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Abstract 
 
Author:  Ylva Grönvall 

Title: Cognitive behavioral therapy - A study of normalization in institutional treatment of 

adolescents [Translated title] 

Supervisor: Tabitha Wright Nielsen 

Assessor: Verner Denvall 

 

The purpose of this study is to examine whether normalization is created and if so done within 

a specific context. More specifically the aim is to study how normalization is created and 

made in institutional treatment of young people, according to cognitive behavioral therapy. 

The two research questions I intend to answer are, how can treatment according to cognitive 

behavioral therapy operate normalizing? And In what ways can normalization function 

through the various treatment components of CBT? 

The method used to achieve the purpose of the study is discourse analysis based on social 

constructivism. The data is collected through semi-structured qualitative interviews with 

treatment staff from two state-run institutions. Disciplinary power and pastoral power are used 

as analytical tools, and previous research in the current topic. Normalization is found as a 

complex phenomenon in which different agents and forces act together in different ways. The 

analyses show that CBT as a method, and the different components of CBT can be seen as 

normalization. Different components can also be seen as a form of disciplinary power. The 

analysis also shows examples in how the young adolescents and the staff act in ways that can 

be seen as protests or ways to counteract. The conclusion is that treatment according to CBT 

in the context of this study can be seen and be used as normalization and a form of power that 

govern individuals. Despite this there are exceptions and examples where the individuals 

protest or try to take control of the system.  

 

 

Keywords: Cognitive behavioral therapy, institutional treatment, adolescents, normalization, 

pastoral power, disciplinary power.    
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Förord 
 
Idén till denna studie kom när jag arbetade på ett behandlingshem för unga sexualförövare. Ett 

inspirerande och utmanande arbete med mycket hårt arbete och frustration, men framförallt 

glädje, detta tack vare inspirerande kollegor och underbara ungdomar. Behandlingshemmet 

arbetar enligt KBT och jag kom på mig allt oftare med att tänka på vad det var vi egentligen 

gjorde? Hur kommer det sig att vi gör som vi gör? Och vad hade jag tyckt om det vi gjorde 

om jag hade varit i killarnas situation? Tankarna naglade sig fast i mitt huvud och ju mer jag 

tänkte på det ju mer funderade jag över vad det egentligen är vi behandlar, hur vi gör det och 

varför.  

Det kunde varit en fundering som slutade där, men envis och vetgirig som jag är kunde jag 

inte släppa det. Av något som från början var en tanke, tänkt från sidan av en fotbollsplan 

efter ett femton timmars arbetspass, håller ni nu resultatet av i er hand.   

 

Killar! Jag vet inte om någon av er någonsin kommer läsa denna uppsats men det är tack vare 

er den finns.  

 

Tack Tabitha, för stöd, kommentarer och kloka synpunkter under arbetets gång.  

 

Ylva Grönvall 

Malmö maj 2011 

 
 
 
 
  
 

 
 

 

 



 

 

8 

 

 



 

 

9 

 

1. Inledning 
Om vårt samhälle hade varit en utopi hade det inte funnits några sociala problem och inte 

heller några människor som mår dåligt. Verkligheten ser annorlunda ut och det finns idag 

många människor som lider av olika sociala och psykiska bekymmer. När människor mår 

psykiskt dåligt eller lider av olika typer av problem finns det ett antal insatser som staten och 

kommuner erbjuder och som sätts in för att stödja eller hjälpa dem som mår dåligt. Det finns 

ett stort antal ungdomar som av olika anledningar mår dåligt och som kan behöva stöd eller 

hjälp från staten eller kommunens sida. 2009 emottog 28 500 barn någon form av 

öppenvårdsinsats och 16 300 barn hade heldygnsinsats i form av vård med placering utanför 

det egna hemmet enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) (Socialstyrelsen 2009). 16 300 är ett stort antal barn som av olika 

anledningar flyttas från sina hem och placeras på andra ställen. Majoriteten av dessa barn 

hamnar i familjehem men en betydande del hamnar på HVB-hem (Hem för vård och boende), 

som kan drivas antingen av staten eller i privat regi (ibid.). Variationen mellan olika HVB-

hem är stor och de är både utformade på olika sätt och bedriver vård och behandling på olika 

sätt, efter olika ramar och olika metoder (Andreasson 2003). För att ett HVB-hem ska 

upprätthålla tillförlitlighet och professionalitet arbetar hemmen oftast efter någon erkänd 

behandlingsmodell eller metod. Listan på dessa metoder och modeller kan göras lång, men 

den metod som under de senaste åren har brett ut sig som arbetsmetod inom denna 

verksamhet är kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom Statens institutionsstyrelse (SiS) som i 

Sverige står för alla HVB-hem som inte drivs i privat regi är KBT den vanligaste 

behandlingsmetoden (SiS 2010). I takt med att KBT växer i popularitet och omfattning stärks 

även dess tillförlitlighet och position som den i det aktuella läget främsta behandlingsmetoden 

i vårt land.  

 

1.1. Problemformulering 
Att statens institutionsstyrelse förespråkar KBT får konsekvenser i synen på hur väl KBT 

fungerar som metod och därmed dess tillförlitlighet och trovärdighet. I en studie där det 

genomfördes en jämförelse mellan olika behandlingsmetoder för att ta reda på om 

behandlingsmetoden hade någon betydelse för behandlingsresultatet vid 

institutionsbehandling av ungdomar, visade det sig att kognitiv beteendeterapi samt 

beteendeterapi gav bäst effekter gällande minskad kriminalitet men även andra 
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resultatvariabler. Även andra studier har kommit fram till liknande resultat vilket leder till att 

Andreasson (2003) drar slutsatsen att program som innehåller en kognitiv komponent, 

använder ett beteendeteoretiskt angreppssätt och fokuserar på att ungdomarna skall lära sig 

livsfärdigheter är de program som lyckas bäst med att behandla allvarliga beteendeproblem 

både på institution och i öppenvård, liksom i olika institutionsmiljöer.  

 

Denna syn på KBT som den mest effektiva psykologiska1 behandlingsmetoden återkommer 

hos Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som 2007 kom med en rapport som 

fastslog att KBT är den mest effektiva behandlingsmetoden vid lättare till medelsvåra ångest- 

och depressionstillstånd (SBU 2007). Denna rapport låg sedan till grund för Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. I riktlinjerna från 

Socialstyrelsen är rekommendationerna att barn och ungdomar ska behandlas med KBT vid 

depression, ångestsyndrom, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (Socialstyrelsen 

2010). Socialstyrelsen motiverar rekommendationerna i sina riktlinjer med ”... att KBT i 

studier har visat sig både effektivt och kostnadseffektivt vid både depression och ångest.” 

(Socialstyrelsen 2010, frågor och svar).  

 

Att Socialstyrelsen i sina riktlinjer rekommenderar en behandlingsmetod framför andra leder 

till ett intresse att undersöka och granska den rekommenderade behandlingsmetoden. Ett av 

syftena med KBT är att förändra problematiska beteenden (Daleflod & Lardén 2004) och en 

av anledningarna till att ungdomar blir placerade på behandlingsinstitutioner är att de anses ha 

problematiska beteenden som de behöver behandling för. Syftet att förändra ungdomars 

beteende i korrelation med att staten rekommenderar denna metod medför att det är av 

intresse att undersöka och kritiskt granska en aspekt av behandlingsmetoden, nämligen hur 

normalisering kan bli en process som kan operera genom behandlingsmetoden.  

 

Normalisering är benämningen på en process där något görs normalt (NE 2011) och att som 

människa vara normal eller uppnå ett tillstånd av normalitet handlar om att uppfylla de 

kollektiva förväntningar som finns på vad som är kulturellt önskvärt. Vi socialiseras in i "det 

normala" och utvecklar normalitet genom vårt sätt att tänka och vara i samspel med andra 

människor (Svensson 2007). Att det finns ett motsatsförhållande är en förutsättning för att det 

normala ska finnas och det normala befinner sig i en dikotomi med det onormala, där man 

alltid resonerar och utgår ifrån normalitet. På så sätt definieras det normala genom det 

                                                
1 Finns även andra typer av behandlingsmetoder, t ex medicinska.  
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avvikande och utan avvikelsen blir inte det normala synligt (ibid.). Genom att kategorisera 

människor som avvikare stigmatiseras de och det leder till en process med syftet att assimilera 

dem till rådande normer. När människor kategoriseras och stigmatiseras som avvikare medför 

detta en förflyttning där problemet ses som en del av individen och därmed som en del av 

dennes person, istället för att se problemet som samhällsbetingat eller skapat av omgivningen. 

Genom att problemet ses som en del av individen, blir individen ett subjekt som tilldelas 

egenskaper som passar till problembeteendet, eller att egenskaper och beteenden tolkas på ett 

sätt som passar in i bilden av avvikaren (Foucault 1983; Nilsson 2008).  

 

Genom att KBT som behandlingsmetod har som avsikt att medverka till att förändra 

människors beteende finner jag det av intresse att undersöka, problematisera och kritiskt 

granska hur normalisering kan ta sig uttryck och verka genom behandlingsmetoden KBT: om 

och hur normalisering kan verka genom de olika behandlingskomponenterna i KBT och på 

vilket sätt behandling enligt KBT därmed kan verka som en normaliseringsprocess.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur normalisering skapas och görs 

inom en specifik kontext. Hur skapas och görs normalisering inom institutionsbehandling för 

ungdomar där man arbetar enligt kognitiv beteendeterapi.    

 

Hur kan behandling enligt kognitiv beteendeterapi verka normaliserande?  

 

På vilka sätt kan normalisering verka genom de olika behandlingskomponenterna i KBT? 

 

2. Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer jag först presentera de teoretiska utgångspunkterna inom kognitiv 

beteendeterapi, samt hur det kliniska arbetet går till. Därefter kommer ett avsnitt där jag 

behandlar begreppet normalisering.  
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2.1. Kognitiv Beteendeterapi 

2.1.1. Teoretisk grund 

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi och det finns två olika definitioner av 

begreppet. Det finns en smal definition som syftar på metoder som utgår från principen om 

självinstruktionsträning. Denna definition är vanligast i Nordamerika medan den som 

förekommer mest i Europa är bredare och omfattar alla kognitiva och beteendeterapeutiska 

metoder (Daleflod & Lardén 2004). När KBT började användas allt mer talade många 

terapeuter om KBT som ett samlingsnamn för de terapier som hade som fokus att hjälpa 

klienterna att utveckla och tillämpa mer funktionella sätt att handla och tänka. I takt med 

utvecklingen inom KBT har de teoretiska influenserna blivit fler och mer komplexa. Agras, 

Kazdin och Wilson (1979) sammanfattade i fem punkter hållningen inför beteendeterapi och 

kognitiv beteendeterapi: 1. Fokus på aktuella snarare än historiska orsaker till problem, 2. 

Betoning på yttre beteendeförändring vid utvärdering, 3. Uppslag till behandlingsmetoder 

genereras utifrån psykologisk grundforskning, 4. Behandling specificeras i konkreta och 

objektiva termer för att möjliggöra replikation, 5. Specifikation av målbeteenden och 

mätmetoder för att bedöma behandlingsresultat.  

 

Inom KBT förlitar man sig på metoder som är konkret beskrivna och som har prövats i 

vetenskapliga studier. Detta innebär att metoden klassas som evidensbaserad men även att 

metoden och det kliniska arbetet förändras i takt med att nya forskningsrön dyker upp 

(Daleflod & Lardén 2004). I KBT sätts fokus till nuet och till det ömsesidiga samspelet 

mellan individ och miljö, och behandlingen fokuseras därmed till den aktuella situationen 

(Öst 2006). Kognitiva beteendeterapeuter använder sig av en definition av begreppet beteende 

som innefattar såväl fysiologiska, känslomässiga och tankemässiga reaktioner och processer 

samt observerbara handlingar i form av yttre beteenden. Alltså allt en människa gör, tänker 

och känner. Utifrån att det inte finns en enhetlig teori som kan förklara hur inom- och 

mellanmänskliga problem uppstår, utvecklas, vidmakthålls och kan påverkas, integrerar KBT 

istället principer från olika teoriskolor. Den grundar sig bland annat på forskning och 

teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi och 

socialpsykologi (Daleflod & Lardén 2004).  

 

KBT använder sig av olika typer av inlärning som metod för att förändra individers beteende: 

Respondent inlärning innebär att man arbetar med att göra individen medveten om att det kan 

finnas inslag i dennes beteende som är inlärda genom omedveten eller reflexmässig 
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betingning och att detta kan leda till problem senare i livet. Operant inlärning innefattar 

teorier som menar att beteende styrs av konsekvenser och att beteenden som föregår positiva 

konsekvenser kommer att stärkas och upprepas medan beteenden som leder till negativa 

konsekvenser eller inga konsekvenser alls, kommer minska eller upphöra. Detta sker på ett 

medvetet plan och en positiv förstärkare fungerar starkare om individen är medveten om den 

(Daleflod & Lardén 2004).  

 

2.1.2. Kliniskt arbete med KBT 

Oavsett vilket problemområde en klient innefattas i inleds behandlingen med en 

beteendeanalys som syftar till att förstå vilken funktion individens handlingar har för hur 

problemet uppstått och vidmakthållits. Sedan skräddarsys behandlingen efter klientens 

problem och beteendeanalysen styr valet av åtgärder. Behandlingsmål och tillvägagångssätt 

bestäms i samförstånd med klienten och mellan sessionerna utför klienten olika uppgifter. 

Varje behandling utvärderas i termer av måluppfyllelse. Arbetssättet är aktivt, systematiskt, 

strukturerat och tidsbegränsat (Daleflod & Lardén 2004). Terapiformen fokuserar på att 

förändra individens tankar, vanor och beteenden genom individual- eller gruppterapi. Detta 

sker ofta genom övningar, rollspel och olika former av hemläxor. Beteendedelen inom KBT 

grundar sig på beteendeteori och hur olika stimulus skapar respons. Modellinlärning innefattar 

både operant och respondent inlärning samt kognitiva element. Vi lär oss våra beteenden, 

både positiva och negativa genom att se hur andra gör och imitera dem. I behandling sker 

modellinlärning till exempel genom rollspel där en modell visar hur en färdighet kan 

användas och klienten försöker imitera färdigheten utifrån situationer i sitt eget liv (ibid.). 

Den kognitiva delen i KBT utgår ifrån teorier som menar att människors sätt att tänka 

påverkar hur de uppfattar sin omvärld och vad de gör för att hantera svårigheter de ställs inför. 

Vidare orsakas problembeteende av kognitioner i form av automatiska tankar och feltänkande 

och att det därmed är dessa kognitioner som ska förändras (Öst 2006). De kognitiva 

behandlingsstrategierna syftar till att avtäcka irrationella tankemönster och grundantaganden 

som finns i korrelation med psykologiska besvär och på så sätt bryta destruktiva 

tankemönster. Inom den kognitiva beteendeterapin menar man att genom att förändra sina 

tankar kommer även känslor och beteende att påverkas (Daleflod & Lardén 2004). Tyngden 

på beteende eller kognition inom KBT varierar beroende på klientgrupp och klinisk utövare 

men som framgår av namnet består KBT av både kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker 

(Öst 2006).   
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När KBT används inom institutionsvård blir det en behandlingsmetod som omfattar all tid för 

klienten som befinner sig i behandlingen. Ofta förekommer olika fassystem där klienten 

flyttas uppåt eller neråt i systemet beroende på om de uppfyller kriterierna för de olika faserna 

och anses göra framsteg i sin behandling. Dessa kriterier har att göra med individens beteende 

och framsteg i behandlingen innebär att individens beteende har förändrats i positiv riktning. 

För att förändra individens problematiska beteende används olika tekniker i det praktiska 

arbetet. Olika belöningssystem används för att belöna positiva beteenden och belöning uteblir 

om individen uppvisar negativa beteenden. Dagarna delas upp i block och under ett block 

finns kriterier för vad individen ska klara av och uppfylla för att kunna få en belöning efter 

avslutat block. Dagarna är uppbyggda på ett sätt som gör det förutsägbart för individen och 

det finns litet utrymme för oförutsägbarheter eller överraskningar. Det finns ofta olika 

tekniker som syftar till att träna individen i positiva beteenden, detta sker ofta genom till 

exempel ART, som består av tre komponenter; impulskontroll, social färdighetsträning och 

moralträning. Genom att individen tränar aktivt i dessa olika komponenter förväntas denne 

lära sig vad som är önskvärda beteenden och anamma dessa (Wadström 2004).  

 

2.1.3. Diskussion kring KBT 

Det finns kritik riktad mot SBU:s rapport och de efterföljande riktlinjerna från Socialstyrelsen 

som togs upp i problemformuleringen. Eriksson (2009) lägger fram sin kritik mot SBU:s 

rapport i en debattartikel i Dagens Nyheter där han kritiserar att SBU säger sig ha granskat all 

vetenskaplig litteratur på området men att det i rapporten framgår att de har granskat 462 av 

5000 vetenskapliga arbeten. Eriksson ställer sig då frågande till hur de har gjort sitt urval och 

att det inte finns någon redovisning för hur de har gjort detta urval. Kritiken består även i att 

SBU har betygsatt kvaliteten på de olika publikationerna som en slags garanti för att de ska 

vara av god kvalitet. I underlaget för rapporten bygger de dock sina slutsatser på publikationer 

som de själva har betygsatt vara av låg kvalitet. De redovisar inte heller vilka av 

publikationerna de grundar sina slutsatser på (Eriksson 2009). Till detta kan då läggas kritik 

mot Socialstyrelsen som grundar sina nationella riktlinjer i frågan på en utredning som enligt 

kritiken har stora brister.  

 

Samtidigt som det utifrån tidigare nämnd forskning kring KBT och Socialstyrelsens riktlinjer 

verkar som att KBT är den, genom forskning bevisat, mest effektiva behandlingsmetoden 

finns det en rad forskning som visar på andra reslutat. Det finns en betydande mängd 

forskning som visar att vilken behandlingsmetod som används inte är avgörande för hur väl 
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behandlingen fungerar. Det är istället faktorer som behandlarens kunskap och utbildning samt 

relationen, med andra ord den terapeutiska alliansen, mellan klient och behandlare som är 

avgörande för behandlingens utfall (Robinson et al 1990; d’Elia 2004).  

 

Silverberg (2004) menar i sin forskningsrapport att andelen barn med neuropsykologiska 

svårigheter som utreds och diagnostiseras har ökat markant de senaste åren, men att antalet 

behandlingsmetoder inte har ökat i samma takt. Författaren menar att denna brist på 

behandlingsmetoder dels beror på resursbrist, otydlighet i ansvarsfördelning och oklara 

arbetsmetoder för uppföljningsarbete, men att det även beror på en brist i information och 

kunskap kring behandlingsmetoder och deras tillämplighet. Hon menar vidare att 

förutsättningen för att kunna ge och utföra evidensbaserad behandling är beroende av att 

kunskapen finns tillgänglig och även att den behandling som utförs måste kunna utvärderas 

samt att nya metoder bör bli prövade och utvärderade. Hon menar vidare att de 

behandlingsprogram som är specifikt utvärderade bör erbjudas utifrån specifik problematik, 

men att en del av de behandlingar som har de starkaste bevisen för att vara effektiva är 

komplexa och innebär specialistträning, däribland KBT. Hennes slutsats är att då det på 

många ställen inte finns resurser inom dessa områden, blir det svårt att hålla behandlingar på 

en evidensbaserad nivå (Silverberg 2004). Detta är ett aktuellt faktum då KBT är en metod 

som rekommenderas som behandlingsmetod vid ett flertal psykiska bekymmer vilket kräver 

att majoriteten av de behandlingsinstitutioner och vårdenheter som tar emot människor med 

dessa problem måste kunna tillhandahålla behandling enligt KBT.  

 

2.2. Normalitet och normalisering 
Frågan vad den sociala världen består av har varit en debatt inom sociologisk forskning under 

många år, där det har funnits en diskussion kring förhållandet mellan stuktur och individ. Är 

vi människor agenter formade av strukturen i samhället eller är det vi agenter som skapar och 

formar samhället? Består samhället och strukturen av de individer som finns i det eller är 

samhället och strukturen någonting mer än enbart individerna i det? Det har debatterats 

huruvida struktur och hierarki är nödvändiga för att stabilisera existensen av samhället och om 

det vi känner som vår sociala existens till stor del är beroende av den övergripande strukturen 

i samhället (Durkheim 1982). Individers upplevda agency2 kan också till stor del förklaras av 

hur strukturen fungerar och verkar. Senare sociologer menar att det är en balans där struktur 

och agency ses som kompletterande krafter där strukturen påverkar människors beteende, men 
                                                
2 Engelskt ord som i detta sammanhang kan översättas till självbestämmande, egenmakt eller självständighet.  
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där människor samtidigt kan påverka strukturen de lever i (Bourdieu 1977, 1990). Det finns 

skillnader i var fokus ligger mellan olika teoretiska utgångspunkter, om strukturen eller 

individerna är den starkaste kraften. En av inriktningarna i den sociologiska diskussionen 

menar att stukturen är den kraft som i större eller mindre utsträckning formar och påverkar 

individerna i den sociala världen. Vi som människor kan fatta beslut och välja mellan olika 

alternativ och blir på så sätt inte passiva objekt för något som händer utanför oss. De val och 

alternativ vi väljer mellan befinner sig dock nästan uteslutande inom strukturen. Genom detta 

skapar och återskapar vi aktivt sociala strukturer genom vardagliga aktiviteter (Giddens 1979; 

1984).  

 

Ett fenomen som kan ses som ett sätt att strukturera samhället och som är ett begrepp som 

används i den ovan nämnda diskussionen är normalisering. Normer och normalisering kan 

utifrån detta synsätt ses som ett sätt att skapa ordning och reda i samhället och kan ses som en 

faktor för att ett samhälle ska fungera. Utöver att normalisering som fenomen är ett sätt att 

ordna och strukturera samhället är det något som påverkar individerna som lever i ett 

samhälle. Normalisering är ett komplext fenomen som definieras och förklaras på olika sätt 

beroende på vilken begreppstradition eller kontext man studerar det utifrån. Beroende på hur 

begreppet definieras och utifrån vilken kontext eller tradition man studerar fenomenet finns 

olika aspekter som har olika påverkan på människor och deras liv (se bl. a Nirje 2002; Haug 

Fjone et al 2009; Swärd 2007). Människors handlande och tänkande styrs ofta av en strävan 

efter att vara och känna sig ”normal”. Orsaken hos individen till att denne vill känna sig 

”normal” kan variera och kan sammankopplas med viljan att bli accepterad, att känna 

samhörighet och gemenskap med andra människor (Haug Fjone et al 2009). Normalisering 

kan verka stärkande och frigörande för människor och ett medel för att människor ska få 

förutsättningar för ett självständigt, välfungerande och meningsfullt liv med samma rättigheter 

och skyldigheter som andra. Det kan ses som ett sätt att hjälpa människor att må bättre, att 

passa in och att bli fria från sina problem och bekymmer. På så sätt blir det ett verktyg för att 

hjälpa människor i positiv riktning och eventuellt även till positiv förändring (Nirje 2002).  

 

En annan aspekt av normalisering är att den kan verka styrande över individer eller grupper på 

ett sätt som medför att det kan bli ett tvång som forcerar människor att vara och bete sig på ett 

sätt som är önskvärt av normen men som kanske inte hade varit ett beteende de hade haft om 

de hade haft ett självständigt val (Swärd 2007; Östnäs 2007). Denna sida av normalisering kan 

ses som problematisk och det är av intresse att undersöka hur denna sida av normalisering och 
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därmed en del av strukturen i den sociala världen verkar och påverkar människor. Det är 

denna dimension av begreppet normalisering som är i fokus i denna studie.  

 

Som nämndes i problemformuleringen finns det ett dikotomiskt förhållande mellan normalitet 

och avvikelse. Det finns både normala och avvikare i ett samhälle, och olika kulturella 

sammanhang skapar olika normer. Avvikelserna utmanar normaliteten samtidigt som den är 

en del av den (Svensson 2007). När avvikelser från det normala diskuteras blir det ”normala” 

en fast punkt, ett centrum med den typiska egenskapen att den inte går att placera och är 

omöjlig att fastställa annat än i relation till det icke normala (Hacking 1991). Vi följer normen 

och tänker och handlar som vi förväntas göra på grund av en kombination av makt och 

vetande, där makten förstärker kunskaperna och kunskaperna förstärker makten (Foucault 

2002a). Detta innebär att det finns ett samband mellan normalitet och makt, där makt innebär 

ett företräde att definiera normalitet och därmed även definiera det avvikande. Becker (1963) 

menade att avvikande identiteter inte skapas genom avvikande beteende utan att avvikande 

identiteter produceras genom etikettering och stämpling. Avvikande beteende är därmed det 

beteende som människor etiketterar som avvikande. Att inte tillhöra normen utan vara 

avvikande kan medföra negativa sanktioner, samtidigt som det medför positiva sanktioner att 

vara en del av normen. De negativa sanktionerna kan vara allt från olika former av 

bestraffningar till mobbning. Det främsta syftet med de negativa sanktionerna är att återföra 

den avvikande individen till den del av samhället, organisationen eller gruppen som är en del 

av normen (Östnäs 2007). Detta påverkar även hur processen för att få avvikaren in i normen 

ser ut. Fokus för förändring ligger i att normalisera individen istället för att se det som att det 

är i samhällsordningen problemet ligger, och att fokus då borde ligga i att förändra eller 

anpassa systemet. Detta leder till stigmatisering av individen och det befäster även dess 

position som avvikare. Det leder även till ytterligare befästning av det dikotomiska 

förhållandet mellan norm och avvikelse genom att individen kategoriseras antingen som 

normal eller avvikare (Swärd 2007).  

 

Att definiera en individ som avvikare kan medföra att det denne gör ses som en bekräftelse av 

avvikelsen. På så sätt befästs normaliseringsmaktens position som definierande av det 

normala och avvikande, på samma gång som stigmatiseringen av avvikaren befästs 

ytterligare. Handlingar som i själva verket kan vara protester mot den normaliserande makten 

kan ses som en del av personens problematik, och därmed som en del av avvikaren. Genom 

att normaliteten har makten att definiera det avvikande medför detta att försök till protest eller 
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att bryta sig ur systemet kan leda till ytterligare stigmatisering av avvikelser (Swärd 2007). 

Strävan efter att assimilera avvikare in i normen blottlägger även ett i grunden avgörande 

problem: när definitionen av det avvikande görs av den normerande massan, och sanktionerna 

kommer från samma håll, är all makt att kontrollera och förändra människors liv koncentrerad 

till den normaliserande makten. Individen som har kategoriserats som avvikare har ingen 

möjlighet att välja om de vill bli sedda som avvikare eller normala, de har heller ingen 

möjlighet att fortsätta leva på ett sätt som av omgivningen ses som avvikande. Människor som 

ses som avvikare normaliseras därmed med eller mot sin vilja in i det som av samhället anses 

vara normalt. Det som går förlorat på vägen är individers självbestämmanderätt och respekten 

för människor och deras möjlighet att leva på ett sätt som inte överensstämmer med normen 

(Swärd 2007).  

 

Ytterligare en dimension av detta består i att i och med att vi socialiseras in i normalitet, och 

att alla är en del av ett samhälle styrt av normalitet, är även de som kategoriseras som 

avvikare en del av samma samhälle. Att bli socialiserad in i en norm och sedan kategoriseras 

som avvikare leder till utanförskap och stigmatisering. Det medför även att de som 

kategoriseras som avvikare är indoktrinerade i vad som ses som norm och att 

normaliseringsprocessen därmed ses som något naturligt och självklart. Det medför att 

människor både låter sig normaliseras men även själva önskar och strävar efter det för att 

uppnå positiva sanktioner. Att låta sig assimileras till det normala kan å andra sidan även vara 

ett sätt att undvika negativa sanktioner från omgivningen (Foucault 2002b).  

 

Individer, grupper eller sociala förhållanden som betraktas som socialt avvikande eller 

oönskade kräver åtgärder eller sociala interventioner, till exempel i form av socialt arbete som 

påverkar eller intervenerar. För att kunna åtgärda avvikelser måste de först synliggöras och 

detta synliggörande normaliserar samtidigt vissa företeelser eller förhållanden som ”normala” 

eller ”självklara”. Denna process sker genom att handlingar, värderingar, förmågor och 

förhållanden jämförs, sorteras och hierarkiseras för att sedan differentieras i förhållande till 

varandra utifrån någon regel eller norm. På detta sätt dras gränsen mellan normalt och 

onormalt och det normala blir naturligt och självklart på samma gång som det onormala 

utesluts, men samtidigt innesluts i de avvikelser som därmed skapas som kategorier, som till 

exempel missbrukare, kriminella eller hemlösa. Det normala framstår därmed inte bara som 

det vanliga, utan även som det socialt eftersträvansvärda. Normaliteten blir synlig genom att 

avvikelser pekas ut och gränser dras, och den upprätthålls av samhälleliga institutioner och 
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deras praxis. Detta medför hierarkiska maktförhållanden och över- och underordningar. På 

detta sätt kan samhälleliga institutioner anses vara normerande och kopplas till 

reproduktionen av maktojämlikheter inom samhället (Fahlgren & Sawyer 2005).  

 

2.3. Sammanfattning 
Normalitet och normalisering är ett komplext ämne som är viktigt för att ett samhälle ska 

fungera och att individerna i det ska må bra, känna sig trygga och få det stöd och den hjälp de 

behöver när de inte mår bra. Samtidigt finns det negativa eller problematiska sidor med 

normalisering, där det finns ojämlika maktrelationer inblandade och där ett avvikande från 

normen leder till stigmatisering och utanförskap. Diskussionen kring normalisering kan inte 

vara svart eller vit, utan behöver belysas och problematiseras för att de olika faktorerna ska bli 

synliga och kunna dekonstrueras. Det är relevant med en genomgång av de teoretiska 

tankarna och det kliniska arbetet inom KBT då de teoretiska ståndpunkterna och det praktiska 

arbetet bör finnas i relation till vartannat samt för att i den fortsatta framställningen kunna 

undersöka hur praktiker använder sig av metoden KBT. Det är även av intresse att föra en 

diskussion kring metodens expansion och vem som rekommenderar den för implementering 

då det undersöks hur KBT och normalisering står i relation och förhåller sig till varandra.  

 

3. Tidigare forskning 
Fokus i studien ligger på normalisering och den aspekt av normalisering som kan verka 

styrande och disciplinerande och som har som avsikt att föra individer från att vara avvikare 

till att vara en del av normen. Vid en fördjupning i forskning kring ämnet normalisering blev 

det tydligt hur nära sammankopplat begreppet är med makt och olika makttekniker. Vid en 

fördjupning i forskning kring normalisering och dess koppling och relation till maktrelationer 

trädde en dimension inom forskning kring makt fram som även den har en koppling både till 

makt och till normalisering, nämligen subjektivering. I förhållande till mitt syfte ser jag det 

därmed som relevant att i detta avsnitt behandla tidigare forskning som har fokus på och som 

behandlar normalisering, makt och subjektivering inom socialt arbete. Detta då fokus i denna 

studie är normalisering och hur det kan verka inom ett specifikt fenomen. Detta har påverkat 

mitt urval för den forskning som tas upp i detta avsnitt där fokus ligger på tidigare forskning 

som behandlar dessa begrepp i olika praktiker inom socialt arbete. Genom att redogöra för 

forskningsläget inom detta fält kan en tydlig bild skapas angående hur normalisering, 
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subjektivering och makt kan verka och ta sig uttryck i socialt arbete. Då jag inte funnit någon 

forskning som behandlar specifikt normalisering inom KBT-behandling har jag breddat mitt 

sökningsspektrum och därmed får forskning med fokus på andra praktiker inom socialt arbete 

visa på hur förhållandet till normalisering kan ta sig uttryck. 

 

3.1. Normalisering inom socialt arbete 
Forkby (2005) tar i sin avhandling upp hur det genom årtionden har genomsyrat hela vårt 

samhälle att kategorisera ungdomar som problematiska och hur vi lägger fokus på att 

beskriva, klassificera och kategorisera olika tillstånd och grupper. Genom att kategorisera 

ungdomar (och alla andra) markeras vad som är väsentliga likheter och skillnader och var 

snittet bör läggas som skiljer det normala från det avvikande. Han menar vidare att 

kategoriseringen av problematiska ungdomar går ut på att beskriva problemets yttringar, 

konsekvenser och att bestämma deras förklaring. Hand i hand med detta går det lika stora 

utbudet av råd och anvisningar för hur man bäst bör hantera och avhjälpa problemet. Forkby 

(2005) menar att det finns en diskursiv kamp där olika aktörer i normaliseringsarbetet gör 

anspråk på övergripande diskurser och att genomslaget för den avgörs i en kamp mellan de 

involverade aktörerna. Han tar upp tekniker som har för avsikt att förändra människor, och tar 

som exempel specialskolor för barn med neuropsykiatriska diagnoser, som han benämner 

normaliseringspraktiker. Han menar att en sådan specialskola befinner sig i det snitt där det 

avvikande värderas och skiljs ut från det normala. Både personalen och ungdomarna tvingas 

därför förhålla sig till vad som uppfattas som önskvärt och eftersträvansvärt och även till vad 

som ses som problematiskt och därför bör korrigeras. Han menar att det blir en dubbelhet i 

detta då teknikerna som används talar om stöd och hjälp, men samtidigt talar ramen för 

arbetet om att det är en praktik som är till för att hantera dem som avviker. 

 

Mekanismer som normaliserar återfinns inte bara inom verksamheter som behandlar 

problematiska ungdomar. Detta finns inom många olika delar i samhället och som ett exempel 

på detta visar Loodin (2009) i sin avhandling de olika kontrollmekanismer som finns inom 

psykiatrin. Han menar att även om verksamheten är patientinriktad och sägs utgå från att 

lindra och minska patienters lidande finns det en latent maktrelation i konsensusbeslut då 

läkarrollen innefattar ett mandat att klassificera. En återanpassning till samhället innebär även 

en anpassning till strukturen inom psykiatrin. Ur ett medicinskt perspektiv kan läkaren ses 

lindra lidande medan han ur ett socialt perspektiv kan ses upprätthålla en social balansgång. 

Loodin påpekar även att psykiatrin idag i jämförelse med tidigare kräver en normalisering av 
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den sociala omgivningen för ett lyckat resultat. Han menar att nutidens psykiatri ska optimera 

individen för att minska den ofrihet som associeras med en psykisk funktionsnedsättning. Det 

sociala ska undanröja hindren (Loodin 2009).  

 

Detta kan problematiseras i förhållande till Höglunds (1995) forskningsrapport som visar på 

det betydelsefulla i att skapa en ”normal” tillvaro och miljö för patienter med psykiska 

störningar som går i ABF3-skola. För att göra skolan till en så normal situation som möjligt 

använder personalen sig av olika ”normaliseringstekniker”. Detta genom att till exempel 

övervaka patienterna genom situationer som framstår som naturliga, som att röka tillsammans. 

De låtsas även som att de inte vet mer än patienterna kunskapsmässigt. De betonade det 

viktiga i att vara en medmänniska men att samtidigt hålla distans till patienterna för att kunna 

upprätthålla ett behandlingssyfte (Höglund 1995). Detta visar på ett sätt att se på och förklara 

normalitet som något positivt som gynnar patienterna och som är till hjälp för att människor 

ska må bra.  

 

Piuva (2005) behandlar i sin avhandling normalitetens gränser och olika diskurser inom 

mentalhygienen och kommer fram till att det förhåller sig inom området psykisk hälsa som 

inom de flesta områden. Det är en diskurs som till stora delar är uppbyggd på tidigare 

sammanfattningar, en slags reproduktion av ”sanningar” som till slut får status som fakta. 

Författaren menar att detta är en del av tekniken bakom tillkomsten av ”den stora berättelsen”, 

som bärs vidare av alla referenser och sammanfattningar i litteraturen. Hon menar vidare att 

det är av vikt att belysa en diskurs som denna då det ofta är den närmaste historien som faller i 

den största glömskan. Att vår upptagenhet med att vara moderna, att känna till det senaste och 

att applicera de nyaste teorierna distraherar den naturligaste eftertanken, tanken om det som 

hände nyss. Författaren kommer vidare fram till att den mentalhygieniska rörelsen hade som 

ett av sina mål att upplysa om och att popularisera teorier om psykisk hälsa. Hon menar även 

att definitionen av mental (psykisk) hälsa ligger nära den ideala tolkningen av normalitet och 

att ett genomgående tema i de mentalhygieniska tankegångarna var att individer kunde 

anpassas till eller behandlas till normalitet. Risken i detta är att normalitetens motpol är 

avvikelse och i och med det riskerar alla behandlingsförsök att hamna långt ifrån det tänka 

målet, idealet (Piuva 2005).  

 

                                                
3 Arbetarnas Bildningsförbund (ABF 2011). 
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3.2. Maktrelationer inom socialt arbete 
Sørensen (2006) har i sin avhandling undersökt vilka maktstrategier, tekniker, medel och 

självteknologier som används av sjuksköterskor i arbetet med patienter på en psykiatrisk 

institution. Hon använder sig av tre olika maktbegrepp; disciplinering, pastoralmakt och 

självkännande subjekt, och utgår i sin analys från Foucault. Författaren har bedrivit 

deltagande observationer i flera omgångar. Hon kommer fram till att det förekommer 

disciplinära makttekniker som kontroll och övervakning i kombination med pastorala 

makttekniker. Detta sker till exempel genom hur sjuksköterskorna pratar med och om 

patienterna men även i hur de kontrollerar patienternas grad av frihet och hur de bedömer dem 

som farliga eller inte. Detta sker även genom att personalen på olika sätt försöker undvika att 

farliga situationer ska uppstå genom att kontrollera patienterna på olika sätt samt att 

institutionens fysiska rum är uppbyggda på ett sätt som gynnar kontroll och övervakning. 

Författaren finner vidare att patienterna anses vara omoraliska eller kaotiska och att 

personalen vill undvika att detta ”smittar” genom att isolera och avskärma patienterna från 

varandra. Hon menar att de behandlas på samma sätt som om de hade haft en smittsam 

sjukdom. Denna teknik blir istället för det uttalade och öppna tvånget ett dolt tvång. Hon 

menar att patienterna utsätts för en psykologisk och kroppslig dressyr som ska göra dem 

fogliga och nyttiga. Disciplinering sker även genom strikt uppsatta scheman som styr och 

kontrollerar patienternas tid (Sørensen 2006).   

 

Detta resonemang bekräftas av det Forkby (2005) visar på i sin avhandling då han menar att 

socialt arbete alltid innehåller någon form av institutionellt baserad makt som kan komma till 

uttryck på många olika sätt. Det finns ett asymmetriskt maktförhållande mellan socialarbetare 

och klient som ofta kommer till uttryck i form av olika rätt till att definiera problem och 

utpeka lösningar och att göra legitima anspråk på hur subjekten ska förstås och behandlas. 

Makt är illa sedd inom socialt arbete och det handlar därför om att studera maktutövning i en 

praktik som gjort det till en dygd att dölja den. Att studera denna typ av makt menar han 

handlar om att identifiera hur normalitet och kategorier konstrueras och uppfattas som 

självklara, hur språkliggörandet också innefattar dimensioner av makt och hur det önskvärda 

och goda livet projiceras. Han menar vidare att kategoriseringar kan ses som ett sätt att göra 

anspråk på hur företeelser ska förstås genom att föra samman, etikettera och 

betydelsebestämma till kategorier. Om en kategori har beledsagats med expertens auktoritet 

eller ett institutionellt sammanhang ökar sannolikheten att den också ska kvalificera sig och 

bli accepterad som giltig (Forkby 2005; 2007). 
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Även Järvinen (2006) visar på hur socialt arbete och makt är nära sammankopplat då hon 

menar att socialarbetare alltid utför sitt arbete inom ett system. Den verksamhet de bedriver är 

inte oberoende av den organisation, det institutionella sammanhang och den del av 

välfärdsstaten de representerar. Socialarbetarna representerar systemet, även om detta 

perspektiv passar dåligt ihop med deras egna föreställningar om att de representerar klienten 

och att de försvarar klienten mot systemet. Hon menar att systemet skapar klienten och detta 

genom att klienten i mötet med socialarbetaren/systemet primärt definieras utifrån de 

institutionella sammanhang och de serviceformer som finns att tillgå, och inte utifrån 

klientens behov och önskemål. Klientens problem stöps om så att de passar in i 

organisationens regler och rutiner. Hon menar att det är den på förhand givna organisatoriska 

inramningen som avgör vem som överhuvudtaget blir definierad som klient, vilken typ av 

klient man blir definierad som och vilken del av personens liv som ska åtgärdas (Järvinen 

2006). Detta betyder att det konkreta mötet mellan klient och socialarbetare avspeglar ett 

institutionellt betingat maktförhållande (Järvinen & Mik-Meyer 2003). Järvinen (2006) menar 

att en liten del av detta är lagstadgat men en stor del är en förståelse, sortering och hantering 

av klienter som inom ett internt fält framstår som självklar och naturlig, ofta så naturlig att det 

inte ens diskuteras. Det finns där som tysta, underförstådda förutsättningar, närmast som 

tvång, som reproduceras inom organisationens väggar från en generations socialarbetare till 

nästa. Konsekvensen blir en logik som handlar mer om att klienten ska anpassas till systemet 

än att systemet ska anpassas till klienten. När man definierar klienter som problematiska är 

det ett sätt att hantera det som utifrån detta perspektiv i själva verket är klienter som inte 

passar in i systemets uppfattning om hur saker och ting ska vara. Hon menar även att klienters 

självförståelse och problemuppfattning till stor del bygger på vilken typ av behandlingsform, 

vilken del av systemet, de har varit i kontakt med. Återigen visar det på hur systemet skapar 

klienten i den mening att organisationen, institutionen eller projektet har ett system av 

föreställningar och normer om vad det vill säga att tillhöra en viss klientkategori och vad man 

ska göra för att lösa problemen. Om klienterna har en avvikande uppfattning av sina problem 

och sin problemlösning kan de inte i längden hålla fast vid denna. De får anpassa sig och 

omskriva sin uppfattning så att den stämmer överens med de professionellas syn på deras 

problem och vad lösningen på dem är (Järvinen 2006). Villadsen (2003) för ett liknande 

resonemang då han menar att den makt som utövas i socialt arbete baseras på erkännandet av 

det sociala arbetets objekt, klienten. Han menar att klienten, eller bestämda egenskaper hos 

klienten framställs som ett objekt i det sociala arbetet. Makt och kunskap sammankopplas och 
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skapar olika styrningstekniker och strategier som skapar bestämda subjekt (Villadsen 2003).  

 

Makt inom socialt arbete kan problematiseras i förhållande till tvång och hur makt och tvång 

tar sig uttryck i ett asymmetriskt maktförhållande. Hill (2005) visar i sin avhandling på att ett 

tvångsomhändertagande av en ungdom ofta blir en bekräftelse av deras inre känsla av 

maktlöshet och beroende av vuxenvärlden. Tvånget ökar den unges upplevelse av sig själv 

som passiv och beroende. Flera forskare menar att tvångsvårdens förutsättningar, med 

frihetsberövande, brist på autonomi och självbestämmande, utövar en negativ påverkan på 

ungdomarnas utveckling. Ungdomarnas brist på autonomi identifieras som en av de viktigaste 

förlusterna under en institutionsvistelse. Studier visar samtidigt att tvångsplacering i sig inte 

är övertygande dålig. Det väsentliga är istället hur institutionen, det vill säga personalen, 

förhåller sig till, och kan hantera, behandling under tvång. Det är avgörande att det finns en 

gemensam uppfattning hos den unge och behandlaren för om en gränssättande intervention 

skall ses som otillbörligt tvång eller inte. Hill menar vidare att det finns problem kopplat till 

tvångsvård rörande personalens etiska konflikter. De etiska problemen inom tvångsvården 

handlar ofta om hur behandlarna kan hantera risken för maktmissbruk genom disciplinerande 

uppgifter där man tar kontroll över eleven, till exempel genom inlåsning och visitation. Det 

kan även handla om att man som behandlare upplever svårigheter att lojalt tillämpa regler 

som man själv inte anser är viktiga. Det kan på så sätt bli en konflikt mellan att tillgodose 

elevens behov och att uppfylla systemets och kollegornas normer. Författaren visar vidare på 

att behandlarnas sätt att se på tvångsvården får konsekvenser för hur alliansen mellan 

behandlare och ungdom ser ut. Om behandlaren ser tvångsvården som ett straff betraktas 

institutionsvistelsen mera som en konsekvens eller påföljd, och mindre som en möjlighet till 

förändring. Om behandlaren mer betraktar straffet som en ramfaktor koncentreras resurserna 

istället till behandlingsinnehållet. Författaren menar att det finns en risk att de allianser som 

skapas mellan ungdomar och behandlare är skenallianser, vilket innebär att de är allianser 

under tvång och som skapas för att slippa konflikt och påverkan (Hill 2005).   

 

3.3. Subjektivering inom socialt arbete 
En annan process som står i relation till normalisering och makt är subjektivering, alltså hur 

individer skapas till subjekt och vilka mekanismer som bidrar till denna process. Wright 

Nielsen (2009) undersöker i sin avhandling hur empowerment4 blir en form av makt som 

                                                
4 För vidare definition och förklaring av begreppet Empowerment, se bl. a Askheim & Starrin (2007).  
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verkar genom tvång på människor. Hon har studerat invandrarkvinnor som har deltagit i ett 

integrationsprojekt och visar på hur dessa kvinnor som individer problematiseras och skapas 

till subjekt som ska omformas inom ramen för empowerment. Kvinnorna subjektiveras och 

får förhålla sig till, och skapa en förändring i förhållande till en svensk norm. Genom att de 

skapas till subjekt tilldelas de även egenskaper som passar till deras problematiserande 

situation. De blir problematiserade och subjektiverade som en sårbar grupp som är i behov av 

empowerment för att kunna förändra sin situation och bli självständiga, starka kvinnor, vilket 

anses vara det som innefattas i svenskheten. Empowerment blir ett sätt att styra till förändring 

genom att skapa subjekt och blir på så sätt en produktiv makt. Wright Nielsen visar vidare på 

hur projektets organisatoriska och fysiska utformande blir ett normativt utrymme som ska 

verka frigörande. Hon visar vidare på hur empowerment skapas genom det etablerade 

samhället som ett disciplinerat utrymme där man kan arbeta med kvinnors subjektivitet. 

Genom att helt åtskilja kvinnorna i projektet från män både i tid och rum kan detta ses som en 

disciplinär teknik att få dem att arbeta för att bli självständiga, medvetna kvinnor som tar 

ansvar för sina egna liv. På detta sätt disciplineras och kontrolleras kvinnornas kunskap och 

kultur. Wright Nielsen visar genom att använda sig av Foucault hur empowerment verkar som 

en produktiv makt och hur subjektiveringen av individen kan ses som ett maktobjekt. 

Sammanfattningsvis visar författaren på hur empowerment verkar disciplinerande och 

styrande genom flera olika tekniker och på flera olika plan i projektet med kvinnorna (Wright 

Nielsen 2009).    

 

Järvinen & Mik-Meyer (2003) behandlar också fenomenet subjektivering då de menar att 

skapandet av en klient inte enbart handlar om att en person passiviseras och blir mer och mer 

beroende av det sociala välfärdssystemet. Skapandet av en klient handlar mer om en process 

som kännetecknar de flesta möten mellan individer och välfärdsinstitutioner. Det är en 

process där mänskliga problem översätts till att passa systemet och där individers situation 

behandlas utifrån institutionens fastslagna diagnoser och förståelseramar. Klienter blir 

indelade i kategorier som motsvarar de förförståelser och behandlingsmodeller som 

välfärdsinstitutionen tillgodoser. Personer eller grupper som ses som problematiska skapas till 

problemidentiteter i specifika institutionella sammanhang som kännetecknas av specifika 

problemförståelser. De institutionella identiteterna formas av de olika hjälp-, kontroll- och 

behandlingsfunktioner som existerar och har på så sätt en institutionell förankring i dessa. 

Dessa institutionella identiteter är inte moraliskt neutrala utan de signalerar att den berörda 

personen har en livsstil som inte överrensstämmer med den rådande normen i samhället. En 
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persons identitet uppstår, fixeras och förändras i interaktionen med andra människor och 

därigenom i den interaktion som finns på olika välfärdsinstitutioner. Det är således i mötet 

med personalen på välfärdsinstitutionerna som individens problem blir kategoriserat, där blir 

problemet begreppsliggjort och där fastslås klientens handlingsmöjligheter och 

framtidsutsikter (Järvinen & Mik-Meyer 2003).  

 

Andersson (2007) visar på en annan aspekt av detta fenomen då han menar att den svenska 

kriminalpolitiken har utvecklats från att bygga på en styrning där rationaliteten handlade om 

att generera en välfärdsstat och ett välfärdssamhälle till en styrning och en maktutövning som 

syftar till att producera självstyrande subjekt och minimera risker. Denna utveckling innebär 

en förändring från en styrning inriktad på att åtgärda och utrota sociala problem till en 

styrning som reglerar ordningsproblem (Andersson 2007). Detta resonemang utvecklas vidare 

då Svensson (1998) visar på komplexiteten i att staten ska bestraffa gränsöverträdande men 

samtidigt sträva efter att få gränsöverträdaren att komma inom samhällets ramar, att bli 

”normal”. Hon menar att straffet i främsta hand är avsett för de som inte begår brott. Det är ett 

sätt att markera samhällets gränser och att visa allmänheten att det blir en reaktion när någon 

träder över gränsen. På så sätt manifesteras samhällets normsystem i regler och angivna 

sanktioner. Hon menar vidare att straff och behandling finns sida vid sida i samma praktik och 

att de i ytterligheterna är enkla att särskilja men i den vardagliga praktiken är gränsen dem 

emellan svår att urskilja. Strafftanken och behandlingsprincipen är inte helt åtskilda utan det 

är snarare en fråga om retorik och om attityden till de omhändertagna (Svensson 1998).  

 

3.4. Översikt och fortsatt framställning 
Den forskning som tagits upp här och som behandlar begreppet normalitet visar olika exempel 

på sätt att se på normalisering, och hur det kan ta sig uttryck inom socialt arbete. 

Normalisering verkar även i relation till makt och avsnittet om makt visar på hur makt finns 

närvarande inom socialt arbete och det som varierar är hur begreppet makt definieras och hur 

pass synlig eller dold denna makt är. Hur makt finns närvarande och tar sig uttryck inom 

behandling och samverkar med normalisering är alltså en aspekt som är relevant för denna 

studie. Forskningen kring subjektivering visar på hur detta fenomen står i relation till makt 

och normalisering. Att göra människor till subjekt är en del i processen att normalisera dem 

och styra dem in i en rådande norm, en process som ur ytterligare en aspekt är sammanlänkad 

med faktorer som rör makt. För att få en bild av ett komplext fenomen är det därmed av vikt 

att få en tydlig bild hur normalisering, makt och subjektivering verkar tillsammans och 
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påverkar varandra. Vid studerande av hur normaliseringsmekanismer kan verka och ta sig 

uttryck inom KBT som behandlingsmetod blir det därmed ett nästa steg att även inbegripa 

faktorer gällande makt och subjektivering. När det gäller normalisering och subjektivering är 

den typ av makt som är mest framträdande disciplinär makt. Då studien avser KBT-

behandling av ungdomar som befinner sig på institutioner finner jag det även av intresse att 

väva in pastoralmakt då det är en typ av makt som blir relevant genom det sätt man utifrån 

den kan beskriva och se på förhållandet och relationen mellan de olika aktörerna inom till 

exempel socialt arbete. De resultat som de ovan nämnda forskarna har kommit fram till är av 

intresse och har verkat inspirerande för min positionering. Foucaults (1983, 1987, 1991) 

definition av disciplinär makt samt pastoralmakt kommer även användas som analysverktyg.  

 

4. Teori 
Jag kommer som nämnt ovan använda mig av disciplinär makt och pastoralmakt som 

teoretiska utgångspunkter och de är även de analytiska verktyg jag kommer använda mig av i 

analysen. Som jag har nämnt tidigare kan normalisering och subjektivering ses som 

sammankopplande med dessa två perspektiv att analysera makt.  

 

4.1. Disciplinär makt 
Makt kan ses som olika former av tekniker med tillhörande teknologier där tekniken är själva 

handlingen och där teknologin är kunskapen om en viss teknik. Teknologin innebär en 

betoning på kunskapen om hur en viss (makt)teknik används i ett visst syfte och därmed 

förväntas få vissa effekter (Nilsson 2008). Foucault (2002a) skriver om maktens polymorfa 

tekniker och menar med detta att makten påverkar genom olika kanaler, med hjälp av olika 

slags diskurser och i olika former som får effekter i form av vägran, uppdämning, 

diskvalificering, eggelse och intensifiering i lust och njutning (Foucault 2002a). Enligt 

Foucault (1983) är makt inget som existerar i en fast form och som finns och förtrycker 

oavsett dess kontext och omgivning. Makt är istället en form av relation som förutsätter att det 

finns två eller fler parter inblandade och som existerar genom handlingar som påverkar andra 

handlingar. Makt är alltså inget en individ eller ett samhälle har utan något de gör eller utövar. 

Dessa handlingar och utövandet av makt är inkorporerade i och beroende av existerande 

samhälleliga strukturer. Detta innebär dock inte att makt är en funktion av samtycke (Foucault 

1983).  
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Vid ett särskiljande kan makt dels ses som makt som lag eller som makt som disciplin. Makt 

som lag innefattar straff och förbud medan den disciplinära maktens främsta karakteristika är 

normalisering. Det innebär att den disciplinära makten inte enbart identifieras med en 

institution eller en myndighet utan att den finns inkorporerad i alla organ i samhället. Foucault 

(1987) menade att det har skett en normalisering av lagen där olika typer av bedömningar av 

normalitet har fått ett större inflytande för lagstiftning och tillämpning av lagar och där en rad 

nya professionella grupper kommit att konkurrera med jurister om makten över lagen. När det 

sker ett ökat fokus på normalisering leder detta inte till konformism, vilket kanske är avsikten, 

utan tvärtemot till att olikheter, egenheter och avvikelser framträder som konstituerande. Den 

disciplinära makten verkar inte genom bestraffningar utan genom små korrigeringar som 

tillsägelser, instruktioner och regelsystem men även med belöningar och uppmuntran i olika 

former. Den disciplinära makten förbinder tid och rum genom att det sker dels en tidslig 

uppdelning i form av minutiöst utformade tidtabeller där varje timme och minut är föremål för 

reglering och dels en rumslig uppdelning av individerna i små övervakade enheter. Det 

medför ett nedbrytande av inlärnings- och uppfostringsprocedurer i små stegvis applicerade 

moment och en teknik för hur den individuella kroppen placeras, flyttas och kombineras så att 

den blir en del i en större och mer effektivt fungerande helhet. Den disciplinära makten och 

det disciplinära straffet har som funktion att minska eller överbygga gap och skillnader. Den 

verkar på så sätt på ett korrigerande sätt och tar sig närmast uttryck som en typ av inlärning 

där olika typer av träning intensifieras och sker återupprepande. Disciplinen bygger därmed 

på hierarkisk observation och verkar genom normaliserande omdömen (Foucault 1987). Att 

normer har fått en allt större betydelse har bidragit till ett ökat behov av övervakande 

funktioner samt ett skapande av gränsöverskridande handlingar där människor experimenterar 

och testar olika former av beteende (Foucault 2002a). Den disciplinära makten har förutom att 

den verkar normaliserande även en subjektiverande funktion. När makten formar, kontrollerar 

och definierar människor sker det en subjektiveringsprocess där människor formas och 

omvandlas till subjekt som är önskvärda av den normerande makten (Foucault 2002a). Makt 

verkar i vardagen genom att kategorisera individer, genom att märka dem med deras egen 

individualitet och binder på så sätt samman individen med dess identitet. Detta leder till att 

det skapas en sanning för individen om dennes identitet som känns igen av både honom och 

hans omgivning. På så sätt är det en form av makt som gör individer till subjekt (Foucault 

1983).   
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4.2. Pastoralmakt 
Foucault myntade begreppet pastoralmakt som är en form av makt som utvecklades genom 

den kristna organisationen. Den uppstod i relationen mellan pastorn och individen eller 

samfundet och bestod i pastorns omsorg om individens välmående och välfärd (Holmes 

2002). Inbyggt i olika styrningstekniker inom kristendomen finns en oro och omvårdnad för 

välfärden hos individer och befolkning. Den pastorala makten är en form av makt där det 

krävs en person som agerar vägledare för en annan, som ger omsorg om individer och ser 

efter deras välmående. Genom denna välvilliga makt bryr sig vägledaren om andra (Dean 

1999). Syftet med pastoralmakt i dess ursprungliga form var att ge individer frälsning i nästa 

liv. Från då till nu har målet förändrats från att ge frälsning i nästa liv till att säkerställa det i 

individers nuvarande liv. I denna kontext betyder frälsning bland annat hälsa, välmående, 

trygghet och skydd mot faror och olyckor. I och med att innebörden i denna frälsning har 

förändrats har även pastorer och kyrkan ersatts av olika välfärdsfunktioner, som till exempel 

sjukvård, psykiatri, skolor och socialt arbete (Foucault 1983). Dessa strävar efter att 

normalisera individer och befolkning genom bland annat vetenskaplig kunskap (Foucault 

1991; Rose & Miller 1992). Den pastorala makten är, precis som den disciplinära makten, en 

relationell makt, men där individen också efterfrågar och söker sig till pastorn för att bli 

vägledd och guidad till frälsning. Även om formerna för den pastorala makten som den såg ut 

förr i tiden inte längre existerar i samma omfattning, har dess funktioner spridit sig och 

inkorporerats i stora delar av vårt samhälle. På så sätt kan vi se staten som en ny matris av 

individualisering, eller en ny form av pastoralmakt (Foucault 1983).  

 

Pastoralmakt är en individuell form av makt som känner de individer eller subjekt den 

innefattar i detalj (Holmes 2002; Foucault 1994). Pastoralmakt är en typ av makt som inte 

enbart befaller eller kontrollerar, den måste även vara beredd på att offra sig själv för flockens 

liv och frälsning. Pastoralmakt involverar såväl hela samhället som de enskilda individerna 

och ser efter dem under hela deras liv. I och med detta är det en form av makt som inte kan 

utövas utan att ha vetskap om människors sinne, utan att utforska deras själar eller utan att de 

avslöjar sina innersta hemligheter. Detta innebär en typ av makt med kunskap om människors 

medvetande och samvete vilket ger en möjlighet att agera och rikta sig direkt till individen. I 

motsats till andra typer av makt är pastoralmakt frälsningsstyrd, individualiserad och 

sammanlänkad med en producering eller ett skapande av sanningen, och då främst sanningen 

om individen själv (Foucault 1983).  
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5. Metod 
Nedan följer en genomgång av forskningsansats, vald metod och tillvägagångssätt. Jag 

behandlar därefter begrepp som generaliserbarhet, validitet, intersubjektivitet samt min roll 

som forskare och etiska överväganden.  

 

5.1. Forskningsansats 
Min studie och de teoretiska och filosofiska tankar som ligger till grund för hur jag inhämtar 

och analyserar fakta faller inom ramen för postmodernism och poststrukturalism. Dessa två 

begrepp ligger nära varandra och används av vissa som synonymer medan andra skiljer dem 

åt. Poststrukturalism kan ses som en av många skolor inom postmodernismen, som fokuserar 

på diskursiva och språkliga mönster som är centrala i produktion av subjektivitet och identitet. 

Skillnaden kan även konkretiseras genom att postmodernister är mer orienterade mot 

kulturkritik medan poststrukturalister lägger tonvikten på metod och epistemologiska frågor. 

Poststrukturalister är till exempel ofta inriktade på dekonstruktion, språk, diskurs, mening och 

symboler. Skillnaderna mellan inriktningarna innebär mer skillnader i var tonvikten ligger än 

ett särskiljande av dem helt åt då de ofta överlappar och går in i varandra. Några centrala drag 

i poststrukturalism och även i viss mån postmodernism är ett övergivande av normala 

samhällsvetenskapliga ambitioner att utifrån ett rationellt tillvägagångssätt ange säkra resultat 

eller tolkningar som påvisar den riktiga eller den bästa innebörden i ett fenomen. Det handlar 

istället om att spela upp ironier, inkonsistenser och intertextualitet i sociologiska skrifter. 

Uppmärksamheten fästs på hur teorier är uppbyggda, deras antaganden, deras retoriska 

strategier och deras anspråk på auktoritet. Poststrukturalism och postmodernism eftersträvar 

mångfald, variation, påvisande av inkonsistenser och möjligheten av multipla tolkningar. 

Detta till skillnad från andra typer av vetenskapsteorier som eftersträvar en integrerad 

teoretisk referensram som vägleder en analys mot entydiga, konsekventa resultat och 

tolkningar. Ett centralt drag blir tanken att ”verkligheten” kan representeras på olika sätt och 

att den kan ses som ett retoriskt knep som anropas och representeras i syfte att skapa 

trovärdighet och auktoritet åt en viss utsaga (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

En av postmodernismens och poststrukturalismens främsta företrädare är Derrida (1998) som 

genom ironi och dekonstruktion blottlägger en dold men avgörande svaghet i den undersökta 

texten. Den verkliga enheten är alltså inte den systematiska enhet som öppet hävdas i texten, 

utan en annan, blottlagd och förträngd enhet. Detta blir dock en paradox för postmodernismen 
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och poststrukturalismen då nedmonteringen av verkets enhet leder till en ny, annan enhet 

(Alvesson & Sköldberg 2008; Derrida 1998). Lyotard (1993) ifrågasätter ”de stora 

berättelserna”, myter och sagor som förklarar en stor mängd företeelser och som han menar 

vinner en sådan makt över sinnena att de kommer att fungera som absoluta sanningar. Han 

pekar på vikten av att underkasta de rådande berättelserna en narrativ kritisk analys då även 

de ”sannaste” berättelserna är just berättelser. Lyotard menar vidare att det inte finns någon 

harmonisk eller störningsfri dialog utan att alla dialoger innehåller störningar och motsägelser 

och dialogens mål är inte konsensus, utan en fruktbar oenighet som underminerar den rådande 

diskursen (Lyotard 1993).  

 

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att om postmodernism ses som huvudfåran kan 

diskursanalys ses som detaljrika empiriska studier av texter. De menar vidare att 

diskursanalysen kan ses vara besläktad med postmodernismen då den har ett intresse för 

språkets aktiva, konstituerande roll och tar avstånd från språkanvändningen som en spegling 

av världen (Alvesson & Sköldberg 2008). Jag har utifrån detta valt att som forskningsansats 

använda mig av postmodernism i allmänhet och poststrukturalism i synnerhet och 

diskursanalys som metodologiskt analysverktyg.  

 

5.2. Metod och tillvägagångssätt 
Jag utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv eftersom det är ett metodologiskt tillvägagångssätt 

som är samstämmigt med mitt syfte och att jag avser att problematisera, analysera och tolka 

(Levin 2008). För att få svar på mina frågeställningar är en kvalitativ metod mer lämplig då 

det centrala i denna metodologi är att söka förståelse och undersöka hur det ser ut inom ett 

specifikt fenomen (Robson 2002). I studien kan det ses som att jag intar ett utifrånperspektiv i 

min ansats. Detta innebär att jag som forskare studerar ett objekt utan att medvetet eller med 

ett syfte att identifiera mig med det. På så sätt behandlas fenomenet som ett varande utanför 

mitt eget sammanhang. Studieobjektet observeras utifrån ett betraktarperspektiv istället för att 

jag som forskare skulle studera ett studieobjekt som om jag upplevde det själv eller var i 

objektets position (Allwood 2004). 

 

5.2.1. Diskursanalys 

Jag kommer i detta avsnitt behandla begreppen diskurs och diskursanalys. I avsnitt 5.2.3. 

Bearbetning, tolkning och analys beskriver jag på vilket sätt jag använder mig av 
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diskursanalys i denna studie.  

 

Diskursanalys är ett verktyg som inte ses som en procedur där datainsamling kommer först 

och därefter analys, det är en helhet. Därmed blir användandet av diskursanalys både ett 

inslag i det metodologiska tillvägagångssättet samt ett analytiskt verktyg (Börjesson & 

Palmblad 2007).  

 

För att kunna förstå vad en diskursanalys innebär behöver man först veta vad en diskurs är. 

Det finns otaliga definitioner av begreppet diskurs och det är ett begrepp som idag används på 

en rad olika sätt och i många olika sammanhang. Den definition som ofta används i samband 

med diskursanalys, som är relativt bred och allomfattande och som jag här använder som 

definition, menar att ordet diskurs rymmer ”… en eller annan idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala 

domäner…” (Jørgensen & Phillips 2000, s 7) och vidare att ”… en diskurs är ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Jørgensen & Phillips 2000, s 7). 

Detta innebär att verkligheten och världen inte är ett faktiskt fenomen som existerar 

oberoende av oss. Verkligheten och allt annat omkring oss är inte essentiell utan är beroende 

av en rad olika faktorer som gör att den ser olika ut i olika tider, på olika platser och för olika 

betraktare. Med andra ord finns det ett oändligt antal diskurser som präglar hur världen ser ut 

för oss och hur vi definierar den (Chouliaraki & Fairclough 1999). Det regelsystem för 

relationer mellan utsagor som finns inom en diskurs kallas för en diskursiv praktik. Ett 

fenomen ligger inte och väntar på att hämtas fram och bli synligt och finns inte som en 

oföränderlig existens i sig. Det är genom att göra det till ett vetenskapligt objekt som den 

vetenskapliga diskursen konstruerar fenomen (Thomassen 2007). Diskurser är 

sammanhängande med olika maktrelationer. Utöver att en diskurs konstruerar ett fenomen 

fungerar den även disciplinerande, kontrollerande och exkluderande (Foucault 1993). 

Diskurser kan vara både ett maktinstrument och effekter av makt (Thomassen 2007). 

Diskursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala 

världen och därmed bevara vissa sociala mönster. Därmed blir vissa former av handling 

naturliga och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar och 

den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser 

(Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Den mest betydelsefulla grundaren för diskursbegreppet och diskursanalysen är Foucault 
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(1993) som menade att sanningen är en diskursiv konstruktion och att olika kunskapsregimer 

anger vad som är sant och vad som är falskt. Han ville klarlägga strukturen i de olika 

kunskapsregimerna, dels reglerna för vad som över huvudtaget kan sägas och vad som är helt 

otänkbart och dels reglerna för vad som betraktas som sant och falskt. Foucault har även haft 

stor betydelse för synen på makt och subjekt inom diskursanalys. Som jag tog upp i 

teoriavsnittet ses makt inom det foucaultska perspektivet inte som något som vissa agenter 

utövar i förhållande till passiva subjekt. Makt ses istället för förtryckande som produktiv och 

den konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter. När det gäller subjektet 

menade Foucault att subjekt skapas i diskurser. Subjektet är inte sin egen grund utan det är 

decentrerat. Han menade att språket konstruerar en social position för individen och gör 

därmed denne till ett ideologiskt subjekt, en process som kallas interpellation. Ideologi i detta 

sammanhang definieras som ett representationssystem som döljer vårt sanna förhållande till 

varandra och blir på så sätt en förvrängd kunskap om de reella relationerna (Foucault 1993; 

Jørgensen & Phillips 2000).   

 

5.2.2. Materialinsamling och genomförande 

Den typ av material jag har använt mig av i denna studie är intervjuer. Informanterna består 

av personal som arbetar på behandlingsinstitutioner som behandlar ungdomar enligt KBT. För 

att intervjuerna ska ge tillfredsställande material består respondenterna av personal som har en 

behandlande profession (till exempel behandlingspedagoger och socionomer) och som 

spenderar mycket tid tillsammans med ungdomarna. Jag har inte intervjuat personal som 

arbetar på institutionerna som samtalsterapeuter, vilka träffar de unga en till två timmar per 

vecka och har då en strukturerad terapiplan som de följer (Off Clinic 2010). Jag har avgränsat 

mig till att genomföra intervjuer med personal som arbetar på institutioner som drivs av SiS 

(Statens Institutionsstyrelse). Detta då syftet och frågeställningarna i denna studie behandlar 

normalisering och att det därmed är en intressant aspekt att undersöka behandlingshem som 

styrs av staten. När det gäller institutioner som drivs i privat regi är regleringen från statens 

sida annorlunda än om det är staten själv som står som uppdragsgivare. Det som styrde valet 

av respondenter var i första hand vilka behandlingshem som uttryckligen säger att de arbetar 

med kognitiv beteendeterapi. Därefter valde jag att genomföra intervjuer med 

behandlingspersonal från flera olika institutioner. Genom detta kunde jag undersöka inte bara 

diskursen på en specifik institution utan även de likheter och olikheter det finns mellan olika 

behandlingshem och på så sätt hur diskurserna ser ut och förhåller sig till varandra, omvärlden 

och inom den sociala praktiken.  
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Förfrågan om att delta i studien skickades ut till sex olika behandlingsinstitutioner för 

ungdomar som drivs av SiS i södra och västra Sverige. Av dessa svarade två och jag 

genomförde intervjuer med tre personer från en av institutionerna och två från den andra. Jag 

har alltså genomfört fem intervjuer som alla var ca en timme långa. Antalet intervjuer kan 

anses få i förhållande till studiens storlek men utifrån syftet med studien och i förhållande till 

den typ av analys som genomfördes, där fokus låg på djup i analysen mer än bredd, ansåg jag 

det vara ett tillräckligt omfattande material för denna typ av studie. Mina intervjuer var 

kvalitativa och av semistrukturerad karaktär, vilket innebar ett fåtal öppna frågor med 

alternativa följdfrågor anpassade till informantens svar. Genom att intervjuerna var 

semistrukturerade fick informanten möjlighet att förtydliga och utveckla sina svar vilket gav 

mig en möjlighet att få mer fördjupade svar (May 1997). Jag genomförde intervjuerna utifrån 

en intervjuguide (bilaga 1) där jag hade sex öppna frågor som täckte in de olika teman eller 

aspekter jag undersöker i min studie och sen ett flertal alternativ till följdfrågor för att få mer 

utvecklande svar (Starrin & Renck 1996). Under intervjuernas gång lät jag mig även styras av 

informanterna och ställde även andra frågor än de som jag hade i min intervjuguide när jag 

ansåg att informanten hade intressanta saker att berätta.  

 

5.2.3. Bearbetning, tolkning och analys 

Intervjuerna har spelats in på band och har sedan transkriberats ordagrant. Detta för att få med 

allt innehåll och små nyansskillnader som är lätta att missa i själva intervjusituationen. Det 

var även av vikt att transkribera intervjuerna ordagrant då jag använder mig av diskursanalys 

som analytiskt verktyg och då är språket av särskild relevans (Jørgensen & Phillips 2000). 

Nästa steg i arbetsprocessen var genomgång av transkriberat intervjumaterial där jag har läst 

igenom och ”lärt känna” mitt material för att sedan påbörja arbetet med att hitta teman i 

materialet, finna utsagor och värdefull kunskap som återkommer och att kategorisera 

transkriberingarna på ett förberedande sätt inför intervjuanalysen (Kvale & Brinkmann 2009). 

För att reda upp i alla transkriberingar och som ett led i diskursanalysen har jag använt mig av 

kodning där jag har identifierat teman och placerat textfragment i kategorier. Detta har skett 

genom att dels hitta krispunkter, som är ett tecken på att något har gått fel i interaktionen och 

som kan spegla konflikter mellan olika diskurser. Det har även skett genom att titta på de 

pronomen som används då byte av pronomen kan tyda på en förskjutning från en 

subjektsposition inom en diskurs till en subjektsposition i en annan (Jørgensen & Phillips 

2000).  
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För att kunna få svar på mina frågeställningar är jag intresserad av vad respondenterna säger 

och vad detta betyder. Detta innebär att det är mest fruktbart för mig att använda mig av 

språkanalys som analysverktyg då jag på detta sätt kan komma åt innebörden i det 

respondenterna säger. Genom en typ av språkanalys kan jag analysera deras utsagor och på så 

sätt tolka och analysera innehållet i språket i förhållande till normer, normalisering och 

subjektivering av de unga. Språket eller talet vi använder innehåller olika diskurser som 

påverkar hur vi talar och vilka konsekvenser det får för olika maktstrukturer och normer inom 

de sammanhang vi befinner oss i (Alvesson & Kärreman 2004). Genom att undersöka de 

diskurser som återfinns i det fenomen jag studerar kan jag analysera på vilket sätt dessa styr 

inställningar, normer och andra underliggande faktorer som påverkar arbetet med de unga 

(Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Att analysera språk och diskurser i språk är inte helt oproblematiskt. Alvesson & Kärreman 

(2004) menar att ett uttalande skapar ett annat uttalande och att språket på så sätt blir agenten 

och människan mediet. Genom att enbart analysera tal missas andra medel för att skapa 

diskurser (till exempel ryckningar och blinkningar). Det kan även leda till problem då det kan 

uppfattas att meningen eller innebörden i talet går förlorad då man enbart fokuserar på 

språkbruket och att somliga diskurser på så sätt går förlorade. Det är inte helt oproblematiskt 

att behandla intervjuuttalanden som indikatorer på hur människor uttrycker sig i speciella 

frågor och i vissa sociala situationer. Innebörden är sällan självklar och forskaren måste då 

klargöra vad informanterna menar och hur de tolkar specifika uttalanden. Hur talet i intervjun 

ser ut kan skilja sig från språkbruket i andra sammanhang (Alvesson & Kärreman 2004).  

 

Jag har när jag har genomfört min diskursanalys tagit inspiration av Fahlgren (1999) och 

hennes tillvägagångssätt när hon genomförde en diskursanalys i sin avhandling Det sociala 

livet drama och dess manus. Analysen startade med fria associationer kring texten. Efter detta 

följde försök att identifiera vilka objekt som systematiskt organiseras i texten via specifika 

sätt att tala. Efter detta undersökte jag hur diskurserna ser ut som håller samman dessa objekt. 

Detta skedde bland annat genom att undersöka vilka subjekt som kan vara bärare av dessa 

diskurser, och som kan tänkas hålla samman dess objekt till diskurser. Olika versioner av 

världen, olika diskurser, kan läsas in eller konstrueras, till exempel genom att man 

rekonstruerar vilka subjekt som har givits/tagit sig rätten att tala i diskursen, och vilka nätverk 

av relationer som utvecklas dem emellan. När jag sökte efter vilka diskurser som kan vara 
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verksamma i texten ingick även sökandet efter kontraster och motsägelser, där de olika 

diskurserna ofta blir ett sätt att förstå dessa, eller ett sökande efter punkter där sätten att tala 

överlappar varandra. Efter sökandet efter diskurser blev frågan hur dessa diskurser görs, eller 

konstrueras i texten, samt hur diskursen kan tänkas ha möjliggjorts. Analysen omfattade då 

frågor om var och när dessa diskurser utformas, dess genealogi eller släktskap med andra 

diskurser och/eller sociala praktiker, och hur dessa opererar för att naturalisera det de refererar 

till. Jag fann det även av intresse att undersöka hur trovärdigheten konstrueras för just den 

diskursiva version som presenteras. Nästa steg var att inkludera ett vidare sammanhang, vilket 

jag gjort genom att analysera min empiri utifrån teori och tidigare forskning. I detta steg var 

det även centralt att undersöka diskursens funktion och dess roll i att samverka med, 

reproducera och legitimera sociala praktiker (Fahlgren 1999).  

 

5.2.4. Generaliserbarhet och validitet 

När jag använder mig av kvalitativ metod har jag i åtanke det Allwood (2004) påpekar 

angående heterogenitet och att forskningsresultatet på så sätt kan ifrågasättas när det gäller 

generaliserbarheten. Detta medför en försiktighet när det gäller att generalisera mina resultat, 

och att dessa bygger på resonemang grundade på informanternas utsagor, vetenskapliga 

teorier och andra empiriska resultat (Allwood 2004). Det finns även begränsningar i utrymmet 

att generalisera då studien bygger på intervjuer med ett fåtal informanter som arbetar med ett 

specifikt fenomen i ett specifikt sammanhang. Detta ger kunskap och inblick i detta specifika 

fenomen men medför inte automatiskt att det visar på hur all behandlingspersonal agerar eller 

att det ser likadant ut på andra behandlingsinstitutioner. Det är heller inte det primära syftet 

med studien att föra generaliserande resonemang eller komma fram till generaliserbara 

slutsatser, utan studien kan bidra med att visa ett exempel på hur en normaliseringsprocess 

kan se ut och verka genom en behandlingsmetod. Genom att underbygga mina resonemang 

och slutsatser och att visa på meningsfullheten i studien bidrar jag till att ett visst mått av 

generaliserbarhet är möjlig. Detta sker till exempel genom att visa på resultat andra forskare 

har kommit fram till genom att redovisa för tidigare forskning (Svensson 1996).  

 

Jag strävar i studien efter att nå hög begreppsvaliditet vilket innebär att de begrepp jag 

använder mig av stämmer överens med det intervjupersonerna förmedlar. Det innebär även att 

de begrepp jag kommit fram till som forskare ska vara meningsfulla i förhållande till det 

fenomen jag studerar. För att uppnå validitet i min studie har jag använt mig av kommunikativ 

validitet. Informanterna har blivit erbjudna att ta del av mitt material under arbetets gång och 
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därmed även getts möjlighet att kommentera dessa (Svensson 1996). Informanterna har även 

tillfrågats om de önskar ta del av studien efter den är avslutad. En problematisk aspekt att ha i 

åtanke är människors förmåga att ändra sig, vilket i det aktuella läget innebär att det 

informanterna säger kan förändras över tid. De kan både ändra sig och säga motsägelsefulla 

saker. Detta är något jag har i åtanke och strävar efter att behandla med respekt i 

analyserandet av informanternas uttalande. Jag strävar även att uppnå begreppsvaliditet 

genom att redovisa mina metodologiska tillvägagångssätt och vilka teorier jag använder mig 

av. Genom att bifoga intervjuguiden medverkar jag även till att möjliggöra för andra forskare 

att testa mina resultat och kontrollera studiens trovärdighet (Thomassen 2007).   

 

5.2.5. Forskarens roll och förförståelse 

Det är av vikt att jag reflekterar över mitt perspektivval och att detta kan vara både medvetet 

och omedvetet. Det är viktigt att ha i åtanke det Eliasson (1995) menar med att det är enkelt 

att deklarera öppet när man som forskare utgår från svaga gruppers perspektiv, medan det ofta 

finns dolda perspektiv då forskare har ett perspektivval som är samstämmigt med starka 

grupper i samhället. I den aktuella studien är det viktigt för mig att reflektera över att 

förhållandet kan vara det motsatta. Då det kan finnas en risk att syftet och innehållet i studien 

står i konflikt med informanternas perspektiv är det av vikt för mig att ha detta i åtanke då det 

kan finnas en risk att få ett dolt perspektivval som står i motsats till personalens synsätt och 

utsagor och som gör mig partisk och ensidig. 

 

På samma sätt som jag vill undersöka de normer som finns mellan personal och ungdomar på 

behandlingshem, finns det normer mellan mig och det jag undersöker. Jag blir påverkad av 

dessa normer i form av vad jag undersöker, vad jag frågar om och hur jag formulerar mig. 

Den jag undersöker blir också påverkad av dessa normer och hamnar i en underlägsen 

position då jag kommer för att undersöka hur de handlar och vad de gör. Detta är viktigt att ha 

i åtanke då olika dominerande eller underlägsna normsystem påverkar samspelet mellan mig 

och intervjupersonerna och även den empiri som samlas in. Detta är även viktigt att reflektera 

över då min analys blir påverkad av vilket normsystem jag befinner mig i och att det därmed 

är viktigt att inte ignorera detta utan kritiskt granska sig själv och sina egna resonemang 

(Andersson & Swärd 2008). Det är även av vikt att ha i åtanke att det existerar maktsystem 

inom det område jag undersöker på samma sätt som det finns maktsystem inom alla delar av 

samhället. Det finns makthierarkier mellan mig som forskare och de personer jag intervjuar 

där jag har makten att tolka och formulera de svar de ger mig till vetenskaplig text. Detta 



 

 

38 

 

maktförhållande är viktigt att ta i beaktande vid tolkning av material då det påverkar vad 

informanterna har svarat på mina frågor och även hur jag tolkar deras svar. Det finns även 

maktskillnader mellan personalen som jag intervjuar och ungdomarna som de behandlar. 

Personalen har en överlägsen maktposition i förhållande till ungdomarna och det påverkar 

deras syn på förhållandet och även vilka svar de ger. Detta är viktigt att ha i åtanke då det är 

troligt att svaren och synen på verkligheten inom behandlingssituationen hade blivit andra om 

det hade varit ungdomarna som hade svarat på intervjufrågorna (Starrin & Renck 1996). 

 

5.3. Etiska överväganden 
Respondenterna har i inledningsfasen tillfrågats skriftligt om de vill delta i studien. Jag 

skickade ett informationsbrev till föreståndarna för de olika institutionerna som de ombads 

förmedla till sina anställda och som beskrev vad studien handlar om och vad deras deltagande 

skulle innebära (bilaga 2). De som ställde sig positiva till att delta kontaktade jag per telefon 

och bestämde tid och plats för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplatser. Informanternas deltagande i studien är frivilligt och de informerades muntligt 

och skriftligt om att de har möjlighet att ångra sitt deltagande och välja att inte längre delta i 

studien när som helst under processen. I transkriberingsprocessen avidentifierades 

informanterna så att de fortsättningsvis i studien är anonyma. Även institutionerna som de 

arbetar på avidentifierades och benämns på ett sätt som undviker igenkännande (Kvale & 

Brinkmann 2009). Etiska överväganden är aktuella under hela forskningsprocessen. Under 

intervjuerna är det av vikt att finna en balansgång mellan att skapa en miljö för att komma åt 

värdefull kunskap och samtidigt ha respekt för intervjupersonens integritet. Detta har jag 

försökt uppnå genom att låta informanterna bestämma vilken plats intervjuerna skulle 

genomföras på och en tidpunkt som passade dem. Även fortsättningsvis under arbetets gång 

är det av vikt att behandla intervjumaterialet med respekt och inte använda mig av det på ett 

felaktigt och oetiskt sätt och som går utanför det som är syftet med studien och det jag har 

informerat intervjupersonerna att det ska användas till (Kvale & Brinkmann 2009). 
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6. Empiri & Analys 
Behandlingspersonalen som jag har intervjuat består av två män och tre kvinnor. 

Åldersspannet är mellan 25 och 60 år. Informanterna har olika utbildningar, två är socionomer 

varav en även vidareutbildar sig till steg 1-terapeut. En är behandlingspedagog och de övriga 

två är i botten fritidspedagoger med vidareutbildningar i behandlingsarbete med ungdomar. 

Båda behandlingshemmen är institutioner som drivs av SiS. Den ena institutionen tar emot 

pojkar i åldrarna 13-17 år och de har nio låsbara platser. De tar emot pojkar med psykosocial 

problematik samt med pågående missbruk eller kriminalitet. Den teoretiska utgångspunkten 

för behandlingen är multisystemisk5 och de bedriver sin verksamhet med syftet att behandling 

och skola ska vara väl integrerat och där målsättningen är att ungdomarna ska fullgöra sina 

högstadiestudier med godkända betyg. Deras behandlingsmodell grundar sig på KBT och 

innehåller Aggression Replacement Training (ART) och Motivational Interviewing (MI). Den 

andra institutionen är en låsbar behandlingsavdelning med sex platser. Deras målgrupp är 

pojkar i åldern 14-18 som anses vara ”jagsvaga” och utagerande och som behöver en längre 

tids behandling. De har som utgångspunkt att se pojkarnas möjligheter och resurser och inte 

fastna i deras svårigheter och historia. Behandlingsmetoden grundar sig på multimodal 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och de använder teckenekonomi för att skapa en 

grundstruktur/förutsägbarhet som möjliggör behandlingen. Båda behandlingshemmen 

använder sig av ett fassystem och teckenekonomi. Alla ungdomar som kommer till de två 

behandlingshemmen är omhändertagna och placerade där av socialtjänsten genom Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Detta innebär att placeringen beror på 

ungdomens eget beteende, alltså om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 

eller något annat socialt nedbrytande beteende (LVU 3 §). 

 

Jag har som ett steg i den diskursanalys jag har gjort tematiserat det insamlade materialet och 

jag kommer presentera empirin i dessa teman. Analysen finns inbakad i dessa teman och 

empirin analyseras alltså under varje tema för sig. Studien och analysen är på makronivå och 

behandlar inte personalen som individer utan systemet och de strukturella tendenser och 

relationer som finns dolda i det sociala arbetet. För att kunna belysa och dekonstruera dessa 

behövs exempel från verksamheter inom det sociala arbetet och detta är en av dessa 

verksamheter som jag har undersökt och personalen som arbetar där är en del av arbetet på 

                                                
5 Multisystemisk terapi (MST) är en behandlingsmetod som arbetar med de olika system som finns runt en 
ungdom. För vidare information om MST se bl. a Socialstyrelsen (2011).  
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institutionerna.  

 

Inledningsvis kommer ett avsnitt som behandlar det Fassystem som behandlingen på 

institutionerna är uppbyggt kring. Efter det kommer ett avsnitt som behandlar institutionernas 

Schemalagda dagar. Efterföljande avsnitt behandlar Att göra val, Förändring och 

avslutningsvis Ungdomarna och Personalens roll i behandlingsarbetet.  

 

6.1. Fassystem 
Det framkom under intervjuerna att arbetet och verksamheterna på institutionerna är styrt av 

regler och kategoriseringar av olika slag. Det finns en urvalsprocess för vilka ungdomar de två 

behandlingshemmen tar emot, som innebär att de bara tar emot pojkar som är 

tvångsomhändertagna enligt LVU 3 §. Behandlingen är på båda institutionerna uppbyggd i 

fyra faser där ungdomarna börjar i fas ett och sen flyttas uppåt efterhand som de uppfyller 

vissa av institutionen fastställda kriterier.  

 

”Desto fler poäng de klarar av desto bättre mönster kan vi se hos dem och då är det lättare för 

oss att flytta upp dem i fas”.  

 

Dessa kriterier är dels kopplade till ungdomens eget beteende men innefattar även en rad 

hushållssysslor samt att följa det fastlagda schemat.  

 

”om man till exempel är i fas två då, och inte sköter sin ansvarsdag, då, då kan man ju bli 

nerflyttad”. 

 

Ungdomarna introduceras och kategoriseras in i detta fassystem när de kommer till 

institutionerna och det omfattar alla ungdomar som kommer till behandlingshemmen. ”Han 

går in i fas 1 direkt, även fast man, de sex första dagarna kallas introduktion”. Kriterierna för 

att flyttas upp i fas styrs av ett utarbetat system som finns nerskrivet på papper. 

 

”… då kan man ju gå in och titta på papper. Det finns som liksom ett målpapper, när du har 

uppfyllt det här, så, då flyttas du upp till nästa fas. Då kan man ju liksom gå in och titta, 

”jamen då har du de här punkterna kvar, tänk nu på det”.  
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För att kunna flyttas upp i fas måste ungdomarna även tjäna ihop poäng, vilket de gör genom 

ett teckenekonomisystem. Detta system går ut på att ungdomarna får poäng om de uppfyller 

de av institutionen fastställda kriterierna, uppfyller de inte dessa får de inga poäng. 

 

”Ja vi har en lista, alltså där alla. Ja de kan ju tjäna ett visst antal poäng. Och tjänar de poäng 

får de en etta och tjänar de inte poäng får de ett kryss”. 

 

I intervjuerna kom det fram exempel som visar på att det finns en flexibilitet i systemet där 

systemet och reglerna kan ändras efter vilka behov och bekymmer ungdomarna har som 

befinner sig på institutionen för tillfället, trots att regelsystemet beskrivs som konsekvent och 

som ska åtföljas.  

 

”Det är det som gäller här och nu, regler kan alltid revideras och ändras och tas bort beroende 

på vad det är för ungdomsgrupp du har”. 

 

”Sen gäller det att känna av, vissa elever är ju inte särskilt motiverade, så då kanske man inte 

lägger så stor vikt vid faserna, utan då handlar det mer om att få en acceptabel nivå på 

beteendet utan att dra in fas. Då blir det ju mer konsekvens, ’kan inte du bete dig då får du 

inte vara med de andra’ och så”. 

 

Somliga i personalen menar att det finns andra faktorer som påverkar ungdomarnas 

möjligheter att arbeta sig upp i fassystemet. Det som de gemensamt lyfter upp som viktigt är 

relationerna som finns ungdomarna emellan och till personalen.  

 

”Jag tror man måste skapa en relation, för att de som kommer upp i högre fas, de kommer upp 

utifrån att det finns en relation till flera stycken. Annars kommer du inte upp, annars hamnar 

du i konflikt hela tiden och då lyckas du inte komma upp i fassystemet heller”. 

 

”När de har varit här ett tag så känner de ju, de vet ju ’ja men [intervjupersonens namn], hon 

gör så här och’ alltså de lär känna oss liksom, vad våra gränser är. Hur vi accepterar och inte 

accepterar liksom”. ”Och om de vet, eller tror att de kan påverka mig genom att bli arga så är 

det klart att de gör det”. 
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Det finns även andra typer av behandlingskomponenter som institutionerna använder sig av 

och som påverkar behandlingen. Det kan vara MI eller helt enkelt vanliga samtal när det finns 

behov eller önskemål.  

 

”Men ostrukturerade [samtal] är också viktiga så att de bara får prata av sig. Att de har blivit 

uppmärksammade”. 

 

”… motiverande samtal, som också är väldigt viktigt, att de får en timme helt själva med, där 

de som är MI utbildade, får prata om sig själva och vad som ska hända i livet liksom. Att man 

använder de samtalen för att föra det framåt”. 

 

Flera i personalen pratade om att systemet är omfattande och det finns många regler och 

rutiner att komma ihåg, vilket gör det svårt att redovisa för (för mig under intervjuerna och för 

ungdomarna i behandlingen) utan att kolla i det skrivna materialet.   

 

”Alltså vi har en så väl inarbetad struktur, alltså vi har en jättehög struktur, allting är så 

fyrkantigt så det är knappt sant liksom”. 

 

”… och så beroende på var de är i fas så vet vad de ska göra och, vissa har aktiviteter 

särskilda dagar och sånt, så allting är ju liksom styrt. Man följer ju bara planeringen så att 

säga”. ”… de får ju hela systemet presenterat för sig när de kommer hit”. 

 

Ur detta tema utkristalliseras en diskurs där det pratas om regler och system som arbetet är 

uppbyggt kring, på ett sätt som ligger utanför den egna individens handlingsutrymme. 

Personalen pratar om reglerna och systemet på ett sätt som gör att det skapas ett prat som 

visar på att systemet är styrt av nerskrivna ord och regler. Systemet kan ses som något fast 

och deterministiskt som inte går att ändra på och det finns där oberoende av individerna som 

involveras av det. På så sätt blir pratet om regler och kategorier diskursens objekt, vilket leder 

till att personalen blir subjekt som följer det som står nerskrivet och ungdomarna blir de 

subjekt som de nerskrivna reglerna gäller. Diskursen formas på ett sätt som antyder att det 

finns en annan utomstående aktör som skriver reglerna och skapar systemet, men att denna 

andre är någon som inte är involverad i det dagliga arbetet. Detta blir intressant i förhållande 

till det Järvinen (2006) beskriver om att de sätt man arbetar på och synen på arbetet och 

klienten inom ett internt fält framstår som självklart och naturligt, ofta så naturligt att det inte 
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ens diskuteras. Det finns där som tysta, underförstådda förutsättningar, närmast som tvång, 

som traderas inom organisationen oberoende av individerna som arbetar där. Konsekvensen 

blir en logik som handlar mer om att klienten ska anpassas till systemet än att systemet ska 

anpassas till klienten. Samtidigt visar personalens uttalande på undantag som visar på en 

flexibilitet där personalen kan välja att bortse från fassystemet och anpassa behandlingen efter 

ungdomarna och att det finns andra saker som har betydelse i behandlingen, så som relationer. 

Detta kan ses som ett utbrytande ur den rådande diskursen eller att det finns motsättningar 

inom diskursen som drar åt olika håll.  

 

För att kunna normalisera människor in i en av samhället eller diskursen fastställd norm 

förutsätts att människor kategoriseras och sorteras in i olika fack. Kategoriseringen fyller en 

funktion för den normaliserande processen på så sätt att det krävs avvikare för att definiera det 

normala, och själva syftet med normaliseringen är ett förändra avvikare till att bli en del av 

normen (Swärd 2007; Östnäs 2007). Avsnittet ovan visar på hur denna kategorisering kan se 

ut och även hur kategoriseringen blir en faktor i den disciplinära makten. Verksamheten och 

reglerna på institutionerna är styrda och uppdelade på ett sätt som kan stämma överens med 

hur Foucault (1987) beskriver att den disciplinära makten fungerar och tar sig uttryck. Detta 

genom det ovan nämnda regelsystem som innefattar verksamheten och som är en av de 

signifikanta faktorerna inom den disciplinära makten, men även genom den tidsliga 

uppdelningen med minutiöst utformade tidtabeller där varje timme och minut är föremål för 

reglering. Regelsystemet visar även på hur det sker en rumslig uppdelning av individerna där 

de ses som små övervakade enheter. Fassystemet som ungdomarna befinner sig i och arbetar 

sig upp eller ner i kan ses som att det sker ett nedbrytande av inlärnings- och 

uppfostringsprocedurer i små stegvis applicerade moment. Det kan även ses som en teknik för 

hur den individuella kroppen placeras, flyttas och kombineras så att den blir en del i en större 

och mer effektivt fungerande helhet (Foucault 1987). Att personalen väljer att tänja på 

systemet och anpassa det efter ungdomarna kan ses som ett exempel på en protest mot den 

disciplinära makten och systemet eller som ett exempel på hur individer inte är passiva objekt 

inom en struktur utan att de kan fatta beslut och välja mellan olika alternativ, även om dessa 

alternativ är inramade av och befinner sig inom strukturen (Giddens 1979; 1984). 
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6.2. Schemalagda dagar 
Systemet som behandlingen av ungdomarna är uppbyggt kring är centrerat kring att dela upp 

ungdomarnas dagar i scheman. Det finns alltid personal med dem och det sker överlämningar 

mellan de olika arbetspassen där de som slutar rapporterar vad som har hänt till de som börjar 

sitt arbetspass. Det finns regler och scheman som strukturerar upp dagarna från när de går upp 

på morgonen tills de går och lägger sig på kvällen. Detta är grunden i teckenekonomi där 

dagarna är uppdelade i olika block och där ungdomarna ska klara av och göra vissa bestämda 

saker inom varje block för att få sina poäng. Ungdomarna får poäng efter varje block som sen 

räknas samman i dagar och omvandlas till pengar. Teckenekonomisystemet förändras 

beroende på hur långt ungdomarna har kommit i sin behandling, och därmed hur många 

poäng de har samlat ihop och hur långt de har klättrat i fassystemet. Ju högre upp i 

fassystemet de kommer desto mer eget ansvar får de och även mer frihet. Med andra ord är de 

inte lika styrda när de kommer högre upp i fassystemet som när de befinner sig längre ner. 

Samtidigt ställs det inte lika höga krav på ungdomarna när de är lägre i fassystemet utan då 

finns det en större tolerans från personalens sida: ”… medan man i fas 1 kanske har större 

tolerans från personalens sida”. Teckenekonomisystemet är uppbyggt på ett sätt att antingen 

klarar du det du ska eller så gör du det inte.  

 

”Nej det finns ja eller nej, det är bara ja eller nej. Det finns inte typ 1 2 3 utan det finns 1 eller 

0. Antingen klarar de det eller så klarar de det inte.” 

 

Detta gäller även omvänt, om en ungdom flyttas upp i fas men gör något eller beter sig på ett 

sätt som inte överensstämmer med systemet, upptäcks detta genom den övergripande 

kontrollen som finns och de flyttas ner i fassystemet. De förlorar då sina fördelar och blir 

återigen begränsade i sin frihet och blir mer kontrollerade.  

 

”… om du vill upp från fas 2 till fas 3, då kan du inte ha, man kan liksom inte stryka dagar, ’ja 

nu har du haft nio bra dagar och en dålig dag’”. 

 

Om ungdomarna inte gör det de ska går personalen in och gör det åt dem, om de inte går upp 

själva går personalen in och väcker dem. ”Vissa saker är ju eget, till exempel det här med, att 

om man ska ta ett exempel, det här med att gå och lägga sig. Går de inte och lägger sig, nej då 

hjälper ju vi in dem på rummet”. 

 



 

 

45 

 

Den strukturen som kontrollerar ungdomarnas vakna tid leder till att det blir fyrkantigt och 

personalen menar att det är av vikt då det blir lika för alla och att det blir förutsägbart för 

ungdomarna. Personalen menar att ungdomarna behöver det på grund av hur de är som 

individer. De menar vidare att genom att ungdomarna genomgår förändringar under 

behandlingen visar det på att metoden fungerar och att ungdomarna mår bra och tycker om 

strukturen.  

 

”De gillar ju när det är struktur, alltså de tycker det är jätteskönt när de vet precis vad som 

händer och…”, ”Men det, vi försöker ju vara att det ska bli så lite överraskningar som möjligt. 

Det mår de bäst av.” 

 

Personalen uttrycker att en annan anledning till att det finns regler och kontroll är att 

ungdomarna måste lära sig detta för att kunna fungera ute i samhället. ”Ja men genom att sätta 

gränser, det är liksom ingen skillnad på att vara här gentemot att vara i samhället, vi har 

samma regler.” 

 

Kontrollen och uppdelningen i schema som styr dagarna omfattar ungdomarna från att de 

kommer till institutionen till dess att de lämnar den, och den styr även de olika delarna av 

behandlingsmetoden och hur dessa påverkar ungdomarna under deras behandling. Varje 

ungdom har varsin kontaktman som ansvarar för dem och har samtal med dem på bestämda 

tider bestämda dagar.  

 

Genom att ungdomarnas tid kontrolleras, övervakas de ständigt och personalen uttrycker att 

det är viktigt att ungdomarna alltid håller samma nivå. Om de inte uppfyller kraven får de ta 

konsekvenserna för det, men det finns inte heller utrymme för ungdomarna att ha dåliga 

dagar. ”… man måste ju hålla en nivå hela tiden. Man får liksom inte dippa.” Om 

ungdomarna inte följer de regler som finns på institutionen och personalen anser att de inte 

kan hantera ungdomen har de befogenheter att avskilja dem, vilket innebär att de placeras i ett 

låst rum utan möbler med krossäkra fönster. De har även befogenheter att hålla fast och 

”gränssätta” ungdomarna fysiskt. ”Ja då lägger vi ju ner dem och håller fast dem. Och hjälper 

inte det så får vi avskilja dem. Vi gränssätter ju fysiskt.” 

 

Genom att schemalägga ungdomarnas vakna tid kan de kontrolleras och allt de gör blir 

synligt. Det de säger eller gör syns och hörs i och med denna kontroll och sköter de sig inte 
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förlorar de poäng, och därmed pengar. Systemet och kontrollen av ungdomarnas tid är svart 

eller vit, antingen klarar du det du ska göra eller så klarar du det inte. Det finns inga 

mellanting vilket gör kontrolleringen och övervakningen tydlig och enkel för personalen. 

Genom att allt syns och hörs för personalen finns det inget utrymme för ungdomarna att 

avvika från strukturen eller det de är ålagda att göra enligt sitt schema. Gör de detta syns det 

och de har då gjort ett val och får ta konsekvenserna för det. ”… så funkar det ju inte nu ju, 

utan nu måste man välja sitt, då får man vara det överlag.” När ungdomarna gör något fel får 

de konsekvensen direkt genom att personalen säger till dem att de har förlorat sitt poäng. Gör 

de något rätt får de reda på det en gång i veckan genom att de ser hur mycket veckopeng de 

har fått. Om det inte fungerar att ge en ungdom en konsekvens ger personalen honom en 

starkare konsekvens. ”… ibland så tappar du poäng och hjälper inte det då får man ju ha 

samtal. Hjälper inte det då får man ju plocka bort dem från avdelningen.” 

 

I strukturen på institutionerna där det finns en ständig kontroll av ungdomarna framkommer 

genom sättet att tala en diskurs där verkligheten i denna kontext framställs som fyrkantig och 

svart eller vit. Diskursens objekt blir en syn på världen (inom institutionen) utan flexibilitet 

och utrymme för olikheter eller mångsidighet. Antingen gör man rätt eller fel och antingen får 

man belöning eller inte. Objektet omfattas av ungdomarna och personalen som är diskursens 

subjekt där ungdomarna blir bärare av diskursen på så sätt att det är dem den omfattar och 

kontrollerar. Personalen blir det aktiva subjekt som givits/tagit sig rätten att definiera 

diskursen genom att de beslutar vad som är rätt och fel och när det är svart eller vitt. Det är 

även de som bygger upp ramarna för kontrollen och därmed utestänger andra möjliga synsätt 

på världen (Fahlgren 1999). Den kontroll och minutiösa uppdelning av tid och rum som finns 

på institutionerna kan ses som ett exempel på hur disciplinerande makt kan ta sig uttryck. 

Genom att dela in ungdomarnas dagar i scheman som styr allt får personalen och institutionen 

en tydlig kontroll över ungdomarna och kan därmed styra och korrigera deras beteende på ett 

effektivt sätt. Institutionernas arbetssätt där dagarna delas upp i block där ungdomarna tjänar 

poäng för varje avslutat block, kan med andra ord ses som ett regelsystem med instruktioner 

som ger belöningar och uppmuntran i olika former. Genom att ungdomarna delas upp i små 

övervakade enheter sker även ett nedbrytande av inlärnings- och uppfostringsprocedurer i små 

stegvis applicerade moment (Foucault 1987). Det sätt den disciplinära makten utövas på är 

nära sammankopplad med normalisering av ungdomarna och det blir också tydligt att syftet 

med kontrollen av ungdomarnas tid och rum är att förändra deras avvikande eller 

problematiska beteende och därmed normalisera dem så att de återanpassas till samhällets 
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norm. Det visar även på en diskurs som finns inom institutionerna där allt är svart eller vitt 

och uppdelningen omfattar såväl ungdomar som olika beslut och komponenter i 

behandlingen. Antingen klarar du något eller så klarar du det inte, det finns ingen gråzon och 

inget utrymme för kompromisser. Då personalen är en del av institutionen och därmed en del 

av staten blir det en ojämn maktrelation mellan personalen och ungdomarna, som blir tydlig 

när det kommer till kontrolleringen av ungdomarna och där personalen som sista utväg har 

mandat att använda fysiskt våld eller låsa in ungdomarna.  

 

Det visar även på exempel hur kontrollen av ungdomarnas tid och rum kan ses som ett uttryck 

för pastoralmakt, där personalen guidar och leder ungdomarna i rätt riktning, men även att 

ungdomarna efterfrågar och mår bra av kontrolleringen och fyrkantigheten. Det visar på det 

Foucault menar med pastoralmakt där den verkar relationellt och att även individen söker sig 

till och efterfrågar pastorns frälsning (Foucault 1983).  

 

Detta verktyg för att strukturera upp dagarna genom block och teckenekonomi är ett verktyg 

som ofta förekommer inom KBT-behandling på institutioner (Wadström 2004). Det kan 

genom ovanstående analys visa att ett verktyg som kan ses som en del av metoden KBT blir 

en strategi eller ett handlingssätt varigenom normalisering kan verka. Med andra ord kan 

teckenekonomi och blocksystem ses som en normaliseringsteknik. Samtidigt är detta verktyg 

en del av flera olika delar av behandlingen på institutionerna. Sett i relation till det som 

nämndes i föregående avsnitt finns det tendenser till avvikelser från de normer och regler som 

finns på institutionerna. Även om intervjupersonerna inte uttalar det när det kommer till de 

schemalagda dagarna är det inte omöjligt att tänka sig att det finns flexibilitet och protester 

mot den disciplinära makten när det gäller denna del av behandlingen, så som det finns inom 

den del av behandlingen som innefattar fassystemet.  

 

6.3. Att göra val 
I samtliga intervjuer pratar personalen om att ungdomarna gör val. Ungdomarna har ett eget 

ansvar för sin behandling och väljer om de ska göra saker eller inte och på vilket sätt de gör 

saker.  

 

”För mig handlar det om att jag lägger, det är elevens ansvar, det är inte mitt. Han gör valet. 

Så använder jag KBT. Du gör valet, sen får vi ju ta konsekvenserna av dina val… till exempel 
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om avdelningsstäd. Då kan jag säga; ’du vet att du ska städa’, ’ja det skiter jag i’. Ja. Istället 

för att annars är det lätt att man tjatar”. 

 

Personalen menar att det kan finnas en ambivalens i detta då det å ena sidan kan uppstå 

situationer där ungdomen får förklara varför de har gjort de valen de gjort och där det ställs 

mycket krav på dem. Å andra sidan kan det bli ett sätt för ungdomarna att visa att de tar 

ansvar och att de gör framsteg.  

 

”… det finns ju en ambivalens i det men så är det med allt annat, krav kan ju skapa motstånd. 

Eller det skapar motstånd. Sen handlar det om hur man hanterar det”. 

 

”Att det får han förklara för sin soc. när de… Då får han sitta på, när de har, ”men varför går 

du inte på ART, du behöver ju lära dig impulskontroll, ilskekontrollen”. ”Ja, nja” Och det är 

ofta, i förlängningen innebär det att han blir kvar här längre”. 

 

”Jag tror att vissa, de tycker det är jobbigt för det ställer krav på dem. De har ibland 

svårigheter att förstå syftet med det. Ofta så kommer de från miljöer där de inte har haft någon 

struktur alls, och här har vi ett fassystem med mycket hög struktur. Och även personal som 

upprätthåller den strukturen till ganska hög grad, så det blir jobbigt för dem. Sen, fördelen är 

att de får ökad självkänsla när de lyckas, de får möjligheter, konkreta möjligheter att veta vad 

de ska göra. Det är tydligt. De förstår att det här beteendet vill vi att du ska klara av för att du 

ska gå upp. De har även möjlighet till att kunna använda det som, de kan använda det som ett 

verktyg för att visa upp för sin socialsekreterare och för nämnder att de faktiskt har klarat av 

vissa beteenden. ’Här har vi svart på vitt, jag befinner mig faktiskt i fas 4, och befinner mig 

där av en viss anledning’. Så att det är kanske ett bra verktyg att använda sig av, det blir ett 

argument för dem”. 

 

Genom att personalen ser det som att ungdomarna gör val lägger de över ansvaret på 

ungdomarna. Personalen menar att detta medför att de regler som finns på institutionerna på 

så sätt blir mer begripliga för ungdomarna och att det upplevs som rättvist.   

 

”… det är på lika villkor. Att det blir rättvist, för dem också, de har ännu större rättvistänk än 

vad vi har. Eleverna fattar det här systemet, de accepterar att, ja tänk dig själv om det här inte 
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fanns och då skulle någon acceptera att någon annan skulle få vara uppe längre än honom. 

’jag vill också’. ’Ja, varsågod, fixa det’ ”.  

 

Personalen ser det som att det är deras uppgift att stötta ungdomarna att göra rätt val: ”… men 

vår uppgift är ju att motivera dem, uppmuntra dem till att göra det rätta valet”.  

 

”Och där diskuterar vi också strategier för eleverna, där vi försöker hjälpa dem att själva 

komma fram till sina strategier för att hantera olika beteenden som inte fungerar tillsammans 

med andra”. ”Alltså att de själva får komma fram till det genom att man ställer frågor”.  

 

I och med att det i slutändan är ungdomarnas ansvar att göra rätt val får de ta konsekvenserna 

om de gör fel val. De val ungdomarna gör påverkar hur deras belöningar kommer att se ut. 

Gör de rätt val får de belöningar i form av poäng som sen utmynnar i pengar eller olika 

aktiviteter. Om de fattar fel beslut eller gör fel val blir konsekvensen en utebliven belöning, de 

får inga poäng och därmed inga pengar. ”Väljer du rätt, då hjälper jag dig. Väljer du inte rätt 

’nej, då behöver du inte komma till mig sen heller’.” Om ungdomarna inte fattar de enligt 

systemet rätta valen flyttas de inte upp i fassystemet och ses därmed inte göra några framsteg i 

sin behandling. Personalen pratade även om att ungdomarna själva gör valet om de till 

exempel vill delta i ART, men säger samtidigt att ART är en del av deras behandlingsplan, en 

behandlingsplan som fastställs av socialtjänsten och institutionen. Detta kan även leda till att 

behandlingstiden på institutionen blir längre om de inte deltar i till exempel ART. Detta 

synsätt att det är ungdomarna som gör valen genomsyrar de båda institutionerna och hela 

behandlingen där. Personalen och institutionen väljer ut vissa beteenden som de anser att 

ungdomarna behöver arbeta extra mycket med, och som de då får poäng för om de uppfyller. 

Om de inte tar sina poäng återkopplas det återigen till att ungdomen har gjort ett val. Även om 

beslutet att förändra ett beteende görs av andra är det ungdomens val att faktiskt göra det och 

även ungdomen som får förklara och argumentera varför han inte har gjort rätt val. Hur väl 

det fungerar att ungdomarna har ansvaret att göra val menar personalen är sammankopplat 

med hur pass motiverade ungdomarna är, vilket varierar stort. Enligt dem kan det bero på ett 

flertal olika saker hos individen, om de har någon form av diagnos eller hur deras 

hemsituation såg ut innan.  

 

De olika förklaringarna till ungdomarnas grad av motivation baseras på individuella 

förutsättningar och egenskaper, detta även om samtliga ungdomar som vistas på 
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behandlingshemmen gör detta mot sin egen vilja. ”Då kan ju tiden, vi vet ju att ingen vill vara 

här, det är ju inget man hymlar med. Så då kan ju tiden här åtminstone bli roligare för 

dem”.”… ingen är ju här frivilligt”.  

 

Det framkommer ett tema i sättet att tala om ungdomarna där ansvaret är deras och de fattar 

beslut och gör val. Om en ungdom inte följer det upprättade systemet eller de scheman som 

finns fastställda för honom så gör han det genom ett medvetet val, även om beslutet att 

förändra beteendet fattats av någon annan. Sättet att tala om val och att välja, till exempel; ”… 

du gör valet…”, ”… väljer du rätt…” visar på hur val och att välja rätt i diskursen blir till 

objekt som systematiskt organiseras genom sättet att tala. Dessa objekt bärs upp av olika 

subjekt vilka inbegriper ungdomarna som blir en del av diskursen genom personalens tal om 

dem. Ungdomarna formas till subjekt då de förväntas göra val och fatta rätt beslut, men det är 

inte de själva som formulerar talet. Genom att personalen uttrycker och säger till ungdomarna 

att ”de gör valen” blir personalen subjekt som givits/tagit sig rätten att tala och forma 

diskursen. Personalen blir på så sätt aktiva subjekt då de formar talet och därmed diskursens 

innehåll. Det innebär ändå att både ungdomarna och personalen är subjekt som bär upp 

diskursen, genom att det objekt den är formad kring involverar båda parterna. Detta medför 

även att ungdomarna som subjekt i denna diskurs står i relation till personalen vilket påverkar 

hur relationen formas och vems tolkning av världen som får företräde (Fahlgren 1999). Denna 

tolkning av diskursen påverkas såklart av att det är personal jag har intervjuat och att det 

därmed är de som har fått möjlighet att uttrycka sig. Personalen uttrycker dock i intervjuerna 

att det är så de pratar till ungdomarna och att det är en del av deras strategi och ett verktyg i 

behandlingen. Det ger oss en antydan att det inte är speciellt troligt att detta är ett sätt att tala 

som ungdomarna använder sig av spontant.  

 

Detta kan vidare sammankopplas med att det som händer i denna val-diskurs även kan ses 

som ett sätt att forma och skapa ungdomarna till aktörer i samspelet och behandlingen. 

Genom att ungdomarna görs till aktörer ökas förväntningarna och kraven på dem, men även 

det som Foucault (1983) talar om när han för en diskussion kring att människor görs till 

subjekt. Genom att ansvaret för förändring läggs på ungdomarna omformas de från att vara 

individer till att bli subjekt genom att individen binds samman med dess identitet och att det 

därmed skapas en sanning för hur denna individ ska känna, tänka och göra. Att tala om 

ungdomarna på ett sätt där de gör valen och att det är deras val kan ses som en form av 

styrning där denna val-diskurs visar på hur pratet blir en teknik och samspelet runt pratet blir 
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en procedur som styr och reglerar ungdomarnas beteende. Denna diskurs kan ses som ett sätt 

att styra och därmed forma, leda och påverka hur ungdomarna beter sig, vilket sker genom att 

strukturera ett handlingsfält för ungdomarna (Foucault 2002a). När ungdomarna görs till 

subjekt blir det en form av makt där personalen som är en del av institutionen sätter ramarna 

och därmed sätter gränser för ungdomarnas handlingsutrymme. De definierar även vad som 

anses vara rätt eller fel val. Det skapas alltså en diskurs kring att ungdomarna har en ”frihet” 

att välja, när det i själva verket finns gränser och lite handlingsutrymme för ungdomarna att 

göra val som inte stämmer överens med personalens och institutionens syn på det rätta valet. 

Detta blir intressant i förhållande till det Järvinen (2006) menar då hon skriver att 

socialarbetare alltid utför sitt arbete inom ett system och att de representerar ett system, även 

om de själva anser att de representerar klienten och försvarar denne mot systemet. Hon menar 

att systemet skapar och formar klienten och att klientens problem stöps om för att passa in i 

institutionen och organisationens regler och rutiner. Detta resonemang kan appliceras på 

förhållandet mellan personalen och ungdomarna och att ungdomarna har en frihet att välja och 

fatta beslut så länge de fattar rätt beslut, alltså ett beslut som är samstämmigt med 

institutionens regler och rutiner, men även institutionens definition av vad ungdomarnas 

problem är och vad som därmed behöver åtgärdas (Järvinen 2006).  

 

En av aspekterna inom normalisering är att den kan verka frigörande och stärkande för 

människor och bli ett verktyg för människor att få förutsättningar för ett självständigt och 

välfungerande liv (Nirje 2002). Normaliseringsbegreppet är som tidigare nämnts komplext. 

Sättet som institutionerna arbetar på och hur personalen pratar kring att ungdomarna fattar 

beslut och gör egna val, kan å ena sidan ses som ett sätt att försöka ge dem verktyg i en 

strävan att bli mer självständiga och välfungerande. Att personalen ger dem ansvaret och valet 

att göra val kan ses som ett sätt att flytta kontrollen till ungdomarna själva och att det därmed 

blir ett led i en process att frigöra, där ungdomarna genom ansvar blir ”herrar över sina egna 

liv”. Det är som sagt komplext och denna strävan efter att frigöra och göra ungdomarna 

självständiga kan ses som ett sätt att normalisera som befinner sig inom en annan 

normaliseringsprocess. Nämligen att det utrymme ungdomarna har för att frigöra sig och bli 

självständiga är bundet inom en kontext där det är tydligt formulerat på vilka sätt de ska bli 

självständiga och frigöra sig. Så i ett led kan det ses som ett sätt att stärka och frigöra 

ungdomarna men att det är bundet till och verkar inom en kontext som kan ses som en 

normalisering där de styrs från att ses som avvikare till att normaliseras till normala. Den 

frigörande normaliseringen blir på något sätt kontrollerad av den styrande normaliseringen. 
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Det kan å andra sidan ses i relation till det jag har analyserat ovan angående styrning av 

ungdomarnas handlingsfält. Att personalen lägger över ansvaret och ger ungdomarna 

valmöjligheter kan, dels ses som ett sätt att styra dem och kontrollera deras handlingsfält, då 

valmöjligheterna är begränsade. Men det kan också ses som ett sätt att försöka undvika att 

styra ungdomarna och en strävan efter att minska kontrollen över deras handlingsfält; att inom 

en styrande kontext försöka verka ickestyrande (Nirje 2002; Foucault 2002a; Svensson 2007).  

 

6.4. Förändring 
Under intervjuerna kom ämnen upp som handlade om förändring och att ungdomarna skulle 

få träning för att förändras. I starten av behandlingen är ungdomarna i större utsträckning 

kontrollerade och styrda av personalen, men efterhand som behandlingen fortskrider och de 

följer behandlingshemmets regler får de mer frihet men också mer ansvar.  

 

”Men det är där, om man vänder på det, ’nej men det är klart att han kan ju inte rå för att han 

har dålig impulskontroll, det är klart att han ska upp i fas’. Men då gör vi inte honom en 

tjänst, för han kommer ju ut i samhället igen, och där accepterar de inte hans dåliga 

impulskontroll. Vi tränar dem för, det är ju målet, att de ska funka när de kommer härifrån”. 

 

”Och i fas 4 ska de kunna, då räknar man bland annat att de ska kunna vara hjälptränare i 

ART och de ska kunna klara sig själv i en lägenhet, ska kunna laga sin egen mat och så”.  

 

Personalen och systemet har en uppfattning om vad ett bra beteende är och detta ska 

ungdomarna tränas i för att uppnå, vilket sker genom att positiva beteenden, enligt systemet, 

förstärks och ger belöningar medan beteenden som anses vara negativa ger konsekvenser. 

Ungdomarna tränas i att bemöta andra människor på ett tillfredsställande sätt men de ska även 

sköta sysslor och lära sig praktiska saker för att sedan kunna fungera i samhället. Ungdomarna 

ser hur bra de har skött sig genom hur mycket veckopeng de får. Detta är även en del av det 

fassystem jag behandlat tidigare där ungdomarna tjänar ihop poäng och flyttas upp i fas 

efterhand, beroende på hur mycket poäng de har samlat ihop och hur bra de uppför sig. För att 

det ska ses som att ungdomarna utvecklas och går framåt i sin behandling måste de utveckla 

de färdigheter systemet har fastställt och förändra de beteende som inte anses vara önskvärda.  

 

”Men samtidigt måste de ju visa någon form av, man vill ju gärna se någon form av framsteg 

innan man tar bort dem härifrån, för det finns ju en anledning till att de hamnar här. Och då, 
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alltså då, då försöker man ju, vårt mål är att de ska bli, att de ska kunna fungera ute i 

samhället och då måste, i samhället ställs det ju krav på en…” 

 

Om ungdomarna inte uppfyller de krav på förändring eller inte följer den önskade 

utvecklingen flyttas de ner i fassystemet igen och får därmed genomgå mer träning för att 

anses ha gjort ”rätt” framsteg eller förändring. Ungdomarna måste genomgå hela fassystemet 

och därmed uppfylla de kriterier som finns i varje fas kopplade till förändring av deras 

beteende. Träningen för att ungdomarnas beteende ska förändras består bland annat av att de 

spelar rollspel där de ska träna på hur olika sociala färdigheter ska gå till. Personalen spelar då 

först ett rollspel där de visar hur man ska göra, och sedan får ungdomarna imitera detta men 

med exempel från sina egna liv. Personalen menar att detta är ett arbetssätt som gör att det 

snabbt blir stora förändringar hos ungdomarna och i deras beteende. Samtidigt finns det 

möjlighet för personalen att besluta att en ungdom behöver mer träning och därmed ska gå om 

en behandlingskomponent, till exempel ART, om de anser att ungdomen inte har tagit det till 

sig eller inte visar några framsteg eller någon förändring i sitt beteende. Flera i personalen 

uttrycker att de ungdomar de tar emot inte kan få för mycket av denna typ av träning.  

 

”Moralträningen också, alltså det är ju oftast ett av de största problemen de har. Det är ju att 

de har en förvrängd moral kan man säga, att de har en väldigt konstig syn på hur samhället 

fungerar och vad som är okej och inte okej. Så det behövs, de kan aldrig få för mycket 

liksom”.  

 

Flera i personalen pratar om att de använder sig av ett verktyg som de kallar SBK, vilket står 

för startsignal, beteende, konsekvens. Det är ett verktyg inom metoden KBT som de använder 

sig av i interaktionen med ungdomarna och speciellt när det uppstår incidenter eller oönskade 

beteenden. ”… och mycket som är viktigt med det är ju att jobba med det här SBK, som vi 

säger”. Där de efter en inträffad incident går igenom händelsen med ungdomen och 

identifierar de tre komponenterna för att sedan diskutera och analysera hur ungdomen kan 

hantera det på ett bättre sätt i framtiden. De poängterar även att konsekvenserna för ungdomen 

kan vara både positiva och negativa, de kan även vara både långsiktiga och kortsiktiga. 

Personalen använder sig av olika verktyg inom ramen för behandlingsmetoden KBT för att 

styra och förändra ungdomarna i den riktning personalen eller institutionen vill. ”Situation, 

beteende, konsekvens. Det är grunden, mallen i hur man tänker. Sen har vi teckenekonomin, 

och även det är påverkanssystem för ungdomen”.  
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” [teckenekonomi]… som reglerar vissa beteenden som vi tycker är önskvärda för att man ska 

kunna flytta upp. Och där är tanken att vi ska arbeta i positiv riktning med vissa beteenden, 

och det, när de beteendena inte uppfylls på avdelningen utan tvärtom, man går tvärtemot det, 

det är då KBT går in, i hur vi tänker i det. Vad är det man förstärker, hur agerar man nu för att 

inte förstärka ett negativt beteende, hur agerar man nu för att vända det istället till någonting 

positivt”.  

 

”Det är inte allihop som använder sig av teckenekonomin som det ska användas, det är ju 

meningsfullt som extra förstärkningssystem, men det är inte allihop som är medvetna om det 

utan de bara lägger i och så. Så det är inte alltid ungdomarna förstår det heller, att det hör ihop 

med deras fassystem, utan de tänker bara ’det är min veckopeng’. Det är det inte, 

veckopengen är bara ett medel som vi har för att vi ska kunna förändra deras beteende”.  

 

En av personalen tar upp hur ungdomarna påverkar varandra och hur ungdomsgruppen ser 

olika ut och förändras beroende på vilka ungdomar som är på institutionen och vilken 

påverkan de har på varandra.  

 

”Har vi en elevgrupp där vi har två eller tre stycken förebilder här på avdelningen, och som är 

goda förebilder, då är det lättare för dem också att se någon annans mål och vilja ha det de 

har”. 

 

En del av personalens prat är fokuserat på och handlar om förändring. Ungdomarna ska 

genomgå en förändring och det är en fortlöpande process på pågår under behandlingstiden. En 

anledning till att personalen pratar om förändring kan vara att ungdomarna befinner sig i 

behandling för att förändra sitt beteende. Det kan även ses i relation till en diskurs som 

handlar om att ungdomarna problematiseras och subjektiveras. Om något ses som ett problem 

eller som något problematiskt leder det ofta till att man vill förändra det. Genom träning och 

behandling ska ungdomarna normaliseras för att gå från att vara avvikare till att bli normala 

individer. Normaliseringen sker genom att det i behandlingen sker förändringar genom små 

korrigeringar av ungdomarnas beteende med hjälp av belöningar och regler. Detta kan ses 

som en form av disciplinär makt då normaliseringen av ungdomarna verkar genom den 

disciplinära makten på ett korrigerande sätt och tar sig uttryck i behandlingen som en typ av 

inlärning där olika typer av träning intensifieras och sker återupprepande (Foucault 1987). 
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Disciplinen bygger på hierarkisk observation och verkar genom normaliserande omdömen, 

vilket sker på institutionerna genom personalens övervakning av ungdomarna men främst 

genom att det är de som formar behandlingsprogrammen och beslutar vilka träningsprogram 

ungdomarna ska gå i och vad de behöver tränas i för att det ska bli en önskvärd förändring 

(ibid.).  

 

Personalen tar även upp hur det praktiskt går till när de arbetar med förändring av 

ungdomarnas problematiska beteende. ”Då kan jag markera för ungdomen att, att det här var 

inget bra, inget vi tycker om, och så hänvisar man bort ungdomen från avdelningen, har 

samtal med ungdomen, där man går igenom situationen och vad som hände, hur hans 

beteende påverkar mig, eller någon annan, och honom själv i stunden, och sen vad det kan 

innebära för honom i framtiden”.  

 

”Och då börjar man, oftast så börjar man med att höra med ungdomen vad de tänkte om den 

situationen, och sen utgår man, sen kan man berätta vad man själv tänker kring det och sen 

försöker man hitta en kompromiss tillsammans, eller man berättar i alla fall för dem vad man 

hade önskat att de skulle ha gjort istället”.  

 

”Sen får man inte glömma, ibland när man lyssnat av ungdomen så har de faktiskt en god 

tanke bakom det de har gjort. Och då kan man faktiskt ändra sig och säga, ’okej, ja men vad 

bra, jag förstår vad du säger nu, men tänk på detta, hur det här påverkar någon annan och … ‘ 

och syftet behöver inte alltid vara ont. Utan det kan vara gott, men man har missförstått 

situationen”. 

 

Inträffar det en incident eller ungdomarna beter sig på ett sätt som inte är önskvärt förlorar de 

sina poäng i teckenekonomin men personalen använder sig också av KBT när den typen av 

situationer uppstår.   

 

”… när de tappar sina poäng så är det viktigt att vi fokuserar på vad de kan göra bättre till 

nästa gång. Det hör ju ihop med KBT. Och inte att fokusera på just det negativa kanske utan 

man fokuserar på vad de behöver förändra i det i positiv riktning”.  
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En av personalen har även ett exempel hur förändringen kan se ut och hur hon som personal i 

efterhand har fått veta hur det har fungerat för ungdomarna, men även vilka oväntade 

konsekvenser det kan få.  

 

”Alltså jag har ju haft ungdomar genom åren som har kontaktat mig ett par år efter och tackat 

mig för att jag har gjort ilskekontrollen med dem, för de har börjat tänka. Visst, de har kanske 

varit ute och bråkat lite, men inte så ofta som de gjorde innan. Det har varit ungdomar som 

har skrämt sin mamma, det gör han inte längre, för han började tänka”. 

 

”… tyvärr är det ju ett problem att många av pojkarna trivs att vara här. Så att de ser det här 

med att flytta, är inte alltid så positivt. Så de, det är ju tryggt här”.  ”… har du en pojke som 

det alltid varit kaos runt om, driver för sig själv, haft föräldrar som skiter i det och så. Helt 

plötsligt kommer han till ett ställe där det är ordning och reda, han får mat varje dag, han har 

vettiga vuxna kring sig som står för vad de säger. Det är ju klart att det blir tryggt. Och för 

vissa av våra pojkar är det första gången de upplever det, så de tycker det är jättejobbigt att 

flytta härifrån”. 

 

Denna del av behandlingen på institutionerna som är inriktad på förändring visar på hur 

personalen kan fungera som en guide eller vägvisare som uppfostrar och utbildar ungdomarna 

hur de ska vara för att vara goda människor och medborgare. På så sätt blir personalens arbete 

ett uttryck för pastoralmakt där de får funktionen som vår tids pastorer, i form av sin roll som 

behandlingspersonal. De bryr sig om de unga och arbetar med dem och hjälper dem för att de 

ska fungera i samhället och få ett bra, välfungerande liv. Som Foucault (1983) beskriver är 

detta en annan typ av makt än den disciplinära makten och den fungerar genom andra 

mekanismer. Personalen leder och guidar ungdomarna till exempel genom de rollspel och 

modelleringar som är en del av behandlingen där de visar hur man ska vara och bete sig som 

människa och medborgare. Det visar på hur personalen bedriver sitt arbete utifrån 

grundtanken att de hjälper de unga och att de arbetar för en god sak som kommer hjälpa de 

unga och ge dem ett bättre liv. Arbetet med att förändra ungdomarnas beteende genom 

rollspel och modellering kan även ses som ett exempel på hur ungdomarna tränas i att lära sig 

spela roller som är accepterade av samhället. Så länge ungdomarna lär sig spela sin roll på ett 

bra sätt, spelar det mindre roll om förändringen har skett på djupet inom individen. På så sätt 

blir det en ytlig förändringsprocess som handlar om en förändring på ytan och i beteendet och 

som inte förutsätter en förändring i individens själ och inre. Detta kan ses som att det blir en 
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diskrepans mellan guidens strävan och önskan och det som sen uppnås med individen den ska 

guida. Det kan också ses som att Foucaults resonemang kring pastoralmakt inte riktigt når 

ända fram i detta resonemang eller att det finns vissa aspekter som detta sätt att förklara 

mellanmänskliga relationer inte tar hänsyn till (Foucault 1983).   

 

En av informanterna poängterar hur viktigt det är för ungdomarna att känna sig normala och 

att skapa en miljö i behandlingen där personalen kan visa på att det de känner är normalt och 

inget konstigt.  

 

”Det är ju det jag kan visa i mitt rollspel, när jag blir irriterad på saker, men jag slår inte 

någon för det. Jag har lärt mig att behärska ilskan … För arga blir alla människor … det är 

ingen människa som kan säga att de går och skrattar hela dagarna… Man blir irriterad, man 

blir ledsen, man blir besviken på saker och ting”.  

 

”Och det är ju då, vi visar ju även vår ilska, men hur vi hanterar den istället för att slå någon 

på käften. Så att, det är ju det vi tränar dem i, vad gör man istället då. Och i detta kommer de 

här färdigheterna som med känslor. För vi ser ju på våra ungdomar, det är ju lätt att visa när 

man är glad och när man är arg, men hur visar jag när jag är ledsen, besviken, nervös, 

generad. Och just detta besviken och ledsen, då är det lättast att visa att man är arg”. 

 

Detta kan ses som ett exempel på hur personalen försöker skapa en trygg plattform för 

ungdomarna där de kan känna att de inte är avvikare utan att de känslor de känner är normala 

och inget konstigt. På så sätt ses inte ungdomen som avvikare som person utan fokus flyttas 

och han ses mer som någon som inte har rätt redskap för att kunna hantera sina känslor på ett 

sätt som är acceptabelt av omgivningen. Samtidigt som detta resonemang kan ses som ett sätt 

att få ungdomarna att känna sig trygga och normala kan det även ses som ett exempel på hur 

pastoralmakt tar sig uttryck. Genom att personalen visar på hur hon gör och hur hon har lärt 

sig hantera sin ilska och kontrollera sina känslor agerar hon som en vägvisare eller guide för 

ungdomen. Genom sin roll som guide styr hon ungdomen och visar vägen för hur denne ska 

vara och bete sig för att bli en bättre människa (Foucault 1983).  

 

På en av institutionerna ser personalen vissa brister i behandlingsarbetet. Ett exempel, menar 

en av personalen, är att teckenekonomin inte är individuellt anpassad utan är mer allmän och 

ser likadan ut för alla ungdomar. Detta medför enligt honom att behandlingen blir diffus och 
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inte kommer åt de specifika beteendeproblem som just den ungdomen har. En annan svaghet i 

teckenekonomin som han ser det, är att ungdomarna får positiv feedback för sällan. För att 

komma åt detta håller de på att arbeta fram ett nytt teckenekonomisystem som ska vara mer 

inriktat på den enskilda ungdomens behov samt inbegripa mer positiv feedback till 

ungdomarna. 

 

”Skillnaden är att då kan vi snabbare anpassa utifrån hur ungdomen mår och vad de faktiskt 

behöver träna på” … ”I det nya systemet vill vi även kunna berätta för ungdomarna oftare när 

de väl lyckas”.  

 

6.5. Ungdomarna 
Personalen menar att det finns skillnader i hur behandlingen fungerar som beror på andra 

saker än behandlingsmetoden. En aspekt som påverkar behandlingen, menar de, är 

ungdomarna och vilka förutsättningar de har och vilken miljö de har växt upp och befunnit sig 

i innan de kom till institutionen. 

 

”Det beror på ungdomen. Det är ganska individuellt. Ungdomar som har en lägre begåvning 

och som inte är vana vid den här sortens påverkan från vuxna, utan mer bara har velat klara 

sig själva och kunna ta eget kommando, de är svåra att arbeta med. Och de hoppar mer mellan 

faserna och de behöver mer motiverande arbete också från vår sida”.  

 

”Vissa har en väldigt bra verbal förmåga, vissa har diagnoser som gör att de inte riktigt kan se 

alla sammanhang”.  

 

”De har blivit så svikna därute i samhället och det är först när de kommer hit, eller var de än 

kommer, det är då vi ser de goda sidorna hos dem. Vi ser vilka goa grabbar det är. Men ute i 

samhället är de samhällets värstingar”. 

 

Att ungdomarna har olika förutsättningar medför att personalen anpassar sitt arbetssätt efter 

ungdomen och hjälper dem mer eller mindre beroende på vilka behov de har.  

 

”Och så får vi hjälpa dem för de har ju olika problem. Vissa ser det inte, då får vi gå in och 

stödja dem i detta så att de kommer igång. Vissa har svårt att komma upp på morgonen, då får 

man hjälpa dem med det”.  
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En del av personalen uttrycker också att metoden och behandlingen fungerar när ungdomarna 

har förstått vad det är personalen och institutionen vill att de ska göra: ”När de väl har förstått 

vad det är vi vill att de ska göra då, det är då det funkar för dem”. Det finns olika kriterier för 

att få poäng i poängsystemen som institutionerna har. Ett av dessa kriterier är att ha ett 

”socialt acceptabelt beteende”, vilket är ett begrepp som kan omfatta många olika typer av 

beteende som institutionen eller systemet anser önskvärt, vilket en av personalen lyfter fram 

som en svårighet.  

 

”I praktiken går det till så att oftast är det avdelningsföreståndaren som får gå ut och meddela 

personal att det här beteendet är inte okej, utan vi behöver tänka på hur vi ska arbeta här och 

sen utgår man från strategier tillsammans med avdelningsföreståndaren. De förlorar sitt poäng 

men vi går inte in och ändrar något i själva teckenekonomin utan det enda man går in i, det är 

hur personalen arbetar med ungdomarna direkt i samspelet med varandra. Så teckenekonomin 

förändras inte, det är samma sak nästa dag igen. Samma beteende kvarstår, ungdomen ska ha 

ett socialt acceptabelt beteende. Det är så det står. Till skillnad från det nya systemet där vi 

hade konkret i detalj kunnat gå in och säga vad vi inte vill att ungdomen ska säga. Eller vad 

man förstärker och förminskar. Mycket mer specifikt, och det är det man vet om är det som 

behövs. Desto tydligare det är för ungdomen var man börjar arbeta desto större chans har man 

att lyckas. För att ha socialt acceptabelt beteende och förklara det för en ungdom, det kan vara 

vad som helst. När man ger möjlighet att tolka in på det sättet ökar risken för misstag”. 

 

Somliga i personalen uttrycker även att ungdomarna behöver mycket struktur och ett 

omfattande system på grund av att de har haft det rörigt omkring sig innan och att de har olika 

diagnoser som gör dem stirriga och stökiga. Ungdomarna befinner sig på institutionerna av en 

anledning och denna anledning är att de har så pass allvarliga problem med sitt eget beteende 

att de behöver få behandling för det. Personalen ger som förklaring till att somliga ungdomar 

inte vill delta i en del behandlingskomponenter eller motsätter sig dem, att de inte förstår vad 

det innebär, eller inte kan tänka på det sättet. Några av personalen menar även att vissa 

ungdomar inte kan se sammanhang eller vet var gränserna går. Andra faktorer som lyfts fram 

är ungdomens mognad och intelligens.  

 

Vid ett studerande och tematiserande av texterna framträder en annan del av en diskurs där det 

pratas om ungdomarna och hur deras individuella förutsättningar påverkar hur väl 



 

 

60 

 

behandlingen fungerar. Genom att se det som att ungdomarna har problematiska beteenden 

kan problemet ses som en del av individen och därmed en del av dennes personliga 

egenskaper. ”Finns det en historia av tidigare rymningar då är han ju rymningsbenägen”. 

Detta synsätt kan skönjas i arbetet på institutionerna då behandlingen går ut på att förändra 

ungdomarnas beteende och att det därmed kan anses vara något fel på ungdomarna och deras 

beteende. Samtliga i personalen pratade till exempel om att ungdomarna har ”bristande 

impulskontroll”. Personalen pratade även om att ungdomarna hade brister som de behövde 

träning för, vilket visar på en syn att det är något fel på individen som måste åtgärdas eller 

förändras. De problematiska situationer som ungdomarna befinner sig i ses som en del av 

deras person och blir därmed sammankopplat med deras personlighet och personliga 

egenskaper. Pratet om ungdomarna som problem kan därmed ses som ett objekt som hängs 

upp på ungdomarna som subjekt och bärare av diskursen (Fahlgren 1999). Detta visar även på 

den genealogi som finns mellan de olika delarna av pratet om ungdomarna och därmed de 

olika diskurser som finns inom institutionen. Släktskapet mellan pratet om ungdomarna som 

problem och om ungdomarna som subjekt som gör egna val är tydligt då diskursen är 

uppbyggd på samma subjekt och använder sig av liknande mekanismer. Ungdomarna skapas 

och formas till subjekt i diskursen men aktörerna eller de aktiva subjekten som pratar om dem 

och definierar dem som en del av diskursen är personalen och alltså inte de själva6. 

Personalen pratar om dem på ett sätt som visar på en syn där anledningen till att de har 

hamnat på institutionen är att det finns något problematiskt hos dem som individer. 

Ungdomarna har ett problembeteende eller innehar egenskaper som är problematiska. Det blir 

en skillnad i var fokuset ligger mellan att se ungdomarna som individer som befinner sig i 

problematiska situationer eller har problem och att se dem som problematiska individer där 

problemet är en del av dem. Genom en diskurs där det pratas om ungdomarna som subjekt där 

problemet är något som finns hos dem som individer byggs även en grund för arbetet där det 

skapas möjligheter för behandlingsarbete som arbetar för att åstadkomma förändringar i 

individernas beteende och därmed deras person, i stället för att till exempel arbeta med 

helheten kring ungdomen eller miljön denne befinner sig i. Denna möjlighet skapas genom 

den diskurs som finns inom denna kontext där ungdomarna görs till subjekt och därmed 

formas till ett subjekt som det finns möjlighet att omforma och därmed förändra (Fahlgren 

1999).  

 

                                                
6 Återigen är detta något som påverkas av att det är personalen jag har intervjuat, men där språket ändå kan ses 
som karakteristiskt för denna diskurs och därmed av relevans att analysera som en del av en diskurs. 



 

 

61 

 

Detta kan ses som en form av disciplinär makt som verkar subjektiverande. Makten formar, 

kontrollerar och definierar ungdomarna genom en subjektiveringsprocess där individerna 

formas och omvandlas till subjekt som är önskvärda av den normerande makten. När 

ungdomarna problematiseras avnaturaliseras det självklara och sociala fenomen avskiljs från 

deras vardagliga betydelsesammanhang. Olika företeelser analyseras och omklassificeras och 

det skapas därmed nya kategorier och begrepp. Personalen talar om begrepp som 

rymningsbenägen, bristande impulskontroll eller socialt acceptabelt beteende. Genom att 

problematisera kan man intervenera, styra och förändra ungdomarna (Foucault 2002a). 

 

Det finns en aspekt i detta som består i att det krävs ett visst tal om något för att det ska bli 

hanterbart och begripligt att tala om. Ungdomarna har blivit placerade på institutionerna på 

grund av sitt eget beteende och behandlas där med hjälp av en behandlingsmetod som arbetar 

med just att förändra beteende. Detta förutsätter någonstans ett språk som inbegriper ordet 

”beteende” och som handlar om just beteende. Att helt ställa sig utanför denna diskurs skulle 

göra sättet att tala om behandlingen och vad man gör i behandlingen obegriplig. Det kan även 

sägas ligga i linje med hur man beskriver beteende och förändringsarbete när det gäller 

beteende inom KBT. Många av de begrepp och uttryck personalen använder är också 

signifikanta för den diskurs som finns inom metoden KBT. Uttryck som till exempel 

”bristande impulskrontroll” är begrepp som är signifikanta och som finns som ett ständigt 

återkommande element i diskussioner kring till exempel ART (Wadström 2004). För att 

ungdomarna ska förstå vad det är för behandling de har hamnat i och vad som förväntas av 

dem krävs det att det finns ett språk kring behandlingen som är begripligt för de involverade.    

 

6.6. Personalens roll 
I intervjuerna framkom att personalens roll i behandlingen stundtals är styrd av mallar och 

nerskrivet material. På frågor kring vad personalen gör och varför de gör som de gör svarade 

de ofta att de gör så eftersom det står i manualen: ”Ja det är ju oftast, det finns ju i papperna. 

Det är ju inget vi hittar på så att säga.” 

 

”Alltså men det är, det är ett jättestort kompendium, så det är rätt svårt att, alltså beskriva 

hela, det är rätt så omfattande”.  

 

Detta blir också ett sätt att flytta fokus från personalen som individer så att fokus istället 

ligger på metoden. ”För annars handlar det liksom bara om att… alltså… alltså att man har, 
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annars måste liksom, annars handlar det om mig som individ, då blir det ’kom igen, var 

schysst’.” 

 

Personalen uttryckte också att socialtjänsten är deras uppdragsgivare och att de därmed 

bestämmer och att personalen följer vad de har beslutat: ”Nej, men alltså då blir det ju en 

fråga för socialtjänsten, hur de vill agera.” 

 

Alla i personalen uttryckte att de inte arbetade likadant utan att det skiljde sig eftersom de är 

olika som individer och därmed inte kan agera likadant. Samtliga menade att de i 

personalstyrkan gör så gott de kan och att de inte är mer än människor. De menade att när 

något inte fungerar i personalgruppen så pratar de om det eftersom det är viktigt för dem att 

alla tycker och gör likadant i personalen. Somliga i personalen uttryckte även att de ser KBT 

som ett bemötande och ett förhållningssätt som är en del av dem mer än som en metod de 

arbetar efter: ”… eftersom jag inte resonerar, jag sitter inte och tänker att ’åh nu tänker jag 

KBT’… jag skulle vilja säga att det är en form av bemötande.” 

 

Somliga av personalen uttrycker, som jag har nämnt tidigare, att relationen mellan ungdom 

och personal är av stor betydelse. Det primära är att ha en bra relation med ungdomen, annars 

fungerar inte behandlingsmetoden.  

 

”Då spelar det ingen roll vilken teori du har, är det så att du har, du kan ha hela vårt system 

bakom dig, hela vår behandlingsbit men finns det ingen relation över huvudtaget då kommer 

ungdomen inte ta in det”. 

 

Det finns även exempel från intervjuerna som visar på en flexibilitet där personalen anpassar 

sig efter ungdomarna eller där de går utanför sin roll som behandlare och använder något som 

mer kan benämnas som sunt förnuft.  

 

”… ’eleven reagerade såhär på det, och tänk på när ni pratar med den här eleven att han inte 

svarar på det här’ alltså att man hela tiden delar med sig”. 

 

”Sen får man ju vara smidig också i sitt jobb. Alltså, konflikter får vi ju ta med grabbarna men 

man får ju välja konflikter också”.  
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”… alltså då får man ju gå in i en föräldraroll. Jag hade inte accepterat att mina barn, när de 

blir så gamla, att de gick i skitiga kläder”. 

 

En del i personalen uttrycker att en orsak till att behandlingsmetoden inte kan fungera som 

den ska, kan ligga hos personalen. Det kan då handla om stress, tidsbrist, bristande intresse för 

sina arbetsuppgifter, men även brist på utbildning. Just brist på utbildning är något som lyfts 

fram upprepade gånger. Att personalen får svårt att göra sitt arbete på ett tillfredsställande 

sätt, då de saknar utbildning för att kunna förstå det större sammanhanget, och syftet bakom 

de olika komponenterna i metoden.  

 

”… Och har du inte rätt utbildning så har du svårare att förstå vad tanken är med exempelvis 

teckenekonomi”. ”… Och har du en utbildning så har du såklart större förståelse i det, och då 

kan du sätta det i ett sammanhang för vårt behandlingsarbete här”. 

 

”… det är också ett stort bekymmer här där jag ser att det är jättestor skillnad på de som har 

utbildning och de som inte har det. De som inte har utbildning i det, de tappar intresset för det, 

vi har i vårt system det här fassystemet som är byggt på ganska praktisk teori egentligen”.  

 

”Ja, att man inte har kunskapen, om jag har viss kunskap i KBT och tänker att ’okej, bra, 

såhär ska vi arbeta nu, det är viktigt att vi går in och inte förstärker ungdomen i ett negativt 

beteende’ och som ett exempel, så kan jag säga att jag går in på avdelningen och en ungdom 

gör någonting fel, att förstärka i den stunden, och som ett exempel är om jag skriker åt 

ungdomen. Det vet jag om, det ger negativ respons i det, teoretiskt sett. Alltså inget bra. Men 

om jag har någon med mig i det samtalet, eller någon annan går in och gör samma grej och 

inte är medveten om det, fortsätter här beteendet. Då upprätthålls samma beteende”.  

 

Personalen pratar även om att det finns olika saker som spelar in i behandlingen och hur väl 

samspelet med ungdomarna fungerar. Ett exempel på saker som kan spela in och påverka 

behandlingen är saker som händer i personalens liv och som påverkar dem i arbetet med 

ungdomarna.  

 

”Och ett annat exempel handlar om, när jag sa brist på tid och resurser, att man väljer att 

fokusera på annat, ibland i vår verksamhet så kan det vara så att det är stressigt, att man inte, 

att det finns andra saker i verksamheten som inte är klara, det kan vara hur vår organisation 
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kommer se ut, schemamässigt, man vet inte riktigt hur det kommer se ut, och att det kan 

komma att påverka ens liv utanför, och då är det lätt hänt att man inte sätter samma fokus på 

arbetet med ungdomarna”.  

 

”Förmågan att utvecklas tror jag finns där hos de flesta människorna som arbetar hos oss i alla 

fall. Utan det som det handlar om då, dels så skickar man inte iväg personal på rätt sorts 

utbildningar, fast de absolut ska få det utifrån det man har sagt att man faktiskt ska arbeta med 

och sen att det kanske finns ett bristande intresse över en viss tid hos personalen. Där man 

väljer att fokusera på annat”.  

 

Personalens roll i behandlingen av ungdomarna kan, utifrån hur de talar om den, stundtals 

upplevas som komplex eller till och med motsägelsefull. Det träder fram en diskurs som både 

är homogen och samtidigt spretig med många undantag från regeln. Å ena sidan pratar 

personalen om att de följer strukturen och har mallar som de läser innantill för att kunna följa, 

och har en strävan efter att alla ska handla och bete sig på samma sätt i behandlingen, att de 

ska ha en enad front mot ungdomarna. Å andra sidan pratar de om hur de anpassar sig efter 

ungdomarna, går in i en föräldraroll och väljer sina strider. Det visar på en flexibilitet som 

inte ligger i linje med den höga grad av struktur institutionerna har. Detta kan ses som att det 

finns en motstridighet i talet och diskursen där personalen har som avsikt att följa den rådande 

diskursen men samtidigt går utanför den och på så sätt protesterar mot den. På samma gång 

som personalen kan upplevas som passiv och styrd av mallar och dokument blir de aktörer 

som fattar beslut och agerar utanför det mallarna beskriver att de ska göra (Fahlgren 1999). 

Detta kan även ses i relation till att människor kan ses som aktörer som har möjligheter att 

göra val och fatta beslut innanför ramen för strukturen, och att personalen på detta sätt agerar 

och fattar beslut men dock inom ramen för den struktur som finns på institutionerna men 

också i samhället (Giddens 1979; 1984). 

 

Personalen kan delvis ses ha en aktiv roll i behandlingen och samtidigt påverkas deras insats 

och arbete av en rad olika faktorer, som utbildning, intresse och andra utomstående faktorer. 

Detta kan ses som en motvikt till det som ofta uttrycktes i övrigt under intervjuerna, att 

ansvaret till förändring och hur väl behandlingsmetoden fungerar, ligger hos ungdomarna. Det 

finns uttryckt hos en del av personalen att de som professionella har en roll i behandlingen 

och att de därmed kan vara en faktor i huruvida behandlingen fungerar. Personalens roll är 

även intressant i förhållande till det Silverberg (2004) tar upp angående att efterfrågan på 
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KBT-behandling inte står i relation till det antal professionella som innehar utbildning i KBT. 

KBT är en omfattande behandlingsmetod som det krävs omfattande utbildning för att kunna 

behärska. När arbetsgivare inte tillhandahåller tillräckligt med utbildning för sina anställda 

kan effekten bli att personalen följer skrivna mallar och har svårt att applicera metoden på 

egen hand utan en manual att följa. Detta väcker frågor kring vad det är personalen gör och 

hur det förhåller sig till KBT som metod. Hur stor del av det de gör kan anses vara en del av 

behandlingsmetoden och hur stor del kan räknas till andra faktorer, så som sunt förnuft, ens 

egna förhållningssätt, egen erfarenhet och personliga kvalifikationer? Att personalen lyfter 

fram vikten av relationer och hur det påverkar behandlingen med de unga är intressant i 

förhållande till den forskning jag har lyft fram tidigare och som menar att den primära faktorn 

för om en behandling fungerar, inte är metoden utan vilken relation som finns mellan 

behandlare och klient, vilket verkar vara en inställning som delas av personalen (Robinson et 

al 1999; d’Elia 2004).  

 

Reglerna och kategoriseringen av ungdomarna hänger samman med det system behandlingen 

är uppbyggd kring och som omfattar och genomsyrar de två institutionerna. Personalen pratar 

om behandlingen som ett system som kan ses som deterministiskt och som delvis finns 

oberoende av dem som behandlare. Det som framkom under intervjuerna visar på att 

personalens roll är styrd av ett fastställt system och att deras roll till mycket består i att 

kontrollera och se till att det som systemet har fastställt efterföljs. Detta gör att personalen 

som individer kan ses ha en mindre avgörande roll då de är en del av ett system och därmed 

bara en del av ett större maskineri. Samtidigt som personalen agerar och blir aktiva subjekt 

kan personalens roll i behandlingen och även sett utifrån normalisering av de unga stundtals 

upplevas som passiv. De följer sina papper och har egentligen inget inflytande som enskilda 

individer över behandlingen. Sett utifrån denna aspekt kan detta visa på hur mångfacetterad 

och flerdimensionell den disciplinära makten är (Foucault 1987). De olika aktörerna är alla 

delar i ett större maskineri och agerar efter sina förväntade roller i denna makthierarki. Genom 

detta synsätt blir personalen verktyg för att genomdriva verksamheten och normaliseringen av 

ungdomarna, på samma sätt som ungdomarna blir subjekt för normalisering.  
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7. Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om och i så fall hur normalisering skapas och 

görs inom en specifik kontext. Hur skapas och görs normalisering inom institutionsbehandling 

för ungdomar där man arbetar enligt kognitiv beteendeterapi. Till hjälp för att kunna uppnå 

detta syfte har jag haft två frågeställningar som jag försökt besvara. Hur kan behandling enligt 

kognitiv beteendeterapi verka normaliserande? och På vilka sätt kan normalisering verka 

genom de olika behandlingskomponenterna i KBT? 

 

Fenomenet normalisering har visat sig vara komplext och att analysera hur normalisering 

verkar inom KBT-behandling för ungdomar på institutioner har visat sig vara lika komplext. 

Det som har kommit fram genom analysen har visat sig vara att behandlingen på de två 

institutionerna kan ses som ett sätt att normalisera ungdomarna där det även finns en rad olika 

tekniker och verktyg i behandlingen som på olika sätt medverkar till att göra behandlingen till 

en normaliseringsprocess. Empirin och analysen visar på att det genom ett behandlingsarbete 

som är inriktat på förändring sker olika typer av normalisering. Att förändra ungdomarnas 

beteende kan ses som ett sätt att styra dem från att vara avvikare till att blir normala. Att göra 

detta kan utifrån olika aspekter analyseras och ses på olika sätt. Att bli styrd av andra till 

förändring kan upplevas som ett stöd och en hjälp att få ett välfungerande liv, men det kan 

även bli ett tvång där man går in och styr människors liv i en riktning som av andra anses vara 

önskvärd. När teknikerna för att normalisera ungdomarna är verktyg som strukturerar och styr 

deras dagar och har som avsikt att i detalj gå in och korrigera deras beteende kan det ses som 

ett sätt att styra ungdomarna i en önskad riktning och som kan ses som en disciplinär makt 

(Foucault 1987).  

 

Analysen har även visat på hur de olika komponenterna inom metoden KBT på olika sätt kan 

verka normaliserande. Att träna ungdomarna att välja rätt och fatta rätt beslut, och att genom 

rollspel och modelleringar träna ungdomarna i olika färdigheter, är verktyg med avsikt att 

förändra. Men även att genom olika belöningssystem verka för förändring av ungdomarnas 

beteende. Dessa olika komponenter verkar på olika sätt för att förändra ungdomarnas 

beteende och de styr och påverkar ungdomarna på olika sätt och i olika omfattning. Att dela 

upp dagarna i block där ungdomarna får poäng för olika beteenden i vardagen kan ses som en 

behandlingskomponent som har större inverkan på ungdomen och dennes dagliga livsföring 

än vad komponenter som innefattar en timmes rollspel i veckan har. Dessa båda komponenter 

kan ses som sätt att normalisera, men de verkar i olika omfattning och ger därmed 
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ungdomarna mer eller mindre möjlighet att protestera eller att välja att inte delta.  

 

Hur komplext fenomenet normalisering kan anses vara har i studien framträtt genom en 

aspekt i analysen då de olika sidorna av normalisering finns och verkar som krafter inom 

samma kontext. Att normalisering som ett verktyg att frigöra och stödja människor för att bli 

självständiga och få samma rättigheter som andra, kan verka i ett komplext samband med en 

normalisering som verkar styrande och genom tvång. En normalisering med syfte att frigöra 

befinner sig i en kontext som är styrande och baseras på tvång. Eller att det finns protester 

mot den styrande normaliseringen som tar sig uttryck i form av försök att frigöra och verka i 

riktning mot självständighet. Att dessa båda krafter befinner sig inom samma kontext gör 

normaliseringsprocessen komplex och medför att olika aspekter av fenomenet kan skönjas 

beroende på vad man tittar efter.  

 

Analysen har även visat på ett antal exempel där systemet inte är allomfattande och där 

personal och ungdomar i form av olika handlingar kan anses protestera mot systemet och 

verka som aktiva individer inom en rådande struktur. Det kan även ses som att inom ett 

system som kan analyseras som en institution driven av disciplinär makt finns det ett antal 

undantag. Det kan vara undantag som bekräftar regeln men även undantag som visar på att en 

institution inte är total. Att individer är aktiva och fattar beslut och gör val även i en 

institution som kan ses som sluten och total. Detta blir intressant i förhållande till den del av 

analysen där jag har behandlat diskursen ”att göra val” där språket och förhållningssättet är att 

ungdomarna ska göra val. Att se ungdomarna som aktiva individer som fattar beslut och gör 

val får ytterligare en dimension när det är någon annan som sätter upp ramarna för vilka val 

de kan göra och vilket val som är det rätta. Man kan då fråga sig hur långt ett val räknas som 

ett val när det egentligen kanske inte är ett val, utan mer ett ord eller en benämning på något 

som mer kan liknas vid ett tvång.  

 

Analysen har även visat på en motstridighet i arbetet sett utifrån pastoralmakt. Det visar sig 

att utifrån en syn på personalen som vägvisare når de inte hela vägen fram. Det finns ingen 

komponent i behandlingen som säkrar att ungdomarna har förändrats ”på riktigt” utan det kan 

stundtals mer ses som att de ska lära sig spela roller som accepteras av samhället. Detta kan 

visa på en diskrepans där guidens önskan och strävan inte blir framgångsrik då individen av 

olika anledningar inte blir ”frälst”. En av anledningarna som kan påverka i detta fall kan vara 

det tydliga inslag av tvång som är en avgörande faktor för att ungdomarna faktiskt befinner 



 

 

68 

 

sig på institutionerna. Detta får som konsekvens att de kanske inte vill bli frälsta och inte 

söker sig till någon guide, men att de lär sig spela roller för att få flytta därifrån.  

 

En intressant aspekt av det som framkom under intervjuerna och som även visade sig genom 

analysen, menar jag är frånvaron av den kognitiva delen i KBT-behandlingen på de två 

institutionerna. Behandlingen på de båda institutionerna är till största delen inriktad på att 

förändra ungdomarnas beteende och att träna dem i positiva beteenden. Det finns kognitiva 

element i behandlingen men inga verktyg som är inriktade på kognitioner på samma sätt som 

det finns verktyg inriktade på beteende. Detta leder till reflektioner från min sida angående 

om det är mer beteendeterapi än kognitiv beteendeterapi de två institutionerna bedriver. Om 

så är fallet har analysen kanske visat på hur normalisering kan ta sig uttryck inom 

beteendeterapi, men inte hur det ser ut inom kognitiv terapi eller kognitiv beteendeterapi. Det 

hade å andra sidan varit ett intressant ämne för en uppföljare.  

 

Mitt syfte och mina frågeställningar har varit att undersöka hur normalisering kan verka inom 

institutionsbehandling enligt KBT. Detta leder till en rad metodologiska konsekvenser. Den 

mest grundläggande är att synen på samhället som en struktur där normalisering är en 

verkande kraft inom denna struktur, är ett synsätt av många olika att studera ett samhälle. Ser 

man på samhället som en struktur som styrs av bland annat normalisering hittar man 

strukturer och normalisering. Tittar man efter andra saker hittar man således andra saker. 

Emellertid är det ett omöjligt projekt att helt ställa sig utanför den kontext eller struktur man 

undersöker och befinner sig i. Det sätt jag har försökt att hantera denna metodologiska 

klurighet på är att söka efter exempel och undantag i strukturen som talar emot den rådande 

diskursen, att helt enkelt studera normalisering som det komplexa och flerdimensionella 

fenomen det är. Detta har i analysen visat sig till exempel genom hur personal och ungdomar 

protesterar och bryter sig ur systemet och handlar på ett sätt som går emot diskursen och som 

på så sätt kan sägas vara aspekter som gör normaliseringen mångfacetterad.  

 

Till syvende och sist har studien visat att normalisering är en process som finns närvarande 

inom KBT-behandling på två institutioner för ungdomar, men att det är ett komplext fenomen 

som tar sig uttryck på olika sätt och får olika konsekvenser. Något som kan liknas med hur 

samhället i stort ser ut i förhållande till normalisering. Denna studie har tagit utgångspunkt i 

personalen och vad de gör och hur de pratar om behandlingen. Detta fenomen hade varit av 

intresse att studera med utgångspunkt i ungdomarna och hur de ser på behandlingen och de 
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olika komponenterna den består av. Det är i slutändan främst ungdomarna behandlingen är 

avsedd för och det är de som är avsedda att förändras.   
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Bilaga 1 
Kan du beskriva en vanlig dag? 
 Hur gör ni då? 
 Kan du berätta mer om…? 
 
Hur arbetar ni med KBT på din arbetsplats? 

Gör ni alla likadant?  
Hur kommer det sig? 
Kan du ge ett exempel? 
Vad skiljer sig mellan dina kollegor? 

 
Hur använder du/ni er av de olika verktygen inom KBT? 

Hur gör du då? 
Hur kommer det sig att ni gör just så? 
Vad mer? 
Kan du ge ett exempel? 

 
Hur anser du att ungdomarna förhåller sig till er arbetsmetod? 

Är de åsikterna lika eller skiljer de sig?  
Vad mer? 
Hur då?  
Hur kommer det sig? 
Varför tror du det är så? 
Kan du ge ett exempel? 

 
Hur tycker du att de olika delarna av KBT fungerar med ungdomarna? 

Vilka fungerar bra och vilka fungerar mindre bra? 
Hur kommer det sig? 
Varför tror du det är så? 
Kan du ge ett exempel? 

 
Hur hanterar ni om det uppstår meningsskiljaktigheter? Kollegor emellan eller mellan 
personal och ungdom. 

Hur gör ni då?  
Vad brukar hända?  
Kan du ge ett exempel? 
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Bilaga 2 

 
Till ….. 
 
Mitt namn är Ylva Grönvall och jag skriver en masteruppsats som en del av 

masterprogrammet i socialt arbete vid Lunds Universitet. Detta är ett program på avancerad 

nivå efter avslutad socionomexamen.  

 

Mitt forskningsprojekt består i att undersöka hur behandlingspersonal på institutioner som 

arbetar enligt KBT ser på behandlingsmetoden och hur de anser att de olika 

behandlingskomponenterna fungerar. Jag är intresserad av att veta hur de använder sig av 

KBT och dess olika tekniker och komponenter.  

 

Jag skulle väldigt gärna vilja genomföra intervjuer med behandlingspersonal på ...... 

behandlingshem och jag undrar därför om behandlingspersonal på denna arbetsplats skulle 

vara intresserade av att delta i min studie. Jag skulle vara tacksam som du som chef vill 

vidarebefordra denna information och fråga medarbetarna på din arbetsplats om de vill delta.  

 

Allt material kommer att behandlas på ett sätt som medför att alla medverkande förblir 

anonyma samt att det inte går att utläsa vilken institution informanterna arbetar på. De kan 

även när som helst under studiens gång ändra sig och avbryta sin medverkan om de så vill.  

 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor angående studien. Jag återkommer för att förhöra 

mig hur ni ställer er till min förfrågan.  

 

Vänliga Hälsningar  

Ylva Grönvall  

Telefonnr, mailadress 
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