
Högskolan i Halmstad                     

Sociologi och socialt utvecklings arbete                           

Examensarbete  

VT 2012  

 

 

 

 

Ungdomars väg till ett liv fritt från kriminalitet 

- En kvalitativ intervjustudie om kriminella ungdomars återintegrering i samhället genom 

behandling på institution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Christopher Kindblad    Azra Radoncic 901213 

Examinator: Eva Schmitz     Zeinab Khairy 890908 

 

 



Abstract  

Titel: Ungdomars väg till ett liv fritt från kriminalitet – En kvalitativ intervjustudie om kriminella 

ungdomars återintegrering i samhället genom behandling på institution.  

Young people’s way to a life free from crime -A qualitative study of young people’s reintegration in 

society through institutional treatment  

Författare: Zeinab Khairy och Azra Radoncic 

Nyckelord: Ungdomar, behandlingshem, kriminalitet, återintegrering 

Adolescents, treatment, crime, reintegration  

 

Många ungdomar har i dagens samhälle hamnat i kriminella banor. Det finns stöd i olika former 

bland annat institutioner där ungdomarna blir placerade för att med hjälp av utbildad personal kunna 

åter igen bli accepterade samhällsmedlemmar. 

Syftet med vår studie är att öka förståelsen av omsocialiseringen på de ungdomar som placeras i 

behandlingshem på grund av kriminalitet, samt ta reda på ifall behandling på institution har bidragit 

till att ungdomarna blir accepterade i samhället. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod 

där vi genom semistrukturerade intervjuer med fyra ungdomar har försökt få svar på vilken betydelse 

behandling på intuition har för kriminella ungdomars återintegrering i samhället. Vi har analyserat 

vårt material utifrån sociologiska teorier för att öka förståelsen av ungdomskriminalitet.  

Resultatet tyder på att ungdomars placering på institutionen inte är den ultimata lösningen till 

återintegrering, men respondenterna har oftast upplevt behandlingshemmen som något positivt då 

personalen har bidragit till ett nytt sätt att tänka på.   

 

 

 

 

 



Förord  

Vi vill tacka de fyra ungdomar som gjorde den här studien möjlig genom att låta oss ta del av deras 

livshistorier. Vi är tacksamma för deras öppenhet och samarbete som har funnits tillgängligt för oss 

hela processen. Vi tackar innerligt och önskar er all lycka i framtiden.   

Vi vill också tacka vår engagerade handledare Christopher Kindblad som har varit oerhört positiv 

och vägledande samt funnits vid vår sida under hela arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka 

våra respektive och familj som har varit oerhört stöttande och motiverande under besvärliga 

situationer. 
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1. Inledning  

Grunden till vårt ämnesval är vårt stora intresse för sociologiska frågeställningar angående kriminella 

ungdomars utsatthet i samhället och på vilket sätt institutioner leder ungdomarna bort från en 

kriminell livsstil. Det är inte helt ovanligt att ungdomar någon gång under sin uppväxt begår något 

enstakat brott, vårt intresse ligger i att ta reda på varför vissa ungdomar fortsätter att begå brottsliga 

handlingar som leder till placeringar utanför hemmet i form av SoL eller tvångsvård enligt LVU. 

Idag placerar socialtjänsten mer än 20,000 unga utanför deras hem. Medelåldern hos de unga är runt 

16 år. De flesta ungdomar som blir placerade utanför hemmet blir omhändertagna enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SOL)(stat-inst.se 2011). En 

placering på ett behandlingshem kan vara i form av öppen eller sluten institution. I Sverige är de 

flesta behandlingshemmen privatägda men det finns även kommunala. På behandlingshemmen 

förekommer det behandlingar så som kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi, i vissa 

fall finns det även terapi i form av mindfullness. Om personen i fråga inte är dömd för något brott 

placeras han eller hon oftast på frivillig basis.  

Vidare vill vi även ta reda på vilka faktorer som får ungdomarna att ändra på sig och vilja leva ett liv 

utan brottslighet.  

2. Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att öka förståelsen av omsocialiseringen på de ungdomar som placeras i 

behandlingshem på grund av kriminalitet. Vi vill ta reda på deras uppfattning av tiden på 

behandlingshemmen och försöka se det ur deras perspektiv samt få en djupare förståelse inom ämnet 

överlag.  

Vilken betydelse har behandling på intuitionen för kriminella ungdomars återintegrering i 

samhället? 

● Vad är orsaken till att ungdomarna hamnar på behandlingshem?  

● På vilket sätt påverkade behandlingen ungdomarna? 

● Har behandlingen hjälpt ungdomarna att hålla sig borta från kriminalitet? 

 

3. Bakgrund  

Genom LVU kan barn placeras någonstans mot vårdnadshavarens vilja till skillnad från 

socialtjänstlagen då den baseras på frivillig insats. Barnen skall först och främst få vård enligt 
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SOL(socialtjänstlag) men om föräldrarna inte ger sitt medgivande tillämpas LVU. En ungdom som 

inte har fyllt 18 år kan få vård utan samtycke från föräldrarna om det förekommer brister i omsorgen 

eller om det inträffar förtryck, hot och/eller våld i hemmet. Detsamma gäller om ungdomen riskerar 

att skada sig själv i form av missbruk, brottslighet eller annat nedbrytande 

beteende (dinarattigheter.se 2012). Finns det risker för att ungdomen hälsa eller utveckling kommer 

till skada och att denna ungdom inte kan få vård på frivillig väg skall personen omhändertas enligt 

LVU (stat-inst.se 2011). Det finns en vårdplan som alltid skall upprättas om ett barn placeras utanför 

hemmet även om vården är frivillig eller enligt LVU. I denna vårdplan så skall syftet och målet med 

placeringen framstå. Detta kan innebära hur länge barnet skall vara på boendet, vilka insatser som 

skall utföras och hur kontakten med föräldrar och andra anhöriga skall utföras. Om barnet är över 15 

år så kan personen underteckna vårdplanen, detta skall även ske av vårdnadshavaren, som skall ge 

vården och stöd samt socialtjänsten. Socialtjänsten beslutar om försörjningsstöd. Det är när personen 

inte kan försörja sig på något annat sätt som de får försörjningsstöd, också kallat socialbidrag eller 

ekonomiskt bistånd (dinarattigheter.se 2012). 

3.1. Institutioner  

Ungdomar upp till 20 år kan enligt Sol eller LVU bli placerade på heldygnsinstanser i form av vård 

med placering utanför det egna hemmet. (socialstyrelsen.se) Hassela och Västkustfamiljen är två av 

de institutioner några av våra respondenter har blivit placerade på. Västkustfamiljen är i dagsläget 

nedstängt då tillståndet för att bedriva sådan verksamhet har tagits tillbaka.  

Hassela är en förbundsorganisation i Sverige som finns på tre olika orter i landet, Skåne, Hassela och 

Gotland. Organisationen bedriver bland annat behandlingshem i form av HVB- hem. Barn och 

ungdomar placeras på hem, för vård eller boende (HVB) på order av kommunen om de av olika 

andledningar inte kan bo kvar hemma med sin familj. För att en ungdom skall placeras på Hassela 

måste socialtjänsten på något vis vara involverad. Behandlingshemmet erbjuder olika typer av 

expertstöd såsom beteendevetare, psykologer, terapeuter och psykiatriker. Personalen på Hassela 

Gotland följer ett utredningsprogram som heter IMFS, vilket innebär att de strävar efter individuellt, 

miljöterapeutiskt, familje- och socialtjänst integrerat arbete.  Ungdomarna börjar med behandlingen 

redan vid första inskrivningsdagen. Vistelsen och behandlingstiden på boendet varierar beroende på 

individens styrkor och svårigheter samt vilka livsomständigheter ungdomen kommer ifrån. Flera av 

ungdomarna som placeras på boendet har tidigare varit placerade på en mängd olika anstalter som 

inte har hjälpt (hasselagotland.se).  
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Ett annat mycket välkänt och omtalat behandlingshem är Västkustfamiljen. Västkustfamiljen 

byggdes upp i mitten av 90- talet, det anses ha varit ett av Sveriges tuffaste behandlingshem i form 

av HVB-hem för manliga ungdomar och vuxna med social problematik, kriminell bakgrund och även 

missbruksproblem. Det fanns tre olika enheter Kungshamn, Marstrand och Lindensberg. Intagningen 

skedde antingen via kriminalvården eller också socialstyrelsen. Behandlingshemmen tog emot 

mellan 25 och 35 klienter åt gången. Västkustfamiljen använde sig av en strukturerad och 

miljömedveten socialpedagogisk modell för att försöka skapa en ny identitet hos klienterna, målet 

med behandlingen var att klienterna skulle lära sig att ta ansvar, inte bara för sig själv utan även för 

gruppen, bli mer målmedvetna samt själva inse att de har förmågan att leva ett liv fritt från missbruk 

och kriminalitet. Behandlingshemmet erbjöd individuell behandlingsplan som formades efter tidigare 

utredningar och myndighetsuppdrag. Behandlingsmetoden var en kombination av 

inlärningspsykologi, beteendeanalys och psykodynamiskt förhållningsätt. Klienterna genomgick 

dagliga stödsamtal tillsammans med behandlingsassistenter, utöver de dagliga samtalen skedde även 

samtalsterapier med en psykolog minst en gång i veckan.  

Dykarutbildning var ett av verktygen behandlingshemmet använde sig av i behandlingsmetoden.  

3.2. Kritik  

Medierna skriver alltmer om hur olika behandlingshem runt om i Sverige får hård kritik av 

Socialstyrelsen. En del behandlingshem får till och med stängas ner då det inte uppfyller de stränga 

kraven. På SVTs hemsida går det att läsa om hur personalen på ett HVB-hem i Uppsala använder sig 

av våld mot de intagna. Västkustfamiljen är bland det mest omtalade behandlingshemmen i Sverige. 

Institutionen fick sitt tillstånd återkallat av socialstyrelsen bland annat på grund av att det förekom 

kränkning av personal och kollektiv bestraffning på de intagna vilket strider mot svensk lagstiftning 

(faktum.nu 2010). Socialstyrelsen anser även att personalen på Västkustfamiljen har bristfällig 

utbildning och inte tillräckligt med erfarenhet för att jobba med klienter i så pass sårbart tillstånd 

(svt.se 2012). HVB-hemmet har utan tillstånd omhändertagit ungdomar enligt LVU vilket var ännu 

en orsak till att institutionen fick sitt tillstånd återkallat och tvingades omedelbart stängas ner 

(socialstyrelsen.se 2010)(norrteljetidning.se 2011).  

3.3. Tidigare forskning 

Statens intuitions styrelse är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård för 

ungdomar. SIS har sedan de bildades 1994 gjort 16,000 intervjuer för att ta reda på vad ungdomarna 

anser om deras behandling på behandlingshemmen. Ungdomarna intervjuades innan behandlingen, 
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under behandlingen och det gjordes även en intervju ett år efter den avslutade behandlingstiden. 

Resultatet av intervjuerna visar på att majoriteten av de LVU placerade ungdomarna är nöjda med 

deras vistelse på behandlingshemmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Siffrorna är hämtade från Statens intuitions styrelses hemsida)  

Thorbjörn Ahlgren har gjort en studie, som gavs ut 2007 på Institutionen för vårdvetenskap och 

socialt arbete i Växjö universitet.  Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory 

and Practice, på svenska översatt till Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik, 

där han genom kvantitativ insamling av data, granskat dokument såsom tidigare utredningar, 

journalanteckningar, externa expertutlåtande, brev, med mera för att undersöka resultatet av 

öppenvårdsbehandlingarna för ungdomar i ålder 13-20. I sin forskning har han fördjupat sig i en 

tidigare studie där de undersökt 97 ungdomar där av 50 pojkar och 47 flickor som avslutat sin tid på 

behandlingshem eller liknande verksamhet. Ahlgren intervjuade även socialsekreterare, först 

individuella intervjuer men sen även gruppintervjuer. Syftet var att undersöka vilka ungdomar 

socialtjänsten anser bör få stöd och hjälp av öppenvårdsbehandling samt vilket resultat 

öppenvårdsinsatserna gav. Då det saknas utvärderingar eller andra granskningar av 

öppenvårdsinsatserna är det ingen som vet vad som presteras skriver forskaren men han menar på att 

det finns en stark tilltro till öppenvårdsbehandlingar enligt de intervjuade. Studien visar att drygt 60 

procent av de ungdomar som genomgår en behandling får vanligtvis efter behandlingen fortsatt stöd i 

form av försörjningsstöd följt av en ny öppenvårdsinsats (Ahlgren 2007).  
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4. Teori  

I det här kapitlet tar vi upp tre olika teorier som vi anser kan bidra till att skapa en förståelse för det 

fenomen vi undersökt. Vi kommer att beröra Erving Goffman teori om Totala institutioner, Zygmunt 

Baumans böcker Konsumtionsliv och Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen och Norbert Elias 

bok om Etablerade och outsiders.  

4.1. Zygmunt Bauman 

I följande text har vi tänkt förklara Baumans teori kring konsumtionslivet och dess inflytande på oss. 

Sociologen lyfter fram begreppet konsumtionslivet för att visa på hur det sker en ständig förändring 

mellan relationer, identiteter samt institutioner. Hela tiden skapas det nya möjligheter för 

människorna i samhället men också nya varor. I konsumtionssamhället råder det evig 

otillfredsställelse där det ständigt jagas nya varor. Anledningen till att vi valde att använda oss av den 

här teorin är för att vi anser att konsumtionen kan vara en faktor till att ungdomarna begår brottsliga 

handlingar så som stöld, då dem inte har resurserna att ta till sig dessa ting på annat sätt.  

 

Människor strävar inte bara efter varan utan vill göra sig själva till attraktiva varor på alla möjliga 

sätt. Vi skapar oss en identitet i samhället när vi konsumerar, detta genom inköp som blir symboler 

för vår identitet i konsumtionssamhället (Bauman 2008:22). 

I konsumtionssamhället gäller det att kunna konsumera, att ha pengar samt att kunna betala för 

varan. Det är individens egen vilja som avgör ifall han eller hon skall stämplas som ”invalider” då 

alla har möjlighet att konsumera varor. Alla blir inte erbjudna ett arbete men alla erbjuds varor som 

de kan köpa för sina pengar (Bauman 2008:66). Men detta bär med sig ett stort problem, som 

naturligtvis är de fattiga som inte har råd att köpa varor. Dessa människor hamnar i ett dilemma där 

de måste tänka noga på hur de skall spendera sina resurser antingen får det bli ett onödigt 

konsumtionsobjekt för att inte bli utskrattad av andra i samhället eller så får det bli nödvändiga ting 

för att klara av vardagen (Bauman 2008:65). Vi skapar oss en identitet när vi konsumerar då inköpen 

vi gör blir till symboler som visar vår identitet. Dessa inköp ger oss möjlighet att väcka upp intresse 

och visa vem man är (Bauman 2008:22). När en person skaffar sig egenskaper som är efterfrågade så 

gör man sig socialt medlem i samhället. När man som individ själv blir en ”konsumtionsvara” så blir 

man en riktig medlem i samhället (Bauman 2008:67). Människor vill i konsumtionssamhället 

ständigt ta till sig det som finns ute på marknaden vilket leder till att man hela tiden vill ersätta gamla 

varor med nya. Detta gör att nya varor blir eftertraktade (Bauman 2008:39). Människor kommer inte 

sluta konsumera eftersom de hela tiden är ute efter nya saker.  (Bauman 2008:57). Vi blir konstant 
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påminda genom information om vad som skall konsumeras, i konsumtionssamhället uppmuntras 

denna typ av livsstil. Alla värderas utifrån sitt värde i konsumtionssamhället vilket leder till att 

underklassen utesluts (Bauman 2008: 139). Det blir en svårighet för de fattiga att skaffa sig ett 

”normalt” liv då de inte är tillräckliga konsumenter (Bauman 1999:60). Sociologen menar att den 

mänskliga arbetskraften ersätts med teknisk arbetskraft och att detta bidrar till en stor arbetslöshet 

(Bauman,1999:94) . 

4.2. Goffman – Totala institutioner  

Erving Goffman skriver i sin bok Totala institutioner att den totala institutionen är en social hybrid. 

Det kan vara platser så som rum, våningar, byggnader eller anläggningar där det regelbundet 

försiggår aktiviteter av speciellt slag. En plats där människor är samlade och är helt eller delvis 

isolerade från omvärlden. Syftet är att för samhällets bästa, på något sätt förändra personerna i 

institutionerna. Personerna lever under bestämda omständigheter som kontrolleras av en och samma 

auktoritet (Goffman, 1961: 9). Goffmans teori om den totala institutionen som en hybrid är passande 

då vi ser att det finns likheter i de behandlingshem som våra respondenter har vistats i.  

Goffman delar in de totala institutionerna i fem konkreta grupper. Den första institutionen är skapad 

för människor som är ofarliga för samhället men de har inte möjlighet att ta hand om sig själv, det 

kan vara personer som är blinda, gamla, fattiga, eller föräldralösa. Sanatorier, mentalsjukhus och 

leprahem tillhör den andra gruppen av institutionen. Dessa är till för människor som inte kan ta hand 

om sig själva samtidigt som de anses vara en fara för samhället. Den tredje typen av institutioner är 

till för att omhänderta personer som med avsikt hotar samhället. Personerna placeras på fängelse, 

tukthus, läger för krigsfångar eller koncentrationsläger. Arbetsläger, internatskolor och 

militärförläggningar är institutioner som tillhör den fjärde gruppen, dessa har skapats för att de på ett 

bättre sätt skall genomföra arbetsuppgifter. Den femte och sista typen av institutioner är grundat av 

religiösa skäl. Religiösa övningsplatser så som kloster är ett exempel på detta (Goffman, 1961: 14). 

Goffman menar att den totala institutionen oftast är rent fysiskt byggt i form av låsta dörrar, höga 

murar och taggtrådar, vilket hindrar de intagna från socialt umgänge med världen utanför. I dagens 

moderna samhälle har individen en grundläggande social ordning. Sova, arbeta och roa sig, allt detta 

sker på olika håll med olika människor och under olika auktoriteter, utan att följa någon 

övergripande förnuftig plan. När en individ kommer till en total institution bryts den sociala 

ordningen ner. Alla tre aspekter sker på en och samma plats och under en och samma auktoritet 

tillsammans med massa andra människor som behandlas på samma sätt. De dagliga påtvingade 
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aktiviteterna är i förväg noggrant planerade av auktoriteterna för att de intagna skall uppfylla 

institutionens allmänna målsättning (Goffman, 1961: 15). 

Goffman menar att det i den totala institutionen uppstår det en klyfta mellan personal och de intagna. 

Anledningen till att klyftan existerar beror på att personalen endast vistas på intuitionen under 

arbetstid, vanligtvis 8 timmar. Efter arbetspasset lämnar det byggnaden och har möjlighet till socialt 

umgänge utanför arbetsplatsen, medan de intagna till mesta dels spenderar sin tid på institutionen 

och har begränsad kontakt med andra människor utanför institutionen. De båda grupperna kan 

uppfatta de andra som trångsynta fientliga stereotyper. Personalen uppfattar de intagna som 

opålitliga och bittra medan de intagna ser personalen som elaka och överlägsna. Goffman menar att 

det leder till att personalen och de placerade får ett stort socialt avstånd som blir svårt att utjämna 

(Goffman, 1961:16). 

4.3. Etablerade och Outsiders - Elias 

I boken Etablerade och Outsiders, 1965 presenterar Elias en granskning av tre olika bostadsområden 

(zoner) i en förort till Leicester i England. Boken är grundad på en magister uppsats skriven av 

Scotson, en elev till Elias. Scotson undersökte skillnaden i ungdomsbrottsligheten mellan de tre 

bostadsområdena i förorten då ett av områdena ansågs ha en högre frekvens av ungdomskriminallitet 

än de andra. Då den negativa bilden på de områden där brottslighet ansetts har varit högre 

fortfarande fanns kvar trots att brottsfrekvensen hade jämnat ut sig, valde Elias att bearbeta 

materialet och vidare studera relationerna mellan människorna i de olika bostadsområdena. Syftet 

med studien var att använda en liten miljö som empiriskt mönster för att kunna belysa relationen 

mellan etablerade och outsiders. Då Elias definierar begreppet etablerade i sin teori anser vi att detta 

är lämpligt för vår uppsats där vi vill ta reda på hur ungdomarna återintegrerar sig i samhället. Elias 

menar att de etablerade är integrerade och jämför dessa med outsiders som anses vara utstötta i 

samhället.   

 

Samhället som de undersökte, även kallat Winston Parva påvisar en intern skiljelinje bland de 

boende i förorten.  Elias menar att Winston Parva består av två grupper den etablerade gruppen som 

bott i området i flera genrationer och den andra gruppen outsiders, som är nyinflyttade människor i 

området. De nyinflyttande människorna sågs som ett hot och de etablerade var rädda för att de skulle 

ändra på deras normer, värderingar och levnadsätt. För att bekräfta sin identitet valde den etablerade 

gruppen att stänga ute de nykomna från socialt umgänge. De etablerade ansåg sig själva vara bättre 
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och ha mer makt på så sätt trycktes de nykomna ner och blev outsiders. Som Eliasskriver i boken så 

fanns det inga påtagliga skillnader mellan grupperna när det kommer till nationalitet, etnisk 

bakgrund, ras eller samhällsklass. Den enda skillnaden mellan människorna i Winston Parva var att 

den ena gruppen bestod av gamla invånare medan den andra var nykomlingar (Elias 2010:29-31). 

Det som var avgörande för maktrelationen mellan grupperna var den starka inre sammanhållningen 

och den kollektiva kontrollen bland den etablerade gruppen. Eftersom de etablerade hade en social 

kontroll över det lokala institutionella nätverket kunde de lägga beslag på uppdrag i bostadsområdet 

och på sätt stänga ute de som var outsiders. Som Elias skriver, ”den större sammanhållningen tillåter 

en sådan grupp att åt sina medlemmar reservera sociala positioner med stor maktpotential av en 

annan typ, vilket ytterligare stärker sammanhållningen och stänger ute medlemmar av andra 

grupper” (Elias 2010:31). Författaren lyfter också fram att det finns en moralisk hierarki där de 

etablerade är makthavarna och där outsiders är laglösa, opålitliga och odisciplinerade individer (Elias 

2010:11-12). 

 

Man kan undra hur det kommer sig att vissa blir kriminella, kan det bero på samhällets höga 

förväntningar på konsumtion. Vad händer om man inte har råd att konsumera så mycket som man 

hade önskat.  Kan det vara en orsak till att man utför kriminella handlingar. Med hjälp av Baumans 

konsumtionsteori kommer vi analysera kring hur fattigdom påverkar individerna och om det 

eventuellt kan vara en orsak till att många ungdomar utför brott i form av stöld redan i tidig ålder.  

Goffmans beskrivning av den andra gruppen och de totala institutioner där människor placeras 

utanför deras hem på grund av att de inte kan ta hand om sig själva samt anses vara en fara för 

samhället kan jämföras med de behandlingshem våra respondenter vistats på.  Relationen mellan 

personal och de intagna är också något Goffman tar upp, detta är relevant då vi även studerar 

respondenteras uppfattning av tiden på behandlingshemmet.  

Vi upplever att begreppet outsider som Elias tar upp kan kopplas till ungdomarnas utanförskap i 

samhället på grund av kriminalitet. Samtliga respondenter är uppväxta i förorten, kanske kan det vara 

en orsak till att de upplever utanförskap och väljer att gå den kriminella vägen.  

Vi vill även med hjälp av Elias teori studera hur respondenterna går från att vara kriminella outsiders 

till etablerade samhällsmedborgare. 
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5. Metod 

5.1. Hermeneutik 

Då vi ville få en djupare förståelse av respondenternas liv i vår undersökning har vi har använt oss av 

hermeneutiken, som är en forskningsmetod där tolkning och förståels ligger i fokus. 

Forskningsfrågor som formuleras ”vilken betydelse har den här händelsen för den här gruppen av 

individer” förknippas ofta med hermeneutisk forskning. När en förklaring görs utifrån den här typen 

av forskning handlar det om innebörden av texters mening, handlingar och andra meningsfulla 

berättelser och mänskliga aktiviteter (Bryman 2009:370–371). Det är viktigt att forskaren redan har 

en viss kunskap annars är risken stor att inte förstår någonting av det som sker. Nackdelen kan vara 

att forskaren har ett annat intresse för forskningsområdet än aktörerna därför är det viktigt att 

undersökaren studerar för att få en bättre förståelse för vad som sker, hur det sker, vilka motiv 

aktörerna ger, vad som värderas och så vidare. Men det finns en nackdel med att forskaren ser på 

fenomenet ur ett vardagsperspektiv då risken för att glömma den vetenskapliga biten finns. Det gäller 

att inte se fältet såsom deltagarna gör (Aspers 2011:38–39). Det finns dubbel hermeneutik då 

forskare skall tolka situationen som respondenterna redan har tolkat. Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till respondenternas tolkning eftersom det kan finnas olika uppfattningar och beskrivningar 

som intervjupersonen har tillerkänt sin tolkning. Vi kommer att göra tolkningen med hjälp av 

sociologiska teorier (Aspers 2011:253). 

5.2. Förförståelse 

Innan vi intervjuade våra respondenter, hade vi delad uppfattning om hur ett behandlingshem hjälper 

ungdomar. Enligt en av oss så var det en självklarhet att behandlingar såsom LVU och SOL 

resulterar i ett liv fritt från kriminella handlingar. Här var uppfattningen om att ungdomarna som vi 

skulle intervjua skulle ge oss svar på hur bra behandlingshemmet var och på vilket sätt de gav 

resultat då föreställningen var behandlingen var den största lösningen. Den andra uppfattningen var 

att behandlingshemmet inte skulle vara den totala lösningen för ett liv fritt från kriminalitet. Men vi 

hade likheter i våra föreställningar om att behandlingshemmet skulle vara till någon hjälp och att det 

är ett steg närmare för ungdomarna att etablera sig. Vi tog detta förgivet och mycket av det vi tar 

förgivet upptäcker vi oftast när något fallerar, med andra ord är det svårt att som forskare inte har 

tankar precis som alla andra människor. Den här förförståelsen är grundad hos oss och nödvändig 

samt oundviklig del av förståelsen för fenomenet i fråga. 
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5.3. Val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie som innebär att vi samlar in data i form av ord och bilder. 

Kvalitativ forskning kan också använda sig av metoder så som intervjuer, observationer samt 

dokument (Denscombe 2009:367). För att få en djupare förståelse av informanternas liv kommer vi 

att använda oss av hermeneutik då vi tolkar våra respondenters svar på intervjufrågorna.(Bryman 

2009:370). Det finns ett antal viktiga steg i en kvalitativ forskningsprocess, det första innebär att 

forskaren skall ha generella frågeställningar det vill säga forskningsfrågor, andra steget är val av 

relevanta platser och respondenter. Steg tre innebär att insamlingen av relevant data skall ske. I steg 

fyra gäller det att tolka den data man fått in. I steg fem görs ett begreppsligt och teoretiskt arbete och 

till slut steg sex där forskningsrapporten skall skrivas (Bryman 2009:252–254). 

I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer med livsberättelsekaraktär vilket 

innebär att vi har haft färdiga teman som vi valt att använda i intervjun. Att låta respondenterna 

utveckla sina tankar och kunna tala så utförligt som möjligt kring det forskaren intresserar sig av är 

viktigt vid användning av semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009:234). Ibland kan det vara 

svårt för intervjuaren att hålla sig till ämnet, då stor vikt kan läggas på andra intressanta saker som 

inte är nödvändigt för själva undersökningen. En annan viktig aspekt är att respondenten förstår 

frågorna som ställs då intervjupersonen svarar på frågorna som han upplever som viktigt, men det 

gäller också att intervjuaren är smidig och inte uttrycker sig i strukturerade svar efter respektive 

ämne som skall framstå i intervjun (Bryman 2009:301). Under intervjuns gång valde vi att spela in 

rösterna med hjälp av en diktafon vilket skulle underlätta för vår transkribering. Att utföra en 

kvalitativ forskning med hjälp av intervjuer skapar ytligare kontakt med deltagarna än en 

observation. När en deltagande observation görs befinner sig forskaren på samma plats som 

respondenten under en längre tid. Intervjuer sker muntligt vilket respondenterna tar förgivet detta kan 

undvikas i en observation då forskaren inte enbart tänker på det som sägs utan även beteendet. En 

annan fördel med observationer är att undersökaren befinner sig i samma miljö som målgruppen 

vilket ger en större förståelse. Men å andra sidan brukar det sägas att det enda sättet för att få en 

förståelse för saker och ting är genom att fråga människor om deras åsikter. En annan fördel med 

kvalitativa intervjuer är möjligheten till att fråga intervjupersonerna hur deras liv har utvecklats med 

tiden. Kriminalitet är ett känsligt område därför hade det varit svårt att göra en deltagande 

observation. För att få respondenten så bekväma som möjligt valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer så att de kunde svara fritt om frågor berörande deras uppväxt, bakgrund 

samt livet på institutionen (Bryman 2009: 318-320). 
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Vi har även sökt en hel del information kring de olika behandlingshemmen samt läst deras 

verksamhetsberättelse.  

5.4. Respondenter/Urval 

Vi har intervjuat fyra personer som bott på ett behandlingshem tidigare. Alla var killar mellan åldern 

18-25 år. Vi använde oss av ett snöbollsurval, ett icke-slumpmässigt urval av personer där forskaren 

via redan valda personer söker sig till andra lämpliga respondenter som man har med i urvalet. Vi 

hade en bekant som vi skulle intervjua sedan tog han kontakt med tre andra personer som kunde 

ställa upp. Efter det blev vi tilldelade tid med dessa. Snöbollsurval är ett effektivt sätt att skaffa sig 

respondenter så urvalet kan bli stort men i vårt fall räckte det med fyra. Antalet växer fort då man 

låter redan deltagande personer föreslå andra lämpliga personer för undersökningen. En annan fördel 

är att man som forskare kan få bra kontakt med respondenterna då forskaren på sätt och vis har fått 

hjälp av personen som föreslog honom eller henne. På så sätt kan forskaren närma sig personen på ett 

mer personligt sätt då trovärdigheten ökar (Denscombe 2009:38). Snöbollsurval är ett slags 

bekvämlighetsurval. Men det finns ett problem med denna typ av urval då resultatet inte bli 

representativt för hela populationen. Snöbollsurval används framförallt i kvalitativ forskning. Då 

möjligheten att generalisera inte är lika viktigt som i en kvantitativ forskning. När en kvalitativ 

forskning görs så styrs urvalet oftare av att man prioriterar teoretiska urval och inte statistiska urval 

(Bryman 2009:115–117). 

5.5. Tillvägagångssätt  

Vi tog kontakt med en bekant som tidigare har bott på ett behandlingshem i Göteborg detta för att 

boka tid för intervju samt att få fler respondenter. Efter detta ringde vi alla fyra respondenter med 

information kring undersökningen. Efter att vi bestämt oss för att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med livsberättelsekaraktär fick vi tider för intervjuer med fyra personer som har bott på ett 

behandlingshem. Vi skickade även ut informationsblad till respondenterna för att ge en djupare bild 

av vad vårt arbete innebär.  Vi gjorde om vår forskningsfråga till ett antal intervjufrågor som 

respondenterna fick svara på. Via dessa frågor hoppades vi få svar på vår forskningsfråga. Vi gjorde 

en mind-map med fyra olika teman som vi ville att respondenterna skulle beröra. Mind-map 

genomförde vi för att vara så förberedda som möjligt. De teman vi valde är bakgrund och uppväxt, 

livet på behandlingshemmet, livet idag samt framtidsplaner. Dessa teman valde vi för att kunna få en 

helhetsbild av respondenternas liv. Med extern validitet menas huruvida resultat från en forskning 

kan generaliseras. Kan svaren från våra fyra intervjuer generaliseras till andra ungdomar som har 
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bott på ett behandlingshem? Om den externa validiteten inte är tillräckligt hög så gäller resultatet 

enbart för våra respondenter som studerats och inga andra men hade den varit externt valid så hade 

den även gällt för andra ungdomar. Här är frågan om urvalet central, personerna som väljs blir 

avgörande. Med deskriptiv validitet menas hur respondenterna uppfattar de beskrivningar forskaren 

gör. Om respondenten kan identifiera sig med en text så är den deskriptiva validiteten god. Utifrån de 

kunskaper man har om det deskriptiva kan teori kopplas in för att se om den är lämplig för att 

analysera det deskriptiva. Utifrån information vi har fått från ungdomarna kopplar vi samman dessa 

med teorierna och sedan visar materialet för ungdomarna detta för att se om det finns eventuella 

överenskommelser. Med deskriptiv validitet har är noggrannheten i behandlingen av datainsamlingen 

som det som forskaren fokuserar på. Det är viktigt att forskaren inte utesluter verkligheten som till 

exempel svaren som förekommer under en intervju. Vidare i uppsatsen kommer vi först att ge 

berättelserna om våra informanter och sedan vidare i analysdelen kopplar vi samman 

respondenternas livserfarenheter och nuvarande situation till olika sociologiska teorier. Analysdelen 

är indelad i olika teman där vi har jämfört respondenterna i olika livssituationer. (Bryman 2009: 44-

45). 

5.6. Tillförlitlighet  

Då vi ville få svar på vår forskningsfråga bestämde vi oss för att dela in intervjun i olika teman. 

Dessa teman skulle ge oss svar på ungdomarnas uppväxt och barndom för att få svar på vilka 

bakomliggande faktorer det fanns som bidrog till att ungdomarna blev kriminella. Vi ville få reda på 

hur behandlingshemmet stöttade ungdomarna därför valde vi behandlingshem som tema. Vi hade 

frågor berörande respondenternas livssituation idag och deras framtidsplaner för att få reda på hur de 

känner att de har blivit omsocialiserade efter behandlingen. Vi är medvetna om att fyra intervjuer 

inte är tillräckligt med underlag för att dra exakta slutsatser, detta gör det svårt att generalisera men 

med tanke på vår tidsram kände vi att det inte fanns någon möjlighet till att utföra fler intervjuer eller 

mer djupgående. Vi kände att vi kunde behandla materialet på ett mer ingående sätt då det var fyra 

stycken. Reliabiliteten är inte så hög som vi önskat att den skulle vara, detta på grund av att vi använt 

oss av fyra intervjupersoner. Reabilitet kan beskrivas med orden tillförlitlighet och pålitlighet. Det 

gäller att en undersökning är tillförlitlig så att en annan forskare skall kunna utföra samma forskning 

och få fram oförändrade resultat. Om en forskare skall utföra en kvalitativ undersökning igen så 

gäller det att gå in i samma roll som den föregående forskaren detta på grund av att jämförelser skall 

kunna göras mellan gamla och nya resultat, detta kallas extern reliabilitet. Tillförlitligheten kräver en 

tydlig beskrivning av metod, utvärdering och beslutsfattande (Bryman 2009:257). Då vi enbart har 
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fyra respondenter finns det möjlighet att resultatet vid upprepad forskning skulle se annorlunda ut då 

resultatet reflekterar respondenternas liv. 

En annan nackdel var att vi redan var bekanta med en av respondenterna sedan tidigare vilket gjorde 

det svårt att vara så objektiv som möjligt under intervjuns gång. Med värderingar menas forskarens 

personliga åsikter och känslor. Det finns förväntningar på att en forskare inte skall ha några 

värderingar och vara så objektiv som möjligt. Med andra ord skall en forskare inte styras av 

subjektiva faktorer i sin undersökning. I dagens läge är vi medvetna om att det är omöjligt för oss att 

ha full kontroll över våra värderingar och åsikter då dessa kan dyka upp i flera delar av 

forskningsprocessen såsom analysen, valet av metod samt tolkningen av data. Detta bör undvikas då 

forskaren kan känna sympati för de människor som deltar i undersökningen som i till exempel i 

djupa intervjuer då forskaren kan få personlig kontakt med respondenterna eller känna en känsla av 

samhörighet. Det gäller att ha i åtanke att kunna skilja sin roll från deltagarnas åsikter (Bryman 2009: 

37-38). Då vi inte fick tillgång till respondenter via ett behandlingshem så var det svårt att hitta fyra 

personen som har bott på samma institution. Vi fick ta det som fanns till hands för oss vilket blev 

respondenter med erfarenhet från olika behandlingshem runtom i Sverige. Vår första tanke var att 

intervjua fyra personer som har bott på samma behandlingshem då det blir lättare på så sätt att 

fokusera på en institution och kunna ge en mer djupgående beskrivning kring detta men så blev det 

inte, istället fick vi beskriva olika behandlingshem. Dessutom så blev underlaget för respektive 

behandlingshem tunt vilket gjorde det svårt att ge en omfattande beskrivning för läsaren kring 

personalens metoder och respondentens åsikter kring arbetet som utfördes. 

5.7. Etik 

Det finns fyra krav man skall följa som forskare när en undersökning genomförs och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär forskaren skall ge tillräckligt med information till respondenterna så att 

de förstår undersökningens syfte. Samtyckekravet innebär att deltagarna i forskningen själva har 

rätten att bestämma ifall de skall delta eller inte(Gotab, 2008:7-9). Konfidentialitetskravet syftar på 

att alla uppgifter i en undersökning berörande deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet 

och att uppgifterna skall förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Sista kravet som är 

nyttjande kravet innebär att uppgifterna som samlas in om deltagarna enbart får användas för 

forskningsändamål(Gotab, 2008: 12-14). Vi vill att ungdomarna som bor på behandlingshem skall 

trivas och få tillräckligt med stöd för att kunna återintegrera sig i samhället. Vi valde att intervjua 

fyra ungdomar som har erfarenheten från behandlingshem för att förstå hur de upplevt stödet på 
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boendet. Innan vi utförde intervjuerna så gav vi ungdomarna tillräckligt med information kring vår 

undersökning och vad det innebär. Vi erbjöd också ungdomarna att ta del av materialet när 

undersökningen är färdig. Ungdomarna gav sitt samtycke och ställde upp. Vi var noga med att 

informera ungdomarna om att deras namn inte skulle framföras i materialet, detta för att skydda 

deras identitet. Vi tänkte också lämna ut vårt material till olika behandlingshem som hjälp till 

förbättrat arbete. 

6. Presentation av intervjupersoner  

I denna del av uppsatsen kommer vi att representera våra fyra respondenter. Kapitlet är uppdelat i 

fyra underrubriker där vi sammanfattat ungdomarnas livshistorier. Trots att respondenterna har 

mycket gemensamt så som bostadssituation, uppväxtförhållanden och familjerelationer har vi valt att 

presentera intervjupersonernas berättelse var för sig. På så sätt får vi en tydlig bild vilket underlättar 

när vi sedan fortsätter med analysen. I texten förekommer det även citat som respondenterna använde 

sig av under intervjuns gång. Vi har valt att inte framföra deras riktiga namn och bostadsort, detta för 

att försäkra deras anonymitet.  

6.1. Berättelsen om Conny  

Conny är uppväxt i en förort, han bodde tillsammans med sin bror och mamma. Pappa var inte 

närvarande under hans uppväxt. Han fick träffa sin pappa då och då samt sina halvsyskon. Hans 

mamma var en hårt arbetande kvinna som försörjde två barn. Trots detta hade de begränsad ekonomi 

för att unna sig själva nya kläder och andra ting. Då pappa inte var närvarande så blev storebror den 

enda manliga förebilden för Conny. Brodern hade problem med narkotika vilket gjorde att han inte 

blev en bra förebild. Hemma fanns det inga stränga regler då mamman hade svårt för att sätta gränser 

och när hon väl gjorde det så blev det problem då hon snabbt vek sig tillbaka. Det hände att Conny 

och hans bror blev hämtade av socialen då mamman inte orkade mer till slut. De placerades på olika 

familjehem på helgerna.  

Conny säger att hans problem började redan när han gick i skolan: ”Det var bråk, jag stal, snatteri 

första gången när jag gick i tvåan, det var där det började, det började med en Japp(choklad)”. Här 

försöker respondenten förklara för oss att hans kriminella handlingar redan började i tidig ålder där 

han började med att ta en chokladkaka men att det sedan blev större materiella ting. Han berättade 

också att han hamnade i särklass på grund av sitt destruktiva beteende i skolan samt 

koncentrationssvårigheter. Lärarna och rektorn trodde att det var något fel på honom på grund av 
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hans aggressiva beteende och satte honom då i fokus. På gymnasiet fick han gå om en klass då han 

skolkade mycket och hamnade efter i sina studier. Trots allt detta lyckades Conny ta studenten.  

Conny bodde på en internatskola i två år vilket han tyckte var bra:” Det var det bästa stället som jag 

kunde tänka mig vara på och då var jag ändå borta från min mamma, jag fick allt jag ville ha där, 

nya fotbollsskor… de stöttade mig och gav mig småsaker jag behövde som kläder och skor”. Vi 

tolkar citatet som att Conny fick allt han inte hade kunnat få hemma. Men han beskriver det som att 

alla problem började när han kom ut från internatskolan. Tillsammans med andra ungdomar började 

Conny stjäla cyklar, moppar och bilar. De blev tagna och socialen kopplades in igen. Men det var 

inte bara till följd av stölder utan även olaga hot och misshandel: ”Om du inte kan få det du vill och 

du inte har gränser så tar du det själv, och om du har mod, det var exakt det jag gjorde och jag tog 

det.” Conny menar att han inte hade några gränser eller regler som han följde, utan han helt enkelt 

tog det han ville.   

När han var 16 år hamnade han på ett familjehem frivilligt, han fick antingen ta det frivilligt eller så 

var alternativet att bli inlåst. Han var inte på familjehemmet länge utan i en vecka, efter detta rymde 

han och blev efterlyst. Efter detta skickades han till ett HVB hem där ungdomarna tillsammans med 

personalen hittade på olika aktiviteter. En dag knackade det på dörren och det var polisen som 

hämtade han akut för att hamna på ett LVU hem men han lyckades komma undan och blev efterlyst 

igen. Polisen hittade honom till slut och skickade honom till ungdomshemmet Fagared där han var i 

några veckor men personalen ville inte ha honom där. Därefter så hamnade han på ett hem som heter 

Hassela där det fanns mer missbrukare än kriminella. Conny tyckte detta var jobbigt då det inte fanns 

någon att prata med då han inte kände någon gemenskap med de andra. Conny använde inte droger, 

han hade testat men det var ingenting han var beroende utav: ”Jag gjorde kaos på Hassela… allt det 

där var revolt från en ung kille”. Där blev han isolerad första dygnet då han försökte rymma, han 

fick inte prata med någon och hade personal som vaktade honom. Både nyårsafton och sin 

födelsedag fick han spendera på isoleringen. När han rymde igen efter detta så tog socialen honom 

och han placerades på Västkustfamiljen: ”Det var det värsta stället, det var det bästa stället jag 

kunde komma till det var det värsta…det mest aggressiva, kriminella, sjuka psykopater, de knäppaste 

människorna, sådana som verkligen behöver behandling fanns där”. Idag används ordet ”värsta” på 

slang då personen vill beskriva något som jätte bra. Här menar Conny att Västkustfamiljen var den 

bästa placeringen han kunde få. Det fanns sammanlagt sex intagna ungdomar och alla fick inte vistas 

på samma plats samtidigt. Personalen var strikta och stela. Conny bodde där i sex månader och fick 

den bästa hjälpen någonsin då det var tufft. Personalen där svek inte honom utan gav honom nya 
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chanser. Han beskriver det som att personalen brydde sig och lyssnade på honom. Conny känner att 

det stället byggde upp honom och lärde honom tänka på ett nytt sätt.  

Conny bor för tillfället hemma hos sin mamma och har på sista tiden hållit sig borta från kriminalitet. 

Han har inte suttit på fängelse och Västkustfamiljen var den sista placeringen han fick. Han pluggar 

upp sina betyg på Komvux för tillfället då han tog studenten utan alla betyg godkända. Han väntar 

dessutom barn tillsammans med sin flickvän vilket han är glad över. Conny visar på att han nu har 

mål i livet, som han i framtiden kommer att uppfylla. 

”Jag är en driftig kille och har höga mål och jag vill nå de, jag är målare i grund och botten”. 

Conny anser att han har allt som krävs för att kunna arbeta inom bygg och att han har som mål att 

öppna ett eget företag inom bygg.  

”Behandlingen har hjälpt mig men sedan när man blir vuxen gör man ett val, jag kan aldrig skylla 

på min mamma eller pappa eller att behandlingshemmen var dåliga, nu har jag bara mig själv att 

skylla…jag är medveten om min situation och jag är så trött på situationen”. Det här citatet säger 

oss att Conny inte längre vill leva som kriminell och att han är vuxen med eget ansvar för sitt liv. 

6.2. Berättelsen om Alex  

Alex är 23 år och bor för tillfället i ett fint område i en storstad. Han är uppvuxen i en förort 

tillsammans med sin mamma och tre bröder. Hans föräldrar separerade redan vid tidig ålder. När han 

var yngre så brukade han umgås med sina kompisar i olika förorter och i stan. Hans kompisar hade 

alla samma bakgrund, De var från förorten och hade alla separerade föräldrar. Han kände att de hade 

samhörighet med varandra och kunde relatera till varandra. De var killarna som syntes till mest i 

området, killarna som alla frukta, killarna som ingen ville gå i närheten av. Alex berättar att deras 

mål i gruppen var att skrämma andra för att själva verka tuffa. De släppte inte in folk i sin grupp utan 

höll sig till varandra då de kunde lita på varandra sedan barndomen.  

Grundskolan skötte han någorlunda bra men han tjuvrökte då och då. I högstadiet hamnade han i 

särklass på grund av att han var stökig och inte skötte sig, det var en hel del skolk och bråk. Alex 

ansåg att skolan inte var något seriöst då de i särklassen hade lektion i en timma och fick gå hem 

efter. Han hade inte alla sina kärnämnen godkända när han gick ut högstadiet så han fick börja på en 

skola för att kunna plugga upp dessa ämnen för att kunna gå vidare till gymnasiet. Han började 

gymnasiet två år senare än han skulle. Alex läste linjen Barn & Fritid i två år men avslutade inte sina 

studier eftersom han inte gick till skolan och på grund av detta blev utskriven. Rektorn gav honom 
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chansen att hinna ikapp och ta studenten med de andra ungdomarna men han kände att det inte var 

värt det och istället struntade han i skolan helt och hållet.  

Vid 14 års ålder placerades Alex på öppenvård i två månader, ett ställe som heter Lillatorp. Där fick 

han gå i skolan, fick sitt egna rum samt erbjuden aktiviteter på fritiden. Alex fick hemlängtan och då 

fortsatte stöket, han rånade folk, stöld, bilstöld och skötte inte skolan allmänt. Han ansåg att denna 

behandling inte hjälpte honom då han inte fick träffa någon psykolog eller liknande. Alex fick 

komma ut men då stöket fortsatte så blev han tagen av polisen och blev LVU placerad på en 

ungdomsanstalt som heter Margareta Lund i Lidköping. Alex var då 15 år gammal då han på 

ungdomsanstalten fick träffa en psykolog och de gjorde en personutredning för att se hur Alex 

betedde sig. Här fick han snickra och gå i skolan. Han var där i 6 månader. Han ville inte bo kvar på 

Margareta Lund då han hade önskemål att få bli placerad på Västkustfamiljen i Kungshamn så var 

nyöppnat men då behandlingshemmet inte hade något samarbete med kommunen så ville de skicka 

tillbaka honom till Lund. Alex vägrade och sa till socialsekreteraren att han var villig att samarbeta 

enbart om han fick plats på Västkustfamiljen. Han var efterlyst i fyra månader och fick till slut en 

placering på västkustfamiljen. Vistelsen varande i ett år. Anledningen till att Alex ansåg att 

behandlingshemmet var bättre än de andra var på grund utav personalen som var fördetta kriminella 

och kunde hantera de intagna på ett bättre sätt. Behandlingshemmet hade även pedagoger och 

socionomer som hade studerat på högskolan men de gav inte samma känsla då de inte hade 

erfarenheten från ett kriminellt liv: ”Vi hade en bra relation, jag hade en bra relation till personalen. 

Jag skötte mig där, de var stränga och de sade att de skulle hjälpa mig om jag hjälpte dem…du kan 

inte röka hasch på din permission och så vidare”. Alex menar att relationen till personalen var stark 

och att han inte skulle svika de genom att ta del av narkotika eller liknande. Han berättar att han 

utvecklades där då han lärde sig tänka på ett annorlunda sätt. Men han berättar också att trots det nya 

tankesättet så fortsatte han leva ett kriminellt liv då han påstår att människor påverkas av sin 

omgivning såsom vänner.  

Då Alex hade en bra och stark relation till personalen på Västkustfamiljen har han fortfarande 

kontakt med vissa av personalen på behandlingshemmet. De brukar prata på telefon och ta en fika då 

och då. Detta hjälper Alex att minnas tiden på behandlingshemmet och det han fick gå igenom på 

grund av sina brottsliga handlingar. Enligt Alex så var det inte behandlingshemmet som hjälpte 

honom till en förbättring han menar att personen själv måste vilja för att en förändring skall kunna 

ske men att det var tack vare den personalen som fanns på västkustfamiljen som han sakta men 

säkert började tänka i annorlunda banor.  
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Idag bor han centralt i en storstad i ett fint område. Han har lämnat förorten för gott säger han då han 

anser att det är ett stort steg för att slippa det kriminella livet. Han umgås med några från det gamla 

gänget och beskriver det som att de umgås på ett annorlunda sätt då de umgås när de skall äta ihop 

eller gå ut och dricka. Alex arbetar för tillfället som snickare, arbetsgivaren känner till hans förflutna 

och det har aldrig varit något problem: ”Det är svårt att få jobb med min bakgrund...de vill ha 

arbetserfarenheter och polisregister”. Flera gånger har han skickat in sitt CV men aldrig fått något 

svar. Han funderar på att öppna eget inom bygg, transport och export. Han har stora planer men alla 

kanske inte går i uppfyllelse: ”Man måste testa på nya saker för att veta vad man fastnar för…men 

hittills har jag inte haft möjlighet till att testa på olika saker…men det kommer”. Vi tolkar det här 

citatet som att Alex har insett att han har ett ansvar att sköta sig själv och arbetslivet. Han har inte 

stor arbetserfarenhet men han har hopp om en ljus framtid med olika arbetsmöjligheter. I dagsläget 

har Alex mycket god relation till sin mamma och sina syskon vilket han är mycket tacksam för då 

han känner stöd från deras sida om det skulle behövas.  

6.3. Berättelsen om Mike  

Mike är 21 år gammal och bor hemma i förorten tillsammans med sin storebror, lillasyster och 

mamma. Hans pappa gick bort när han var 15år gammal. De fick det svårt ekonomiskt då deras 

mamma var arbetslös. Mike och hans storebror kände att de hade ansvaret för att försörja familjen: 

”När min pappa gick bort så påverkades jag hårt…jag hamnade i en svacka..innan det har jag 

aldrig haft problem med kriminalitet…det var efter det som allt hände”. Mike påverkades när hans 

pappa gick bort han menar att han hamnade i en svacka som påverkade honom negativt och ledde till 

brottslighet. 

Han klarade grundskolan och högstadiet utan några större problem men när han skulle börja på 

gymnasiet så åkte han fast för narkotika. Efter detta så tog han sig aldrig tillbaka till skolan utan 

bestämde sig för att jobba istället. Han gick aldrig klart skolan då han anser att det aldrig har varit 

hans grej. Han arbetade som telefonförsäljare när hans vänner gick i skolan. Trots att hans mamma 

pressade honom till att plugga så valde han att inte göra det. Han beskriver det som att han inte har 

behovet av att plugga utan vill klara sig genom att arbeta för att försörja familjen. Som 

telefonförsäljare tjänade inte Mike mycket pengar men då det inte fanns andra jobbmöjligheter så 

fick han nöja sig.  

”Under tiden jag arbetade så hittade jag och mina vänner på en hel del dumheter såsom misshandel, 

snatteri och olaga hot”. Trots att Mike hade ett arbete så hade han sitt ”kriminella” liv vid sidan om 
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tillsammans med sina kompisar. Mike placerades på västkustfamiljen som är ett LVU hem.. Han 

bodde där i ett år till följd av sina kriminella handlingar. Där var det strikt och reglerna skulle följas. 

Det fanns bestämda tider för när ungdomarna skulle lägga sig samt vakna på morgonen: ”Att kunna 

prata med personal och känna samhörighet är något obeskrivligt…att gå ut därifrån med tankarna 

kring att det finns ett annat liv än det kriminella är en lättnad”. Han kände att kontakten med 

personalen var något givande och gav honom hopp om ett liv bortom brottslighet. Mike beskriver 

behandlingshemmet som något mycket positivt då personalen var före detta kriminella. Han 

berättade att de brukade ha samtal ihop, de kunde skratta men också vara seriösa. När de pratade så 

ville Mike lyssna på de före detta kriminella, han kände att han kunde ta till sig av de dem sa. Han 

menar att han inte kände samma samhörighet med personalen som bara hade utbildning men ingen 

”praktisk” erfarenhet från det kriminella livet. Han berätta att det borde finnas mer före detta 

kriminella på behandlingshem då det är en stor fördel samt att det är en chans för dem att komma ut i 

arbetslivet. Han berättar att han själv kan tänka sig arbeta med kriminella ungdomar för att hjälpa till.  

Mike har lagt narkotika och alla andra brottsligheter på hyllan. Han säger att han idag ser livet ur ett 

annat perspektiv då han insett att livet som brottsling inte leder någon vart. Han bor hemma med sin 

familj och de har mycket bra relation till varandra. Idag så är Mike arbetslös men arbetsförmedlingen 

har lovat honom att betala ut full lön om han hittar ett arbete. Han säger att han har skickat in ett 

hundratals CV men aldrig fått något svar. Han berättar att det blir långtråkigt då och då han inte har 

något att göra då alla hans vänner arbetar. Han sitter bara hemma på dagarna vilket blir tråkigt i 

längden. Han berättar att han drabbas av ångest då och då eftersom hans liv är så enformigt. Han 

känner att han inte har något att sträva efter, att han inte gör någon nytta när han sitter hemma vilket 

får honom att känna sig misslyckad som människa.  

Han är skeptisk till staten då han säger följande: ”Staten har övergivit oss, de erbjuder oss inga 

jobb..det enda de gör är att skicka ut poliser till våra områden för att provocera oss och ta in oss för 

pisseprov då de misstänker att vi brukat narkotika..det är ren utpressning när de kräver böter för att 

någon har brukat narkotika det är klart att personen utför en kriminell handling för att få ihop 

pengar att betala tillbaka boten”. Han menar att ungdomarna i förorten inte har samma möjligheter 

som andra. Han beskriver det som att ungdomarna inte kommer kunna etablera sig så länge de inte 

får arbetsmöjligheter och att kriminaliteten bara kommer fortsätta. När ungdomarna får böter som de 

måste betala så har de inget arbete att få pengar ifrån, de måste utföra ännu en kriminell handling för 

att få ihop pengarna till att betala boten och på så sätt kommer det bara fortsätta och bli värre och 

värre d hatet mot staten bara växer.  
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Mike har som mål att bli snickare. Han tror att de enda möjligheterna som finns för före detta 

kriminella är jobb inom bygg. Men det spelar ingen roll säger han eftersom han har ett intresse för 

detta. Han tror att det är svårt med andra jobb då han sen tidigare har ett brottsregister som kommer 

följa en i livet. Hans störta önskan är att skaffa en egen familj, få ett eget boende, ett jobb och bara 

vara lycklig. Han menar att det finns folk som önskar sig en fin bil, en lyxig villa och så vidare men 

att han nöjer sig med det en vanlig medelklass människa har, ett jobb sedan vilket jobb det är spelar 

inte så stor roll.  

6.4. Berättelsen om Denis  

Denis är 18 år gammal och bor tillsammans med sin mamma i en förort. Hans mamma och pappa 

separerade redan när Denis var liten. Det händer att han hälsar på sin pappa då och då men de har 

ingen nära relation till varandra. Efter att hans föräldrar separerat gifte hans pappa om sig och fick 

barn tillsammans med den nya kvinnan. Han har både systrar och bröder som är hans halvsyskon, 

vissa bor kvar hemma andra har flyttat utomlands berättar Denis. Redan som ung började han umgås 

med fel människor och hittade på dumheter, situationen hemma gjorde inte saken bättre. I intervjun 

framkommer det att Denis mamma hade det kämpigt med att uppfostra honom på egenhand, 

eftersom det inte fanns någon som kunde hjälpa till. Hon jobbade för att kunna försörja sig själv och 

Denis: ”Ibland fanns det knappt mat på bordet hemma”  

Fram till mellanstadiet gick det bra för Denis i skolan, han skötte sig väl. På fritiden tränade han 

fotboll som var hans stora intresse, han berättar att han var hyfsat atletisk av sig och sport någon han 

gillade mycket. I högstadiet började han lära känna nya vänner, han började röka och bråkade allt 

oftare, redan då fanns narkotika iblandat. Det var då brottsligheten blev allvarligare menar Denis:” 

För varje dag ökade brottsligheten mer, det började med något litet och sen blev det värre med 

tiden”. Trots att brottsligheten börjar i en liten kriminell handling så expanderar detta och leder till 

allvarliga brottsligheter. Slagsmålen i skolan anmäldes och socialen blandades in. Han slutade ta 

skolan på allvar och hittade på andra saker istället.  

Vid 15 år ålder hamnade han på behandlingshem, tvångsvård enligt LVU. De skickade honom till 

Fagared. Denis beskriver tiden på Fagareds ungdomshem som lärorikt, han träffade nya människor 

och fick lära sig saker som han inte fick lära sig hemma i förorten. Det var ganska strikt då dem fick 

gå upp tidigt för att gå till skolan men på fritiden fick dem träna eller umgås med personalen som 

jobbade där. Ungdomshemmet erbjöd en hel del aktiviteter som de intagna kunde göra då det inte 

gick i skolan: ”Jag har gjort saker där inne som jag aldrig hade kunnat göra ute, jag hade fler 
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möjligheter…som jag inte hade haft råd med ute” . Aktiviteterna sågs som en stor möjlighet för 

Denis som menar att han annars inte hade haft resurserna till detta utanför ungdomshemmet. 

Ibland uppfattade Denis personalen som fördomsfulla mot invandrare han säger att han fick dåliga 

vibbar av vissa, medan andra var bra, vi kunde verkligen prata med dem menar han. Det förekom 

särbehandling på boendet, beroende på vilket brott personerna har begått: ”Satt man där på grund av 

mord ser dem dig på ett sätt och sitter man på grund av stöld ser dem dig på ett annat sätt” säger 

Denis. Han menar att de blev behandlad utefter de brott dem hade begått. 

Ungdomshemmet erbjöd ungdomarna undervisning vilket Denis tyckte var bra, han fick lära sig 

mycket. Det enda problemet egentligen var att han hade hemlängtan, det var sällan han fick åka hem 

och det gånger han fick åka hem varade inte länge. Hemlängtan gjorde att jag gick runt med ångest 

och jag var helt enkelt på dåligt humör, berättar han. Familjen fick komma på besök en gång i 

veckan, vilket var väldigt bra. Personalen hade stödsamtal med de intagna för att se hur de mådde 

och hur de tycker att veckan har varit. Denis tycker personalen var duktiga, då det fanns vissa han 

verkligen kunde prata med. Det var oftast dessa som ville hitta på olika aktiviteter, vilket ledde till att 

de fick bättre kontakt med dem, de skapade ett band, en känsla av samhörighet. En annan sak som 

Denis påpekade var att några av de som jobbade på boendet var före detta kriminella. Han kände att 

det var lättare att prata med dessa personer: ”Det var lättare att öppna upp sig, då man inte känner 

sig dömd på förhand, då de har haft en liknande livsstil som en själv” Ungdomarna fick inte ha tv 

eller mobil vilket Denis menar var jobbigt men vilket han samtidigt förstod då det var tvångsvård till 

följd av ett brott. Ibland fick han låna boendets telefon men det var sällan det hände.  

I nuläget bor Denis fortfarande hemma med sin mamma i förorten. Han har hoppat av skolan och vet 

inte riktigt vad han skall göra på den fronten. Helst av allt vill han hitta sig ett jobb. Han har 

fortfarande kvar sitt intresse för fotbollen, han tränar inte seriöst men ibland brukar han gå ut och 

spela med sina vänner. Enligt Denis så är de kriminella handlingarna en stor faktor till att han slutade 

med fotbollen. Han menar att det tar mycket tid från ens liv vilket leder till att han inte hinner med 

sina intressen.  

Hans största mål för framtiden är att hålla sig borta från kriminallitet och istället hitta ett jobb, vad 

som helst, bara så länge han får ett jobb. Om han får en stadig inkomst funderar Denis på att flytta ut 

från mammas lägenhet och kanske flytta in till stan. Han vill skapa sig ett eget liv och kunna stå på 

egna fötter genom att ta eget ansvar genom eget boende och ett arbete att förlita sig på. Han vill bilda 

familj och helt enkelt leva ett bra liv: ”Man kan inte lita på någon idag det gäller att vara stark 
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själv, man faller lätt men det gäller att ta sig upp efter man fallit”. Respondenten menar här att de 

fick sköta sig själva, de måste ta sig upp om de hamnat i svackor. 

7. Jämförande analys  

I den här delen av uppsatsen kommer vi att jämföra våra respondenter utifrån olika teman, vi har valt 

att dela upp det i tre olika kategorier: Barndom och uppväxt, Kriminell karriär där 

behandlingshemmet lyfts fram, Återintegrering: nutid och framtid.  

7.1. Barndom och Uppväxt  

Samtliga respondenter har haft en komplicerad uppväxt på så sätt att pappan inte var närvarande och 

mamman kunde inte alltid ta hand om dem samtidigt som det existerade ekonomiska svårigheter i 

hemmet. Det förekommer flera gånger i intervjun att ungdomarna hade tillgång till olika aktiviteter 

och olika ting där de blev placerade, vilket de inte hade kunnat få hemma. Denis säger vid ett tillfälle 

att det knappt fanns mat hemma på bordet.  Redan i tidig ålder så ser vi att ungdomarna utförde 

brottsliga handlingar. Som en respondent själv säger redan när han gick i andra klass stal han, det 

började med små grejer som choklad och sen blev det grövre. Även Denis berättar att brottsligheten 

började med något litet men att det med tiden expanderade och bara blev värre. Ett utav de vanligaste 

brotten är stöld då ungdomarna ville skaffa sig de materiella ting de inte kunde få på annat håll. Vi 

tror att ungdomarna försökte genom kriminella handlingar få tillgång till de materiella ting de annars 

inte hade kunnat ta del av. Som en av respondenterna själv säger att det ibland inte fanns mat på 

bordet hemma. Sociologen Bauman menar att individer strävar efter att skaffa sig en identitet genom 

att konsumera olika varor. Detta är en möjlighet för de som har resurserna men blir till en svårighet 

för de som inte har penningen (Bauman 2008:65).  Vi kan se det här som en anledning till att 

respondenterna fick ta den kriminella vägen för att ta del av olika varor. I ett konsumtionssamhälle är 

ett normalt liv det liv som konsumenter lever när de väljer bland alla offentliga visade möjligheter 

till behagliga sensationer och livliga erfarenheter” (Bauman 1999:60). För att vara lycklig så skall 

individen fånga de möjligheter som finns tillgängliga och som är eftertraktade, dessutom skall detta 

ske före alla andra. På så sätt kan inte de fattiga skaffa sig ett ”normalt” eller lyckligt liv då de fattiga 

blir otillräckliga konsumenter. Man skulle kunna se ”ungdomarna” som de fattiga i det här fallet och 

att de utför brottsliga handlingar för att finna lycka då lycka är att konsumera olika varor (Bauman 

1999:60). En annan respondent säger att konsekvenserna av en kriminell handling leder till att de gör 

andra brott för att till exempel betala boten. En annan respondenterna nämner att staten har ”glömt” 

bort ungdomarna då de inte får några jobb. Arbetslösheten bland ungdomarna är stor vilket också kan 
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vara en faktor till kriminalitet. Här kan man dra paralleller till det Bauman skriver om att dagens 

företag inte behöver fler arbetare för att öka vinsterna. Framsteg i företagens värld sker när de gör 

nedskärning på personal medan tekniskt elektronisk arbetskraft tar över och ersätter den mänskliga 

arbetskraften, på så sätt ökar arbetslösheten. De fattiga sågs som underklass och onyttiga, de som inte 

tillhörde underklassen ansåg de fattiga som farliga och kapabla till brottslighet. Dessa människor 

framkallar rädsla (Bauman. 1999:94) . Vi tror att ungdomarna ser kriminella handlingar som den 

enda möjligheten till att skaffa sig olika ting, både för att känna sig normala samt lyckliga då de inte 

kan få något arbete för att skaffa sig penningen. 

Något som alla respondenterna hade gemensamt var att alla var uppväxta i en förort samt att de 

umgicks i olika gäng där ”medlemmarna” var på något sätt brottslingar. Vi tror att detta hade en stor 

påverkan till att de själva valde att gå den vägen. Denis säger att han som ung började umgås i ”fel” 

kretsar där de sakta började med brottsligheten. Conny menar att han inte hade någon manlig förebild 

som kunde lära honom bättre, han hade en storebror som också hade problem med brottslighet. 

Mamman hade svårt att sätta gränser vilket gjorde att dem fick göra lite hur dem själva ville. 

Däremot så hade alla respondenterna god relation till sin mamma och de kände ett ansvar för att 

försörja hemmet. Socialen blev redan tidigt inblandad i respondenternas liv av olika orsaker. Conny 

hade problem med snatteri och stöld. Han började stjäla tillsammans med sina vänner redan när han 

gick i andra klass. Alex problem startade när han tillsammans med medlemmarna i sitt gäng valde att 

framstå som bråkstakar och hade som mål att sprida skräck i området de bodde i. Mikes huvudorsak 

till problemen i hans liv var narkotika som kom in i bilden redan i tidig ålder då han var 15 år. Denis 

fick kontakt med socialen då han ett flertal gånger hade hamna i slagsmål på skoltid. Vi tror att 

ungdomarna som bor i förorten har svårt att se möjligheter till jobb och utbildning. Men vi tror också 

att de påverkas av varandra och att denna syn på att staten har ”glömt” bort de förstärks när de umgås 

med varandra. Det finns en koppling till det Elias menar med att de etablerade som har bott i ett 

bostadsområde i flera generationer blir rädda för de nyinflyttade då de oroar sig för att normerna, 

värderingarna och livsstilen skall ändras.  För att behålla sin identitet bestämde sig de etablerade för 

att socialt utesluta de nykomna. Detta kan man koppla till ungdomarna från förorten som väljer att 

umgås med varandra då de känner att de har något gemensamt, just att de är från förorten och 

nykomna. De etablerade anser sig själva ha mer makt och vara bättre. De etablerade har kontrollen 

och sammanhållningen i gruppen är stark vilket leder till att de blir makthavarna (Elias 2010:29-31). 

Elias menar att det finns en moralisk hierarki mellan olika grupper. Vissa följer lagar, normer och 

regler mer än andra. De etablerade menar att de nykomna som också kallas outsiders är dåliga och att 

de missköter sig men att de själva uppför sig laglydigt och följer normen(Elias 2010:11-12). Det 
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stämmer att respondenterna har brutit mot lagen vid ett antal tillfällen men vi tror att anledningen är 

den svaga tilliten till staten då de känner sig bortglömda. Vi tror att ungdomarna från förorten, bland 

annat våra respondenter, känner sig som outsiders precis som Elias väljer att kalla de. De är 

medvetna om att det råder en hierarki och känner sig till slut hopplösa och väljer att finna lycka 

genom den kriminella vägen. 

7.2. Kriminell karriär 

Det finns föreställningar om outsiders som att de är opålitliga, odisciplinerade samt laglösa. Deras liv 

anses inte vara genomtänkt, de tar dagen som den kommer och deras största mål är att tillfredsställa 

sina tillfälliga behov. I boken står det att denna föreställning finns om Sveriges invandrarungdomar 

som bor i storstäders förorter(Elias 2010:19). Samtliga respondenter är uppväxta i förorten och 

utifrån Elias föreställningar kring outsiders ser vi likheter i ungdomarnas liv. Vi får en uppfattning av 

att respondenterna redan i skolan kände sig som outsiders, som elever var det odisciplinerade och de 

kände aldrig att skolan var en prioritering.  

Två av våra respondenter klarade på ett eller annat sätt grundskolan och gick vidare till gymnasiet. 

Mike valde istället att hoppa av skolan och börja jobba som telefonförsäljare även Denis slutade ta 

skolan på allvar och valde att inte börja på gymnasiet överhuvudtaget. Conny var dock den enda som 

slutförde sina studier på gymnasienivå. Både Conny och Alex fick under grundskolan 

specialundervisning i skolan. Conny blev placerad på en internatskola under två års tid, han ger 

uttryck åt det som om det var det bästa stället som han kunde hamna på just under den tiden. Han 

fick tillgång till saker som han annars aldrig hade haft, som han själv berättar fick han allt han 

önskade sig såsom nya fotbollsskor och andra materiella saker. Anledningen till att Conny trivdes på 

internatskolan tror vi kan bero på just att han inte behövde missköta sig och begå brott som snatteri 

och stöld då han fick de ting alla barn i hans ålder önskar sig. De maktrelationer mellan etablerade 

och outsiders som Elias beskriver tror vi slutar existera på internatskolan. Alla på internatskolan är 

lika och det finns ingen inre sammanhållning mellan olika grupper. Under den perioden skötte sig 

Conny hyfsat bra i skolan, det var när han kom tillbaka till sin vanliga skola, tillbaka till samhället 

där han sågs som outsider, som kriminaliteten började på nytt. (Elias 2010:31).  Mike valde att hoppa 

av skolan direkt efter högstadiet eftersom han ansåg att det var bättre att jobba och försöka försörja 

familjen då han ändå inte tyckte att skolan var hans grej, detta kan jämföras med Elias tankar kring 

outsiders och hur de etablerade såg dem som opålitliga och odisciplinerade individer. Mike berättar 

att anledning till att han hoppade av skolan var för att han ansåg att det inte var för honom och att det 

lönade sig mer att jobba. Istället för att gå i skolan och utbilda sig valde Mike att tillfredsställa sina 
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tillfälliga behov. Vi tror att genom att hoppa av gymnasiet, som idag ses som en självklarhet för att 

klara sig i arbetsmarknaden gör att rollen som outsiders bara blir tydligare eftersom han tillskrivs en 

lägre moralisk karaktär av samhället och de etablerade. (Elias 2010:19).  Alex började en Barn och 

Fritids utbildning på gymnasienivå men valde att hoppa av sista året då hans kriminella beteende 

orsakade att han hamnade efter i sina studier. Han fick chansen att gå om en klass och ta studenten 

ett år senare men han ansåg på tiden att det var lönlöst då han hade hamnat så pass mycket efter i 

studierna. Anledningen till att Denis inte gick vidare till gymnasiet är på grund av att han ständigt 

hamnade i bråk med andra ungdomar och konsekvenserna gjorde att han inte kunde fokusera på 

skolan.  

7.2.1. Behandling vid institution  

Våra fyra respondenter har alla blivit omhändertagna enligt lag med särskilda bestämmelser om vård 

av unga och under en viss tid blivit placerade på behandlingshem. Goffman utförde en undersökning 

på 50-talet vilket ur källkritisk ståndpunkt kan anses vara inaktuell. Argumentet för detta är att boken 

har bidragit till en ökad förståelse av de intagnas värld och hur samspelet med personalen fungerar. 

Även om det finns skillnader på institutionens struktur på 50-talet och nu, ser vi vissa likheter som 

fortfarande står kvar. Behandlingshemmen kan ses som Goffman beskriver det som en social hybrid. 

Ungdomarna är placerade på en plats isolerade från omvärlden tillsammans med andra ungdomar. 

Syftet med behandlingshemmet är att förändra personen för dennes och samhällets bästa. 

Ungdomarna lever under bestämda omständigheter som kontrolleras av en och samma auktoritet det 

vill säga personalen som jobbar där. Behandlingshemmen där ungdomarna vistats på har mer eller 

mindre av de kännetecken som utmärker den totala institutionen. (Goffman, 1961: 9).  

Till skillnad från Goffmans beskrivning av institutionerna upplever vi att ungdomarna har haft mer 

att säga till om, och har på ett sätt kunnat påverka deras vistelse på behandlingshemmen. Med tanke 

på att en del av personalen var före detta kriminella tror vi inte att de intagna upplevde dem som 

makthavare som ser ner på ungdomarna. Då de varit i samma situation som de intagna ungdomarna 

anser vi att det finns skillnader i Goffmans teori och ungdomarnas berättelse om 

behandlingshemmen. Samtidigt gör Goffman en bra förklaring av institutionens som en social hybrid 

och där upplever vi att det finns likheter i ungdomarnas framställning av behandlingshemmen.   

Conny var 16 år gammal första gången han hamnade på Hassela. Mike och Alex blev båda placerade 

på västkustfamiljen när de var 15 år gamla. Dennis blev utplacerad till Fagared när han var 15 år 

gammal. På samtliga behandlingshem fanns det personal tillgänglig som stöd för ungdomarna samt 

aktiviteter som de kunde ta del av. Gemensamt för Alex, Conny, Mike och Denis var att de kunde ta 
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del av personal som var före detta kriminella vilket de tyckte var bra då de kände samhörighet och de 

kunde relatera till dessa. Alex insisterade att hamna på västkustfamiljen just för att det var personal 

som var före detta kriminella vilket vi kan förstå då både Conny och Mike beskrev västkustfamiljen 

som det bästa behandlingshemmet de varit på.  

Författaren Goffman menar att det uppstår klyftor mellan personalen och de intagna. Detta kan bero 

på att personalen endast befinner sig på institutionen under sin arbetstid och när denna arbetstid är 

över går de till sitt privata liv och lämna arbetet bakom sig medan ungdomarna fortfarande har sina 

begränsningar på institutionen. Han menar att båda grupperna kan uppfatta varandra som trångsynta. 

Enligt personalen så är de intagna opålitliga medan de institutionsplacerade uppfattar personalen som 

överlägsna med makten i händerna. Detta menar författaren kan leda till att det blir ett socialt avstånd 

mellan de intagna och personalen(Goffman 1961:16). Conny beskriver personalen på 

västkustfamiljen som strikta och stela. De var tuffa och ville visa att det var dem som bestämde och 

hade makten. På Hassela blev han vaktad av personalen så fort han bröt mot reglerna vilket visar på 

att personalen har en högre makt och att de intagna måste sköta sig och följa deras bestämmelser, 

detta leder till att det uppstår en klyfta mellan personal och de intagna som Goffman säger. 

(Goffman, 1961:16). Vi kan även se det på Mikes berättelser då han beskriver behandlingshemmet 

som strikt med regler som skall följas till punkt och pricka. Trots att Denis upplevde 

behandlingshemmet som något givmilt med en hel del möjligheter så fick han intrycket av att det 

förekom särbehandling till följd av etnicitetstillhörighet. Han berättar att en del av personalen var 

fördomsfulla och att det märktes tydligt.  

Samtliga respondenter ansåg att behandlingshemmen gav resultat. Conny menar att personalen 

lyssnade och brydde sig om honom vilket ledde till att han började tänka på ett nytt sätt.  Enligt Alex 

så ledde den goda relationen till personalen till att han utvecklades och började tänka på ett 

annorlunda sätt. Mike berättar att samhörigheten med personalen är något obeskrivligt som öppnade 

hans ögon och fick honom att inse att det fanns ett annat liv än den kriminella världen. Enligt Denis 

så var möjligheterna till utbildning, aktiviteter samt stödsamtal ett bra sätt för honom att öppna sig då 

han inte kände sig dömd på förhand eftersom personalen var före detta kriminella. Han känner att 

vistelsen på behandlingshemmet var mycket lärorikt och gav honom ett öppet sinne för framtiden. 

Goffman menar att behandlingshemmen ger ungdomarna möjlighet att förändras och skapa nya 

identiteter. Han syftar på att dagens samhälle erbjuder individen en grundläggande social ordning. 

Sova, arbeta och roa sig, allt detta sker på olika håll med olika människor och under olika 

auktoriteter, utan att följa någon övergripande förnuftig plan. När ungdomarna kommer till ett 

behandlingshem sker en plötslig förändring och den sociala ordningen bryts ner då alla tre aspekter 
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sker på en och samma plats, på så sätt har de intagna möjlighet att behandlas och skapa nya 

identiteter. På institutionen får de träffa nya människor, samtala med dessa, bo ihop med dessa och 

anpassa sig till varandra. De lämnar sitt förra umgänge och går in i något helt nytt (Goffman, 1961: 

15). Conny fick det jobbigt när han inte hade någon att prata med då han inte kände gemenskap med 

de intagna som hade problem med narkotika vilket Conny aldrig har haft. Resterande respondenter 

valde att berätta om sin relation till personalen som var före detta kriminella. Vi fick känslan av att 

de såg personalen som deras vänner då de kunde prata öppet och hitta på aktiviteter tillsammans på 

behandlingshemmet. Detta avviker sig från det Goffman menar angående klyftan mellan personal 

och intagna. Det verkar som att ungdomarna uppskattade denna upplevelse av att få träffa före detta 

kriminella. Alex har kontakt med personalen än idag och berättar att de brukar ringa varandra och 

fråga hur det står till. Detta kan vara bra för ungdomarna då de kan känna att de har stöd efter 

behandlingen också och att personalen inte bara följer sitt arbete på arbetstid utan verkligen bryr sig 

om ungdomarna och vill att de skall må bra. En annan viktig aspekt är att ungdomarna får se att det 

finns möjligheter till en förbättring, att komma ut i arbetslivet och lämna det kriminella livet bakom 

sig. Att få stöd och hjälp av före detta kriminella, att se hur bra det går för de ute på arbetet är en stor 

fördel. 

Conny upplevde nackdelarna på behandlingshemmen då majoriteten av de intagna var missbrukare 

och beskrev dem ibland som psykopater. Han hade inga andra ungdomar att prata med vilket ledde 

till att han gick emot reglerna då han inte klarade av att bo kvar. Efter detta hamnade han på 

västkustfamiljen där nackdelarna var att de intagna betedde sig aggressivt och att ungdomarna inte 

fick vistas på samma plats samtidigt. Enligt Alex och Mike så borde det införas fler före detta 

kriminella som personal på behandlingshem, då han tycker att det finns brist på detta. De menar att 

det blir mycket lättare att öppna sig för någon som har ”praktisk” erfarenhet. Denis tycker att den 

största nackdelen med Fagared var den fördomsfulla personalen samt att han ett flertal gånger fick 

hemlängtan vilket ledde till att han fick ångest och blev på dåligt humör. Det hände sällan att han 

åkte hem utan familjen fick komma på besök en gång i veckan. Vi kan se likheter i ungdomarnas syn 

på behandlingshemmen. Många gånger har det framkommit att före detta kriminella var något 

mycket positivt i deras utveckling. Behandlingshemmen erbjöd också ungdomarna aktiviteter som de 

inte hade haft möjlighet till i förorten där alla kom ifrån. Något som är mycket positivt i detta 

gemensamma synsätt blir att ungdomarna lär känna varandra på behandlingshemmet vilket kan leda 

till att de skapar band och umgås på tiden efter behandlingen. Detta blir i sin tur något bra då 

ungdomarna tillsammans vill genomgå en förbättring. Motsättningen till detta blir ifall ungdomarna 

inte vill förbättra sig och leder till att de drar in varandra i den kriminella livsstilen.  
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7.3. Återintegrering: Nutid och framtid 

I det här kapitlet framställs respondenternas liv och den situation som var och en befinner sig i nu. 

Även om respondenterna har haft liknande uppväxt där fattigdom, kriminalitet, svåra 

familjeförhållanden och behandlingshem har varit inblandat, har alla en egen berättelse om hur de 

brottas med återintegrering i samhället och vilka utmaningar detta medför.  

Man kan fråga sig hur ungdomarna själva skall känna hopp till återintegrering i samhället då dem är 

medvetna om att deras förflutna står som ett hinder. Vi kan se likheter i Elias undersökning av 

Winston Parwa, Etablerade och Outsiders, där de etablerade ser sig själva vara bättre och ha mer 

makt. Det är dem som har den sociala kontrollen över de loka institutionella nätverken och på så sätt 

kan de reservera sociala positioner åt sina medlemmar vilket leder till att de stänga ute de som är 

outsiders (Elias 2010:31). De etablerade delar även en gemensam konsumtionskultur som skiljer sig 

från outsiders.  När ungdomarna söker arbete och försöker etablera sig i samhället blir det svårt med 

tanke på deras kriminella förflutna och vart de härstammar ifrån vilket är förorten som redan har 

stämplats som någon dåligt. Trots motståndet från samhället har två av respondenter försökt skapa 

sig ett ”nytt” liv, de andra två tacklas fortfarande med livet på förorten.  

Conny 

I dagens läge bor Conny hemma hos sin mamma tillsammans med sin gravida flickvän. 

Bostadssituationen är bara tillfällig och de båda hoppas på att inom kort få en egen lägenhet där de 

kan uppfostra sitt barn. På sista tiden har Conny hållit sig undan från kriminalitet, hans sista 

placering var västkustfamiljen och där efter har han inte blivit placerad på någon intuition. Han söker 

arbete samtidigt som han försöker plugga upp sina gymnasiebetyg på Komvux. Conny menar på att 

behandlingshemmen har fått honom att inse vilka situationer han utsätter sig för, situationer som han 

är trött på. Han vill förbättras och göra det bästa för sig och sin familj. Vi får uppfattningen av att 

Connys ser ljust på framtiden, han sätter familjen i fokus och hoppas på att snart få ordning på sitt 

liv. När det kommer till arbete så hade Conny kunnat tänka sig att starta något eget inom 

byggbranschen. Conny är väl medveten om sin kriminella bakgrund och han förstår att det kommer 

finnas svårigheter i framtiden på grund av hans förflutna men det är inget som han kommer stoppas 

av, om något så har det gjort honom starkare. Vi upplever att Connys vistelse på 

behandlingshemmen har fått honom att förstå att det kriminella livet inte är ett alternativ och att det 

finns en möjlighet till återintegrering i samhället trots att han kan uppfattas som en outsider.  

Alex  
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Även Alex har gjort sitt bästa för att återintegrera i samhället, han har hittat sig ett boende inne i 

centrum och börjat arbeta som snickare. Hans relation till mamma och syskonen har blivit mycket 

starkare. Han har fortfarande kontakt med vissa från det gamla umgänget men menar att de inte 

längre umgås på samma sätt då alla har sitt liv på varsitt håll. Alex är tacksam och berättar att trots 

hans före detta kriminella liv så har han fått möjligheten till ett jobb och ett boende. Hans nuvarande 

arbetsgivare känner till Alexs förflutna men har accepterat det och gett honom en chans. Alex 

försöker leta efter nytt jobb, han säger själv att han skickat in cv till olika arbetsgivare men har aldrig 

fått något positivt svar då det oftast begär polisregister. Alex uppoffring av förortslivet visar på att 

han har intresse av att förändras, hålla sig borta från kriminaliteten och börja om på nytt. Även om 

Alex menar på att själva behandlingshemmet inte har påverkat honom så tror vi att det fått honom att 

inse att det finns en möjlighet till ett liv utan kriminalitet. På västkustfamiljen där Alex placerades 

jobbade det före detta kriminella, vi tror att dessa personer fick honom att inse att det finns en 

möjlighet att återintegrera i samhället trots hans uppväxt och bakgrund. I framtiden hoppas Alex på 

att jobba inom bygg, transport och export, och eventuellt öppna eget. Han är medveten om att alla 

planer inte går som han hoppas men han är glad över att han har en möjlighet att testa olika saker, en 

möjlighet som han annars inte hade haft.  

Mike 

Mike är en av de respondenter som vi känner fortfarande upplever kraftigt motstånd i 

återintegreringen i samhället. Han bor fortfarande kvar hemma i förorten tillsammans med sin 

mamma och syskonen. Enligt Mike så har de en mycket bra relation till varandra. Även om Mike är 

tacksam för sitt liv och att han har lyckats inse att ett kriminellt liv inte leder någon vart, upplever vi 

att hans roll som outsider ännu finns kvar. När Mike beskriver staten som maktmissbrukare som inte 

hjälper ungdomarna utan istället provocerar dem på så sätt att dem misstänker ungdomarna för att ha 

använt narkotika får vi känslan av att han tycker att det är de etablerades fel att han är i den 

situationen han är. Mike anser att staten har övergivit ungdomarna i förorten eftersom de inte 

erbjuder ungdomar som behöver det mest arbete. Han säger att människor från förorten inte har 

samma möjlighet till arbete som andra vilket leder till att kriminalitet är den enda utvägen. Han är för 

tillfället arbetslös men hoppas på att få svar från någon arbetsgivare så fort som möjligt. 

Arbetsförmedlingen har lovat att betala ut full lön om han lyckas hitta ett arbete eller praktikplats. 

Mike största önskning för framtiden är att få ett jobb inom bygg, skaffa egen lägenhet och familj.    

Denis 
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För Denis är situationen lite annorlunda vi tror mycket att det beror på hans unga ålder. Han bor 

fortfarande kvar hemma med sin mamma i förorten. När det kommer till skolan så har han valt att 

hoppa av och har inga planer på att fortsätta. Med tanke på hans situation tror vi att han kommer ha 

det svårt med att hålla sig borta från kriminalitet, eftersom han valt att hoppa av skolan och 

fortfarande umgås med samma umgänge. Han har inte haft tid att spela fotboll då han anser att han 

behöver ägna all sin tid åt brottsligheten. Han säger att han letar jobb, men både vi och han förstår att 

det kommer bli svårt då han inte har någon gymnasieutbildning. Att återintegrera i samhället innebär 

på ett sätt att individen måste etablera sig på arbetsmarknaden, och genom att hoppa av skolan 

uppstår det svårigheter då vi lever ett samhälle där utbildning är en förutsättning till att få bra jobb. 

Denis hoppas på att i framtiden lyckas hålla sig borta från kriminalitet och istället hitta ett jobb. Han 

funderar även på att bosätta sig inne i centrum där han vill skapa sig ett eget liv och bilda familj. 

Även om Denis påstår att han hoppas på att i framtiden hålla sig borta från kriminalitet så tror vi att 

det finns många faktorer som visar på att det kommer vara svårt så länge han fortsätter köra i samma 

banor.  

8. Reflektion 

Som Thorbjörn nämner i sin studie Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som ide och praktik 

saknas det utvärderingar och andra granskningar av öppenvårdsinsatser vilket leder till brist på 

kunskap när det gäller insatsen i behandlingshem. Det är en anledning till att vi valde att granska det 

här området. De utvärderingar som gör baseras oftast på personalens åsikter och på anteckningar som 

gjorts av personal. Vi ville mer fördjupa oss i ungdomarnas uppfattning om vistelsen på 

behandlingshemmen. Vårt syfte med den här uppsatsen var att öka förståelsen av omsocialiseringen 

på de ungdomar som placeras i behandlingshem på grund av kriminalitet. Vilket vi känner att vi fått 

tack vare våra respondenter. Som vi nämnt tidigare kan vår uppsats vara en fördel då alla kan ta del 

av respondenternas tankar och åsikter kring tiden på behandlingshemmen.  

Trots att media har kritiserat Västkustfamiljen så anser våra respondenter att just det 

behandlingshemmet var något givande och till mesta dels bra, just för att personalen var före detta 

brottslingar. Dessutom har personalen gett våra respondenter hopp om en framtid fri från 

kriminalitet. För att ungdomarna skall kunna omsocialiseras krävs det personal som får dem att inse 

att trots deras kriminella bakgrund så finns det chans till etablering i samhället. Före detta kriminella 

som personal på institutioner kan medföra en positiv inställning till omsocialisering hos individen. 

En annan sak som vi tror hade kunnat hjälpa dessa ungdomar är att de får en möjlighet till arbete och 

på så sätt kunna etablera sig i samhället. Det kan vara fel att säga att orsaken till att de begår 
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brottsliga handlingar beror på att de inte är aktuella på arbetsmarknaden, men efter att ha gjort den 

här studien tror vi att det kan vara en av orsakerna till att de istället väljer den kriminella vägen.  

Vi hade delade tankar kring behandlingshemmens betydelse för återintegrering i samhället, då en 

utav oss trodde att behandlingen skulle vara den totala lösningen medan den andra trodde att det var 

ett stöd men ingen absolut lösning till ett liv fritt från kriminalitet. Efter att ha tagit del av 

ungdomarnas livsberättelser insåg vi att behandlingshemmet hjälpte ungdomarna att tänka 

annorlunda men det var inte alltid tillräckligt då kriminaliteten fortsatte. De vi kan se utifrån den här 

granskningen är att före detta kriminella som har fått en chans på arbetsmarknaden har gett ett 

positivt intryck på våra ungdomar. Det ger dem viljan att förbättra sig och välja en väg utan 

kriminalitet
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 Berätta om din uppväxt och tiden fram till att du hamna på behandlingshemmet 

 Berätta om din tid på behandlingshemmet. Vad var det för hem? Vilken metod använde 

personalen? Hur länge bodde du där? Hur samverkade ni ungdomar med varandra på 

boendet? 

 På vilket sätt fick ni stöd på boendet? Hur bodde ni, hade ni egna rum och tillgång till 

aktiviteter? 

 Hur påverkade boendet dig och dina tankar? 

 Vilket inflytande har dina vänner och familj haft på ditt liv? 

 Hur gick det med skolan och utbildningen? 

 Hur går det med arbetslivet? Har din bakgrund stått som hinder på den här fronten? 

 Vad gör du idag?  

 Vad har du för framtidsplaner? 

 



34 
 

Informationsblad 

 

Vi är två studenter som läser Sociologi och socialt utvecklingsarbete på Högskolan i 

Halmstad.  Vi läser sista året och skriver i samband med detta vårt examensarbete där 

vi vill behandla ämnet ungdomar som har suttit på behandlingshem. Till denna uppsats 

behöver vi din hjälp för att kunna ta del av dina tidigare erfarenheter av upplevelser på 

behandlingshemmet du har bott på. Detta kommer att ske i form av intervju där vi 

ställer frågor för relevanta svar.  

Orsaken till att vi vill ta del av din livsberättelse är för att vi sedan skall kunna göra en 

analys av materialet för att se vilka förbättringar som kan göras på olika 

behandlingshem runtom i Sverige. Vi hoppas att vi genom din hjälp får möjligheten att 

lämna ut vår uppsats till olika behandlingshem där personal kan använda det som 

grund för ett förbättrat förebyggande arbete. 

Intervjun kommer att ske när du har tid 

och på den plats som passar dig bäst. 

Bor du i en annan stad har vi 

möjligheten att ta oss dit. Intervjuns 

längd kommer att baseras på hur 

mycket du har att berätta för oss om 

din livsberättelse. Vi kommer att ställa 

ett antal frågor där du får svara fritt. Du 

kommer att få ta del av uppsatsen när 

den är klar. 

   För att få med hela livsberättelsen så 

kommer vi att spela in detta med hjälp 

av en inspelningsapparat. Detta 

underlättar för oss då vi skall 

transkribera din berättelse. Du kommer 

att vara anonym vilket innebär att ditt 

namn och bostadsområde inte kommer 

att framträda i uppsatsen.  

 

Med vänliga hälsningar/ 

Zeinab Khairy 

Azra Radoncic 


