som inte behöver möta de unga i vardagen. I början av 1900-talet var det 

just skydd av samhället som angavs som motiv för att avskilja barn och unga. Se-

nare under 1900-talet utvidgades skyddet till att också handla om att skydda in-

dividen. Det var de unga som ansågs behöva skydd, ‛de försummade‛, som pla-

cerades i familjehem och dessa utgjordes av privata hem. De som själva ansågs 

vållande till sin situation, ‛de vanartiga‛ d v s de unga som andra skulle skyddas 

från, placerades inom det offentligas institutioner, t ex skyddshem eller skolkare-

hem. (Swärd, 1993; Sundqvist, 1994) Dessa gränser går inte att urskilja i förelig-

gande studie. Det tycks vara andra kriterier som avgör var barn och unga placeras 

och hur svårigheterna definieras. Varken skyddshemmen inom den sociala bar-

navården eller skolkarehemmen, som skolan förr använde för att avskilja de mest 

störande eleverna, finns kvar idag, men motivet att skydda de unga används fort-

farande.  

De unga placeras fortfarande i privat drivna familjehem och HVB, medan 

lagstiftningen istället ‛avvecklat‛ den gamla typen av skoldaghem till förmån för 

‛en skola för alla‛ och där alla typer av mindre grupper, som unga undervisas i, 

kallas för särskilda undervisningsgrupp. Jag ser det som ett uttryck för att skollag-

stiftning och riktlinjer för skolan nedtonar betydelsen av det omsorgsinriktade ar-

betet och betonar undervisning och ämneskunskaper. Den sociala barn- och ung-

domsvården förlitar sig fortfarande på de privata initiativen i HVB och familje-

hem, vilka vilar på och upprepar en familje- och omsorgsinriktad diskurs. Genom 

att peka på institutionernas ‛hemlika‛ lokaler och informella aktiviteter synliggör 

studien hur ideal som hem och familj är aktiva beståndsdelar i arbetet med unga 

som på olika sätt inte lever upp till de krav samhället ställer på dem. Föräldrarnas 

betydelse poängteras i intervjuer med de anställda, men observationer visar att 

kontakten med dem reduceras till olika mer eller mindre regelbundna samtal och 

dessa kan i viss mån väljas bort från föräldrarnas sida. Här visas ett dubbelt förhål-

lande till hur mycket unga människor ska kopplas samman med föräldrarna.  Fa-

miljediskursen utgör en dominerande syn på barn och föräldrar och föreställningar 

om att barn mår bäst hos sina föräldrar dominerar i samhället. Barn konstrueras 

inom denna diskurs som att de ‛hör till‛ sina föräldrar och ska tas om han av dem 
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och det är föräldrarna som ska bestämma över sina barn. När unga placeras ge-

nom socialtjänstens försorg utmanas familjediskursen i och med att de unga skiljs 

från sina föräldrar och andra vuxna intar en föräldraroll inför de unga. När det 

gäller placering i särskild undervisningsgrupp så är detta det enda beslutet i skol-

lagstiftningen som kan fattas mot föräldrarnas vilja95. I detta kan utläsas att föräld-

rar till dessa barn inte anses kunna se sitt barns bästa i samma utsträckning som 

andra eller att de anses svåra att samarbeta med. Brister eller skador i förtroende 

och tillit kopplas mer till föräldrar än till anställda i den tidigare skolgången. 

Av resultaten framgår att de anställdas tal om föräldrarna framträder sär-

skilt tydligt. Det kan ses som ett uttryck för att det är viktigt att förhålla sig till 

föräldrarna även om arbetet bara i mindre grad riktas direkt till dem. Även om de 

anställda talar mycket om föräldrar så konstrueras samtidigt ungdomarna som 

‛hörande till‛ sig själva och de anställda relaterar dem inte som grupp, varken till 

ungdomsgruppen på enheten, till kamratkretsen från hemmiljön eller till föräld-

rar. Detta kan relateras till att föräldrarna inte alltid ses som en tillgång för de 

unga. De unga ska ‛stå på egna ben‛ och klara sig själva och det är speciellt utta-

lat när det gäller flickorna. En verksamhet som på ett vis träder in i föräldrars stäl-

le, strider mot familjediskursen där biologiska föräldrar intar en särställning som 

de som ska ta hand om sina barn. Även i den särskilda undervisningsgruppen är 

tankefiguren ett föräldrapar med en man, pappa och en kvinna, mamma som an-

svariga för en grupp unga. Relaterat till begrepp som accountability (Hall, Slemb-

rouck & Sarangi, 2006) så blir det svårare att hävda sin trovärdighet och legitimi-

tet för de anställda.  Arbetet får svårt att hävda sin moraliska rätt då barn och 

unga inom familjediskursen konstrueras som tillhörande sina föräldrar. Detta på-

verkar de anställdas förmåga att framstå som att de gör ‛rätt‛ och gör det svårt att 

framstå som professionella.  

Till detta kommer en stigande kritik från de utvärderingar som genomförts i 

området. HVB och särskilda undervisninggrupper har ett svårt och ofta kritiserat 

uppdrag (Skolverket, 2007a; 2007b; Socialstyrelsen, 2008; 2009) och uppvisar flera 

brister96, där ett problem handlar om att undervisning inte i tillräcklig utsträck-

ning sker utifrån barns egna förutsättningar. Tidigare forskning (Levin 1998; Vin-

                                                 
95 Jämför beslut om placering särskola som bara kan fattas i samråd med föräldrarna. 

96 Socialstyrelsens (2009) slutrapport för nationell tillsyn för barn på HVB visar dessutom på brister avseende 
barns delaktighet samt brister i säkerhetsarbetet för att förhindra t ex övergrepp. Andra områden som behöver 
utvecklas handlar om dokumentation samt utbildningsnivån på de anställda. 
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nerljung, 1998; Vinnerljung m fl, 2001; Andreassen, 2003; Hauge & Egelund, 2004; 

Ferrer-Wreder m fl, 2005; Vinnerljung & Sallnäs, 2008) visar på nedslående forsk-

ningsresultat där samhället inte lyckats hjälpa dem som tidigare varit omhänder-

tagna genom samhällets försorg. Föreliggande studie har belyst gränsområdet 

mellan undervisnings- och behandlingsinriktade insatser till unga och tydliggör 

svårigheter med hur behandlingsinriktade insatser kan kombineras med under-

visningsinriktade.  

Behandling på bekostnad av undervisning 

I de studerade verksamheterna prioriteras det behandlingsinriktade arbetet, som 

riktas mot det störande beteende framför skolgången. I intervjuerna både med de 

anställda och de unga (se kapitel åtta och nio) synliggörs att skolproblem (peda-

gogiska problem) underordnas sociala problem. Skolproblem konstrueras till stor 

del som sociala uppförandeproblem i skolan och mindre som problem med inlär-

ningen. De unga är inte stökiga p g a inlärningsproblem utan har kunskapsluckor 

p g a att de är stökiga och stökiga är de av andra orsaker. Genom att kategorisera 

de unga på så sätt att behandlingsarbetet tar överhanden, styrs vilket stöd som 

kan ges och hur det ska utformas och under vilken tid på dygnet. Det finns i sam-

hället olika föreställningar som i hög grad är styrt av disciplingränser, organise-

ring och traditioner. Valet av kategori som används hänger samman med vad de 

olika verksamheterna kan hantera (Billig m fl, 1989; Mäkitalo, 2002). När problem 

löses inom skolans ramar formuleras problemen i huvudsak som att de beror på 

att de unga inte förstår och insatser sker oftast genom undervisningsinsatser 

(Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). När problem löses genom social-

tjänstens försorg genom placering på t ex HVB formuleras problem i huvudsak 

som att de beror på miljö, relationssvårigheter eller tidigare trauman (jmf Bryde-

rup, Madsen & Perthou, 2001; 2002).  

Segregerande åtgärder 

Föreliggande studie visar att samhällets uppdelade sätt att kategorisera ungdo-

marna och rikta insatser till dem kan innebära att dessa unga antingen får skol-

gång eller behandling. När de unga erbjuds undervisning och behandling i de 

särskilda verksamheterna minskar eller upphör den reguljära skolans insyn. Tidi-

gare åtgärdsprogram från den reguljära skolan saknas eller får liten uppmärk-

samhet i de studerade verksamheterna. Särskilda undervisningsgrupper utanför 
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den reguljära skolans lokaler och HVB är verksamheter som segregerar unga i 

olika grad. Segregationen i de olika verksamhetstyperna går att se som ett konti-

nuum. Den särskilda undervisningsgruppen inom skolan kan ses som första steget 

och den särskilda undervisningsgruppen utanför nästa och det tredje steget HVB, 

vilket blir exempel på hur ungdomar placeras allt längre från sitt tidigare var-

dagssammanhang. Det finns en risk att de ungas segregeras ytterligare när alla 

insatser genomförs inom ramen för HVB-enheterna. De reguljära insatserna i form 

av barnpsykiatrisk kontakt eller stödinsatser i den reguljära skolan blir inte nöd-

vändiga då HVB köper in läkare, psykologer och kan starta ‛egna‛ skolor.  Studi-

en visar att ungdomar kan bli hänvisade till att alla insatser genomförs inom ra-

men för HVB-enheterna.  

I diskussionen om en inkluderande utbildning (Ahlberg, 2007; Nilholm & 

Björck Åkesson, 2007) framgår att segregerade undervisningsinsatser inte främjar 

de ungas fulla deltagande i samhällslivet i framtiden. Skolan har dock fortfarande 

behov av dessa särskilda verksamheter för att fullgöra sitt uppdrag som en allmän 

skola. Paradoxalt nog innebär samtidigt användningen av dessa särskilda verk-

samheter att kraven på dagens skola ska vara ‛en skola för alla‛, inte uppfylls. De 

särskilda verksamheterna innebär att den reguljära skolan inte behöver ta hand 

om dessa unga, även om avskiljandena motiveras av att de unga behöver särskilt 

stöd.  

Genom placeringen av unga som liknar dem i det inledande exemplet i kapi-

tel ett har skolan ‛löst ett problem‛. Segregationen förstärks sedan genom att kon-

takten med den reguljära skolan kapas. Om ungdomarna däremot inte erbjudits 

skolgång genom denna typ av särskild undervisningsgrupp (fd skoldaghem) eller 

HVB-enhetens försorg kan det å andra sidan innebära att de unga i perioder inte 

har någon skolgång alls. Flera av de unga berättar att de innan placeringen i dessa 

särskilda verksamheter varit ensamma i lägenheter med personliga assistenter 

eller undervisats enskilt på fritidsgårdar eller helt enkelt skolkat i långa perioder. 

Jag ser dock en risk med att prioritera hjälp och insatser inriktat mot den psykiska 

hälsan och den sociala situationen och först därefter se det som möjligt att ge des-

sa ungdomar undervisning eftersom det kan innebära att det aldrig hinner bli tid 

för undervisning. Det som setts som tillfälliga lösningar tenderar att bli perma-

nent och långvarigt i likhet med placering i de särskilda undervisningsgrupper 

inom skolan som Isaksson (2009) studerat.  Även i likhet med den särskilda un-

dervisningsgruppen riktad till personer med ADHD som Hjörne (2006) studerat, 
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har inte heller placeringen inom HVB eller de särskilda undervisningsgrupperna 

utanför skolan visat sig kunna förbereda för en återgång till den reguljära skolan. 

Möjligheten till att fortsätta till gymnasiet begränsas eftersom det är svårt att få 

skolgången att fungera på ett tillfredställande sätt (Skolverket, 2007a; 2007b; 

2008a; Socialstyrelsen 2008;2009). Detta kan göra att behandlingsinsatserna visser-

ligen kan ge stöd och hjälp, här och nu, men också skapa andra problem på längre 

sikt. Prioriteringen av de sociala problemen är särskilt anmärkningsvärd i ljuset 

av att de anställda i denna studie och andras (Bryderup Madsen & Perthou, 2002) 

visar att inlärningsförmågan inte betraktas som nedsatt hos de unga. De unga har, 

enligt de anställda, förmåga att lyckas bättre i skolan än de gör och de unga själva 

föredrar att relatera sig till ‛skola‛ och att vara ‛elever‛, vilket jag relaterar till att 

denna identitetskonstruktion inte innebär en klientifiering.  

Praktiska implikationer och fortsatt forskning 

Trots de nedslående effekterna av att unga placeras i särskilda verksamheter 

(Skolverket, 2007a; 2007b; Socialstyrelsen, 2008; 2009) kan inte barn och unga som 

på olika sätt behöver stöd och hjälp lämnas utan att samhället ingriper. Det finns 

ett fortsatt stort behov av att utveckla arbetet med ungdomar i svåra livssituatio-

ner och i detta har skolan en viktig roll. Det är skolans anställda som tidigt kan 

upptäcka barn som behöver extra insatser och det finns studier (Mitchener och 

Schmidt, 1998; Egelund & Hestbaek, 2003) som visar att skolan kan bli ett nav i 

utvecklandet av praktiker som kan ta emot dessa barn. Här visar föreliggande 

studie att omsorg verkar vara en förutsättning och en väg till att de unga accepte-

rar aktiviteterna och leder till att de både kan och vill lära sig. Med anledning av 

att Skolverket (2007a) riktat kritik mot att vissa särskilda undervisningsgrupper 

bedrivs som omsorgsverksamhet i alltför hög grad är det intressant att omsorgs-

arbetet i den bemärkelsen kan beskrivas som ett led till förändring. Observationer 

och intervjuer med de unga visar att omsorgen om de unga lägger grunden till en 

relation som i sin tur skapar vilja och motiverar t ex lärande hos ungdomarna. På 

detta sätt visar resultaten i denna studie att omsorgen blir en förutsättning för lä-

rande där lärande inte överordnas omsorgen, vilket annars kan vara fallet i skol-

liknande verksamheter (se t ex Halldén, 2007, om begreppet educare).  

Ett annat resultat med angelägenhet för skolan handlar om betoningen på fö-

räldra- och familjeinriktat arbete. Här får verksamheternas arbetssätt stöd av tidiga-
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re forskning (Bremberg, 2001; Egelund & Hestbaek, 2003; Ryan och Yang, 2005) som 

också visat att familjen är en viktig resurs på vägen till ett framgångsrikt resultat. 

Ahlberg (2007) poängterar vikten av att specialpedagogisk forskning inte 

ägnar sig åt att normativt ensidigt kritisera en skolpraktik. Jag instämmer i detta 

och menar inte att den reguljära skolan ensam borde klara alla samhällets tillkor-

takommanden. Snarare visar studien att problem omformuleras och att de unga 

förflyttas till arenor där den reguljära skolans ansvar tonar bort genom att pro-

blemen i första hand inte formuleras som skolproblem. Ungdomarna blir inte 

längre den reguljära skolans ansvar och diskussionen om hur den reguljära skolan 

skulle kunna anpassas för att i högre utsträckning bli en ‛skola för fler‛ uteblir. 

De anställda i de studerade verksamheterna ger dock uttryck för att de ‛räddar‛ 

de unga från en skolmiljö där de farit illa (jmf Westling Allodi, 2002) och där de 

ungas problem förstärkts. Jag hoppas att denna avhandling kan bli ett underlag 

för en fortsatt diskussion angående var den reguljära skolans ansvar slutar och 

var andras tar vid och hur skolundervisning ska anordnas för ungdomar som lik-

nar dem i denna studie. Hur kan erfarenheter av att utnyttja de ungas styrkor i att 

de inte har svårt att lära och att de föredrar att ses som elever användas i utarbe-

tandet av pedagogiska metoder för att möta dessa unga och deras föräldrar? 

Självbestämmande 

Ytterligare en praktisk implikation handlar om rätten för unga människor att 

komma till tals. De Swans (1990) och Roses (1999) beskrivningar av hur den ideale 

medborgaren i dagens samhälle ska besitta självförtroende, självkänsla och an-

svarsförmåga överensstämmer med syftet med de insatser som samhället utfor-

mat till de studerade verksamheterna. De unga ska formas mot att se att de har en 

valfrihet och dessutom är skyldiga att själva välja sin väg genom livet. Trots att 

ungdomarna tillskrivs mycket ansvar är samtalsämnet om barns självbestäm-

mande mycket ovanligt i verksamheterna. I kontrast till att de unga förväntas 

kunna förändra sig mot att ta ett ökat ansvar är det motsägelsefullt att det finns 

litet utrymme för dem att få bestämma själv. De unga hanteras i de studerade 

verksamheterna som om de förverkat sin rätt att själva fatta beslut om det som rör 

deras vardag. De unga blir underordnade och som Bell (2002) och Dalrymple 

(2003) poängterar finns det anledning att uppmärksamma frånvaron av diskurser 

om barns rättigheter i arbete som riktas till barn och unga. 
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Kamrater 

En tredje praktisk implikation belyser frågan om på vilket sätt kamrater spelar en 

roll i unga människors liv och deras identitetsskapande. För de unga i denna stu-

die är ungdomskollektivet viktigt för att känna att de hör till en gemenskap. De 

unga talar om kamrater som viktiga och med tanke på att kamrater fungerar som 

skyddande faktorer enligt flera rapporter (Gustafson, 1998; Zettergren, 2001; 

Nordström, 2002; Bliding, 2004; Ihrskog, 2006) är det svårt att förstå varför de inte 

ges större uppmärksamhet i verksamheterna. De insatser som framhålls inom den 

evidensinriktade forskningen (se t ex Ferrer-Wreder m fl, 2005) fokuserar ungas 

delaktighet, involvering av kamrater och vikten av ett familjeinriktat arbete. Kan-

ske är det ingen slump att samtliga insatser som betraktas som framgångsrika ut-

går från ungdomarnas vardagssammanhang och från de unga själva. De forsk-

ningsstudier som talar om vikten att vistas bland kamrater har inte haft genom-

slagskraft. Placeringen avskilt på landet innebär att den betydelse kamrater kan 

ha som skyddande faktor (Ferrer-Wreder m fl, 2005) för de unga kan gå förlorad 

då kamrater från tiden före placeringen inte återfinns i de studerade miljöerna. 

Fortsatt forskning 

Denna studie visar att ungdomar i särskilda verksamheter kategoriseras företrä-

desvis utifrån olikheter som utgörs av olika typer av psykologiska, pedagogiska 

eller sociala problem. Dessa olika diskurser eller disciplinära fält är givetvis inte 

de enda sätt att förstå och skapa mening kring hur samhället bemöter och hante-

rar barn som inte tycks passa in. Föreställningar om dessa unga genomkorsas ock-

så av normer kring ålder, klass, etnicitet och genus. Fortsatt forskning skulle kun-

na fokusera hur de unga konstrueras utifrån dessa aspekter. I studien har jag 

snuddat vid hur genus styr insatserna och att det ställs olika krav på pojkar och 

flickor och orsakerna till problemen förklaras olika. Även ålder kan vara en kate-

gori att studera vidare då resultaten indikerar att de unga i dessa miljöer både ses 

som mindre barn, när ungdomarna tycker att det liknar ‛dagis‛, men också som 

unga vuxna, när de unga ses som kriminella. Fortsatta studier av multiprofessio-

nella arbetslag i särskilda verksamheter för barn och unga är också ett område där 

diskursiva mönster kommer till uttryck på olika sätt. Sådana studier kan tydliggö-

ra diskursiva möten när olika professionella grupper möts och utformar unga 

människors framtida behov av stöd. 
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                            SUMMARY 

Titel: Adolescents in the borderland of normality: Education and treatment in 

special education classes and foster institutions.  

 

BACKGROUND 

This study examines how society handles children who for different reasons can´t 

manage, or be managed, in compulsory school. These special interventions may 

be of various types and provided within the framework of the public schools or 

social services. Foster institutions and special education classes are settings in 

which adolescents encounter society’s representatives: teachers and other types of 

treatment providers (primarily counselors, but also social workers, psychologists 

or social educators), whose task is to promote the adolescents’ positive develop-

ment. Interventional settings reflect how society provides the ‚school for every-

one,‛ as expressed in the Swedish National Curriculum (Swedish National Agen-

cy for Education, 2008a), and they become examples of how society deals with 

adolescents who deviate from the norm.  Interventions directed at adolocents who 

for different reasons have been removed from ordinary public schools, have in 

Sweden been subjected to severe critic (Skolverket, 2007b; Socialstyrelsen, 2008; 

2009). This is because evaluations show that they very rarely manage to readjust 

the adolescents to the regular school. 

These activities can be described as arenas on the boundary between teaching 

and treatment where identity formation (Gubrium & Holsten, 2001; Juhila et al, 

2003) are central. The adolescents placed in these settings have deviated from the 

goal of becoming responsible individuals who can control themselves, who are 

open to changes, have a positive self-image and good self-esteem, and have respect 

for the equal worth of human beings and for their differences. At the societal level, 

these practices may be described as society’s means of disciplining and molding its 

citizens. Drawing of Foucault (1982a) this can be described as an exercise of pastor-

al power wherein two strategies, care and control, are linked. Even as the individu-

al is provided help and protection through social care, the interventions are an op-

portunity for society to control and conform people. The interventions may be de-

scribed as an aspect of the politics of identity project in which education and treat-

ment become ways of molding desirable members of society and means for con-
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trolling adolescents (see e.g. Palmblad & Petersson, 2003 and Olsson & Petersson, 

2008).  

The settings arrange activities that may conceivably contain arguments and 

categories from various types of institutional contexts and professional discourses 

(Hall, Sarangi & Slembrouck, 1997). Normalization is the goal of the interventions 

provided to adolescents (Egelund & Böcker Jacobsen, 2006), which makes the in-

terventions normative practices where the differences between ‚should‛ and ‚is‛ 

are dealt with. Consequently, these special interventions are a particularly inter-

esting subject of study because they reveal categories and ideological discourses 

as the staff carry out their task. The organization of everyday life and the methods 

used are ultimately a matter of the view on normality and how people who depart 

from the norm should be managed. What society does with these adolescents and 

how staff choose to define them affect their self-images (Gubrium & Holstein, 

2001) and the adolescents’ identity formation may be seen as a consequence of 

having been placed into foster institutions and special  education classes (Järvinen 

& Mik-Meyer, 2003).  

The results of earlier studies in the field of specialeducation (Skolverket, 

2007b; Socialstyrelsen, 2008; 2009) and education in social welfare (Skolverket 

2007a) for children and adolescents are discouraging. Any notice of children’s per-

sonal will and opportunities to influence their own situation – children’s agency – 

is remarkable absent from earlier studies. There are very few studies focused on 

special education classes within the social care system for children and adolescents. 

Accordingly, there is reason to focus on the arrangement of institutional practices 

and identity formation processes in order to discuss the consequences of the work.  

 

STUDY AIM AND ORIENTATION 

Common for these arenas are that the children have been separated and set apart 

from regular school, and they take place on the boundary, or in the intersection 

between, teaching and treatment.  

Through studying how society deals with youth who have been separated from 

the regular school, the aims are to reveal how different discourses about troubled 

youth, education and treatment create possibilities and limitations in relation to 

the goal of the practices targets, their means, and the actors.  
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THEORETICAL BASIS AND CENTRAL CONCEPTS 

The theoretical basis of this study is social constructionism (Cicourel, 1968; Berger 

& Luckmann, 1976; Best, 1989). The study applies a combination of ethnography 

and discourse analysis and is based on research into interaction, daily life, and 

processes of identity transformation (Juhila et al, 2003; Hall, Slembrouck & 

Sarangi, 2006). In these communicative practices, teachers and social workers 

were active in an area of research that is intimately related to identity (Gubrium & 

Holstein, 2001; Mik-Meyer, 2004). In the thesis, the interventional settings are re-

garded as institutional practices, where discursive constructions of identity are 

formed in a process through interaction among the participants. For that reason, 

the thesis combines studies of environment and activities with analysis of how the 

discursive constructions are used in everyday life and in interviews with youth 

and staff. Discourse is understood as situationelly provided talk and practices that 

shape and guide the actors, although not in a determinate way. Because of the 

multiplicity and open and flexible character of discourses it is not possible to 

forsee how the discourses will be articulated and to what effect. The discourses do 

not determine exactly what the actors can say or do (Miller och Fox, 2004): 

The term categorization is used in this study to elucidate the setting and clarify var-

ious ways of looking at what occurs there. Various actors use pedagogical, psy-

chological, social, and medical categorizations to manage the dilemma and ex-

plain problems in a way that makes it possible to deal with them, based on the 

actors’ institutional and professional responsibilities and tasks. A certain way of 

labeling the situation or the individual is established through categorization. ‚Ca-

tegorization involves a set of processes which result in facts, opinions or circums-

tances being established as one type of category rather than another‛ (Hall, Slem-

brouck & Sarangi, 2006, p 15). Categorization helps the participants understand 

and manage their everyday lives, but also involves identity formation. If compet-

ing points of view are expressed in how the situation is defined, the result is an 

interaction, where a negotiation takes place (Juhila et  al, 2003; Hall, Slembrouck & 

Sarangi, 2006) between the participants about how they should view the situation. 

For the staff it is important  to create  yourselves as professionels and to be ‛ac-

countable for the claim‛ (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006) and the term account-

ability  are  central in the analysis of the staff interviews. 

There may be resistance to these categorizations and to how institutional 

practices are arranged. People resist that which conflicts with their own motives 
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and their personal stake in the matter. There is not always clear consensus among 

people as to what something is. This study is not intended to remark on the suita-

bility of the processes, but rather on how they occur and their consequences, 

based on the participants’ own perspectives as expressed in this study. Categori-

zation processes applied to adolescents may impact their climb on the educational 

ladder, but also lead to discrete identity constructions. Adolescents placed in spe-

cial care settings have been categorized in such a way that they are regarded as 

belonging there, which affects their identity. 

Identity is seen in this study as something formed by process in interaction, 

within the framework of various contexts and discourses (Gubrium & Holstein, 

2001; Järvinen & Mik-Meyer, 2003).  The complexity of formational processes on-

going in the interaction between citizens and social institutions is captured 

through studies of both talk and environment. Since identity is seen as formed by 

process in interaction, it also becomes possible to talk about multiple identities 

linked to different environments and contexts. Identities thus become a conse-

quence of an institutional practice that results in identity formation. 

 

METHOD AND SETTING 

The study is based on ethnographic field work (Hammersley & Atkinson, 2000; 

Willis & Trondman 2000) and is combined with discourse analysis (Wetherell, 

1998; Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). Observations and interviews (staff 17 

and adolescents 16 age 12-16) were made in three different settings: 1) a foster 

home with its own school, 2) a small school for troubled youth, and 3) a home for 

assessment and treatment without its own school. The selection was made be-

cause they represent three different ways of organizing education for adolescents 

who have been removed from ordinary compulsory school. They are two private-

ly run foster institutions, Vallby and Sandbacken, and a municipal special education 

class called Myrmarken. All names are pseudonyms. Vallby also runs a special 

education class and Sandbacken has quasi-school activities in the mornings. The 

selection criteria were that the setting must involve education and treatment, pre-

ferably both, and permit documentation of everyday interaction between the ado-

lescents and staff. 

The empirical material consists of field notes, film material, and interviews. 

The analytical concepts ‘space’ and ‘time’, that are regarded as linking (Goffman, 

1973; Närvänen & Näsman, 2007) was used to analyse the fieldnotes. The dis-
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course analytical concept of ‘interpretive repertoire’ (Wetherell, 1998) was used to 

analyze the interviews in order to capture the variation in ways of talking about 

the settings and the adolescents. 

 

RESULTS 

The results are presented in five empirical chapters. Chapters five, six and seven 

consist mainly of ethnographical descriptions of settings and activities and expose 

how different discourses are used in the environment and acitivities. Chapter 

eight studies how the staff understand their tasks and how they explain their ac-

tions. Through studying categorizations of the adolescents and how the staff re-

gard those who are responsible for the difficulties and for the desired change, the 

chapter reveals how accountability (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006) is con-

structed. Chapter nine is based on interviews with the adolescents and sheds light 

on how various identities are offered and understood in interviews with the ado-

lescents.  

The use of informal settings, playfulness, humor, and body contact help 

maintain consensus and build relationships. The relationships provide a basis for 

exerting influence and offering support is also a means by which the young 

people can be controlled. Two strategies, care and control, are linked in what Fou-

cault (1982a) describes as an exercise of pastoral power. These relationships are 

also the basis for intersubjectivity, that is, shared knowledge of the situation, in-

cluding self-knowledge of the actors involved. The emphasis on informal envi-

ronments and flexibility in interpreting the situation allows negotiation about 

who the children are and should be. The balance in the activities between coercion 

and free choice can be described as a ‚balancing act‛ in which employees have 

great responsibility for the children.  

The study discusses how different theoretical perspectives affect young peo-

ple’s identity. Considering the various working methods based on different theo-

retical perspectives together with the specific child welfare activities suggests that 

there are several different ways to define the problem situation affecting the chil-

dren; the children are in this way exposed to a number of troubled identities. The 

results also indicate that the children can refuse to make these identities their own. 

The children are actors who become visible through their resistance to what 

threatens their motives and through what is at stake for them, that is, their nor-

mality. Interviews with children have identified possible alternative identities that 
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depend on repertoires of identities (Wetherell, 1998), in which some identities are 

seen as more ‚normal‛ than others.  

 

The hybridity of settings creates room for negotiation 

The organization of the settings in time and space communicate that they involve 

adolescents who need to be separated from others, get away from the regular school 

and/or home environment, and need to change in various ways in order to interact 

with and relate to others. As Palmblad and Petersson (2003) discuss, these adoles-

cents are supposed to become responsible, gain better self-confidence and self-

esteem, and come to an understanding of their own limitations and abilities. The 

adolescents may be described as being in a spatial and temporal ‚off-time‛ 

(Närvänen & Näsman, 2007, s 73) during the time this change is meant to take place.  

The analysis of the field notes shows that the homelike and informal are promi-

nent aspects used by the staff to provide care and persuade the young people of the 

staff’s good intentions to help young people in their situation. Formal settings, halls, 

locked areas, and staff lounges to which access is limited for the adolescents signal 

control and monitoring; that is, they have a more disciplinary framework. Based on 

how the setting is organized, it is possible to speak of hybrid activities (Goffman, 

1973; Persson Thunqvist, 2003; Markström, 2005) where in the participants move be-

tween different types of frameworks (Goffman, 1974), which are characterized pri-

marily by home, school, and treatment, but associations may also be made to prison, 

boarding houses, preschools, and recreational centers, and the content is influenced 

by various contexts, discourses, and rationalities. This may be interpreted as a spatial 

concurrence that provides a basis for negotiation (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006) 

about what is to occur in these settings, but also about whom the adolescents are 

thought to be and who they are thought capable of becoming.  

Various theoretical influences can be discerned in the settings by studying the 

notices on the walls. Myrmarken’s notices have a cognitive/behaviorist orientation in 

which the young people are expected to relearn. At Vallby, the messages on the 

walls are oriented towards emotions, which gives the impression of a more psycho-

dynamically oriented approach that presents a picture of the adolescents as in need 

of getting in touch with their emotions and building up their self-esteem. Sand-

backen’s notices emphasize the relational aspects in what could be described as a 

more social psychological, interactionist approach, where focus is on the adolescents’ 

need for interaction with adults. 
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Informal activities and relationship work 

The analysis of the video material and field notes show different types of activities 

that characterize everyday life in the studied settings. These activities may be 

classed as formal or informal. The formal have to do with regulated activities that 

constitute the setting’s agenda. These include providing individual instruction, so-

cial training (ART), casework, and using reward systems to achieve these ends. The 

informal activities occur in parallel with the formal and are to a greater extent in-

itiated by the adolescents and reflect the resistance (Goffman, 1973; Foucault, 1982a) 

that manifests in the young people against playing along with the staff’s agenda.  

 

Resistance  

The adolescents use various means to bring attention to themselves, for instance 

by challenging rules or communicating that they see nothing common in the situ-

ation. Based on observations of what the adolescents and staff do together, the 

adolescents may be described as aggressive, unreasoning, and in need of clarity. 

The staff adopt the attitude that the young people will be helped if they cooperate 

– if they adjust – which triggers various types of protest among the adolescents. 

Demands from the staff for participation in the setting leads to protests from the 

adolescents, and both the young people and the staff improvise; that is, they de-

part from the agenda. The protests may be seen as resistance to the categorizations 

ascribed to the adolescents by the staff through the activities that take place 

(Goffman, 1973; Järvinen & Mik-Meyer, 2003). The adolescents’ modes of action 

also trigger reactions in the staff, reactions that manifest in various ways, such as 

revoked rewards if the young people do not adjust. The improvisations that result 

from departures from the agenda due to protests from the adolescents provide an 

opportunity for close interaction between the staff and the adolescents. The activi-

ties have to do with how the young people and the staff are attempting to manage 

everyday life by maintaining consensus in a situation characterized by conflict 

and ambivalence. The adolescents both revolt and seek contact in encounters with 

the staff, which provides room for negotiations (Juhila et al, 2003; Hall, Slem-

brouck & Sarangi, 2006). The protests thus provide an opportunity for meetings 

and negotiations about what should be done, but also about who the young 

people are (Gubrium & Holstein, 2001).  

In certain activities, the adolescents are created as aggressive and unreliable, 
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but the activities are defined by the belief that the young people should be in-

volved and change of their own volition. This reflects a view of the adolescents as 

strong-willed and obstinate. The staff see the adolescents as difficult to motivate 

and relate to, and the relationship is used to reach these young people. The me-

thod communicates that the adolescents are regarded as contentious. Relation-

ships are created in dialog, continually renegotiated (Juhila et al, 2003; Hall, Slem-

brouck & Sarangi, 2006), and used to maintain consensus (Börjesson & Palmblad, 

2003). The relationship with the staff plays an important role as a means of influ-

ence in various directions, but the relationship also creates the actual motivation 

to change (Berglund, 1998). The activities and relationship building become a 

means of reaching intersubjectivity, that is, that the goal is to achieve common rec-

ognition of shared knowledge (Linell, 1998) and thus a common view of who the 

adolescents are.  

The method crosses the boundaries between the private and the public, the 

informal and the formal. In these situations, massage and humor are used to build 

relationships and become a means for the staff to gain control as well as provide 

help and support (Palmblad & Petersson, 2003). The examples show that these 

adolescents are regarded as particularly difficult to motivate. Humor and physical 

contact become means for the staff to engender trust, which is used to manage 

situations in which there is no consensus. The staff also use various evaluation 

and reward systems to induce the young people to reflect about their behavior, 

since the adolescents are believed to need rapid, concrete rewards and feedback in 

order to participate and be motivated to change.  

Ultimately, there is also the threat that the way back will be closed if the ado-

lescents do not adjust, which they are worried will happen. There are two lines in 

the activities. The first is based on the notion that the dialog will lead the adoles-

cents to want to participate and where the young people develop self-control and 

want to adjust; that self-regulation has been achieved. Here, the ascribed identity 

categorizations are accepted, which may provide a way out of the setting (Goff-

man, 1973; Järvinen & Mik-Meyer, 2003). The second line involves the adolescents’ 

continued resistance, whereupon the severity of external control is increased in-

stead. Examples of both the staff’s and the adolescents’ inventiveness in how they 

manage everyday life in order negotiate about which line will apply are never-

ending.  
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Mixed discourses 

The analysis of the interviews with staff brings to the fore the staff’s beliefs about 

the settings and how these beliefs set limits for what is considered reasonable, im-

portant, and possible. The underlying ideas make it clear that the young people’s 

change is seen as primarily dependent on the adolescents themselves, but that 

change is likely and possible through the adolescents’ involvement. The results 

show that the young people are regarded as responsible to a great extent for living 

up to the demands society puts on individuals of that age. The staff are expected 

to manage the setting of physical boundaries, to use coercive measures, and to 

manage other repressive elements. The settings balance between coercion and vo-

luntariness and may be described as a balancing practice where the staff are left 

with a great responsibility for the adolescents. Parental contact is not particularly 

extensive in relation to how often the staff see the young people, even though the 

staff say that the parents are an important element in bringing about change in the 

young people. 

The staff formulate their task and their professional work by using categori-

zations, primarily from psychological, medical, educational, and social psycholog-

ical disciplines simultaneously. The categorizations are complex and sometimes 

contradictory. No definitive difference can be seen among how various profes-

sional groups explain the difficulties in the interviews, but there are clear differ-

ences between the settings, including as to whether the adolescents are related to 

others or seen as ‚solitary‛ and whether the difficulties are related to learning or 

psychological health. In the staff’s opinion, how the previous school handled the 

situation does not play a critical role in these young people’s problems and is not 

regarded as part of the solution. Nevertheless, the staff see their task as one of 

creating alternative environments with greater acceptance for the adolescents’ 

behavior.  

 

Setting-related categories 

In addition to Best’s (1994) method of categorizing troubled children, the inter-

views include labels found within an educational, psychosocial, or social educa-

tional field of knowledge (Madsen, 2005; Egelund, Haug & Persson, 2006). The 

labels can be linked to the methods used and to what the staff believe they can 

help with. In this way, the categorizations legitimize the settings (Billig et al, 1989; 

Mäkitalo, 2002). These categorizations may be related to how the adolescents have 
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learned – or not learned – or to their psychosocial situation. The adolescents are 

labeled with various appendages, such as adolescents with concentration difficul-

ties, with reading and writing disabilities, or with psychosocial problems.  

The categorizations are also linked to that staff can work with teaching the 

adolescents or helping them deal with their psychosocial situation and they are 

action-oriented and setting-related (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006; Mäkitalo, 

2003, 2006). These are categorizations that are connected to the settings and which 

do not clearly put responsibility on any adult agent. Thus, the categorizations 

serve to reduce the burden of guilt and consequently facilitate negotiations be-

tween the actors concerning the desired change. These categorizations increase the 

staff’s capacity to explain their methods; that is, this is something the staff can and 

should perform.  

 

Multiple identities 

The adolescents are placed in the studied settings because they have been as-

sessed as deviant in various ways. This is what is supposed to be changed and 

corrected during the stay. Negotiations take place concerning possible identities 

and on how the transition to ‚normal‛ everyday life will become possible. Their 

endeavors to change and improve emerge clearly in the analysis of the interviews 

with the adolescents. The young people have been ignorant, sick, aggressive, dis-

trustful, criminal, vague, misunderstood, and different. They are supposed to be-

come knowledgeable, healthy, calm, trustful, obedient, responsible, clarified, understood, 

and the same, and go back to being “normal” teenagers. None of these categories are 

related to school even though that return to school and to be pupils is one of the 

the goals. The risks and opportunities of transition from a separation back to the 

regular, the ‚normal‛, to the places where all other children are, emerge in the 

analysis of the interviews. Accordingly, the adolescents’ opportunities for a ‚nor-

mal‛ childhood and adolescence are at stake in these settings.  

 

DISCUSSION 

This study clarifies how the staff manage the dual task of controlling and support-

ing the adolescents. The studied settings emerge as arenas in the borderland of 

normality, where it may still be possible to return to the ‚normal,‛ but placement 

of adolescents in these settings may also solidify a problematic identity. In this 

setting there are processes going on of both clientification (Cedersund & Säljö, 
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1993) and declientification (Messmer & Hitzler, forthcoming). Discourse of family 

are challenged but also used, when the main task appears to be fostering the 

youth more than educating them. 

 

Environments and activities engender a desire for normality 

The ethnographic material shows that the various practices are very similar with 

regard to organization of time and space. There is a contemporaneousness and 

flexibility in the environments and the activities, which are governed by how the 

adolescents and the staff in the situation negotiate the terms or how the situation 

should be defined. The same space may be used as a kitchen or a waiting room, 

the telephone room becomes the conversation room, and the group room is also 

used as a staff lounge or classroom. As a result of the lack of clarity concerning 

what the adolescents are supposed to do there, the practices offer an arena for ne-

gotiations about what should take place and who the adolescents are. In this way, 

the settings may be seen as balancing between different interpretations of the ado-

lescents’ situation and places where the negotiations themselves are a matter of 

avoiding conflict.  

The results of my study show that it is precisely the informal aspects of envi-

ronments and settings and the social care provided to the adolescents that build a 

relationship. The relationship provides the motivation that influences the adoles-

cents’ willingness to change. In light of the Swedish National Agency for Educa-

tion’s (2007a) criticism that certain special education classes were run as social 

care programs to an unacceptable extent, it is interesting that the social care efforts 

can be described as a path to change. Social care for the young people lays the 

foundation for a relationship, which in turn creates willingness and motivates the 

adolescents to learn, for instance. In this way, the results of this study show that 

social care becomes a prerequisite for learning, where learning is not given higher 

priority than care, which can otherwise be the case in quasi-school settings (see 

e.g. Halldén, 2007, on the concept of educare).  

For the adolescents, the accepted care becomes a prerequisite for them to be 

able to leave the setting. The adolescents themselves express a willingness to be 

allowed to go back, to become ‚normal‛ individuals in ‚normal‛ environments. 

In the interviews, the adolescents express their thoughts about trying to figure out 

what is expected of them to make this possible. Earlier studies show that the ado-

lescents do not participate in the goals, for instance (Bryderup, Madsen & Per-
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thou, 2002). However, the results of the interviews with the adolescents, in this 

study, show that they are participatory in the sense that they are aware of what is 

at stake for them: their opportunities for normality. 

 

Problematic identities  

Adolescents with many different types of difficulties are mixed in the studied set-

tings and the staff arrange various types of interventions for the adolescents, de-

pending on which problems are in primary focus. The study shows that people 

who work with troubled children and adolescents have no unambiguous common 

discourse or action alternatives that may be regarded as the sole province of this 

type of setting. The staff try to realize social care that is governed by pediatric ex-

perts, such as various types of social workers, doctors, and psychologists. The 

staff borrow language, categorizations, and approaches from other knowledge 

domains. In these practices, several discursive influences can be discerned in envi-

ronments and activities. This is why it is difficult for the staff to achieve accounta-

bility.  

The fundamental assumptions about how problems arise – how the difficul-

ties are explained and what can be done about them – have consequences on the 

organization of everyday life. Various combinations and confluences occur be-

tween different discourses in the settings. In addition to the clear social care dis-

course, the results of observations and interviews show six different orientations of 

the settings. The theoretical foundations of these orientations are found in several 

different fields: cognitive psychology, psychodynamic theory, interactionist theo-

ries, and they resemble the cross-disciplinary theoretical nature of social educa-

tion and special education theory. 

While the staff try to understand and explain the adolescents’ difficulties, the 

young people concentrate more on trying to figure out what they must achieve in 

order to get out and go back to their lives outside. The analysis of the interviews 

with the adolescents shows that the young people’s opportunities for something 

that may be considered a ‚normal‛ childhood and adolescence are at stake in 

these settings. The interviews with the adolescents show to a varying extent that 

the orientation of the studied settings provides the prerequisites for mitigating the 

problem-oriented identities the adolescents have or are in the process of adopting. 

When the various methods based on different theories are mixed in these settings, 

the effect of all of the variously burdensome ways of defining the situation, the 
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adolescents, and the actions, may be multiplied many times over. It requires a 

great deal of resistance from the young people to survive being in these environ-

ments without identifying themselves as a person with faults and shortcomings.   

By holding the adolescents accountable, it becomes possible through separa-

tion to deal with the problems in another environment. The solutions are not re-

lated to the situation in which they were first noticed; instead, the problems are 

regarded as attached to adolescents, which means they can be recreated, judged, and 

corrected somewhere else. Society’s attention thus need not be directed at how the 

regular school could be adapted to meet these adolescents’ needs. Nor do parents 

have to participate more than marginally. When the focus is on the child’s own be-

havior, the relationship with the parents need not become the object of attention 

and the important thing becomes instead the relationship with the staff. The takeo-

ver is a fragile one, however, since the relationship with the staff exists only as long 

as the adolescents are placed in the settings. Nor does the individualization of diffi-

culties mean there are any clear directives for how the staff should act on an every-

day basis. It becomes the adolescents themselves who must carry both their own 

and society’s shortcomings, a heavy burden that has impact on their future lives. 

 

CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH 

The methodological contribution of the thesis to educational research has to do 

with providing an opportunity to direct attention at everyday life, interaction, and 

processes of identity formation and the implications a practice such as those stud-

ied may have for the adolescents’. The methodological contribution is provided by 

the presentation and work of the thesis within an international, social construc-

tionist research tradition in the field of child welfare, which focuses on processes of 

categorization and identity. The work is given international relevance through the 

use of internationally accepted discourse analytical concepts like categorization 

and identity, as well as two instruments of analysis: interpretive repertoires 

(Wetherell, 1998) and accountability (Hall, Slembrouck & Sarangi, 2006). 

Studies through analysis of everyday situations in the practice of pedagogi-

cal work provide valuable knowledge about the processes and implications of 

efforts to bring about change upon the clients whom the effort affects. The study 

shows that the adolescents are categorized primarily based on differences consti-

tuted of various types of psychological, educational, or social problems. Future 

research could focus on how adolescent behaviors are constructed based on the 
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more classical way of dividing differences by class, gender, and ethnicity. Age 

could also be one such possible categorization where the study results indicate 

that the adolescents in these environments are both regarded as younger children 

when the adolescents perceive that the setting is like ‚daycare,‛ but also as older, 

when the adolescents are regarded as criminals.  Age is a category that are rarely 

used by the staff because they don’t find it useful. Another track in the results 

shows that there is little variation in the staff’s professional backgrounds and that 

many of the ‚pediatric experts,‛ such as doctors, child psychologists, and social 

workers are largely absent from these settings. Studies of multiprofessional teams 

in special care settings for children and adolescents may shed light on the ques-

tion of how various discursive patterns manifest in various ways and in which 

situations various experts may be regarded as having greater authority to interp-

ret and can influence the choice among alternative actions in everyday practice. 
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Bilaga 1: Transkriptionssymboler 

 

.....                                     paus  

(.)                                      kort paus 

VERSALER                     högt tal 

(XX)                                  ohörbart tal 

under                               betonat  ord/tal 

(kommentarer)               beskrivningar av icke-verbal aktivitet 

(mm)                                 hummande av intervjuare (S) 

      

 

Bilaga 2: Empirisk insamling och bearbetning 

Tabell: Empirisk insamling och bearbetning 

Period Empirisk 

insamling/återkoppling 

Empirisk  bearbetning 

höst 2002 Planering fältstudie.  

vår 2003 Samtycken inhämtas. 

höst 2003 
Fältstudien inleds 

på Vallby HVB och Myrmarken .  

Transkribering av fältan-

teckningar.   

vår 2004 
Fältstudien fortsätter samt inleds 

på Sandbacken och   

avslutas med 33 intervjuer . 

Transkribering av inter-

vjuer. 

höst 2004  
Kvalitativ innehållsana-

lys av intervjuer med de 

unga och transkribering 

och analys av  

Filminspelningar. 

vår 2005 
Diskursanalys av inter-

vjuer med anställda och 

unga.  höst 2005 

 

vår 2006-2009 Återkoppling på de tre verksam-

heterna.  

Analysen fortsätter och 

fördjupas. 

 

2009-2010 Studien färdigställs och 

presenteras. 

 

 



 

 

Bilaga 3: Tidsöversikter 

Vallby HVB:s översiktliga innehåll 
Vardagar:  

06.30-7.15         Väckning.  På vardagar vid halvsju/sju och frukost.  

 

8.20-09.30         

 

Första lektionen. Individuellt skolarbete enligt beting som 

pojkarna får för dagen, veckan eller längre tid beroende på vad 

de bedöms kunna klara av. 

09.30-09.40       Rast. Alla pojkar går till sina rum eller till TV-rummet. De 

pojkar som har lov att röka, röker utanför. De anställda går ut 

och står utanför och pratar med pojkarna.  

09.40-10.30       Andra lektionen. Individuellt skolarbete i skolsalen 

10.30-10.40 Rast.  Samma innehåll som den tidiga rasten. 

10.40-11.20 Tredje lektionen. Individuellt skolarbete i skolsalen 

11.30-12.10 Lunch. Pojkarna äter i köket. Oftast hinner de äta före lärarna 

och pojkarna skyndar sig ut på rast. 

12.10-13.00 Fjärde lektionen. Individuellt skolarbete. 

13.00-16.00 På eftermiddagen fram till middagen kl 16.00 kan pojkarna välja 

på lite olika aktiviteter. Eftermiddagstid betraktas bara 

ibland som egen tid där de kan göra det de vill och då är ofta 

pojkarna i sina rum eller i deras eget TV-rum. Ibland finns 

samtal med psykolog inbokade på egen hand eller tillsammans med 

föräldrar, socialtjänst eller andra samverkanspartner.  Två 

gånger i veckan ska Tv-rum toaletter och egna rum städas på 

eftermiddagen och det ska även inkludera städning av skolan. En 

del vill ”arbeta” och kan då hjälpa till i lantbruket och på så 

sätt tjäna lite extrapengar. 

16.00 Middag. Pojkar och anställda äter i större utsträckning till-

sammans än vid lunchen. Dock ej med kökspersonal. 

16.30 ca   Efter kvällsmålet kan de anställda, om pojkarna bedöms ha skött 

sig väl åka på olika gemensamma aktiviteter oftast bad, bowling 

eller biljard. Det sker inte varje kväll och inte under någon 

av de kvällar när jag är närvarar. 

17.30 Kvällssmörgås. Pojkarna och personal äter tillsammans i köket. 

18.00-22.00  Kvällar. Oftast tid där pojkarna själva bestämmer vad de gör. 

Ibland dröjer pojkarna sig kvar i köket och samtalar med de 

anställda där. Senare på kvällen kan pojkarna se på TV eller 

spela dataspel/TV-spel på sitt eget rum eller spendera tid med 

de anställda eller varandra i pojkarnas TV-rum. Ibland förläggs 

någon fritidsaktivitet på kvällen t ex bio eller bad. 

22.00 Läggdags. Pojkarna ska vara inne på sina rum.  



 

Helger och 

ledigheter: 

Många av pojkarna åker hem på helgerna antingen varje helg 

eller varannan. När det är skollov åker de ofta hem till för-

äldrar hela eller under stora delar av lovet. Dessa regelbundna 

inslag av vistelse i hemmet gör att Vallby ibland påminner om 

en internatskola. Hemmavistelserna motiveras av personalen med 

att det ger stoff till att arbeta med pojkarnas svårigheter när 

de kommer tillbaka. Ibland håller personal kontakt under vis-

telsen i hemmet, men oftast hör de anställda efter hur det 

fungerat genom telefonsamtal vid hemvistelsens slut. De pojkar 

som är kvar på helgen är lediga från skolan och har längre 

sovmorgnar och planerar det de vill göra tillsammans med den 

personal som arbetar denna helg. Det finns utrymme för egen tid 

som pojkarna bestämmer över själva. På helgen är ofta ett av 

inslagen videofilm och ett viktigt inslag enligt pojkarna är 

att få köpa godis för veckopengen som delats ut på fredagen. 

 

Myrmarkens översiktliga innehåll 
Vardagar: Frukosten ska ätas hemma, men flera av pojkarna säger ofta att 

de inte hunnit ätit frukost. 

8.30 Morgonsamling på golvet i korridoren i ring. Anställda och poj-

karna pratar om gårdagen och dagens aktiviteter. Information om 

planeringen idag. Avslappningsövningar och musik. Alla pojkarnas 

privata saker samlas in t ex mobiltelefoner, gameboyspel, buss-

kort och andra saker som enligt de anställda tar uppmärksamhet 

från undervisningen innan de går in i klassrummet. 

9.00 ca    Morgonsamlingen bryts upp och övergår i EA, eget arbete utifrån 

veckans individuella beting i klassrummet. 

10.00-10.20 RAST Gemensam paus med smörgås. Alla sitter tillsammans, en av 

pojkarna har gjort i ordning måltiden, pojkarna ska gå ut en 

liten stund men dröjer sig hellre kvar runt bordet. Förhandling-

ar sker oftast mellan pojkar och personal om pojkarna måste gå 

ut. 

10.20 Eget arbete i klassrummet. 

11.00 Gemensam lektion t ex engelska eller SO, samhällsorienterade 

ämnen i klassrummet. På fredagar planeras här nästa veckas egna 

arbete 

11.30-12.30   LUNCH. Denna äts tillsammans lärare, pojkar och kokerskan i 

köket. Samma förhandlingar sker ofta igen om pojkarna måste gå 

ut. Lärarna uppmanar t ex pojkarna att gå ut och andas tio ande-

tag eller springa runt huset och det brukar de ofta göra. 

12.30 Vissa dagar idrott, hemkunskap eller slöjd i en annan större 

skolbyggnad, annars tid att ta ut förmåner enligt teckenekonomin 

(se kapitel 5) eller jobba ikapp sitt eget beting.  

13.50-14.00 Samling och utvärdering. I klassrummet sker en genomgång av 

poängsättningen vid slutet av sista lektionen. På fredagen görs 

en större utvärdering av lärarna utifrån varje elev under veck-

an. Eleverna uppmanas utvärdera sina prestationer och beteende. 

Lärarna har fyllt i ett papper med omdömen om hur pojkarna arbe-

tat under veckan, ett för varje pojke individuellt med positiv 

och negativ feedback. Detta diskuteras på den sista lektionen 

och skickas med hem till föräldrarna. Feedbacken kan även bestå 

av kritik eller beröm om hur läxläsningen fungerat hemma.  

14.00 och 

därefter 

Skolan slutar. Alla privata saker delas ut. Några eftermiddags-

aktiviteter finns inte ordnade genom Myrmarkens regi utan de 

flesta av pojkarna beger sig hem. Det är ovanligt att pojkarna 

är aktiva i föreningar eller i fritidsaktiviteter på eftermidda-

garna eller kvällar. Någon har en förlängd fritidshemsplats. Det 

är dock vanligt att möten med föräldrar, pojkar och barn och 



 

ungdomspsykiatri, socialtjänst, barnhabilitering eller andra 

samverkanspartner sker efter kl 14.00 i grupprum-

met/personalrummet. Man har gemensamma föräldramöten med alla en 

till två gånger per termin. Under inskolningstiden, de anställda 

kallar den så, har lärarna möten med föräldrar och barn var 

fjortonde dag eller varje vecka. Om allt går bra i skolan så 

träffas man ca var femte vecka.  

Helger och 

lov: 

 

Pojkarna är hemma. Pojkarna har inte någon kontakt med de an-

ställda på lov eller helger. Där följer Myrmarken den reguljära 

skolans sätt att arbeta. Myrmarken gör dock ofta en skidresa 

tillsammans, men den sker inte på sportlovet, som t ex på Vall-

by, utan en annan vecka under terminstid.  

 

Sandbackens översiktliga innehåll 
Vardagar: 

 

 

6.00-8.45 Väckning sker individuellt beroende på om man ska gå i skolan 

eller vara med på Verket. Eftersom en del har svårt att komma 

upp på morgonen utsträcks väckningsproceduren länge, ibland 

nästan ända fram till att Verket börjar. De unga ordnar oftast 

sin frukost själva i små kökspentryn som finns på Sandbacken.  

8.45 Verket börjar. Ungdomarna är uppdelade på olika personal som 

skiftas under dagen. Alla ungdomar börjar dagen med att titta 

på dagens schema som sitter uppsatt på väggen på Verket och ser 

då vart de ska gå och med vem. Där finns även alla som arbetar 

denna dag, kväll och natt uppskrivna. 

9.45 Andra passet på Verket. De unga träffar två andra anställda och 

byter ibland rum för att göra en ny aktivitet. 

10.30 Gemensam kaffe/te/saftpaus i matsalen 

11.00 Tredje passet på Verket.  

12.00-13.00 Lunch. Alla äter tillsammans i köket, dock ej kokerskan. 

13.00-16.00 Eftermiddagarna består ofta av någon mer sammanhållen aktivitet 

i grupper t ex någon fysisk aktivitet som dock inte kallas 

gymnastik eller idrott, t ex fotboll, basket, utomhusspel, 

ridning. Under dagen genomförs också möten med familjer och 

socialtjänst ibland på eftermiddagen, men lika ofta på förmid-

dagarna och ibland har de unga andra möten med t ex psykolog. 

Alla förväntas delta i någon aktivitet fram till 16.00. Om de 

unga går i den reguljära skolan och kommit hem först på efter-

middagen får de gärna var med i aktiviteterna, men detta är 

valfritt. Aktiviteterna är knutna till olika rum, t ex rum för 

musik, rum för pingis, rum för samtal.  

Ca 16.30 Middag äts tillsammans med de andra unga och med den personal 

som arbetar kväll i matsalen. 

17.00 Olika aktiviteter individuellt eller i grupp. Om de unga vill 

åka och träna och bedöms klara det själv av de anställda får de 

göra det. Ofta gör de utflykter med minibussen tillsammans, 

köper glass, går på bio och ibland bowlar de. Det finns möjlig-

het att lämna stället nästan varje kväll på något sätt och ofta 

finns olika alternativ av fritidsaktiviteter att välja på. 

Helger och  

ledigheter: 

 

På helgen planeras aktiviteter tillsammans med de anställda som 

arbetar då. Önskemålen ska komma från de unga själva, menar de 

anställda. En del av de unga åker hem till föräldrar över lov 

och ledighet, men i början av vistelsen är de unga kvar på 

Sandbacken. Hela helgen är inte planerad på förhand med aktivi-

teter utan det finns en del ledig egen tid för de unga.  



 

 

Bilaga 4: Förkortningar  

ADHD            Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.  

ART                Aggression replacement  training 

BUP                Barn- och  ungdomspsykiatri 

HVB               Hem för vård eller boende 

Lpo 94            Läroplanen för grundskolan från 1994 

LVU                Lagen om  vård av unga (1990:52). 

SiS                  Statens institutionsstyrelse 

SoF                  Socialtjänstförordningen (SoF 2001:937) 

SoL                  Socialtjänstlagen (2001:453) 




