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Förord 
Denna uppsats kunde inte tagit form utan våra intervjupersoner som har ställt upp med både 

tid och värdefulla berättelser. Vi vill därför ge ett varmt tack till våra intervjupersoner. Vi vill 

också rikta ett tack till våra familjer och vänner som stöttat oss på vägen. Sist men inte minst 

vill vi även tacka vår handledare Daniel Nilsson-Ranta för hans goda tålamod, kunskap och 

vänliga bemötande.  

                                                                 TACK! 
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Sammanfattning 
Det vetenskapliga problemet som föreligger handlar om att ungdomarnas röst inte blir hörda 

gällande beslut som rör dem. Syftet med vårt uppsatsarbete var att undersöka upplevelsen av 

att vara placerad på något av SiS-ungdomshem och placeringens betydelse för fortsatt 

kriminellt liv som vuxen. Frågeställningarna fokuserar på respondenternas erfarenheter av 

tvångsvård, vad de tror att placeringen betytt för fortsatt kriminalitet samt vad de ser som 

möjliga alternativ till tvångsvårdande behandling. Frågeställningar har studerats genom en 

kvalitativ ansats där vi, utifrån ett brukarperspektiv, har intervjuat personer som tillhör aktuell 

målgrupp. Urvalet har skett via ett snöbollsurval då vi kontaktat organisationer samt nätverk 

som vi tror kan ha individer som stämmer in på kriterierna som önskas för deltagande i 

studien. Vårt resultat analyserades utifrån tre teoretiker, Howard S. Becker som behandlar 

området kring stämplingsteori och avvikandemodeller, Erving Goffman som fokuserar på 

stigmatisering samt Robert K. Merton som tar upp begreppet självuppfyllande profetia. 

Förutom de tre teoretikerna har även tidigare forskning om tvångsvård, tidigare studier om 

ungdomars upplevelser samt studier om avvikande beteende lagts till för att stärka förståelsen 

och den analytiska delen av arbetet. Resultatet från respondenterna visar entydigt på att 

brister finns inom SiS tvångsvård av ungdomar. Samtliga nämner brister avseende 

behandling, återanpassning och stöd. 

 

Nyckelord 
Tvångsvård, ungdomar, kriminalitet, drogmissbruk, avvikare, stigma, identitetsskapande. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

År 1993 bildades Statens Institutionsstyrelse (SiS) vilket är en statlig myndighet som bedriver 

tvångsvård, utredning och behandling. Myndigheten driver 25 särskilda ungdomshem över 

hela Sverige och har plats för cirka 600 ungdomar i åldrarna 12–21 år. Varje år tar SiS emot 

cirka 1000 ungdomar med olika former av psykosociala problem, missbruk och 

beteendestörningar. SiS bedriver individuellt anpassad vård och behandling utifrån den 

placerade ungdomens behov. De flesta institutionerna som för ungdomar är låsbara vilket 

innebär att ungdomarna inte får gå ut när de vill, på grund av exempelvis rymningsrisk 

(Statens Institutionsstyrelse, 2015). 

 

Ungdomar som bor på någon av SiS institutioner blir vanligtvis placerade utifrån 

socialtjänstens uppdrag och efter beslut om omhändertagande i förvaltningsrätten. 

Socialtjänstens utredning- och placeringsbeslut grundar sig på individens situation, behov 

samt omfattning av vård. De vanligaste ungdomsplaceringarna på SiS utgår från lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, paragraf 3 LVU 1990:52, vilken innebär att 

ungdomen omhändertagits på grund av eget nedbrytande beteende, samt lagen om 

verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU 1998:603) (ibid). Ungdomar som begår allvarliga 

brott och är i åldern 15 – 17 år kan blir dömda till LSU och får avtjäna sitt straff under en 

tidsbestämd period, som högst 4 år, på någon av de låsbara institutionerna. Till skillnad från 

LVU är det en domstol som tar beslut om att placera en ungdom på någon av de låsbara 

avdelningarna. Oavsett om ungdomen blir dömd till LSU eller blir omhändertagen enligt 

LVU är det enligt 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) kommunen och socialtjänsten som har 

det övergripande ansvaret för ungdomen. 

 

Planering och genomförande av ungdomens behandling är därför alltid något som sker i 

samråd med socialtjänst (ibid). De ungdomar som är placerade på en SiS-institution har rätt 

till skolgång under sin placeringstid. Utöver skolplikten, som sträcker sig upp till nionde 

klass, erbjuds ungdomarna även gymnasieutbildning. Skolan följer läroplanernas kursplaner 

och kunskapskrav. Skolinspektionen ansvarar för tillsyn och granskning. Förordning 

(1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem 

tillämpas. I lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU 1998:603) 2 § belyses 

vikten av återanpassning i samhället.  “Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall 
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utformas så att den dömdes anpassning i samhället främjas och att de skadliga följderna av 

frihetsberövandet motverkas”. Även i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU 1990:52) 13 § stycke 4, uppmärksammas främjandet av den unges utveckling och 

sociala beteende. 

 

Förutom grundläggande juridiska bestämmelser kring barn och unga gällande utredning, 

planering samt uppföljning av olika beslut är socialtjänsten skyldig att förhålla sig till 

barnkonventionen i det dagliga arbetet (Socialstyrelsen, 2009). I artikel 40 i 

barnkonventionen redovisas principen om barn och unga som begår brott.  

”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller 

befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för 

värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja 

att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället” (Unicef, 2009). 

 

År 2013 omhändertogs över 30 000 ungdomar utanför hemmet enligt LVU-lagstiftningen, 

varav cirka 1000 av dessa blev tvångsvårdplacerade inom SiS. Grunden för 

omhändertagandet och placering på något av de särskilda ungdomshemmen sker oftast på 

grund av eget beteende enligt 3 § LVU.  Socialnämndens ordförande kan även i akuta 

situationer besluta om ett omedelbart omhändertagande, enligt paragraf 6 LVU. 

Socialtjänsten utreder ungdomens behov av vård och lämnar därefter en begäran om 

tvångsvård till förvaltningsrätten som fattar beslutet. Socialnämnden ska pröva ungdomens 

fortsatta behov av vård var sjätte månad (Andreassen, 2006). År 2014 dömdes 41 ungdomar 

enligt LSU, 40 stycken var pojkar och 1 var flicka. Majoriteten av de ungdomar som dömts 

hade en medelålder på 18 år och hade begått grova brott. Ungdomens påföljd enligt LSU 

avgörs av domstol. Straffet är tidsbestämt beroende på brottets karaktär och är som längst 

fyra år (Statens Institutionsstyrelse, 2014). Ungdomarna erbjuds vård och behandling på 

särskilda avdelningar. Det är brottets allvarlighetsgrad som avgör hur länge ungdomen ska 

avtjäna sitt straff och inte dennes behandlingsbehov. Studien utgår från ett brukarperspektiv 

då vi önskar ta del av deras upplevelser och berättelser av att vara tvångsplacerad inom SiS-

ungdomshem. 
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Principen om barnets bästa finns reglerat både i socialtjänstlagen samt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. Socialtjänsten är skyldiga att utgå ifrån principen vid alla 

typer av insatser och beslut rörande barn (Socialstyrelsen, 2009). 

SoL (2012:776) 1 kap 2 § ”Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som 

är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

LVU (2012:777) femte stycket 1 § ”Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den 

unge vara avgörande”  

 

Ytterligare en artikel, som även är en grundsten i barnkonventionen, är artikel 12. Artikeln 

beskriver barns delaktighet och inflytande gällande alla frågor som rör dem. Barnet har rätt 

till fortlöpande information, möjlighet att göra sin röst hörd och rätten att ha inflytande i sin 

egen situation. Myndigheter som har ansvar att ge stöd, information och råd måste anpassa 

det till barnets mognad och förståelse (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Forskning om tvångsvårdade ungdomar och deras upplevelser av institutionsplacering är 

eftersatt och behovet av kunskap är stort (Statens Institutionsstyrelse, 2014). Det 

vetenskapliga problemet som föreligger handlar således om att ungdomar som blivit 

tvångsplacerade upplever att de inte blivit hörda i frågor gällande dem. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka personer som varit placerade inom Statens Institutions Styrelse (SiS) 

ungdomshem och deras uppfattning om placeringens betydelse för kriminalitet i vuxen ålder.  

1.3 Frågeställningar 
Hur uppfattar respondenterna påföljden de fick på grund av sitt handlande? 

Vilken uppfattning har respondenterna om SiS-placeringens betydelse för fortsatt kriminalitet 

i vuxen ålder? 

Vad anser respondenterna, som tidigare varit placerade, om alternativ till tvångsvård? 
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2. Forskningsområde och kunskapsläge 

2.1 SiS ungdomshems framväxt 

De institutioner som nu definieras som särskilda ungdomshem härstammar från 1600-talets 

uppfostringsanstalter som framförallt hade som syfte att kontrollera kriminella ungdomar. 

Genom historien har ansvaret för intuitionsvården legat på staten, men år 1982, då 

socialtjänstreformen ändrades övertog kommun och landsting ansvaret för vården som 

bedrevs på de särskilda ungdomshemmen. Kritiken av ändringen växte dock, då man ansåg 

att det saknades övergripande kontroll samt en regional obalans. De ungdomar som man 

ansåg hade tydliga vårdbehov nekades ofta plats då de ansågs vara för svårbehandlade och 

istället kunde platserna på de olika hemmen fyllas av ungdomar som inte hörde till tänkt 

målgrupp. Tidigare var Socialstyrelsen beslutsfattande kring placeringarna och staten hade 

det ekonomiska ansvaret (Andersson Vogel, 2012). Kritiken fortsatte att växa och under 

1980-talet och år 1993 beslutade man att bilda myndigheten Statens Institutionsstyrelse som 

år 1994 övertog ansvaret för de särskilda ungdomshemmen från kommuner och landsting. I 

och med detta stod staten återigen för huvudmannaskapet. I slutet av 1990-talet övertog SiS 

även ansvaret för ungdomar dömda enligt LSU. Man önskade att ungdomar som begått 

kriminella handlingar skulle bemötas med straffrättsliga åtgärder istället för sociala 

behandlingsinsatser som tidigare bedrivits (ibid). Barnkonventionen, som Sverige skrivit 

under, har också som krav att ungdomar inte ska placeras på samma institutioner som vuxna 

(Unicef, 2009). Den nya lagstiftningen kring LSU, som fastställdes år 1999, kom att ställa 

tydligare krav på vård och behandling då unga lagöverträdare skulle vara åtskilda från 

kriminalvården (Palm, 2003). 

 

2.2 Tidigare studier om ungdomars upplevelser av SiS 

År 1994 genomfördes en undersökning om tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av 

sin placering inom SiS ungdomshem. 61 ungdomar på Råby ungdomshem deltog. Flertalet 

vittnade om tristess, förvaring och en oförståelse kring syftet med deras placering (Levin, 

1997). Man kunde se en oro hos ungdomarna kring hur länge de skulle vara placerade då de 

som var där enligt LVU hade en obestämd tidsram. Levin (1997) menar att detta är 

omoraliskt och kan hämma behandlingsarbetet trots att syftet var att det skulle ses som en 

individuell behandling. Ungdomarna på Råby ungdomshem fann dock vissa positiva aspekter 

i sin placering såsom ett gott skydd, vardagsrutiner och ett personligt stöd.  
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År 2011 genomförde Socialstyrelsen en inspektion på SiS samtliga 25 särskilda ungdomshem 

där de också samtalade med cirka 270 ungdomar. Tillsynen visade att många ungdomar 

upplever att verksamheten har kompetent personal, att de blir bemötta på ett respektfullt sätt 

och att de är medvetna om sina rättigheter. Vissa upplevde dock att ett visst maktmissbruk 

infann sig och att kroppsvisitering och drogtester kunde kännas kränkande och omotiverade 

(Socialstyrelsen, 2012). Resultaten av Socialstyrelsens granskning 2011 visar att SiS 

tillgodoser barn- och ungas rättigheter och att de i huvudsak följer lagstiftningen, trots att det 

förekom brister inom vissa verksamheter. Man har kunnat se att ungdomar som placerats 

enligt LSU generellt sett är nöjdare med sin placering än de ungdomar som omhändertagits 

enligt LVU (Statens Institutionsstyrelse, 2014).  

 

I ytterligare en studie av upplevelser finner Palm (2003) att cirka 50 procent av de 

tvångsvårdade ungdomarna som var dömda enligt LSU och cirka 40 procent av ungdomarna 

som var placerade enligt LVU att de inte hade någonting att säga till om. Palm (2003) menar 

att detta ger en subjektiv bild då man tillfrågar personer som befinner sig i systemet men att 

man ändå måste ta svaren på allvar då de utgör ett viktigt perspektiv på tvångsinstitutioner. 

 

2.3 Återfall i brott bland ungdomar 
År 2007 lagfördes 14 816 ungdomar i Sverige. Majoriteten av dessa ungdomar återfaller inte 

i brott men för vissa grupper är återfallsfrekvensen hög (Socialstyrelsen, 2008). 

Brottsförebyggande rådet, Brå (2012) menar att många faktorer samspelar för att den unge 

ska begå brott igen. De anser att bakgrundsfaktorer som marginalisering, sociala svårigheter 

och svaga resurser hos föräldrarna ökar risken för återfall i brott. Man har också kunnat se 

betydelsen av skolgång och utbildning. De ungdomar som gått gymnasiet återföll i lägre grad 

än de ungdomar som endast gått ut grundskolan, ofta med låga avgångsbetyg i årskurs nio 

(Brå, 2012). De som efter skolgången fått arbete återföll också i lägre grad än de som blivit 

arbetslösa. Om man i ungdomen varit involverad i omfattade brottslighet samt utvecklat ett 

drogmissbruk, i kombination med låg utbildning, är risken ökad för att återfalla i brott samt 

bibehålla ett socialt utanförskap i samhället även i vuxen ålder (Brå, 2012). Man har också 

kunnat se att fler pojkar än flickor återfaller i brottslig verksamhet och att det är vanligast för 

de som bor i en storstad än de som bor på landsbygden. 
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Socialstyrelsen (2008) menar att svensk utvärderingsforskning kring effektiva metoder av 

insatser till unga lagöverträdare är begränsad och man har därför låtit Institutet för utveckling 

av metoder i socialt arbete (IMS) titta närmre på forskningen, som främst är från 

Nordamerika. Man har bland annat funnit betydelsen av gruppsammansättning av ungdomar i 

behandling utanför hemmet och återfallsrisk i brott. Om man placerar ungdomar med ett 

kriminellt förflutet tillsammans minskar chanserna till goda behandlingsresultat och risken 

för återfall i brott blir således högre. Man nämner negativa processer som exempelvis 

”avvikandeträning” som kan uppstå i ungdomsgruppen och behandlingen kan därmed bli 

kontraproduktiv (Socialstyrelsen, 2008).  Även i Brå:s rapport (2012) framkommer det att 

ungdomar som fått någon vårdinsats utanför hemmet, enligt SoL 6 kap. 1 § eller LVU, 

återföll i högre grad än de som inte fått det. Socialstyrelsen (2008) förespråkar 

familjebaserade insatser för att minska kriminalitet där fokus läggs på föräldraförmågan och 

samarbete med den unge. Rutter, Giller & Hagell (1998) har kunnat se att institutionsvårdens 

inverkan på ett ändrat beteende är svagt när ungdomen återvänder till samhället. De menar att 

om ungdomen flyttar tillbaka till samma miljö den kommer ifrån innan placeringen har denne 

svårt att upprätthålla eventuella beteendemönster som skett under placeringstiden. De menar 

att forskning visat att beteendeproblemen ofta återkommer inom en tvåårsperiod efter 

utskrivning från institution. Brå (2011) har dock tagit del av en amerikansk forskning som 

visar värdet av att hitta gynnsamma mönster som i sin tur kan leda till en avgörande 

vändpunkt i det kriminella livet. Forskarna menar att viktiga händelser, i kombination med 

uppväxtvillkor och samhällsinstitutioner, kan utgöra vändpunkter. De menar att både 

informella och formella övervakningssystem, i form av nära relationer och ett socialt stöd 

kunde ge nya rutiner i vardagen, vilket hjälpte till att avstå från fortsatt brottslighet.  

2.4 Ungdomars påverkan på varandra på institution 
Bondeson (1974) finner i sin undersökning om institutioner i Sverige att befintliga asociala 

beteenden förstärktes under placeringstiden. Ungdomarna bildade subgrupper och påverkade 

varandra i negativ inriktning kring kriminalitet, narkotika och anpassningsmönster. Även 

Levin (1997) fann i sin Råbyundersökning att ungdomarna påverkade varandra på ett negativt 

sätt. De delade kriminella erfarenheter och skolade in nya ungdomar i de värderingar som 

fanns inom ungdomsgruppen på institutionen. Levin (1997) menar att systemet påverkar 

ungdomarna starkt och att det socialiserar dem till en avvikande grupp. Han menar att detta i 

sin tur leder till behandlingsmotstånd och att behandlingen därmed inte ger någon effekt. 
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Buehler, Patterson & Furniss (1966) har studerat flickor som placerats på institution. De 

menar att man tydligt kunnat se att flickorna uppmuntrade varandras antisociala beteenden 

och att man ignorerade prosociala ämnen. I ungdomsåren menar de att man söker sig till 

andra ungdomar med liknande problematik då man önskar finna en identitet. Genom att 

placera dessa ungdomar tillsammans ökar risken för negativ kamratpåverkan på institutionen. 

Andreasen (2006) menar att institutionerna måste arbeta mer förebyggande med ungdomarna 

för att undvika negativ smittoeffekt. Han menar att man måste skapa en miljö där prosociala 

beteenden och attityder dominerar och förstärks, redan i ett tidigt stadie. Man har kunnat se 

att kognitiva metoder har bra effekt när det gäller att minska antisocialt beteende, såväl hos 

vuxna som hos ungdomar (Vennard, Sugg & Hedderman, 1997). Flera studier visar att det 

inte nödvändigtvis är bättre att få behandling inom öppenvården. Lipsey (1992) menar dock 

att någon form av behandling är av vikt och bör erbjudas ungdomen då man sett en positiv 

behandlingseffekt på negativa beteenden.  

 

Andreassen (2006) tar upp vikten av relevant utbildning och kompetens hos personalen på 

institution. De bör arbeta systematiskt med ungdomarna och ha gemensamma regler. Han 

menar att om detta inte görs kan ungdomarna i sin tur komma att skadas. Personalen bör inte 

göra egna tolkningar utan ska arbeta efter gemensamma målsättningar tillsammans med den 

unge.  

2.5 Kriminalitet och social uteslutning 
Sociologen Elliot Currie (1998) har studerat sambandet mellan brottslighet och social 

uteslutning i USA, främst bland ungdomar. Han menar att en rad olika faktorer samspelar för 

att skapa ett utanförskap i samhället. Currie (1998) menar att det amerikanska samhället och 

dess marknadsstyrda socialpolitik bidrar till ökad fattigdom, hemlöshet och våld. Han menar 

också att fler ungdomar idag växer upp på egen hand, utan stöd från vuxenvärlden. Dagens 

ungdomar har svårare att få jobb samtidigt som kravet på att konsumera fler och dyrare saker 

ökar. Media visar upp en bild av ett konsumtionsmönster och en viss ekonomisk status. 

Currie (1998) menar att detta kan bidra till att ungdomar tar till illegala medel för att kunna 

uppnå önskad livsstil. Han nämner flera olika faktorer som bidragande orsaker till 

kriminalitetens utbredning och den sociala uteslutningen. Han menar att klyftorna ökar 

mellan fattiga och rika genom förändringar på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och 

ändrade skatteregler. Detta menar han leder till att olika lokalsamhällen bildas där antalet 
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arbetslösa ökar, hyrorna höjs och ett svagare socialt band i samhället skapas. Currie (1998) 

anser också att familjerna utsätts för svårigheter då ekonomiska åtstramningar sker och den 

kollektiva solidariteten i form av att hjälpa varandra minskar. Staten har även försvagat 

socialförsäkringssystemet genom minskade ekonomiska bidrag, minskad ersättning vid 

sjukdom och arbetslöshet samt ökat kostnaderna för barnomsorgen. I och med detta kan de 

vuxna tvingas ta fler jobb, vilket i sin tur kan skapa stress, oro och en frånvaro från hemmet. 

Detta påverkar såväl de vuxna då de riskerar att uteslutas socialt från samhället likväl för 

barnen som kan komma att få en försvagad uppfostran. Currie (1998) menar att samtliga 

delar leder till en social uteslutning och att brottslighet kan bli en följd på grund av detta. 

Man tar avstånd från lagliga metoder och föredrar kriminalitet för att uppnå det man önskar. 

Currie (1998) menar att detta leder till en ökad social spänning och exkludering i samhället.  

2.6 Förstärkning av en avvikelse 
Wilkins (1964) menar att man genom att uppmärksamma beteenden som anses vara 

avvikande kan bidra till att vidmakthålla dem. Han studerade avvikande identiteter och hur 

dessa integreras och hanteras i vardagen. Han menar att insatser som görs mot det avvikande 

beteendet istället kan stärka avvikandet. Det kan handla om oavsiktliga konsekvenser som 

genereras av att beteendet betecknas som avvikande. Personen som stämplats som en 

avvikare kan börja uppfatta sig själv som avvikare och därmed kommer ännu starkare 

reaktioner uppkomma från samhället. Det beteende som uppfattades som oönskat blev såldes 

starkare och vanligare än tidigare. 

 

Cohen (1980) undersökte i sin studie hur polisen försökte kontrollera olika avvikande 

ungdomskulturer under 1960-talet. Resultaten av insatserna visade sig ge ungdomsgrupperna 

större uppmärksamhet och de blev också populärare. Det polisen försökte kontrollera och 

stämpla som en avvikande grupp fick alltså motsatt effekt. Detta medförde större problem för 

myndigheterna. Cohen (1980) menar att massmedia gav en överdriven och sensationsinriktad 

bild av ungdomsgrupperna vilket orsakade moralisk panik. Cohen (1980) menar att 

avvikandebegreppet är en följd av offentliga frågeställningar som kan ses som symptom på 

en social störning i samhället. Ofta tilldelas ungdomsgrupper begreppet avvikande, vilket kan 

leda till att man exkluderar en viss målgrupp och dess kultur. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Med utgångspunkt från vårt syfte, att undersöka personers upplevelser av tvångsvård på SiS 

ungdomshem samt deras återanpassning till samhället, har vi valt att använda oss av tre 

teoretiker som anses relevanta för problemområdet. De teoretiska ramar som används i 

studien utgår från Howard S. Beckers stämplingsteori och avvikelsemodell, Erving Goffmans 

förklaringsmodeller gällande stigma samt Robert. K Merton som betonar begreppet 

självuppfyllande profetia. Genom att kombinera dessa tre teorier försöker vi få en större 

förståelse för hur och varför någon blir en avvikare. I och med att sociala faktorer och 

återanpassning i samhället har betydelse för interaktionen mellan avvikare och omgivning 

tror vi att de valda teorierna kan hjälpa oss i vidare analys av materialet. I denna del av 

arbetet kommer de olika teoretiska perspektiven att presenteras och förklaras.     

3.1 Howard S. Becker- Avvikande beteende 
Sociologen Howard S. Becker (2006) försöker, genom ett sociologiskt perspektiv, förklara 

hur och varför vissa individer utvecklar avvikande beteende i form av exempelvis 

kriminalitet, och hur detta kan uppfattas, av både individen själv och samhället. Becker 

(2006) menar att samhället är uppbyggt på både skrivna och oskrivna regler samt normer, där 

det är omgivningens reaktion på en handling som skapar avvikelsen. Avvikelsen är med 

andra ord ingen egenskap som någon av avvikarna besitter, utan ett resultat av samhällets syn 

att se på handlingen som denne utför. 

 

Becker (2006) beskriver vidare hur stegen egentligen inte behöver skilja på användare och 

icke-användare. En person kan befinna sig på ett av stegen, men har inte kommit tillräckligt 

långt i processen för att ta nästa steg. Låt säga att en person känner utanförskap i samhället på 

grund av rådande normer, och denne är villig att prova marijuana. Oavsett om personen 

”kvalar” in på kriterierna i ett av stegen, så kommer denne inte bli droganvändare om drogen 

inte finns tillgänglig, hur utanför personen än är. Känslan av utanförskap kan alltså vara 

avgörande för att bli droganvändare, men skiljer egentligen bara på användare eller icke-

användare i ett av stegen.   

 

Genom sin studie av marijuanaanvändande har Becker (1966) tagit fram en sekventiell 

modell som han kallar för avvikandekarriär. Ett första steg i avvikarkarriären börjar ofta med 

ett regel- eller normbrott som varken kan motiveras eller ens förklaras av individen som själv 

utför handlingen. Ofta ligger ingen bakomliggande orsak till grund för avvikelsebeteendet 
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och om eller när avvikelsen inte ger någon vinning, återgår de flesta personer tillbaka till det 

kulturbundna normativa samhället. De andra personerna, som väljer att fortsätta med det 

avvikande beteendet är ofta de som upplever att de inte har något att förlora, såsom 

exempelvis arbete, vänner och familj. Individerna som fortsätter processen på 

avvikarkarriären blir oftast upplärda av mer erfarna avvikare, och toppen av karriären leder 

ofta till anslutning av mer organiserade avvikande grupper. När en individ har klättrat sig så 

pass långt upp på karriärstegen som avvikare gynnas den, till skillnad från första steget, av 

sitt avvikande beteende i gruppen. Samhörigheten i den avvikande gruppen skapar en form av 

subkultur, som grundar sig i gemenskapen av att de alla är avvikande. En kvinna som 

författaren beskriver i boken, som befinner sig på sista steget i avvikarkarriären berättar att 

hon förstod att hon var drogberoende först när hon inte längre hade några i hennes 

umgängeskrets som inte använde droger. Samhällets styrande syn på avvikaren samt 

tillhörigheten i avvikelsegruppen påverkar starkt personens egen självbild.     

 

Författaren beskriver att de som väljer att fullfölja sin avvikarkarriär inte bara blir stämplade 

av omgivningen som exempelvis kriminella, utan tilldelas och “etiketteras” också med icke 

önskvärda egenskaper. Denna typ av generaliseringar skapar ofta en självuppfyllande profetia 

hos avvikaren, vilket betyder att denne ofta formar sig själv utifrån de negativa förväntningar 

som omgivningen har på honom eller henne, vilket resulterar i en avvikaridentitet (Becker, 

2006).  

3.2. Erving Goffman- Stigma 
Goffman (2011) studerar beteenden som upplevs som avvikande, varför beteendet anses vara 

avvikande och hur dessa konstrueras av samhället. Författaren menar att samhället genom 

kategorisering av människor tilldelar dem ett så kallat stigma. Goffman (2011) beskriver att 

stigman bidrar till att ge människor en stämpel som berättar att de är avvikande från normen 

och därmed inte lever upp till de förväntningar som samhället har på dem. När man möter en 

människa för första gången uppstår ett första intryck och därmed också en förväntning på hur 

personen ska vara. Dessa förväntningar behöver nödvändigtvis inte vara medvetna och sanna 

men när personen inte uppträder enligt ett visst mönster som önskas ses dem som avvikande 

och en stigmatisering sker. Goffman (2011) tar upp fysiskt, psykiskt och socialt avvikande 

beteende som tre kategorier av stigman. Det kan handla om att någon ser annorlunda ut eller 

har en funktionsnedsättning, att någon beter sig märkligt på grund av psykisk ohälsa eller att 

någon utför handlingar som inte är socialt accepterade i samhället, exempelvis kriminalitet 
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och drogmissbruk. Goffman (2011) menar att personer som stigmatiseras utifrån dessa 

kriterier inte kan nå ett socialt erkännande i samhället då de anses skilja sig från 

majoritetsbefolkningen.  

 

Goffman (2011) tar upp begrepp som misskrediterad eller misskreditabel. Begreppet 

misskrediterad uppstår när en person är medveten eller tar för givet att den avviker från 

samhället. Stigmat är inte dolt utan uppenbarar sig i interaktion med andra människor. 

Antingen väljer omgivningen att ignorera avvikelsen men ändå visar subtilt missnöje eller så 

reagerar de starkt genom att visa ett tydligt förakt. Begreppet misskreditabel handlar om att 

den stigmatiserade personen försöker dölja sin avvikelse och risken att avslöjas som avvikare 

är mindre. Dock finns en ständig oro att bli upptäckt och ett val uppstår, antingen själv öppna 

upp sig inför omgivningen och därmed minska risken för påföljder eller att fortsatt försöka 

dölja sin avvikelse och då riskera att avslöjas. De människor som anser sig tillhöra normen i 

samhället vill gärna framhålla sin egen ideologi om en överlägsenhet gentemot avvikarna, 

som de ser som mindre mänskliga. Detta skapar ett “vi” och “dem” vilket bibehåller 

fördomar och utanförskap i samhället. 

3.3 Robert K. Merton - Självuppfyllande profetia 
Den amerikanske sociologen Robert K. Merton (1968) menar att samhället är uppbyggt på ett 

sätt som kan uppmuntra till avvikande beteende. Han såg sociala värderingar och normer som 

ett sätt att sätta press på den enskilde individen att inordna sig i samhället. Gör denne inte det 

blir han en avvikare i en subkultur. Han menar att samhället har ett ansvar för att tillgodose 

medborgarnas behov genom bland annat utbildning och sysselsättning. När dessa behov inte 

uppfylls uppstår ett glapp mellan hur samhället borde vara och hur samhället faktiskt är. När 

glappet mellan rika och fattiga ökar menar Merton (1968) att vissa människor skapar en så 

kallad avvikelseinnovation vilket sker via okonventionella metoder, exempelvis försäljning 

av droger för att uppnå en kulturellt accepterad norm, exempelvis ekonomisk säkerhet. 

Merton (1968) presenterar bland annat begreppet självuppfyllande profetia. Han menar att 

våra egna tankar och mål har betydelse och påverkar om någon kommer att lyckas eller ej. 

Den självuppfyllande profetian blir således från början en falsk definition av en situation. 

Detta kan i sin tur påverka att ett nytt beteende visar sig, och i och med detta blir den 

ursprungliga falska föreställningen sann (Merton, 1968).  

 



 

12 

4. Metod 

4.1 Metodval  
Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna har 

bearbetats och formulerats i en intervjuguide, på ett sätt som ska ge intervjupersonen en 

tydlighet och begriplighet, utan risk för missförstånd. Frågeställningar och syftet med studien 

har också matchat de frågor som är valda (Bryman, 2011). Denna typ av metodval är relevant 

då syftet är att få förståelse och kunskap om personens egen upplevelse av att vara placerad 

inom SiS ungdomshem och dess påverkan på fortsatt kriminalitet i vuxen ålder. Intervjuerna 

utgår både från ett retrospektivt förhållningssätt, där respondenterna återger upplevelser samt 

berättar hur situationen ser ut idag.  

 

Studien utgår från en induktiv ansats, vilket innebär att man utifrån observationer och dess 

resultat skapar en teori. Bryman (2011) anser att en induktiv undersökning är mest relevant 

för kvalitativa studier. Han menar att slutsatserna inte alltid kan generaliseras men att de 

emellertid kan leda till nya hypoteser som sedan kan prövas. Genom att använda en induktiv 

ansats minimeras förutfattade meningar och teorier för att under processens gång kunna skapa 

nya kategorier utifrån de svar respondenterna gett (Yin, 2013). För att vara öppna inför olika 

infallsvinklar under studiens gång anses detta angreppssätt mest relevant.  

 

Studien speglas även av en hermeneutisk tolkning, vilket innebär att man önskar förstå 

människan och dess handlingar. Inom positivismen, vilken ses som hermeneutikens 

motpunkt, förespråkar man en användning av naturvetenskapliga metoder när man studerar 

människan och dennes sociala verklighet (Bryman, 2011). Georg Henrik von Wright (1971) 

ställde sig kritisk till detta då han menar att man inte kan studera den sociala verkligheten 

endast genom att förklara den, utan man måste förstå den. Hermeneutiken syftar till att tolka 

människors handlingar och det som är speciellt med dem. Då önskan är att ta del av 

intervjupersonernas erfarenheter och resultaten av dessa anses hermeneutiken vara mest 

relevant för studien. Bryman (2011) menar dock att en svårighet kan vara att tolkningen 

speglas av författarnas egna värderingar, förförståelse och kontext. 
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4.2 Tillvägagångssätt och urval 
Fyra rikstäckande organisationer kontaktades. Två av organisationerna arbetar med före detta 

kriminella personer och de andra två var självhjälpsgrupper, som har sitt fokus på att hjälpa 

personer att tillfriskna från missbruk av alkohol och narkotika. Organisationerna har valts ut 

via ett målinriktat urval. Detta innebär att de kontaktas då de anses vara relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Målet med detta val är att nå mesta möjliga kunskap inom ett 

specifikt område (Bryman, 2011). Organisationerna förde sedan informationen vidare till 

medlemmarna om aktuella kriterier för att delta i studien. I och med detta har också ett så 

kallat snöbollsurval skett, det vill säga att en kontakt i sin tur kontaktat personer som kan tros 

tillhöra aktuell målgrupp. Bryman (2011) menar att denna urvalsmetod kan vara relevant då 

det i flera fall kan vara svårt att identifiera vilka som tillhör en viss målgrupp som man 

önskar studera. Under arbetets gång upptäckte vi svårigheter med att dels hitta respondenter 

som stämde överens med våra kriterier samt svagt intresse för deltagande. I hopp om att finna 

ytterligare deltagare valde vi att bredda vårt tillvägagångssätt genom att föra fram studiens 

syfte till tidigare arbetsplatser, skola och andra i vårt kontaktnät. Flertalet av de respondenter 

som vi kom i kontakt med var män, endast en kvinna visade intresse för att delta. Kriterierna 

för att delta är att respondenten i sina ungdomsår varit placerad inom SiS ungdomshem och 

efter det haft en fortsatt kriminalitet samt uppfylla ålderskriteriet 20-40 år.  

 

Fyra personer visade intresse för att delta i studien- tre män och en kvinna. Magnus är 38 år, 

arbetar inom handel och bor i en storstad. Kim är 34 år, arbetar inom en organisation med 

före detta kriminella och bor idag i en småstad. Sebastian är 26 år, arbetar i byggbranschen 

och bor i en mellanstor stad. Oscar är 22 år, arbetar inom försäljning och bor i en mellanstor 

stad. Innan respondenterna bestämde sig för att delta i studien fick de läsa igenom ett 

missivbrev där studiens syfte och upplägg framgår, och efter det ta ställning till medverkan. 

Samtliga respondenter är mellan 22-38 år gamla och uppfyllde därmed önskade kriterier. 

Efter att respondenterna gett sitt medtycke bestämdes en plats och tid då intervjuerna skulle 

hållas. Inför intervjutillfällena skapades en intervjuguide som syftar till att ställa öppna och 

icke ledande frågor. Bryman (2011) menar att denna typ av teknik är relevant och skapar en 

flexibel intervjuprocess. Innan samtliga intervjuer gjordes pilotintervjuer, som innebär att 

frågorna i intervjuguiden testas på någon som är relativt insatt i ämnet som studien behandlar.   

Pilotintervjuerna syftar till att skapa ett tryggt och stimulerande samspel när de riktiga 

intervjuerna väl hålls. Det gavs en god möjlighet att öva på frågorna, tekniken samt upptäcka 

i vilken ordningsföljd frågorna skulle ställas (Kvale, 1997).  
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Under uppsatsens gång har frågorna i intervjuguiden justerats en aning efter varje intervju för 

att nya perspektiv har upptäckts samt för att förbättra tydligheten i förhållande till syfte och 

frågeställning. Inför samtliga intervjutillfällena gavs ett godkännande om att spela in 

intervjun då det är av vikt att fånga respondentens egna ord. Detta tillvägagångssätt är 

betydelsefullt inför den detaljerade analysen som krävs vid kvalitativa undersökningar 

(Bryman, 2011). 

 

Två intervjuer genomfördes personligen med respondenterna på Mittuniversitetet i Östersund 

och de andra två skedde via telefon. Innan intervjun började informerades respondenterna 

återigen om upplägget och att de när som helst kan avbryta, oavsett anledning. En ungefärlig 

tidsram om cirka 40 minuter angavs och respondenterna informerades att intervjun endast 

kommer att användas i denna studie. De gav också tillåtelse att deras namn skrivs ut under 

respektive citat. Ett godkännande om att spela in materialet gavs samt information om att 

intervjun endast kommer att användas i denna studie. Efter avslutad intervju fick deltagarna 

möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter om de var intresserade av att få en kopia av 

genomförd studie. Intervjun inleddes med ett fåtal bakgrundsfrågor och sedan ställdes 

genomgående öppna frågor under hela intervjuprocessen, där respondenten gavs möjlighet att 

formulera egna svar.  Efter avslutade intervjuer lyssnade vi igenom dem och transkriberade 

sedan materialet noggrant. Bryman (2011) menar att transkribering är av vikt då man behåller 

intervjupersonernas exakta ordalag och uttryck, vilket kan komma att behövas när 

meningskoncentrering används.  

4.3 Avgränsningar 
Det enda egentliga kravet som funnits på respondenterna är att de ska ha varit placerade på 

något av SiS ungdomshem samt uppfylla ålderskriteriet 20-40 år, då de troligtvis fått 

perspektiv på sin vistelse. Förutom det är inte några särskilda avgränsningar gjorda. Eftersom 

att SiS bedriver ungdomshem i hela Sverige har inga avgränsningar gjorts rent geografiskt. 

Majoriteten av respondenterna varit placerade på fler än en SiS-institution i landet, vilket 

betyder att en avgränsning av geografiskt slag hade minskat chanserna till att nå 

intervjupersoner. Inga begränsningar gällande vilket lagrum som respondenterna har blivit 

placerade utifrån har gjorts och både kvinnor och män har intervjuats, för att nå bredare 

perspektiv.  
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4.4 Analysmetod  
I detta arbete har en kvalitativ innehållsanalys används då vi anser att dem metoden är mest 

lämplig för studiens syfte. Bryman (2011) menar att denna typ av analysmetod är relevant då 

man önskar söka efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Detta har skett 

genom transkribering av intervjumaterial samt upprepad läsning av det bearbetade materialet. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har centrala teman sammanställts samt kategorier 

skapats för att tydliggöra de resultat som studien gett. För att skapa ytterligare förståelse har 

även meningskoncentrering används i form av meningsbärande citat från respondenterna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). När intervjuerna transkriberats valdes utfyllnadsord att tas bort 

då de saknar relevans. Detta har gjorts för att skapa en lättläst samt en mer förståelig text.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Under studiens gång har reliabilitet och validitet behandlats för att stärka pålitligheten i det 

material som skapats. Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om att en studie ska kunna 

genomföras flera gånger, men ändå få liknande resultat. Därför, redan i intervjuguiden som 

skapats, har formuleringen av frågor noggrant bearbetats och formulerats på ett sätt som ska 

ge intervjupersonen en tydlighet och begriplighet, utan risk för missförstånd. Det är ändå 

svårt att ge studien hög reliabilitet eftersom det kommer att vara svårt, om ens möjligt att 

replikera studien. Detta på grund av att människor tenderar att ändra både åsikter och utsagor 

med tiden, till skillnad från text som oftast är icke föränderlig. 

 

Bryman (2011) menar att reliabiliteten och validiteten är av större vikt inom den kvantitativa 

forskningen än i den kvalitativa. Inom den kvalitativa forskningen är det inte mätning som är 

det primära för att uppnå god kvalité eller pålitlighet, vilket gör att validiteten inom det valda 

ämnet inte är av avgörande roll. Bryman (2011) menar att grundbetydelsen av  

reliabiliteten och validiteten inte ska ändras, utan anpassas till den kvalitativa forskningen 

och lägga mindre vikt vid de frågor som rör mätbarhet. Forskare inom området menar också 

att det inte bara finns en absolut mätbar sanning om den sociala verkligheten, utan flera 

beskrivningar. Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar kan istället 

för reliabiliteten och validiteten handla om tillförlitlighet och äkthet i underlaget som 

presenteras.   
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4.6 Etiska överväganden 
Bryman (2011) tar upp vikten av etiska principer gällande studier som inkluderar 

respondenter. Han belyser vikten av frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Vidare menar Bryman (2011) att etiska överträdelser är vanligt förekommande i de flesta 

studier som utförs och att detta ofta beror på att personerna som är med i studien inte har fått 

ta del av alla detaljer som faktiskt rör den aktuella undersökningen. För att minimera sådana 

risker har vi använt Vetenskapliga rådets etiska principer (2011). För att undvika 

tveksamheter rörande etiska spörsmål har hänsyn tagits till fyra grundläggande faktorer; 

Informationskravet handlar om att ge en tydlig information till deltagarna som medverkar i 

undersökningen. Undersökningens syfte framgår och samtliga moment redovisas. 

Konfidentialitetskravet bygger på sekretess och anonymitet. Personuppgifter hanteras på ett 

varsamt och respektfullt sätt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Utomstående ska 

inte heller kunna identifiera deltagarna. Samtyckeskravet är viktigt då deltagaren måste 

godkänna sin medverkan i undersökningen. Denne bör också veta om att deltagandet är 

frivilligt. Nyttjandekravet handlar om att alla uppgifter som samlas in endast ska användas i 

forskningsändamål. Information ges om att allt material kommer att förstöras när studien är 

genomförd (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Innan samtliga intervjuer påbörjades förklarades uppsatsens syfte och information om att 

respondenterna kommer att vara anonyma under processens gång gavs. Respondenten 

tillfrågades och godkände att materialet spelades in. I och med detta togs hänsyn till 

informationskravet.  I början av intervjuerna meddelades respondenterna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan välja att inte svara på frågor de upplever jobbiga. Här 

behandlades samtyckeskravet. I studiens resultatdel används kortare citat utifrån vad 

respondenterna berättat. Deltagarna är anonyma och därmed används konfidentitetskravet. 

När studien är genomförd kommer allt material att raderas och i och med det uppfyller vi 

nyttjandekravet. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet av de fyra genomförda intervjuerna presenteras och 

analyseras med hjälp av tidigare forskning och valda teorier. Genom den innehållsanalys som 

är vald har olika teman tagits fram utifrån syfte och frågeställningar. De teman som valts har 

även fått underrubriker för att läsaren lättare ska kunna se och förstå analysprocessen.  

5.1.1 Tema 1: Bakgrundens betydelse 

5.1.2 Familjeförhållanden  

Det framgår, efter intervjuer och beskrivningar som respondenterna gjort, att de har präglats 

av utanförskap redan från lågstadiet. Det är ingen av respondenterna som hävdar att deras 

bakgrund och familjeförhållanden skulle vara orsaken till uppkomsten för deras egna 

avvikande beteenden, men flera menar att det kan ha haft en inverkan. Alla respondenter talar 

om föräldrar som på något vis lämnat dem, både fysiskt och psykiskt, genom antingen 

missbruksproblematik, fängelsedomar eller utlandsflytt vid tidig ålder. ”Farsan har ju suttit 

hela tiden så han och mamma har inte varit tillsammans, jag har haft en styvfarsa”- 

Sebastian. En annan respondent säger ”När jag föddes så bodde vi alla tillsammans men -84 

försvann pappa ur bilden men han kom tillbaka -96, tror jag det var. Så jag är uppvuxen med 

mamma och två systrar. Han flyttade till USA och skaffade ny familj. Han har idag fyra olika 

familjer” - Kim. Ytterligare en respondent beskriver sin familjesituation som splittrad; ”Jag 

har haft väldigt splittrade familjerelationer. Det är så än idag. Vi har inte så mycket kontakt 

och alla är spridda på olika håll i Sverige” - Oscar. 

 

Trots att ingen av respondenterna hävdar att det är deras barndom eller frånvarande föräldrar 

som är orsaken till deras egna beteenden, kan forskning från Brå (2012) visa att inte bara 

marginalisering och sociala svårigheter kan vara bidragande orsaker till ökad kriminalitet, 

utan även resurssvaga föräldrar. Även sociologen Currie (1998) beskriver sambandet mellan 

brottslighet och social uteslutning. Han hävdar att konsumtion och försvagad statlig hjälp 

ökar pressen på föräldrar att behöva arbeta i större utsträckning. Detta menar han leder till att 

ungdomar idag ofta växer upp med frånvarande föräldrar och med mindre stöd fån 

vuxenvärlden. Flera av de intervjuade personerna säger, som också Currie (1998) nämner, att 

resurssvaga föräldrar är en av faktorerna till utanförskap, men alltså inte avgörande för om en 

ungdom blir brottsligt avvikande eller inte.           
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5.1.3 Boendeortens betydelse 

Samtliga respondenter har placerats på olika institutioner över hela landet i sin ungdom, och 

ingen av dem bor idag kvar på sin uppväxtort. En av respondenterna säger att han kände sig 

som ett frimärke under de år han varit placerad. Forskning från Brå (2012) visar att, förutom 

att pojkar är överrespresenterade att återfalla i brott också att återfallsrisken är större om man 

bor i en storstad, i jämförelse med att bo på landsbygden. Å andra sidan är det storstäder som 

generellt sett har ökade arbetstillfällen, vilket borde medföra mindre arbetslöshet. En av 

respondenterna berättar att han ofta blir rastlös och uttråkad och att det, bland annat, är 

anledningen till att han snart kommer att byta stad igen. 

 

5.1.4 Utbildning och arbete 

Samtliga respondenter berättar om en problematisk skolgång kantad av skolk, ofullständiga 

betyg och utanförskap. Tecken på avvikelse, i form av överaktivitet och utåtagerande 

beteende gentemot andra elever och lärare kunde visas redan i lågstadiet. På grund av 

beteendet som uppvisades valde lärarna att placera eleven i en mindre klass med 

stödundervisning, vilket upplevdes mer som ett straff än hjälp “Det blev så tydligt att jag inte 

var lika värdefull som de andra, för att jag inte fick gå med dem, så det förstärkte väl mitt 

utanförskap”.-Kim.  

 

Respondenterna har alla gått ut högstadiet, det vill säga avslutat nionde klass. Några gick i 

skola, och fick betyg, under placeringstiden på SiS medan andra studerat efteråt. En har också 

slutfört en gymnasieutbildning med varierande betyg. Enligt Brå (2012) är både 

utbildningsgrad och skolgång en framgångsfaktor när det gäller att inte återfalla i brott. Som 

tidigare nämnts under tidigare forskning bekräftar Brå (2012) att ungdomar med 

gymnasiebetyg i lägre grad återfaller i brott än de som endast avslutat grundskolan. 

 

En annan av respondenterna berättar att han aldrig haft en tanke på att slutföra en utbildning 

eller få ett vanligt jobb. Arbetslöshet menar Currie (1998) kan öka risken för att skapa ett ”vi” 

och ”dem” då klyftorna mellan olika samhällsklasser ökar. Currie (1998) nämner också att de 

sociala banden kan försvagas och därmed finns risken för att kriminalitet ökar. Idag arbetar 

samtliga respondenter. Några respondenter berättar om sitt arbete med att stötta ungdomar 

som tidigare levt ett liv utanför samhällets normer i form av kriminalitet och missbruk. 

Respondenterna menar att egna erfarenheter är värdefulla och ser sitt tidigare liv i missbruk 
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som en lärdom att kunna föra vidare, för att förhindra att andra hamnar i samma situation. 

Dock beskriver några respondenter istället hur det tidigare livet inte varit lika meriterande. En 

berättar att han i sitt nuvarande arbete kommit in på en utbildning som kan öppna upp för 

högre tjänster inom företaget. Respondenten beskriver vidare bekräftelsen och glädjen över 

att bli antagen, men också tvivel om att inte duga.“ Efter det att jag ringt min chef för att 

berätta om antagningen började katastroftankarna, typ att de kommer genomskåda mig, tänk 

om de får reda att jag suttit på kåken och institutioner och sådana grejer, instagram och 

sådär, jag har ju varit så öppen om mitt liv. Man kommer ju inte in på den här utbildningen 

om man inte är bra men även om jag säger det så är det svårt att ta in”- Magnus.   

 

Samma respondent som tidigare uppgav att han aldrig tänkt arbeta legalt berättar paradoxalt 

nog att en av de bästa perioderna i hans liv var förra året då han fick ett arbete. Han menar att 

det gav en ny innebörd i hans liv och han kände sig speciell som människa. “Jag hade flera 

dagar förra året- en period då jag kände att livet var jävligt bra, och varje dag så vaknade 

jag upp och var glad. Jag började må bra i mig själv och jag fick mitt första jobb också, då 

kände jag mig speciell”- Oscar. Brå (2012) menar att arbete kan vara en framgångsfaktor för 

att minska återfall i brott. Respondenterna beskriver nya umgängeskretsar och ett annat 

socialt nätverk, via sina arbetsplatser.  Några nämner också känslan av att inte behöva oroa 

sig över att kunna äta sig mätta då arbetet gett dem en ekonomisk trygghet. Även vikten av att 

känna sig behövd, ha ansvar och känna en mening i vardagen tas upp som centrala områden. 

Detta uttrycker några av respondenterna har lett till en ökad självkänsla. 

 

5.1.5 Fritid 

Hälften av de personer som har intervjuats har beskrivit att de ägnat mycket tid åt olika 

fritidsintressen. Utövningen av olika sporter ska, enligt respondenterna, ha skett med 

framgång och en tro om att de skulle kunna bli riktigt duktiga i det dem gjorde. Vi frågade en 

av respondenterna vad som var bäst med att vara ung och han svarade ”För mig var det ju 

alltid fest som gällde men också sporter, jag spelade ju handboll, körde motorcross och 

sådana saker, det var ju jävligt kul så ibland kan man ju känna att man ångrar att man inte 

fortsatte med sådana saker, i vissa grejer var jag ju jävligt duktig och så också, men jag 

tyckte ju det var roligt att festa och röka hasch.  Kanske hade varit lättare om jag fått 

stöttning hemifrån också”- Magnus. En annan respondent beskriver att hans idrottsutövning 

fick honom att känna att han kunde få vara sig själv. Han säger; ”Jag höll ju på mycket med 

kampsport och det var ju mitt liv när jag var yngre. Jag var ju mycket utomlands också och 
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höll på att tävla och sådär. Allt gick ju ut på det. Gillade också att klättra i träd och sitta där 

för mig själv. För där behövde jag aldrig känna att jag skulle passa in bland andra 

människor. Jag behövde aldrig känna att jag behövde söka mig till andra människor”- 

Oscar. 

 

Genom tidigare forskning kan det tydligt ses att fritidsintressen och gemenskapen det för med 

sig ofta kan innebära en förebyggande åtgärd för att ungdomar inte ska förstärka ett negativt 

beteende. Andreasen (2006) menar att miljöer där prosociala beteenden och attityder 

dominerar och förstärks skapar positiv utveckling för ungdomar. Även en tredje respondent 

vittnar om att fritidsintressen var en bra sysselsättning, till skillnad från de andra två 

respondenterna utövades aktiviteten på ett av ungdomshemmen ”Jag hade en jättebra 

kontaktperson som drog ut mig, han försökte tygla mina raseriutbrott och så, vi hade även en 

motorcrossbana på området, så han lärde mig köra cross faktiskt” -Kim. 

 

5.1.6 Sammanfattning tema 1: Bakgrundens betydelse 

Då alla växt upp under mer eller mindre normbrytande miljöer har respondenterna lärt sig att 

anpassa sig till nya omgivningar och situationer. Många har haft flera placeringsorter inom 

SiS och eventuellt kan detta även påverkat att de också i vuxen ålder valt att flytta ett flertal 

gånger. Oavsett anledning till byte av bostadsort menar samtliga respondenter att de är som 

kameleonter. Ordet kameleont används för att beskriva anpassningen som de alla hävdar att 

de är bra på i nya omgivningar. 

 

Alla har haft svårigheter i skolan. Flera har skolkat och hamnat i normbrytande 

umgängeskretsar. Trots att gruppen bröt mot rådande normer, kan ändå en typ av anpassning 

och gemenskap synliggöras i sammanhanget. Då de redan kommit en bit på avvikarkarriären 

anpassar de sig efter andra som också befinner sig i början till eller redan i den. Trots 

skolsituationen i tonåren har alla till slut lyckats få slutbetyg och efter det arbete. Vi kan se att 

arbete haft en betydande roll i att bryta kriminaliteten. 

 

Hälften har haft fritidsintressen vilket de menar gjorde dem gott. Dock menar vi att 

fritidsintressen inte alltid är något som nödvändigtvis måste vara något gynnsamt. Den 

gemenskap man talar om kan istället förstärka de avvikelser som redan existerar då man inom 

gruppen ofta har en viss kultur. Inom många sporter finns exempelvis dopingpreparat 

lättillgängligt vilket kan ses som en negativ effekt för någon som redan har en 
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drogproblematik. Är man då en kameleont som anpassar sig efter situationen kan detta ge 

negativa konsekvenser.  

5.2 Tema 2: Upplevelser av tvångsvård 

5.2.1 Påföljd 

Samtliga respondenter förstod varför de blev tvångsomhändertagna men uppger att de hade 

svårt att förstå placeringens syfte, mer än att målet skulle vara att bryta det destruktiva 

beteendet. Några berättar att de kände en viss typ av likgiltighet. ”Det gynnade inte mig på 

något sätt. Det var ju från samma värld jag kom ifrån bara att det var inom låsta dörrar nu. 

Där inne fortsatte ju livet precis som det gjorde på utsidan” - Kim.  En uppger att han tyckte 

det var skönt att komma hemifrån och att han i och med placeringen fick en paus från 

hemförhållandena. Flera av respondenterna menar att de visste att de en dag skulle bli 

omhändertagna och att vistelserna på anstalter kunde leda till att stärka statusen inom det 

kriminella nätverket. “Man ville ju visa att man var någonting. Jag var ju ganska känd i min 

stad. Känd som en kriminell person och alla visste att jag varit placerad många gånger. Då 

var man ju tvungen att leva upp till det också” - Oscar. Vissa beskriver tvångplaceringen 

som något positivt men att de med tiden förstod att det inte var gynnsamt för dem. 

 

En respondent menar att institutionsplaceringen var det enda som hjälpte honom till att bryta 

sitt drogmissbruk.  “Jag visste att jag kommer att vara på anstalter. Jag var 19 år första 

gången i fängelset och det var nästan som att jag, såhär, nu har jag bockat av det. Det gav 

mig mer pondus på något sätt, i den åldern” - Sebastian.  Många av respondenterna berättar 

att de upplevt att de inte blivit lyssnade på samt inte fått möjlighet att delta i frågor gällande 

dem. Barnkonventionen (Unicef, 2009) deklarerar vikten av att barnet, om möjligt, är 

deltagande i processens gång. “Jag tycker att någon som är i en sådan situation i livet, den 

behöver ju verkligen hjälp och ska få hjälp också, riktig hjälp. Det är för några ställen som 

lyssnar på ungdomarnas behov. Trots att man är placerad tycker jag ändå man ska ha 

någonting att säga till om. Man känner ju fortfarande sig själv, kanske inte i alla faser men 

fortfarande känner man någonstans vad man vill göra och vad man behöver” - Oscar.   

 

De ungdomar som placerats på något av SiS särskilda ungdomshem, enligt LVU eller LSU, 

kan komma att blandas på samma avdelningar, oavsett ursprunglig anledning till placeringen. 

  Respondenterna är kritiska till detta, likt Levin (1997) som menar att detta kan komma att 

påverka ungdomarna på ett negativt och nedbrytande sätt. De menar att vårdbehovet varierar 
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för mycket och att åldersskillnaden mellan ungdomarna är för hög. “I mitt huvud är det 

såhär; 16-17 år och uppåt, då börjar du tänka mer och mer på vad du gör, alltså något 

kriminellt. Du blir dömd för någonting, något brott, och då får man ju sitta av sitt LSU, om 

det är så allvarligt. Då tycker jag att man måste få bort dem från samhället, så då tycker jag 

att det är bra. Men att mixa ihop barn, 13 år på vissa ställen och 21 år på andra ställen- nej 

det funkar inte. Av alla de människor jag känner har det inte blivit bra”- Sebastian. Levin 

(1997) menar att detta kan leda till ett starkt behandlingsmotstånd som i sin tur kan ge 

kontraproduktiva effekter. 

 

5.2.2 Vård på institution 

Respondenterna upplever tvångsvården på institution som en förvaring, med åtskilliga brister 

gällande både behandling och vård. De menar att målsättningen med placeringen låter bra 

men att det inte är något som utförs i praktiken. “Jag tycker det är mycket som ska ses över 

och göras om, det är för mycket skitsnack och för liten verkstad, det är så mycket snack men 

det händer ingenting. Alltså, när man blir placerad beskrivs det vad man ska få, men inget 

erbjuds sen. Det erbjuds på papper och framför en men det går aldrig till handling”- Oscar. 

Bondeson (1974) visar i sin undersökning att mindre än tjugo procent anser sig fått någon 

hjälp och att nittio procent menar att de skadats av vistelsen på institution. Flera berättar att 

de upplevde att de endast förvarades på institution och att personalen endast ville granska 

dem för att sedan kunna genomföra ytterligare förflyttningar. De berättar vidare att även om 

de skötte sig under placeringstiden upplevde de att de sociala myndigheterna redan bestämt 

sig för att behålla dem inom systemet. Vennard, Sugg & Hedderman (1997) beskriver att det 

är av vikt att arbeta aktivt med ungdomarna på institution och de har sett att kognitiva 

metoder haft god effekt för att minska ett antisocialt beteende. Respondenterna var under 

placeringstiden i ett skede i livet där de var i behov av hjälp men menar att detta uteblev och 

att problematiken ökade efter placeringen. “Det finns ingen behandling som erbjuds och det 

finns ingen hjälp att få. Det handlar om att sitta av tiden, på ett ställe satt vi i soffan i princip 

hela dagarna”- Oscar. 

    

En av respondenterna menar att behandling uteblev helt i ungdomsåren och att den erbjöds i 

vuxen ålder då kriminalitet och drogmissbruk ökat i omfattning. Forskning visar att det är av 

vikt att behandling av antisocialt beteende sker i tidig ålder (Andreassen, 2006). Flera studier 

visar att det nödvändigtvis inte är bättre att få behandling inom öppenvården än inom sluten 
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ungdomsvård. Dock har det visat sig att behandling ger effekt på negativa beteenden (Lipsey, 

1992).  

 

5.2.3 Sammanfattning tema 2: Upplevelser av tvångsvård     

Alla respondenter beskriver en längtan av att inte behöva vara frihetsberövade samtidigt som 

några av respondenterna, paradoxalt nog, menar att detta gav ett positivt avbrott i vardagen. 

Många menar att tvångsplaceringen blev den enda utvägen att kunna lämna den gamla 

miljön. Detta kan visa en önskan om att komma bort från droger och kriminalitet och därmed 

blir placeringen och dess syfte mycket viktigt. Under studiens gång har vi kunnat se att 

ungdomarna påverkas starkt av varandra på institution och detta menar vi kan ha en negativ 

inverkan på de ungdomar som faktiskt har en önskan om att ändra beteende och livssituation. 

 

Respondenterna menar att det är osäkert om någon behandling hade varit dem behjälplig men 

troligtvis hade det kunnat hjälpa, men menar att någon form av insats borde funnits. SiS säger 

att de erbjuder individuellt anpassad vård och behandling för varje tvångsplacerad ungdom. 

Efter intervjuerna ser vi att respondenterna inte delar den uppfattningen som myndigheten 

har. Det betyder nödvändigtvis inte att respondenterna inte har fått den vård som utlovats, 

utan att myndigheten och ungdomen kan ha olika åsikter om hur den har erbjudits. Oavsett 

om behandling erbjudits eller ej har ungdomen inte uppfattat hjälpen. Respondenterna menar 

att de inte vet om det avvikande beteendet hade kunnat undvikas om de fått behandling men 

tror att vissa negativa handlingar eventuellt hade kunnat undgås om behandling kommit i ett 

tidigare skede i livet. Istället förstärktes det avvikande beteendet och vi menar därför att 

individuellt anpassad vård, i ett tidigt stadium, är viktigt för att uppmärksamma varje individ 

och dennes behov. När de erbjudits behandling inom öppnare former har de antingen avvikit 

eller kommit tillbaka drogpåverkade. ”I början fick jag ju en SOL-placering i några veckor 

men då valde jag ju att dra därifrån” - Sebastian. 

5.3 Tema 3: Alternativ till tvångsvård 

 5.3.1 Tidigare insatser från socialtjänsten 

     Det framgår att alla respondenter haft insatser från socialtjänsten innan placeringen på SiS-

ungdomshem. Det har funnits insatser inom öppenvården och alternativ som kontaktperson, 

jourhem samt urinprovtagning för att behålla nykter- och drogfrihet har presenterats. Vissa 

insatser har varit pågående sedan respondenterna varit barn och möten har även hållits med 

föräldrarna. Gemensamt för samtliga är att de enhetligt inte tycker tvångsvård är ett bra 



 

24 

alternativ för normbrytande ungdomar, samtidigt som det går att urskilja att 

öppenvårdsinsatser inte har fungerat då samtliga återfallit i kriminalitet. När de erbjudits 

behandling inom öppnare former har de antingen avvikit eller kommit tillbaka 

drogpåverkade. ”I början fick jag ju en SOL-placering i några veckor men då valde jag ju att 

dra därifrån”-Sebastian. 

 

Socialstyrelsen (2008) förespråkar familjebaserade insatser för att minska kriminalitet hos 

unga. Man lägger fokus på föräldraförmågan och har kunnat se relativt bra resultat. I 

respondenternas fall berättar de att detta inte fungerat för att bryta ett negativt pågående 

mönster. “Först hade jag mycket kontaktsamtal med soc., sen eskalerade det ganska fort. Jag 

började ganska snabbt med allvarliga brott och då var det tvungna att sätta stopp för det”-

Oscar.  

      

5.3.2 Respondenternas åsikter om alternativa insatser 

      Respondenterna ger alternativa förslag till tvångsvård som familjehem, hem som drivs av 

före detta kriminella samt att bo kvar med föräldrarna, med mycket stöd från socialtjänst och 

andra viktiga aktörer. Alla har haft en stark önskan om att slippa tvångsvård på institution 

samtidigt som deras kriminalitet ökade och att öppenvårdsinsatser därför inte längre 

fungerade. Respondenterna beskriver att de förstod varför de blev tvångsomhändertagna, 

dock menar de att andra metoder än tvångsvård hade varit att föredra. ”Ja, att jag själv och 

några andra bra grabbar som har suttit, att man startar någon slags organisation, det finns 

ju KRIS och X-CONS och sådär med före detta kriminella och knarkare, något sådant hem. 

Vi hade en idé på kåken att man skulle utbilda ungdomar och att man är förebild, att de 

kanske ser upp till en för att de tycker man är cool eller rolig, att man aldrig ger upp om 

individen”-Magnus. De tar också upp vikten av boendemiljön.“ Jag tror kanske lite mer 

hemtrevligare miljöer och något som man kanske börjar känna som ett annat alternativ till 

hem. Man vill ju inte leva där det är fastskruvade sängar i en vägg och där du har en liten 

trägarderob som också är skruvad i väggen”-Oscar.  

 

5.3.3 Sammanfattning tema 3: Alternativ till tvångsvård 

Respondenterna beskriver att de öppenvårdsinsatser som erbjöds ofta var ett form av krav för 

att undvika att bli placerade enligt LVU.  Många såg öppenvårdsinsatserna som hot om tvång, 

vilket i sin tur ställer frågan om hur frivilligheten i sammanhanget ska tolkas. Om det skulle 

visa sig att en ungdom inte anser sig stärkt eller hjälpt av de öppenvårdsbehandlingar som 



 

25 

erbjudits blir tvångsvård det enda alternativet. Detta blir då egentligen inte ett alternativ utan 

ett krav. Efter intervjuerna kan vi tyda att många menar att de inte tror några andra 

tillgängliga alternativ eller insatser hade fungerat för dem överhuvudtaget då de redan 

kommit en bra bit inom avvikarkarriären. Det blir i och med detta en komplex situation då 

effekter av öppenvårdsinsatser uteblivit samtidigt som respondenterna menar att tvångsvård 

inte heller ger goda resultat. 

 

Även om flera berättar om känslor av likgiltighet har vi ändå kunnat se en önskan om struktur 

och rutiner i vardagen samt att få tillhöra ett sammanhang. Många menar att de vill ge något 

tillbaka till samhället genom att hjälpa andra i liknande situation. Några menar därför att ett 

boende med före detta kriminella, med egen erfarenhet och kunskap, skulle vara att föredra. 

Dock har vi kunnat se vikten av utbildad personal och även konsekvenser av när personal inte 

följer rutiner. Vi menar därför att tydliga riktlinjer måste finnas och följas av samtlig 

personal, utan eget tolkningsutrymme. Å andra sidan har före detta kriminella troligtvis 

kunskap av vad som kan krävas för att bryta med kriminalitet eftersom de själva har lyckats. 

Ungdomarna kan eventuellt få en annan typ av respekt och förståelse då de är i samma 

situation som de före detta kriminella en gång var. Möjligen skulle detta kunna leda till att 

behandlingsmotståndet inte blir lika påtagligt och i sin tur kunna generera i bättre resultat. 

5.4. Tema 4: Placeringens betydelse för fortsatt kriminalitet 

5.4.1 Smittoeffekten 

Samtliga berättar att kriminaliteten ökade efter placeringstiden och att den i vissa fall även 

blev grövre än tidigare. Olika typer av brott jämfördes på avdelningarna och de intagna lärde 

varandra nya brottsliga handlingar. Mentaliteten överlag bland ungdomarna på avdelningen 

handlade om brottslighet och droger. “Den största delen av tiden gick ut på att snacka om 

vad man hade gjort och hur man var. Det var inget fint snack, det handlade mer om att vara 

gangster. Det var mest i negativ riktning som vi påverkade varandra. Vi triggade varandra 

att göra saker” - Oscar. Klimatet menar de var hårt på avdelningen, en granskning skedde av 

de andra ungdomarna och det skapades tydliga grupperingar. Stundtals kunde det bli hotfull 

stämning och bråk ungdomarna emellan. Många menar att de kände sig tvungna till att ha en 

hård fasad utåt men att de egentligen var sköra och ville känna en tillhörighet. De berättar hur 

ledargestalter, bland ungdomarna, skapades på avdelningarna. De som blev ledare var de som 

ansågs vara störst och starkast. För att överleva, både fysiskt och mentalt, var det nödvändigt 

att visa sig tuff. Bondeson (1974) menar att befintliga asociala beteenden ökade under 
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placeringstiden och att de med tiden också kunde eskalera i omfattning. Levin (1997) finner i 

sin undersökning att mönster som dessa förstärks när ungdomar med liknande problematisk 

bakgrund placeras tillsammans “Det är aldrig bra att placera ungdomar med samma 

bakgrund tillsammans. Man blir varandras förebilder. Den som var mest högljudd eller slogs 

hårdast var den som hade kommando över avdelningen” - Kim. Buehler, Patterson & Furniss 

(1966) menar att ungdomstiden är en känslig period i livet och att man värdesätter en 

tillhörighet, även om den inte alltid är gynnsam och kan leda till normbrytande beteenden 

“Det är många som man har träffat efter placeringen. Vi gjorde och planerade brott 

tillsammans” - Sebastian.  Även institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) 

finner att risken för att återfalla i kriminalitet efter en placering utanför hemmet är större om 

man placeras tillsammans med ungdomar med liknande bakgrund (Socialstyrelsen, 2008). 

 

5.4.2 Miljö på institution  

Den fysiska miljön beskrivs av respondenterna som hotfull, då stängsel och pansarglas hörde 

till vardagen på många institutioner. Flera menar att detta är en osund miljö för ungdomar att 

vistas i och att institutionerna många gånger går att likställa vid fängelsemiljö. Vapen och 

droger på institution var vanligt förekommande. Vapen kunde lätt tas in utifrån och 

ungdomarna tillverkade även egna föremål, utan större svårigheter. Dessa verktyg kunde 

användas för att skada både sig själv och andra “En tjej bar en scarf under en längre period. 

Det visade sig att hon hade fått tag på en sax och rispat sig i hela halsen”-Kim. En annan 

berättar; “Han skulle hoppa på mig så det slutade med att jag sov med en glasflaska under 

kudden”- Magnus. Stundtals upplevde respondenterna att de behövde skydda sig från andra 

ungdomar och kunde därför manipulera personal för att få tillgång till material de ansåg sig 

behöva. “Alltså vapen, det var inte så svårt, man lurade av personalen nyckelkedjan och sen 

låste man upp till saxar och knivar”- Oscar.  En intagen provade även heroin för första 

gången inne på en avdelning. 

 

Respondenterna menar att personalen favoriserade vissa ungdomar och att de därför fick 

vissa förmåner. Det var också vanligt förekommande med outbildad personal, som tidigare 

själva varit kriminella och drogberoende. Några ansåg att detta var bra då de hade egna 

erfarenheter och kunskaper medan vissa ansåg dem vara anställda av fel anledning. 

Personalen upplevdes stundtals på ett hotfullt sätt och med en vilja av att ställa till problem 

för ungdomarna. “De var stora, typ som vakter. De gick bara och väntade på att något skulle 

ske så de fick brotta ner en och sen sätta en på isolering” - Magnus. Några berättar att de 
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anställda som inte höll så hårt på reglerna och som ansågs slappa var de som de såg som mest 

tillmötesgående. De menar också att den personalen visste att vapen och droger förekom på 

avdelningen men att de valde att inte vidta några åtgärder. “Man visste vilka i personalen som 

var slarviga och inte. Man visste exakt hur man skulle komma undan med saker. Jag kommer 

ihåg att vi gjorde vapen av rakhyvlar. Det var en personal, han vågade inte säga så mycket 

så vi sa ju bara att vi inte har någon rakhyvel” - Oscar.  I efterhand kan respondenterna se att 

detta var fel och ett stort problem som de menar bör åtgärdas. Andreassen (2006) tar upp 

vikten av relevant utbildning och enighet i personalgruppen på institution för att inte skada de 

intagna ungdomarna. Han menar att arbetet med ungdomarna måste ske systematiskt och med 

en gemensam inriktning där eget tolkningsutrymme inte är möjligt. 

 

5.4.3 Vändpunkt 

Beskrivningar om erfarenheten av att nå botten och inte se någon utväg återges av samtliga 

respondenter, på ett eller annat sätt. Den sista tvångsåtgärden i vuxen ålder visade sig senare 

rädda livet på en av respondenterna. “Man brukar säga att en kvinna stannar hos sin man 

som slår henne tills han slår henne hårdare än vad hon slår på sig själv och så blev det för 

mig i missbruket. Jag slutade fungera, jag kunde inte upprätthålla min identitet och image 

utan jag satt till slut bara i ett hörn och grät och skrek och kom inte utanför dörren. Då visste 

jag någonstans att nu är det över” - Kim. För många har det varit av vikt att gå på öppna 

möten och träffa andra människor med liknande problematik. Där kunde de tala öppet om sitt 

missbruk utan att bli stämplade och detta i sin tur motiverade dem till att fortsätta att vara 

nykter- och drogfria. Några respondenter har funnit mening med att kunna hjälpa andra som 

befinner sig i samma situation som de tidigare själva gjort, bland annat genom att föreläsa om 

egna erfarenheter.  

 

En respondent säger att han behövde straffas gång på gång för att till slut kunna inse att han 

inte levde det liv han önskade. “Nu har jag äntligen vänt på mitt liv totalt så nu är det riktigt 

bra men det är bara på grund av att jag gått igenom allt och gjort den här skiten. Jag blev så 

jävla less på det men om jag inte hade fått alla konsekvenser på konsekvenser så hade jag 

nog fortfarande hållit på”- Sebastian.  Brå (2011) har tagit del av amerikansk forskning 

angående vändpunkter i livet som gör att kriminella personer slutar begå brott. De nämner 

vikten av social återanpassning i form av både informella och formella kontakter, såsom 

familj och samhälle. Den gemensamma nämnaren för samtliga respondenter är att de 
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hamnade på en punkt i livet där en förändring var nödvändig “Drogerna funkade inte längre, 

jag hade sargat mig själv så jag fick göra valet- vill jag leva eller dö?”- Kim 

 

5.4.4 Livet efter institutionsplacering 

Alla respondenter vittnar om fortsatt kriminalitet och drogmissbruk efter placeringen vid SiS-

ungdomshem. De har begått brott som de senare också kom att dömas för och alla har någon 

gång suttit i fängelse. Ingen av respondenterna kan dock med säkerhet säga att det var 

placeringen i sig som utlöste en ökad destruktivitet men de tror att det kan ha varit en av 

många bidragande faktorer. En respondent beskriver att han kan sakna de kickar som han fick 

under sin brottsliga karriär. Kriminaliteten menar han har präglat honom och att det därför 

kan vara svårt att avstå brottsliga handlingar. “Det var kriminaliteten jag föll dit på, jag 

saknade spänning i livet och då valde jag att göra inbrott. Jag tyckte vardagen blev för grå 

helt enkelt och jag kan sakna det där att allt inte är så jävla ansvarsfullt. Jag vet inte men att 

få göra lite som man själv vill, jag saknar ibland det där lite rebellaktiga” - Oscar. Många 

respondenter berättar att den positiva känslan av att vara fri även kan leda till känslor av att 

behöva ta ansvar och leva efter normen i samhället. De beskriver att detta både är det som de 

njuter av samtidigt som de menar att det är det som är mest påfrestande i vardagen. Rutter, 

Giller & Hagell (1998) menar att det är svårt att upprätthålla ett ändrat beteendemönster efter 

en institutionsplacering om man återvänder till samma omgivning som tidigare. 

 

5.4.5 Sammanfattning tema 4: Placeringens betydelse för fortsatt kriminalitet 

Målet med att placera ungdomar på institution är att hjälpa dem att återanpassas i samhället. 

Resultatet i vår studie visar dock att det blivit det motsatta. Respondenterna berättar om 

psykisk påfrestning av att vara placerad med andra ungdomar med liknande problematik. En 

gemensam nämnare är att man på ett eller annat sätt försökt finna en grupptillhörighet och 

identitet. Ett alternativ hade eventuellt varit att nå kontakt med prosociala ungdomar i en 

miljö utanför institutionen och därmed få chans till att skapa nya sunda relationer. På 

avdelningarna hjälper ungdomarna istället varandra att förstärka de kriminella mönster som 

redan finns. Samtidigt har vi sett de intagna ungdomarnas förmåga att föra vidare kriminella 

tankemönster till andra är stor och kanske är det då inte enbart positivt att låta de komma i 

kontakt med andra ungdomar som står utanför detta. Eventuellt skulle detta kunna leda till att 

fler ungdomar hamnar i kriminalitet samtidigt som det är viktigt att belysa andra positiva 

beteenden.  
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Miljön beskrivs av respondenterna som osund, såväl bland ungdomar som personal. Vi kan 

skåda en fortsatt negativ omgivning kantad av drog- och brottrelaterade tankemönster. Några 

berättar också att subkulturer skapades på avdelningarna. Detta kan möjligen bidra till 

svårigheter i att främja en sund utveckling samt att den redan existerade avvikelsen förstärks. 

Samtidigt menar flera att grupptillhörigheten är viktig för att få känna sig behövt och delaktig 

i ett sammanhang, även om den inte alltid ger positiva effekter. Vi finner det också 

anmärkningsvärt att personal tillåts arbeta på institutioner utan adekvat utbildning när 

situationen på avdelningarna ser ut som den gör. Denna typ av institutionsmiljö kan 

eventuellt leda till att placeringen inte får de effekter som är önskvärda. 

 

Vi kan se att det varit av vikt för många att gå på öppna möten och träffa andra människor 

med liknande problematik. Där har respondenterna kunnat tala öppet om sitt missbruk utan 

att bli stämplade. I och med detta kan vi se vikten av att finna en gemenskap hos andra med 

liknande bakgrund. Detta kan å andra sidan bidra till att man fortfarande tillhör och 

identifierar sig med en grupp som ses som avvikande i samhället vilket eventuellt skulle 

kunna försvåra den redan utsatta situationen. Respondenterna menar dock att gemenskapen 

gjorde dem motiverade till att fortsätta vara nykter- och drogfria, vilket också ledde till en 

livsförändring. 
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6. Analys 
Utifrån intervjuerna kan det utläsas att samtliga respondenter började, det Becker (2006) 

kallar avvikarkarriär, redan i tonåren genom snatteri eller andra mindre allvarliga kriminella 

handlingar. I tonåren eskalerade beteendet och samtliga av respondenterna vittnar om att de 

testade droger för första gången och begick allvarligare brott, som exempelvis misshandel. 

Några av respondenterna beskriver att de hamnade i fel umgängeskretsar och att omgivningen 

påverkade dem mycket. De menar att de var tvungna att leva upp till de förväntningar de 

ansåg att samhället och den egna gemenskapen hade på dem. Becker (2006) beskriver att 

avvikandekarriärer sällan ger personen tillfredställelse av sina avvikande handlingar till en 

början, men att man utvecklar detta i flera steg, genom att avvikargruppen gynnar beteendet, 

vilket är det som ofta driver personen längre upp på stegen. Genomgående i studien kan vi se 

att samhället reagerar stark på de olika avvikelserna, eftersom att ungdomen skadat antingen 

sig självt eller omgivningen. Dock skapar samhällets reaktion på situationen ofta en 

förstärkning av avvikelsen, och i förlängningen också ungdomens självbild (Becker, 2006). I 

resultatdelen beskriver några respondenter hur vistelserna på anstalter kunde leda till en högre 

status och ökad respekt i deras umgängeskretsar, medan de fortfararande stigmatiserades i 

samhället. Beckers (2006) teori beskriver att personer som befinner sig i avvikarkarriären kan 

skapa något som kallas avvikarstatus. Statusen skapas efter att personen brutit mot uppsatta 

regler och därefter definieras av andra helt och hållet som avvikare. Definitionen som 

avvikare blir styrande och personen tilldelas endast egenskaper utifrån sitt avvikande 

beteende. Personer som är definierade utifrån detta skapar ofta en självuppfyllande profetia, 

vilket leder till att personen formar och lever upp till en bild som andra har av den. 

 

Merton (1968) förtydligar samhällets roll i skapandet av avvikelse och menar att när glappet 

mellan rika och fattiga ökar skapas en så kallad avvikelseinnovation. En person gör något 

lagöverskridande för att på så sätt uppnå en viss typ av norm, även om det inte följer 

samhällets normer. Han nämner drogförsäljning som ett exempel för att uppnå en ekonomisk 

stabilitet. Merton (1968) menar att detta leder till en självuppfyllande profetia, då både 

individen och samhället har skapat en viss syn på personen. Både omgivningen och individen 

har liknande tankar och till slut blir dessa verklighet.   

 

Alla respondenter har berättat att de har bott på fler än en institution. Besluten som har tagits 

under vårdtiden angående omplaceringar bedömer respondenterna till viss del vara befogade. 

Vi ställer oss dock ändå frågande till hur det ska gynna ungdomar med destruktiva beteenden 



 

31 

att behöva flytta på sig så många gånger som beskrivs, byta miljöer och gång efter annan 

behöva göra försök att skapa nya band med både personal och andra omhändertagna 

ungdomar. Den självuppfyllande profetian som Becker (2006) beskriver ses stiga i grad ju 

längre och ju oftare ungdomen varit placerad. Goffman (2011) beskriver fysiskt, psykiskt och 

socialt avvikande beteende som tre kategorier av stigman. Dock är det viktigt att poängtera 

att avvikelse har olika betydelse beroende på i vilket socialt sammanhang ungdomen befinner 

sig. Det som ansågs normbrytande på utsidan kunde vara legitimt, och till och med 

normaliserat i institutionsmiljön där de befann sig. Under placeringstiden kunde det alltså 

anses främmande om någon avvek från avvikargruppen. Vi menar att goda intentioner från 

samhället kan leda till negativa konsekvenser, men att alternativet att inte agera inte heller är 

ett alternativ.  Becker (2006) menar att alla orsaker till problematiken inte verkar samtidigt, 

utan utvecklas ofta i ordnad följd.  Det ena leder till det andra som leder till det tredje, genom 

att stegvis följa en persons utveckling kan beteendeförändringar upptäckas och det är först 

när avvikelsen är synlig som den kan hanteras. Med andra ord skulle det, utifrån Beckers 

(2006) teori kunna handla om att i tidigt skede, under barnets eller ungdomens tidiga 

utveckling kunna stoppa, eller åtminstone förebygga att utvecklingen av det avvikande 

beteendet eskalerar. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, då vi önskat få större kunskap och 

förståelse av SiS-placeringens betydelse ur ett brukarperspektiv. Efter läsning om olika 

alternativa metoder tyckte vi därför att semistrukturerade intervjuer, där respondenterna 

själva får berätta om sina upplevelser kändes mest användbar. Dock förstår vi 

begränsningarna av valet då kvalitativa studier och dess resultat inte går att generalisera och 

resultaten är begränsade till en specifik kontext. Även om vi har förstått att det inte alltid är 

avgörande hur många respondenter som till antal deltar i studien, hade vi gärna intervjuat fler 

personer än de fyra som ställde upp, eftersom det hade gett oss mer material att arbeta med. 

Den största skillnaden som uppkom i studien handlade om beslutet om tvångsvård mellan 

könen. En mer jämn fördelning mellan kvinnor och män hade därför varit att föredra. 

Vi har funderat över hur vi hade kunnat göra urvalet annorlunda för att fler personer skulle ha 

visat intresse för att delta i studien. Genom att vidga ålderskriteriet hade eventuellt fler 

personer visat intresse, men vi tror ändå att det är många personer som inte vill prata om sina 

erfarenheter av tvångsvård då det kan ses vara ett känsligt ämne. På grund av det lilla antalet 

deltagare har vi fokuserat på att ta fram ytterligare tidigare forskning i området, och därmed 

öka trovärdigheten i studien. Vi har under arbetets gång också upptäckt att frågorna i 

intervjuguiden hade kunnat vara mer direkta, dels för att minska antalet irrelevanta frågor 

men också för att analyseringsarbetet då hade kunnat underlättas. Frågorna hade också kunnat 

formuleras på andra sätt för att undvika missförstånd och för att öka vidden på svarens 

karaktär.    

 

Vid arbetets början var målet att vi skulle träffa och intervjua varje respondent personligen. 

På grund av stora geografiska avstånd samt att tiden för uppsatsskrivandet är begränsad har vi 

inte kunnat genomföra det. Tre av fyra intervjuer har skett personligen, och den fjärde via 

telefon. Dock har vi under arbetets gång upptäckt att telefonintervjuer till och med kan vara 

att föredra, till skillnad från det vi trodde från början. Som vi påvisat i metodavsnittet så finns 

det både fördelar och nackdelar med att tillämpa telefonintervjuer. Vi har funderat på om det 

kan ha en betydande roll och om det kan ha att påverkat intervjupersonernas svar att vi är 

studenter, kvinnor och också jämnåriga med hälften av de personer som vi intervjuat. 

Möjligtvis hade fördelen med telefonintervju varit att respondenten inte kan se 
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intervjupersonen och på så vis inte heller lägga någon vikt vid egenskaper, utseende eller 

kroppsspråk. Detta tar vi också upp i metodavsnittet. 

 

Valet av innehållsanalys gjordes för att vi på ett konkret och lättöverskådligt sätt skulle kunna 

sortera och analysera de transkriberingar som gjorts. Genom att arbeta oss igenom 

intervjuguiden och jämföra de olika svaren från respondenterna kunde vi till sist se mönster i 

svaren, och utifrån det sammanställa teman och underrubriker som var till hjälp när 

frågeställningarna skulle besvaras. Utifrån det bearbetade materialet användes sedan 

meningskoncentrering i form av citat för att presentera resultatet. Nackdelen med 

meningskoncentrering kan vara att stora delar av intervjun faller bort och kan bli 

missvisande. Dock har vi försökt att blanda både längre och kortare citat för att skapa en 

sådan rättvis och målande tolkning som möjligt. Fördelen med att utföra en kvalitativ analys 

med hermeunetisk ansats är att det ger respondenten utrymme att beskriva sina upplevelser på 

ett relativt brett sätt. Nackdel med metoden är att analysen kan påverkas av intervjuarnas 

egna förförståelser och erfarenheter.     

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur personer som varit placerade inom Statens 

Institutions Styrelse (SiS) ungdomshem upplevt placeringen och vilken betydelse de tror att 

placeringen har haft på fortsatt kriminalitet i vuxen ålder. Genom analys och resultat anser vi 

att vi fått svar på våra frågeställningar och vårt syfte. 

 

Vår första fråga handlar om hur respondenten uppfattar den påföljd som de fick i samband 

med beslut om tvångsvård. Respondenterna beskriver hur de till en början har blivit erbjudna 

förebyggande insatser inom öppenvården och att upplevelsen genomgående har varit att det 

är ett krav från socialtjänstens sida.  Många såg alltså öppenvårdsinsatserna som hot om 

tvång, vilket i sin tur ställer frågan om hur frivilligt frivilligheten i sammanhanget egentligen 

var. Även om det skulle visa sig att ungdomen inte gynnades av öppenvården vet de att det är 

tvångsvård som är alternativet, som egentligen inte är ett alternativ utan blir ett krav. 

De flesta respondenterna beskriver att de idag, men även då förstod varför de blev 

omhändertagna av myndigheterna. Dock talar många av dem om en likgiltighet inför själva 

verkställigheten av beslutet om tvångsvård. Kanske är den likgiltigheten inte särskilt 

obefogad om man ändå inte får några alternativ till något annat. En annan respondent berättar 
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att tvångsvården och att komma till institution till en början var något av en befrielse för 

honom, som en paus från de hemförhållanden som han kom ifrån. Låt säga att en ungdom är 

motiverad till behandling, eller åtminstone inte omotiverad, och kommer till en institution där 

övriga ungdomar är, likgiltiga. Utifrån det material vi har tagit fram kan man då konstatera att 

risken i ett sådant fall är stor, om inte självklar att den ungdomen också kommer att utveckla 

en liknande syn på sin situation. Många vittnar om att både vårdbehov och ålder på de 

omhändertagna varierar kraftigt, och att institutionsmiljön skapar destruktiva mönster, precis 

som på utsidan. 

 

Frågeställning nummer två handlar om hur placeringen har påverkat fortsatt kriminalitet i 

vuxen ålder. Mot bakgrund av det som beskrivits i tidigare stycke kan vi se en tydlig risk att 

kriminaliteten eskalerar efter institutionsvistelsen. Institutionsmiljön har bidragit till att skapa 

normaliseringsprocesser där beteenden som på utsidan är avvikande blir icke avvikande på 

avdelningarna. Respondenterna uppger att det bildas maktkamper mellan personal och de 

ungdomar som är omhändertagna. Man ska hålla sig god med personalen, men inte alltför 

god. Man ska vara stark, men inte för stark och kunna institutionskoderna för att passa in. En 

respondent berättar att ungdomarna misshandlade varje person som kom ny till avdelningen. 

Han menade att personalen visste att detta skedde men blundade för det. Om man inte slog 

avvek man från institutionsnormen. Ingen av respondenterna hävdar dock att det skulle bero 

på placeringen i sig att deras kriminalitet ökade, men vi vill ändå, precis som respondenterna 

hävda att det åtminstone har varit en av de bidragande faktorerna. 

 

Utifrån respondenternas berättelser kan vi se att de redan innan placeringen hade kommit 

långt på den avvikandekarriären som vi beskriver under teoridelen i studien. Det är också 

tydligt att de under placeringstiden klättrat på den stegen. Resultatet av vår studie visar 

tydligt att goda intentioner, och hopp om att återanpassa ungdomarna i samhället som goda 

medborgare inte har fungerat, omedelbart. Vi kan även se att myndigheterna, precis som 

ungdomarna också på ett sätt är bakbundna och styrda utifrån de resurser dem har. Samhällets 

reaktion är en av de faktorer som förstärker avvikelse hos ungdomen och tvingar dem till att 

rätta sig i ledet. Dock skulle alternativet att inte agera inte heller vara ett alternativ.      

 

Vår tredje frågeställning om alternativ till tvångsvård har respondenterna gett liknande svar 

på. Trots att inte alla respondenter kan svara på vad alternativet för tvångsvård skulle vara är 

de alla eniga, mer eller mindre, om att tvångsvården som den ser ut, och har gjort de senaste 
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20 åren, inte är en bra metod för att anpassa ungdomarna tillbaka till samhället. Dock kan vi 

se att personerna som vi intervjuat idag ändå, efter många år, har återanpassats. 

 

I och med denna studie har vi uppmärksammat ett problem som förhoppningsvis kan 

stimulera till fortsatta studier inom området. Studien är för liten för att man ska kunna dra 

några generella slutsatser om SiS-placeringarnas långsiktiga effekter. Dock har vi kunnat se 

vissa mönster vilka skulle behövas studeras vidare då ökad kunskap om problemet är 

angeläget, såväl på makro som mikronivå. Det skulle också vara intressant att belysa 

problemet ur ett genusperspektiv då vi kunnat se att majoriteten av de tvångsplacerade 

ungdomarna är pojkar, och att anledningen till varför man placeras ofta varierar beroende på 

kön. Ett intersektionellt perspektiv skulle kunna kombineras med ett genusperspektiv för att 

få fördjupade kunskaper om bakomliggande orsaker till ungdomskriminalitet. Vi menar också 

att kostnadseffektiviteten för placeringarna bör ses över då de kostar mycket pengar för 

samhället och utfallet inte alltid är gynnsamt. Alternativa möjligheter till tvångsvård bör 

således vara önskvärt att utreda ytterligare. 

 

Då vi som utfört studien arbetat som ungdomsutredare på socialtjänsten och som 

behandlingsassistent på SiS-ungdomshem har vi en viss förförståelse kring problematiken 

som denna studie belyser. Detta har varit relevant då vi har kunnat förstå vissa fenomen bättre 

men vi är också medvetna om att objektiviteten kan ha påverkats. Vi funderar också på hur 

vår egen syn på avvikande kan ha påverkat studien, då vi själva är präglade av rådande 

normer och system i samhället. En uppfattning om att redan vara stigmatiserad kan eventuellt 

förstärkas samtidigt som det är av vikt att identifiera problemet för att undgå att ”vi” och 

”dem” reproduceras. Den kunskap vi nått genom detta arbete kan med fördel användas på 

våra arbetsplatser och förhoppningsvis ge ytterligare perspektiv kring tvångsvård och dess 

konsekvenser. Med hjälp av ny kunskap skapas en medvetenhet gällande strukturella problem 

som dessa och är något som är av vikt inom hela det sociala arbetets fält. 

 

 

Avslutningsvis menar vi att man måste se till varje individ och dennes behov för att således 

kunna erbjuda och nå effektiva insatser. Förmåga att kunna urskilja bakomliggande orsaker 

och finna en förståelse för dessa är av stor betydelse för att kunna förhindra och förändra 

destruktiva mönster. 
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Bilagor 

Bilaga 1. MISSIVBREV 

Vi heter Matilda Eriksson och Veronica Jonsson och studerar socionomprogrammet vid 

Mittuniversitetet i Östersund, termin sex. Vi skriver en C-uppsats där vi vill studera personer 

som varit placerade inom Statens Institutions Styrelse (SiS) ungdomshem (§12 hem) och 

deras uppfattning om placeringens betydelse för fortsatt kriminalitet i vuxen ålder. 

Vi har studerat tidigare forskning och litteratur för aktuellt ämne. Nu är vår förhoppning att 

finna intervjupersoner som vill berätta om sina egna upplevelser av sin placeringstid. 

Vi önskar intervjua fyra personer mellan 20- 40 år i enskilda intervjuer varav en av dem 

förhoppningsvis är med dig. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 40 minuter. 

Syftet är att belysa och söka förståelse för hur en placering kan påverka fortsatt kriminalitet i 

vuxen ålder. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer önskar vi uppnå studiens syfte. 

Vid intervjun kommer hänsyn att tas till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta du 

när som helst kan avbryta intervjun, oavsett anledning. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och dina uppgifter kommer förvaras tryggt under processens gång 

och därefter raderas. Studien kommer att publiceras i form av en C-uppsats vid avdelningen 

för socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund.  När uppsatsen är klar skickar vi gärna en 

kopia vid intresse. 

 

Om du är intresserad av att delta som en av intervjupersonerna i vår studie, vänligen 

kontakta någon av oss på nedanstående kontaktuppgifter. Vi är tacksamma om du vill delta 

och ser fram emot din medverkan! 

 

Bästa hälsningar,               

Matilda Eriksson 

Telefon: 073XXXXXX 

Mail: maer1207@student.miun.se 

Veronica Jonsson                                                         Handledare 

Telefon: 073XXXXXXX                                        Telefon: Daniel Nilsson-Ranta 

Mail:vejo1301@student.miun.se                         Mail: Daniel.Nilsson-Ranta@miun.se 
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Bilaga 2. INTERVJUGUIDE 
Bakgrundsfrågor 

1.   Hur gammal är du? 

2.   Har du någon sysselsättning? - Hur kommer det sig att du hamnade inom det området? -Var 

det en sysselsättning som du tänkte dig som ung? 

3.   Var bor du idag? -Var växte du upp någonstans? 

4.   Hur ser din familj ut idag? Hur såg din familj ut när du växte upp? 

5.   Är du med i någon organisation, förening eller lag? -Var du det som ung? 

6.    Hur såg din skolgång ut? - Längd? - Hur det gick?  

7.   Vad tyckte du var det bästa med att vara ung? - Respektive mest påfrestande? 

 

Intervjufrågor angående placeringen   

8.   Varför tänker du när vi säger SiS? 

9.   Hur uppfattade du påföljden du fick? 

10.  Hade du några andra insatser från Socialtjänsten innan placeringen? 

11.  Hade du problem med kriminalitet innan du blev placerad? 

12.  Vilken institution blev du placerad på? 

13.  Hur länge har du varit tvångsplacerad? -Var det vid ett eller flera tillfällen? 

14.  Hur såg en vanlig dag ut? Sysselsättning? Skola? Behandling? 

15.  Hur upplevde du vården på SiS? 

16.  Hur bemöttes du av personalen? 

17.  Hur bemöttes du av andra ungdomar som var placerade? - Hade de liknande bakgrund som 

du? Upplevde du att omgivningen var bra för dig? 

18.  Har du känt att du har haft något eller någon i din omgivning att vända dig till när du behövde 

det på institutionen?  - Någon som du fick förtroende för?  - Känslomässigt stöd? 

19.  Hur såg kontakten ut med ditt eventuella nätverk under placeringstiden? (familj, vänner eller 

annan viktig person). 

20.  Fanns det tillgång till droger, vapen eller andra ej tillåtna saker på institutionen? 

21.  Har du några domar? 

 

Intervjufrågor gällande nutid 

22.  Hur upplever du att placeringen påverkat ditt liv i vuxen ålder? 

23.  Upplever du att du är mer eller mindre kriminellt aktiv idag, än innan du blev placerad? 

24.  Vad är det mest påfrestande med att vara vuxen? 

25.  Hur tycker du att du hanterat motgångar? 
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26.  Vilka har varit de avgörande valen eller besluten i ditt liv? 

27.  Kommer du ihåg vad du gjorde under en viktig dag i ditt liv? 

28.  Kan man säga att du lever det liv du önskar idag? Om ja, vill du beskriva? Om nej, vad tror 

du skulle krävas för att nå dit? 

29.  Hur är din syn generellt på tvångsomhändertagande placeringar? 

30.  Hur tänker du om alternativ till tvångsvård? 

31.  Har du något mer som du vill tillägga? 

 

Tack för att du medverkade i intervjun! 

o Hur känns det nu när vi har avslutat intervjun? 

o Var det någon fråga som var jobbig att svara på? 

o Kommer du att må bra när du går iväg härifrån? 

o Om vi behöver kompletterande uppgifter, är det okej om vi kontaktar dig igen? 

 

Tilläggsfrågor angående stigma 

o Känner du dig stämplad av omgivning och samhälle, om ja, på vilket sätt? 

o Upplevde du dig som annorlunda/avvikande? 

o  Hur ser du på samhälle och myndigheter? - Positiv, negativ? 

 


