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Abstract 

Hasselapedagogy mission in society, as a collective activity, is to help young people in LVU-

care. Young people who are in need of help have shown abnormal behavior and thus become 

analyzed and sentenced for custodial care. The analysis and the establishment of the young 

people go after the rules for how a healthy life should look like. This means that there is an 

understanding in society about how we should live in order to fit into society. There is 

knowledge of normal and abnormal behavior in linguistic structures. The structures are found 

in the discourses of our society. The purpose of the essay was that through discourse analysis 

to find the structures that create knowledge about the behavior of adolescents in LVU-care. 

The method was to analyze the literature related to Hasselapedagogy and thus be able to 

clarify the structures and find what is regarded as true or false. The results showed the 

structures on the young people in LVU-care were in the behavior. Young people in LVU-care 

were considered to have its own norms, values and there’s social rules were wrong. The 

analysis of the discourse structures showed that there was an understanding in society about 

what abnormal behavior was, and what the appropriate social rules were. The discourse 

structures showed that young people in LVU-care does not have the proper social rules or the 

correct behavior. 
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Sammanfattning  

Hasselapedagogikens uppdrag i samhället, i egenskap av kollektiv verksamhet, är att hjälpa 

ungdomar i LVU-vård. Ungdomar som är i behov av hjälp, har visat avvikande beteende och 

därmed blivit analyserade och dömd till tvångsvård. Analysen och upprättandet av 

ungdomarna går efter de konstruerade regler som finns för hur ett hälsosamt liv bör se ut i 

samhället. Det innebär att det finns en kunskap i samhället om hur vi bör leva för att passa in i 

samhället. Kunskapen om det normala och onormala beteendet finns i språkliga strukturer. 

Strukturerna visar sig i diskurser i samhället. Syftet med uppsatsen var att genom 

diskursanalys hitta konstruktionerna som skapar kunskapen om beteendet hos ungdomar i 

LVU-vård och deras anhöriga. Metoden var att analysera litteratur med anknytning till 

Hasselapedagogiken och därmed kunna klarlägga strukturerna och hitta vad som betraktas 

som sant eller falskt. Resultatet visade konstruktionen om hur ungdomar i LVU-vård var i 

beteendet. Ungdomar i LVU-vård ansågs ha egna normer, värderingar och fel sociala regler. 

Analysen av diskursernas strukturer visade att det fanns en kunskap i samhället om vad som 

var det avvikande beteendet och vilka de rätta sociala reglerna var. Diskursernas konstruktion 

visade att kunskapen fanns att ungdomar i LVU-vård inte hade de rätta sociala reglerna eller 

det rätta beteendet.  
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Början till ämnet i uppsatsen 

Samhället har ett behov av friska individer som ska klara av den industriella kulturen. För att 

kunna ta reda på vilka som är friska behöver medborgarna i samhället bli kartlagda och 

undersökta, i allt från åldersprofiler till sociala egenskaper, intelligensen fastställs, 

stresståligheten klassificeras. Politiska praktiker och vetenskaplig kunskapsbildning jobbar 

sida vid sida och effekterna syns tydligt i pedagogiken, undervisningen, sociala arbetet och 

beteende- och socialvetenskaperna. Det finns en normbildning och den visar sig inom ramen 

för vetenskapen, s.k. internt. Dessa interna normsystem får även externa konsekvenser 

(Hultqvist och Petersson, 1995).  

Fortsättningsvis så leder det till att kunskapen om hur ett hälsobringande liv bör se ut visar 

normen i ett samhälle (Beronius, 1994). Den normens makt framstår med stor kraft bland 

medborgarna. Normens makt visar de regler som ska följas för att kroppen och själen ska vara 

frisk. Vi har idag regler på klädsel, nöjen, passioner och sexualitet osv. Det finns en strävan 

till normalisering av människan, hennes beteende, hennes individuella och sociala liv. Med 

normen i samhället så finns det ett behov av bl.a. sociologer, psykologer, pedagoger och 

läkare, och de ser till att forma våra levnadsvanor, talar om vilka vi är, och uttrycker de 

problem som finns hos oss. Målet med normaliseringen är att kunna skära bort det ”onda” 

(ibid).  

Samhällets diskurser som konstruerar normbildning visar behovet av att människor behöver 

normaliseras. Hasselapedagogiken är en av många praktiker som har syfte till normalisering. 

Hasselakollektivens största grupp ungdomar som tas emot har ett missbruk av antingen droger 

eller alkohol (Bergström, 1982; Englund, 1984). Hasselapedagogiken använder sig av en 

speciell miljöterapeutisk behandlingsform (Fridell, 1996). Den miljöterapin utgår ifrån att 

prestera en genomgående och effektiv påverkan på individens hela sätt att fungera som en 

normal individ, genom institutionell behandling. Av företrädare till pedagogiken så ses den 

inte som en behandlingsform, utan mer som en auktoritär fostran (ibid). 

Problembeskrivning 

Samhällets diskurser skapar konstruktionen som ger kunskapen om hur den normala och 

onormala individen bör vara. Den kunskapen visar behovet av kontroll om hur vi bör vara 

som medborgare. Den individ som anses vara onormal kan behöva ändra sitt yttre och inre för 

att bli normal. Vilka kännetecken finns på en ungdoms beteende som hamnar i LVU-vård? 

Finns det uppfattade regler på hur en individ i LVU-vård bör vara? Vad som anses vara 

normalt beteende med den förutsättningen, men onormalt för en som inte är i LVU-vård? En 

ungdom i LVU-vård ses troligtvis inte som normal enligt samhällets riktlinjer för vad normal 

innebär, eftersom de behöver komma till Hasselakollektiven för normalisering. Det kan då 

innebära att den individen bör omformas till en normal individ med normalt beteende. 

Diskurser ger möjligheten att utläsa hur en ungdom i LVU-vård är. Diskurserna skapar 

konstruktioner som får läsaren att få kunskap om hur en ungdom i LVU-vård är. Kan det bidra 

till stereotypa uppfattningar om hur ungdomar i LVU-vård är och även hur personer i deras 

omgivning är? Kan det resultera till att ungdomar i LVU-vård ses som en homogen grupp? De 

övre referenserna nämner inre och yttre konsekvenser. Konsekvenserna upptäcks genom att 

analysera diskurserna och se deras form. 

Dessa funderingar och ovanför nämnda referenser får mig att vilja analysera 

Hasselapedagogikens diskurser om ungdomar i LVU-vård och deras beteende. Förhoppningen 

med studien är att få kunskap om konstruktionerna i Hasselapedagogikens diskurser och 

förstå diskursers och konstruktioners makt. 
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I min uppsats så valde jag att använda begreppet ungdomar så konsekvent som möjligt genom 

hela arbetet. I några litteraturer som refereras i uppsatsen så användes begreppet elever istället 

och där valde jag att använda ungdomar för att ge dem en samlad benämning i hela arbetet. 

Studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur beteendet hos ungdomar i LVU-vård och deras 

anhöriga konstrueras diskursivt. Därmed öka förståelsen för hur en diskursiv konstruktion 

skapar sanningar och kunskaper i samhället.  

Syftets frågor 

Hur påverkar diskursiva konstruktioner uppfattningar kring ungdomar i LVU-vård? 

Hur påverkar diskursiva konstruktioner uppfattningar angående anhöriga till ungdomar i 

LVU-vård? 

Vilka konsekvenser ger de diskursiva konstruktionerna vad det gäller ungdomar i LVU-

vård och deras anhöriga gällande deras beteende? 
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Institutionsvården i samhället 

Vad innebär Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Sedan den 1 januari 1982 har Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

funnits och används (Flodström, 2004). Den tillämpas av socialtjänsten och är till för att 

skydda utsatta barn i svåra familjesituationer och ungdomar med egen svår problematik. Idag 

har vi god kunskap om barns utveckling, vilka behov de har och vad de klarar av i olika 

åldrar. Det som vi inte får förbise är att barns bästa inte är entydigt utan variabelt i tid, 

kulturellt och socialt. Det finns även individuella skillnader från ett barn till ett annat, det kan 

bero på ålder och personliga förutsättningar. Vi kan finna en ny sanning imorgon om det som 

vi tycker är sant idag. Varje barn måste bedömas var för sig eftersom barnens behov kan skilja 

sig, även inom samma familj. Vi kan inte hitta alla svar i alla de teorier som finns men vi 

måste ändå ta ställning till vad våra barn behöver (ibid).  

Föräldrar är de som har huvudansvaret till sina barn men det finns stöd att få (Flodström, 

2004). Förskoleverksamheten, skolan, skolbarnomsorgen, sociala och medicinska 

barnavården är de verksamheter som kan skapa goda relationer till barnet och dennes familj 

under barnets uppväxt. Det är i dessa verksamheter som upptäckten till att ett barn är utsatt för 

fara kan ske. Upptäckten av att barn och ungdomar far illa beror oftast på deras beteende eller 

symtom. Det är väldigt ovanligt att omgivningen noterar tydliga tecken på vanvård som 

exempelvis svår missbruksproblematik i hemmet. Barn och ungdomar har många sätt att dölja 

det för att inte avslöja sin familj samtidigt som att sätten att visa att de mår dåligt kan vara 

många. Utåtagerande eller distanslösa barn och ungdomar uppmärksammas lättare jämfört 

med de deprimerade och avskärmade. Barn och ungdomar som börjar agera som ”förälder till 

sin förälder” bör uppmärksammas eftersom de axlar rollen att hålla ihop familjen (ibid).  

Forskning som Flodström (2004) refererar till visade att vuxna ofta tvekade, avvaktade och 

”vågade inte se” i olika situationer där misstanke om barn och ungdomar som for illa, av 

hänsyn till föräldrarna. På grund av detta så var det en mycket låg benägenhet att göra 

anmälningar. Det får inte finnas en sådan tvekan eftersom vanvården måste förhindras och 

barns svåra belägenheter måste uppdagas. Alla verksamheter som berör barn och ungdomar, 

och hälso- och sjukvård och socialtjänst, har en skyldighet att anmäla vid misstanke om 

vanvård. Den ska även göras om man inte riktigt med säkerhet vet hur allvarlig barnets 

situation är (ibid).  

Vid fall då den behövliga vården inte får samtycke ifrån ungdomen eller familjen så blir en 

ansökan om LVU aktuell (Flodström, 2004). Det innebär att den inte längre är frivillig. 

Anmälan till LVU kan bara göras av socialnämnden. Ett omyndigt barn saknar rättsliga 

möjligheter att själva inverka på ett dåligt hemförhållande om inte föräldrar och 

socialnämnden tycker lika. Vid den situationen så kliver länsrätten in, för det är dem som 

bifaller eller avslår socialnämndens ansökan, de beslutar om tvångsvård enligt LVU. Barn 

som är under 15 år saknar processbehörighet, dvs. rätten att själv föra sin egen talan. Vid 

länsrätten behöver då ett barn en ställföreträdare som eventuellt kan överklaga beslut om vård. 

Det innebär att de har möjlighet att agera oberoende av vårdnadshavare och socialnämnd och 

kan själv överklaga beslutet (ibid).  

 

Vid LVU vård placeras barn och ungdomar framförallt i familjehem och hem för vård och 

boende [HVB] (Flodström, 2004). Idag är det vanligare med frivilliga placeringar jämfört 

med tvångsplaceringar. Familjehem är den vanligaste formen och dessa hem är utredda och 



4 

 

godkända av den aktuella kommunen. Denna förändring har kommit till för att nätverkets 

betydelse för barn och ungdomar har uppmärksammats och värderats (ibid).

HVB är en verksamhet som bedriver yrkesmässig vård med behandling, omvårdnad och 

tillsyn för barn, unga eller vuxna (Flodström, 2004). Detta innebär en 24 timmars omsorg. De 

som ansvarar för tillsynen av dessa hem är kommunerna och länsstyrelserna. Det finns även 

särskilda ungdomshem. Där vårdas de också under LVU men med särskilt noggrann tillsyn. 

De ungdomar som hamnar där har en mycket svår och komplicerad problembild. SiS (Statens 

institutionsstyrelse) ansvarar för dessa hem. När ungdomarna hamnar i dessa hem så handlar 

det om en begränsning av rörelsefriheten, övervakning av telefonsamtal och brev, 

kroppsvisitering m.m. Det finns också en möjlighet att få LVU i hemmet men den börjar alltid 

utanför det egna hemmet. Det kan om möjligt ske i slutskedet av vården och om det bedöms 

vara det bästa alternativet för den unge (ibid). 

Den nationella tillsynen på Hem för vård och boende (HVB) 

En nationell tillsyn är gjord på HVB av Länsstyrelserna och den var den första i sitt slag 

(Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2009). Vid tillsynen användes gemensamma 

bedömningsinstrument och de frågade ett urval av barn om deras bild av det HVB där de var 

placerade. Tillsynen resulterade i stärkt kvalitet och bättre säkerhet i verksamheterna (ibid). 

Rapporten visade att verksamheterna lade stor vikt vid att tillgodose barnens behov i 

utbildning och hälsa (Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2009). HVB jobbade i stor 

utsträckning med andra för att uppfylla barnens behov. Länsstyrelserna anser också att HVB 

hade en medvetenhet i skillnaderna mellan flickor och pojkars olika förutsättningar och 

behov. De förbättringsområden som var väsentligast att åtgärda var att HVB behövde utveckla 

rutiner för att förebygga och förhindra att barnen under placeringen utsätts för övergrepp av 

andra boende, personal eller utomstående. Barnens delaktighet behövde stärkas, ex de bör bli 

inbjudna till möten där deras behandling berörs, med en modifikation efter ålder och mognad. 

Dokumentationen om barnen behövde förbättras för att bättra på rättssäkerheten och för att 

kunna ha en insyn i vården och dess behandlingseffekter. Utbildningsnivån hos 

behandlingspersonal och ledning behövde höjas. Uppföljning och utvärdering av 

behandlingsinsatser behövde utvecklas och utföras, även kvalitetssystem för verksamheterna 

behövde skapas (ibid).  

Inom området HVB så finns det få evidensbaserade metoder (Socialstyrelsen och 

Länsstyrelserna, 2009). Vilken kompetens som behandlingspersonalen behöver saknades det 

tydliga krav på. De offentliga verksamheterna bedömdes av länsstyrelserna uppfylla 

bedömningskriterierna sämre än vad de enskilda verksamheterna gjorde. Det har kommit till 

länsstyrelsernas vetskap att några HVB hade utvecklat integritetskränkande ordningsregler 

och rutiner. Den vanligaste anledningen till att dessa regler och rutiner hade utvecklas var för 

att förhindra missbruk av alkohol och droger, samtidigt så kan det var en del av 

behandlingsmetoden. Det låg en stor oklarhet i vilka lagliga befogenheter till inskränkningar 

HVB har (ibid).  

Övriga behov som enligt Socialstyrelsen och Länsstyrelserna (2009) bör uppmärksammas är 

att all personal på HVB bör ligga under anmälningsplikten enligt Lex Sarah. Placerade barn 

bör få mer kunskap om deras egna rättigheter och vilken självständig insats de kan vända sig 

till med eventuella klagomål. För barn och unga som är frivilligt placerade i HVB behövs ett 

förtydligande av vårdansvaret (ibid).  
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Kunskapsöversikt om institutionsvård av ungdomar 

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem har i undersökningar inte visats tillhöra en 

homogen grupp (Andreassen, 2006). Detta trots ungdomarnas observerade problembeteende 

och kontakter med avvikande (normbrytande) kamrater med likartade problem. Det fanns 

skillnader i tidpunkter som problemen började, men även eventuella riskfaktorer på flera 

områden och själva utvecklingen av problemen. De riskfaktorer som fanns var hur skolarbetet 

fungerade och chansen att utveckla bestående problem som vuxen. Ungdomar med tidig debut 

av problem hade ofta pro-sociala färdigheter, såsom inlärningsproblem och problem med 

klasskamrater. De ungdomarna med sen debut av beteendeproblem var ofta populära bland 

klasskamraterna. Vilket gör att dessa två olika grupper har olika behandlingsbehov och utgör 

olika utmaningar för institutionspersonal. Den tidiga debut gruppen av ungdomar hade ofta ett 

aggressivt beteende, neuropsykologiska dysfunktioner och dålig långtidsprognos. De 

ungdomarna med multipla riskfaktorer hade en mindre chans att förbättra beteende genom 

behandling jämfört med den senare debut gruppen ungdomar. Därför anses det väsentligt att 

beskriva både ungdomarnas utveckling och inte bara beteendet vid placeringstillfället. Det går 

inte att se ungdomar med beteendeproblem som en homogen grupp, därför att de har olika 

riskfaktorer och prognoser. Hela utvecklingen har att göra med de aktuella risk- och 

skyddsfaktorerna (ibid).  

Vid de internationella forskningar som är gjorda kan man dra slutsatsen att det fanns stora 

variationer i effekter på om det går att behandla allvarliga beteendeproblem (Andreassen, 

2006). Skillnaderna låg i beroende av olika institutioner och mellan ungdomarna. Samma 

institution kan visa goda resultat hos några ungdomar men negativa hos andra ungdomar. 

Därav vikten att reda ut vad som skiljer institutioner med goda resultat från andra 

institutioner. Det som bör utredas är vad som bidrar till att öka sannolikheten för att effekten 

skall bevaras och vad som ökar sannolikheten för en tillbakagång till det negativa beteendet. 

De behandlingar som har visat de bästa genomsnittsresultaten är de har som utförts utanför 

institutioner. Eftersom institutioner varierar mycket till både innehåll och form kan de inte 

räknas som en kategori. Det behövs vidta åtgärder för att förbättra det allmänna resultatet på 

institutioner (ibid).  

Enligt Andreassen (2006) så visade forskning att det ansågs vara en riskabel 

behandlingsintervention att blanda ungdomar med varierande grad av problembeteende. 

Otroligt nog så visade undersökningar att många institutioner hade ungdomar under 

behandling med olika problemprofiler. Det kom fram att ungdomar fick ”smittoeffekter” till 

varandra men även att det upplevdes en vantrivsel. Där undersökningar har visat negativa 

resultat i utveckling har ungdomsgrupperna varit blandade. Som åtgärd för ungdomar med 

beteendeproblem så har behandlingar på institutioner inte visat sig vara bäst lämpade efter de 

undersökningar som är gjorda. För att få bättre resultat bör institutionerna klara av att hålla 

kvar ungdomarna så att de planerade behandlingarna slutförs. Det måste finnas tillgång till 

behandlingsformer som kan påverka ungdomarna till att förändra deras tänkande och 

beteende, och att fortsättningsvis klara av att hålla kvar det beteendet (ibid).  

De program som hade lyckats bäst med att behandla allvarliga beteendeproblem både på 

institution och i öppen vård var de som innehöll en kognitiv komponent, alltså använde ett 

beteendeteoretiskt angreppssätt (Andreassen, 2006). Det har också visat sig vara positivt att 

ha ett fokus på att ungdomarna ska lära sig livsfärdigheter. Samtidigt så har undersökningar 

visat få lyckade resultat i en del program som generellt har visat bäst resultat, alltså inom 

samma kategori. Det leder till en slutsats att det måste finnas andra variabler att ta hänsyn till 
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som ger en positiv effekt i samma angreppssätt. Att då använda kognitiv beteendeterapi utan 

hänsyn till andra variabler tycks inte vara nog för ett positivt resultat (ibid).    

Andreassen (2006) menar att det inte är ungdomarnas egenskaper som bär det fulla ansvaret 

för att de ska utvecklas till att ta emot rätt ungdomskultur. Studierna visade att förhållandena 

på institutionerna var viktiga för vilken ungdomskultur som utvecklades. Det som påverkade 

ungdomskulturen var både graden av autonomi och kontroll och förhållanden som rör 

personalstrukturen. Det bästa för en positiv utveckling av ungdomskulturen var en bra balans 

mellan dessa tre. Det som kunde ge en negativ utveckling av ungdomskulturen var för lite 

eller för mycket självbestämmande eller om personalen arbetar inkonsekvent. De viktigaste 

aspekterna var att vardagsförhållandena innehåller autonomi och självbestämmande (ibid).  

Forskningen har visat att det inte fanns en generell metod som var helt effektiv för alla 

ungdomar (Andreassen, 2006). Det gick att förbättra ungdomarnas allvarliga beteendeproblem 

genom systematiskt och väl genomförda insatser på institutionen. Behandlingsmodeller och 

principer bör analyseras inom de nordiska institutioner eftersom den mesta forskningen om 

vad som ger de bästa effekterna har gjorts internationellt. I dag drivs inte 

institutionsbehandlingarna enligt principerna om effektiv behandling gentemot målgruppen 

ungdomar med beteendeproblem. Det bör finnas insatser både för utvärdering och för att 

säkra anpassning enligt effektiva behandlingslinjer om man fortsättningsvis vill använda sig 

av institutioner (ibid). 

Klientperspektiv på tvångsvård 

För att anlägga ett klientperspektiv på tvångsvård och motivation så gjorde Ekendahl (2001) 

intervjuer med 54 vuxna som var tvångsintagna i fem LVM-hem (ibid). LVM står för Lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (Grönwall & Holgersson, 2004). Denna lag omfattar 

vuxna som missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. När en LVM träder in 

så kan en missbrukare ges vård med eller utan dennes samtycke, det innebär tvångsvård för 

vuxna jämfört med LVU som gäller unga. De hem de hamnar på är särskilda LVM-hem som 

går under SiS (Statens Institutionsstyrelse). I dessa LVM- hem så är den intagne underkastad 

den begränsning i rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna genomföras 

(ibid).  Ekendahl (2001) ville beskriva och analysera hur missbrukarna resonerade kring 

LVM-vård och möjligheten att där bli motiverad till förändring och frivillig behandling. 

De intervjuade som var omotiverade var kritiska till LVM-hemmens behandling (Ekendahl, 

2001). Det arbete, ex lövkrattning, lokalvård osv., som fanns på institutionen framställdes som 

meningslöst arbete. Ibland så handlade det bara om rent tidsfördriv, t.ex. tv-tittande, 

cigarettrökning osv. Hos de omotiverade så upplevdes vårdsituationen av ren förargelse än av 

besvikelse. Den omotiverade gruppen ansåg inte sin konsumtion av droger som något större 

problem. De upplevde att de mest satt av tiden i väntan på att få komma ut. De ansåg att 

tvångsinramningen motverkar ansvarstagande och konstruktiv tankeverksamhet. De upplevde 

inte de nedbrytande omständigheterna som effektiva medel till rehabilitering. Samtidigt så 

nämnde några att den som är intagen måste ta sitt eget ansvar och se till att tiden under LVM 

blir en behandling, och inte bara en förvaring. Dessa omständigheter kan betraktas både som 

positiva och negativa. Det positiva var att de slapp om de inte ville och det negativa var att det 

ställdes höga krav på de intagnas självförtroende och förmåga att ta egna initiativ. Det är få 

bland de tveksamma som hävdade att rätt behandling förekom i någon större utsträckning, 

trots att LVM-hemmen erbjöd vissa meningsfulla aktiviteter och en paus ifrån livet som 

missbrukare (ibid).   
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De intervjuade som var motiverade tycktes ha högre förväntningar på LVM-vården och 

kritiserade de behandlingsinsatser som förekom för att de inte upplevdes vara tillräckliga 

(Ekendahl, 2001). Det var inte det själva vårdinnehållet som fick kritik, utan att det erbjöds 

för lite samtal och gruppverksamheter som ansågs vara effektiva och välbehövliga. Att få 

enskilda samtal med tilldelade kontaktpersoner, eller personal övrigt, var också något som de 

motiverade upplevde vara svårt att få. De motiverade tyckte att det påtvingade institutionslivet 

mest var en förvaring och sysslolöshet. Den omständigheten var negativ och kunde leda till att 

motivationen för behandling bleknade (ibid).  

Enligt Ekendahl (2001) så var det både i den omotiverade och motiverade gruppen som de 

upplevde att tvångsvården var en form av förvaring. Den vanligaste synen på förvaringen var 

att den sågs som ett stort och motivationshämmande problem inom tvångsvården, samtidigt 

som det fanns några som upplevde den som meningsfull och behövlig (ibid).  

Den omotiverade gruppen var mycket kritisk till att tvingas vara på institution och bli inlåst 

(Ekendahl, 2001). Samtidigt sågs den som nödvändig för att få vila upp kroppen, eftersom det 

fysiska tillståndet var dåligt efter missbruket. Tyvärr så räckte inte den positiva aspekten för 

att kunna överskugga det obehag som personerna upplevde. De visste att det inte leder till 

varaktig förbättring av livssituationen eftersom majoriteten redan tidigare hade erfarenhet av 

tvångsvård. Så länge inte vården var frivillig så ansågs arrangemanget som helt meningslöst. 

De upplevde att de fick en sämre situation socialt och psykiskt eftersom de tvingades befinna 

sig i ett påtvingat sammanhang. Hatet gentemot samhället växte hos de intagna på grund av 

övervakningen och inlåsningen. Det beskrevs som förnedrande att under perioder av inlåsning 

bara ha tillgång till ett tv-rum och en korridor. Detta ledde till en minskad tillit till deras 

erbjudna eller påtvingade rehabiliteringsinsatser. Det skedde även en ökad ovilja gentemot 

myndigheterna på grund av den psykiska nedbrytningen (ibid).  

Ekendahl (2001) skriver att viljan till förändring påverkas negativt av tvånget och att det 

känns konstigt att inte få välja själv var man ska vara. Att de intagna blev ifråntagna sina 

vanliga vardagssysslor, som exempelvis att sköta sin egen ekonomi och att få promenera vart 

man vill, innebar nya obehagliga erfarenheter. De hade även svårt att förlika sig med att under 

vissa perioder vara inlåst som i ett fängelse, trots att de problem de hade egentligen bara 

drabbade dem själva. Det upplevdes stigmatiserande och orättvist när de blev behandlade som 

”kriminella” fast de hade erkänt missbruksproblemet. Denna aspekt kändes extra kraftig hos 

de motiverade som hade gjort allt för att komma in i vårdsystemet. Det händelsefattiga 

institutionslivet kändes väldigt psykiskt påfrestande för de intagna, både de motiverade och 

omotiverade (ibid).  

När de intervjuade fick förfrågan att beskriva LVM-hemmen så sa de att det var en 

förvaringsplats för oönskade och hopplösa människor, ett dårhus eller en ”mänsklig soptipp” 

(Ekendahl, 2001). De genomtänkta åtgärder som var ämnade för att göra de intagna mer 

behandlingsmotiverade, som exempelvis hot och bestraffningar i form av t.ex. indragna 

permissioner eller förvägrade anhörigbesök, upplevdes av de intagna mer som utryck för 

repression. Det eländiga livet i tvångsvården betraktades som ytterligare ett exempel på hur 

misslyckad man är som samhällsmedborgare. Den omotiverade gruppen av intervjupersoner 

ansåg att LVM-vården saknade resurser och kompetens. Denna aspekt ansågs ha ett samband 

med att relationen mellan personal och intagen ofrånkomligen blev präglad av nödlösningar, 

tillkortakommanden och besvikelser. De som var mest kritiska till personalstyrkan ansåg att 

de var en samling inkompetenta idioter som gjorde allt för att bryta ned de intagna. För att de 

intagna skulle bli godtagbart bemötta upplevde de att de var tvungna att fjäska, annars blev de 

nonchalerade och orättvist behandlade. Samtidigt så sa de motiverade att stämningen på 
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LVM-hemmen var god och att de träffade fina människor och var i en trygg atmosfär. De 

upplevde att det var tryggt för att de var långt ifrån samhällets och missbrukarlivets hårda 

yttre förhållanden. För att upprätta och bevara motivationen för behandling och för att 

tvångsvården ska vara möjlig att stå ut med så behövs de positiva omständigheterna som en 

grund. De negativa omständigheterna som framställdes handlade ofta om institutionens 

struktur av människor. Att leva med personer som man överhuvudtaget inte har något 

gemensamt med, förutom missbruk, är inte lätt och detta tvingades de intagna att klara av 

(ibid).  

De intervjuade upplevde att det fanns flera omständigheter i missbrukarens liv som trycker 

ner möjligheterna till autonomi (Ekendahl, 2001). När det gällde det individuella så var det, 

förutom alkohol/narkotikakonsumtionen, personliga egenskaper som bristande viljestyrka och 

självbedrägeri. De orkade helt enkelt inte att ta itu med det som uppfattades vara problemet, 

eller att det kommer att bli bra i framtiden, trots erfarenhet av det motsatta. De kände också att 

det var svårt att hävda den egna viljan inför andra människor. Några menade att specifika 

personlighetsdrag hämmar handlingsfriheten. Ett extremt dåligt självförtroende gör det 

omöjligt att leva ett normalt socialt liv. Ett väldigt skiftande humör gör att det är svårt att hålla 

fast vid tidigare etablerade handlingsstrategier. Att ha en alltför kraftig önskan om att få sin 

vilja igenom kan skapa relationsproblem med myndigheter. Psykotiska tillstånd eller 

manodepressiva perioder gör det nästan omöjligt att handla autonomt och att styra livet (ibid).   

Konstruktionen av de kriminellas tankevärld 

På grund av vår bakgrund, analysförmåga och sinnesstämning så väljer vi att tolka situationer 

därefter (Bergström, 2004). Det är här som vi visar att vår frihet inte är självklart total. Tack 

vare vår personliga historia och rådande omständigheter så är vår valmöjlighet begränsad. Vi 

har ett val inom dessa ramar. På samma sätt så tar kriminella beslut och gör val. Brottet kan 

ses som slutet på en lång beslutsprocess och verka vara enda alternativet. I ett tidigare skede 

har den kriminelle gjort andra val som försatt honom/henne i den situationen (ibid).  

I den kriminelles tankevärld finns sambandet mellan dennes uppväxt och möjligheter att fatta 

beslut (Bergström, 2004). Vi har idag dessa kunskaper om tankeprocesser och dess 

utveckling. Redan under vår barndom och tonårstid så formas våra tankemönster. Grunden 

läggs under den tiden för de framtida värdesystem som rättfärdigar och underhåller de 

kriminella handlingarna. Därför är det viktigt att vi får en förståelse om den kriminelles 

tankevärld och handlingar. För insatser med syftet att få bukt med kriminaliteten så behövs 

den kunskapen (ibid).  

Kriminella har tankemönster och de utvecklas av de grundläggande livsvillkoren, det är dem 

som utgör ramarna (Bergström, 2004). I dessa ramar så skapas individens tankar och känslor. 

Även på grund av de val de gör och de uppgifter som de ställs inför i livet så påverkas 

tankemönstret. Olika tankemodeller och tankemönster kommer ifrån alla influenser, konflikter 

och problemlösningar som en tonåring tvingas göra.  

Den kriminelle fortsätter att leva på en omognare nivå när alla andra människor lär sig att ta 

ansvar och kontrollera sina impulser (Bergström, 2004). Rättfärdigande är ett av 

tankemönstren som den kriminelle kan utveckla. Det innebär att den kriminelle rättfärdigar 

sina olagliga handlingar. Det kan visa sig i kommentarer som: Varför ska jag inte stjäla när till 

och med Svensson stjäl på jobbet? Rättfärdigandet används även av ”vanliga” människor när 

de t.ex. skattefifflar eller jobbar svart. De kriminella talar om samhället som orättvist, och det 

kan aldrig betraktas objektivt eftersom alla människor uppfattar orättvisa på olika sätt. Det 

kan till och med gå så långt att offret kan få skulden av den som har utfört den kriminella 
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handlingen, speciellt då i våldtäktsmål. Detta tankemönster finns även hos alkoholister och då 

handlar det om att rättfärdiga supandet (ibid).  

Avskärmning är ett annat tankemönster och den används för att kunna utföra vissa brott och 

för att dämpa ångesten, oron och rädslan (Bergström, 2004). Det kan betraktas som en 

”mental träning” som kan utvecklas av den kriminelle för att kunna utestänga 

varningssignaler och rädsla. Ett knep kan vara att ladda upp inför ett brott, s.k. peptalk. Det 

kan fås fram av droger eller våldsfilmer. Den mildare varianten som används av ungdomar är 

att de helt enkelt ”stänger av”. Om den som har stängt av mot förmodan skulle prata så skulle 

det komma ut ord som: ”Dra åt helvete” eller något liknande (ibid).  

Utvaldhet är ett tankemönster som också kan kallas ”berättigande” (Bergström, 2004). Här 

har den kriminelle en världsbild att han/hon är berättigad till att vara kriminell. Detta 

tankemönster används för att döva det dåliga samvetet. Tron ligger på att universum utgår 

ifrån den kriminelle och dennes behov. Vid stölder så kan den kriminelle ange en rad 

anledningar varför det är okej för honom/henne att ta sakerna. Anledningen kan riktas mot 

samhället stort eller enskilda individer. Inom Anonyma Alkoholister så används begreppet 

”King Baby”, denne tål inte motgångar och hans/hennes vilja kan uttryckas: ”Jag vill ha det 

jag vill när jag vill ha det” (ibid). 

Makt och kontrollbehov visar sig i att den kriminelle ofta är besatt av tanken att kunna 

kontrollera sin omgivning (Bergström, 2004). Detta tankemönster bottnar i dålig självkänsla, 

en med s.k. skampersonlighet. Denna skam kommer ifrån en stark känsla av värdelöshet. 

Skamkänslan har ofta utvecklats tidigt i den kriminelles personlighet, och just därför sätter 

den sig väldigt hårt. På grund av skamkänslan så krävs en yttre kontroll över andra människor. 

Detta görs i ett försök i att kompensera bristen av inre kontroll. Den kriminelle vill ha 

dominans och det kan visas genom användning av våld eller hot om våld. Det kan även göras 

försök till dominans med ilska eller förödmjukelse, håna och kränkning. Dessa försök görs för 

att dölja skamkänslan och då behövs makt eller kontroll över någon, att skryta och skrävla till 

sin omgivning, att göra sig till en King Baby. Tatueringar, pråliga juveler, utmanande eller 

extremt uppseendeväckande klädsel eller extremt kroppsbygge är den kriminelles försök till 

att dölja sin inre osäkerhet (ibid).  

Sentimentalitet är motsvarandet till rättfärdigande, fast här hänvisar den kriminelle till sina 

egna förtjänster (Bergström (2004). Den fungerar på så sätt att om jag gör bra saker så får jag 

också göra dåliga. Ett exempel för att förklara enkelt. På frågan varför säljer du hasch? Här 

kan han/hon svara att ”Jag har minsann jobbat och betalat skatt”. Detta tankemönster används 

också av alkoholister. Det visas då i att alkoholisten köper presenter för att rättfärdiga fyllan, 

en form av manipulation. Kallas av AA som Unkna tankar. Även alkoholisters och 

kriminellas anhöriga har en tendens att hamna med samma tankemönster, sentimentalitet. Det 

kan visa sig att den anhöriga kan svara på frågan varför han/hon inte lämnar den 

kriminelle/alkoholisten: ”Mot mig är han så snäll” (ibid).  

Superoptimism är ett tankemönster som kommer fram då en kriminell gör en massa brott som 

han/hon inte åker fast för (Bergström, 2004). I teorin så kommer ett gripande till slut ske men 

han/hon förväxlar sina önskningar med verkligheten. De ser inte hela verkligheten och 

överskattar sin förmåga. Den kriminelle intalar sig hela tiden att den här gången kommer jag 

att klara mig. Innan superoptimist skurken lägger av så planeras alltid ”en sista stöt”. Detta är 

så klart ett självbedrägeri eftersom runt hörnet kommer alltid ett nytt fantastiskt brott. Även 

detta tankemönster finns i andra personligheter, ex alkoholisten som säger: ”Bara en sista 

gång”. Varför den kriminelle alltid åker fast är för att de vill slicka sig i omvärldens beröm, 

mycket skryt förekommer om brotten och det är anledningen till det slutgiltiga fallet (ibid).  
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Ett tankemönster har flera vanliga kriminella tankebanor, det är i Intellektuell lättja 

(Bergström, 2004). Det handlar helt enkelt om att den kriminelle väljer den lättaste utvägen. 

Det kan jämföras med en sprinter, det ska gå fort. Snabba belöningar, undvikande av smärta 

och ta sig ur situationer som i slutändan kan kosta mer är vanliga företeelser. Exempelvis vid 

försovning så undviker de att ringa och meddela det, alltså enklast att stanna hemma. Det 

finns fantastiska planer på att bli rik, de öppnar en firma utan någon som helst erfarenhet. De 

undviker tydlig kommunikation, allt för att inte riskera hållas ansvarig för sina handlingar 

(ibid).  

Osammanhängande tankar är då den kriminelle har en oförmåga att hålla ut, resonera logiskt 

eller sätta upp verkliga mål för sig själv (Bergström, 2004). En kriminell som har de s.k. 

spinnande tankarna (tankekedjor som studsar från en association till en annan) är svåra för 

andra att hänga med på. Det upplevs som förvirrande att prata med en sådan person, oftast så 

pratar den kriminelle väldigt mycket men får väldigt lite sagt. I ett samtal så kan kommentarer 

om omgivningen glida in. Det är ett fåtal kriminella som fungerar på det här sättet men de 

som gör det är de tyngst belastade. De har en oförmåga att se samband mellan olika händelser. 

Den kriminella startar gärna hundra projekt men släpper allt om någonting intressant dyker 

upp. Ett motto som AA har utvecklat för att motverka denna tendens, som även finns hos 

alkoholister, är: En dag i taget och Det viktigaste först (ibid).     

Miljöterapi som behandlingsform 

Hasselapedagogiken har en speciell miljöterapeutisk behandlingsform (Fridell, 1996). Detta 

beror på att de i likhet med annan miljöterapi försöker prestera en genomgående och effektiv 

påverkan på individens hela sätt att fungera genom institutionell behandling. Av ideologiska 

skäl så beskrivs inte den som en behandlingsform av företrädare till pedagogiken, utan mer 

som en utbildning (ibid).   

Miljöterapi är en systematisk utformning av rum, tid, mänskliga relationer och 

atmosfär inom en vårdenhet så att den erbjuder möjligheter för avvikande och 

missanpassade individer att finna självkänsla och kraft till lösning av de problem 

som föranleder vården. (Fridell: 1996, s.25) 

Miljöterapi som begrepp har kommit att innefatta olika behandlingsformer (Fridell, 1996). För 

att sammanfatta miljöterapi med andra ord är ”behandlingstekniker och behandlingsstrategier 

för institutionsförändring som syftar till demokratisering och psykoterapeutiskt vårdklimat”. 

Främst så representerar begreppet ett systematiskt tillämpat organisationsperspektiv eftersom 

medlemmarnas attityder och beteenden påverkas av hela institutionen. Med den uppfattningen 

är inte miljöterapi någon esoterisk företeelse vars inverkan och betydelse bara innefattar en 

avgränsad patientgrupp eller en bestämd epok. Den är en av de första konsekventa 

tillämpningarna av organisationsteori på vårdorganisationer. En miljöterapeutisk 

behandlingsform kan tillämpas på grupper av missbrukare samtidigt som patientgrupper med 

psykos (ibid).  

Det finns fem inriktningar av behandling till att förändra människors beteende där den yttre 

miljön systematisk används (Fridell, 1996). Skillnaden ligger i hur hög grad som påverkan 

struktureras. Typ I var en unik typ av miljöterapi som användes som behandling av kriminella 

barn i början på 1920-talet. Den typen av miljöterapi var inspirerad av Freuds psykoanalytiska 

teori och av Alfred Adlers socialpsykologiskt influerade förståelsemodeller. August Aichorn 

grundade sitt behandlingshem för kriminella barn och ungdomar år 1907, och använde sig av 

miljöterapi typ 1 som behandlingsmodell. De barn som främst behandlades var de psykotiska 

och utagerande neurotiska. Aichorn ansåg att det första nödvändiga steget i behandlingen var 
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att modifiera barnens försvars- och samvetsfunktioner för att långsiktigt möjliggöra mer 

permanenta beteendeförändringar.  Denna behandlingsform användes i Barnbyn Skå i Ekerö 

utanför Stockholm (ibid).  

Lite senare kom en Maxwell Jones på att det var nödvändigt att kombinera aktiverande 

metoder – från socioterapeutiska tekniker till psykoterapeutiska korttidsformer - för att hejda 

allvarliga psykomatiska tillstånd (Fridell, 1996). Detta var typ II som började ta form. Jones 

ansåg att det var nödvändigt att använda gruppmöten och gruppsamtal som arbetsformer. Om 

patienterna fick vara delaktiga i behandlingen så ansåg Jones att detta skulle fostra de 

konstruktiva sidorna hos deltagarna. Det centrala med Jones filosofi var begreppet ”living-

learning”. För återanpassning till ett liv i samhället utanför så skulle varje situation i vardagen 

användas som redskap. Typ II användes i Dennicketorp på 1960-talet (ibid).  

Typ II modellen inspirerade till ett nytt radikalt tänkande i delar av det psykiatriska samfundet 

vilket ledde till en utveckling av typ III (Fridell, 1996). Denna benämndes ”psykiatrisk 

miljöterapi”. Den psykiatriska vården var tvungen att förändra typ II modellen eftersom 

experiment visade att konsekventa terapeutiska samhällen med totalinflytande från patienter 

inte gick att skapa inom ramen för den psykiatriska vården. Detta ledde till en miljöterapi i 

institutionell sjukhusmiljö. Denna användes på Långbro under 1970-talet (ibid).  

Den amerikanska typen av miljöterapi blev typ IV (Fridell, 1996). Den har ett radikalt 

idéhistoriskt utvecklingsperspektiv jämfört med de europeiska varianterna. Den här formen är 

mer eller mindre religiöst inspirerade självhjälpsrörelser. Det finns en förankring i ”andlighet” 

och en betoning av individens frihet och rätt till att själv aktivt bidra till sin rehabilitering. 

Detta var en stor skillnad jämfört med de europeiska varianterna som hade en betoning på 

professionalism. De mest kända som har hämtat inspiration från typ IV är AA (Alcoholics 

Anonymous) och NA (Narcotics Anonymous). Detta tog fart under 1970-talet (ibid).  

Den femte och sista varianten (typ V) är institutionell tvångsvård som använder 

miljöterapeutiska behandlingsformer (Fridell, 1996). Det innebär att klienterna är där på 

grund av straffrättsliga och socialrättsliga åtgärder. Denna verksamhet användes i 

Österåkerprojektet. Två unika behandlingsformer i Sverige är LVU och LVM vården som är 

till för personer som har dömts till behandling. Den mest kända behandlingsformen inom typ 

V är Hasselapedagogiken. Den har blivit ett viktigt redskap i behandlingen av missbrukare. 

Den modellen är också den som har starkast politisk prägel (ibid). 

Socialtjänstens historia i barnavårdsreformer 

Socialtjänsten växte fram och blev en del av den svenska socialpolitiken, ifrån att vara en 

individinriktad fattigvård (Grönwall & Holgersson, 2004). De första ”moderna” 

socialvårdslagarna trädde i kraft strax efter sekelskiftet, 1902 års barnavårdslagar, 1913 års 

alkoholistlag och 1913 års fattigvårdslag. Barnavårdsreformer utvecklades eftersom den då 

pågående samhällsomvandlingen aktualiserade även barnens situation. 

Samhällsomvandlingen innebar att det skedde ett språng i den kapitalistiska västvärldens 

ekonomiska utveckling. Nya maskiner och brukningsmetoder inom jordbruket introducerades 

vilket ledde till minskat behov av arbetskraft. Detta drabbade barnen i sin tur eftersom de då 

drog omkring på vägarna och i städerna utan kunna försörja sig. Det fanns inte längre ett 

behov av barnarbetet på grund av de nya maskinerna. En bit in i 1900-talet upphördes 

barnarbete i Sverige. Dessa barnavårdsreformer som genomfördes 1902 var tillför att de 

omkring strövande barnen ansågs vara det uppväxande släktets ”sedliga förvildning”. En lag 

om tvångsuppfostran kom och straffmyndighetsåldern höjdes från 14 till 15 år. Detta innebar 

att barn mellan 15 och 18 år kunde dömas till tvångsuppfostran på allmän uppfostringsanstalt 
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istället för straff. En vanartslag trädde i kraft. Det medförde att samhället kunde 

tvångsomhänderta barn under 15 år som ansågs vara ”vanartade” eller ”i sedligt avseende 

försummade”. Detta beslutades av länsstyrelsen och gjordes med eller utan föräldrarnas vilja 

(ibid).  

En lag om fosterbarns vård kom för att förbättra de svåra förhållandena för fosterbarnen 

(Grönwall & Holgersson, 2004). Lagen gällde först bara barn upp till 7 år men den visade att 

samhället hade ett ansvar gentemot fosterbarnen. En ny barnavårdslag kom 1924 och det 

innebar att en särskild barnavårdsnämnd upprättades. Denna barnavårdsnämnd skulle finnas i 

varje kommun och grunderna för ingripande var misshandel eller vanvård i hemmet. Att 

behandla med socialrättsliga tvångsåtgärder har setts som traditioner i svensk socialvård och 

har fått benämningen den repressiva traditionen eller repression (ibid).  

Nästa barnavårdslag som kom trädde i kraft 1960 (Grönwall & Holgersson, 2004). Den 

innefattade kompletteringar som exempelvis att den enskilde fick möjligheter att hävda sina 

intressen gentemot barnavårdsnämnden. De fick anlita ett biträde för att få komma till tals 

med nämnden och få veta beslutets grunder. Den nya lagen gav även rätten att omhänderta 

ungdom för utredning, exempelvis för att hindra brottslig eller skadlig verksamhet. Polisen 

fick tillstånd att ta ”asocial” ungdom i tillfälligt förvar (ibid).  

Det kom en livlig och känsloladdad debatt kring tvångsomhändertaganden av barn som 

startade under 1980-talet (Grönwall & Holgersson, 2004). Debatten kring ämnet gick starkt 

isär. Den ena sidan ansåg att för få barn blev omhändertagna och den andra sidan tyckte att 

det var för många barn som omhändertogs i Sverige. Den ena sidan ansåg att de biologiska 

föräldrarna inte går att ersätta med familjehemsföräldrar, samtidigt som den andra sidan ansåg 

att familjehemsföräldrar kan överta det psykologiska föräldraskapet (ibid).  

Det relationsorienterade synsättet som startade ledde till att man in i det längsta undviker 

omhändertagande (Grönwall & Holgersson, 2004). Istället läggs stora ansträngningar på att 

behandla barn och föräldrar tillsammans. Till grund för 1990 års LVU hamnade det 

relationsorienterade synsättet som en huvudsak i lagförslaget. Det innebar att 

omhändertagande ska ses som en gynnsam lösning för barnet. Det läggs stor vikt på 

känslomässigt trygga förhållanden till familjehemsföräldrar, att en ersättningsplacering 

planeras endast i de fall som man anser det nödvändigt och att barnets förhållande till 

familjehemsföräldrarna är viktigare än relationen till de biologiska föräldrarna (ibid).  

Maktanalysens tänkare 

Filosofen Michel Foucault 

Foucault influerades av strukturalismens antihumanism och då speciellt synen på att individen 

var definitivt fångad i språkliga strukturer respektive det undermedvetnas driftliv (Nilsson, 

2008). Det som speciellt fastnade hos Foucault var Nietzsches tes om sambandet mellan 

kunskap och makt. Det kom att visa sig att just den tesen blev en stor del av Foucaults 

tänkande. Han talade om språket som omedvetna strukturer som styr människan. Dessa 

strukturer avgör mönstret för hur vi tänker och talar. Det var inte längre möjligt att hålla fast 

vid uppfattningen om ett autonomt och självreflexivt subjekt. Foucault använde sig av 

diskursiva formationer. Det innebar att han studerade hur orden och begreppen fördelades, 

skingrades och frambringade olika typer av regelbundenheter. Den diskursen som metod 

fastställde mer genom vad den uteslöt och begränsades genom vad den innehöll. Foucault var 

inte intresserad av vad som var sant eller falskt i någon slags epistemologisk mening. Det som 

han var ute efter var att beskriva och analysera kunskapsproduktionens procedurer, praktiker 
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och institutioner, helt enkelt produktionen av sanningar. Varje samhälle har sina speciella 

makt- och kunskapsregimer som producerar sanningar. Det som ses som sanningar är alltså en 

effekt av olika diskursiva och maktimpregnerade praktiker. Det är makten som får sanningen 

att börja existera (ibid).  

Den kritik som Foucault lade fram i sina maktanalyser handlade om två av modernitetens 

mest omhuldade föreställningar: dels att sanning kunde betraktas på ett opartiskt och objektivt 

sätt, dels att kunskapen skiljdes från makt (Nilsson, 2008). För Foucault så har sanning både 

en etisk och politisk betydelse. De maktrelationer som dominerar vid olika tidpunkter kommer 

ifrån de historiskt producerade sanningarna. Han hade ett intresse för humanvetenskapen och 

det som han ansåg var unikt är att människan samtidigt är både subjekt och objekt för den 

kunskap som skapas. De sanningar som skapas har utgörande effekter på studieobjekten 

själva. Vi blir till subjekt genom vetandet. På samma gång som att bli till den vi blir så skapar 

vi oss själva på ett visst sätt- man, kvinna, kriminell, missbrukare, homosexuell eller vad som 

helst (ibid). 

Det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det är omöjligt för kunskapen 

att inte framkalla makt. (Nilsson: 2008, s.84) 

Michel Foucault kan ses som en filosof och samhällskritiker, eller varför inte bara filosof, 

benämning som filosof och idéhistoriker har också förekommit (Nilsson, 2007). Det finns 

några aspekter på det problematiska förhållandet mellan Foucault och historievetenskapen 

som kan vara värda att diskutera. Hans maktanalytiska tänkesätt utmärks av flera viktiga 

insikter som historievetenskapen skulle kunna dra nytta av så det vore olyckligt om dessa 

övergavs. Både ideologi och diskurs finns inom Foucaults ramar, där ideologi står för det 

normativa och mer avsiktligt utformade uttalanden medans diskurser arbetar mera utstuderat i 

form av olika ”sanningar”. Ideologin kan betraktas uttrycka en specifik grupps beskrivning av 

sig själv och andra medans diskursen är mer på en övergripande nivå som sätter gränser för 

det tänkbara i en bestämd text. En Foucault inspirerad förståelse av makt kan beskrivas ha ett 

samband med kunskapsproduktionen, men även av en karaktär att makt kan ses som över- och 

underordning (ibid).  

Av Foucaults texter framgår det tydligt att det inte bara finns en Foucault (Nilsson, 2007). 

Han hade en strävan att alltid utvecklas i ett motsägelsefri och fortlöpande tankesystem. 

Jämfört med andra tänkare så modifierade Foucault sina angreppssätt och problematiseringar 

ofta. Han betraktade sina arbeten som provisoriska och det ansåg han inte vara ett problem, 

tvärtom så menade han att det bara utvecklade honom som människa och forskare. 

Historievetenskapen kolliderade med Foucaults uppfattning om historien. Detta berodde på 

hans sätt att skriva om s.k. nutidshistoria. Han sammanförde vårt nu med specifika delar av 

historien. Hans analys innebar att urskilja de händelser, små avvikelser, hypoteser och 

missräkningar som förärat början till det som betyder något för oss idag. Foucault hade en 

misstänksamhet mot alla former av humanism och subjektstänkande, detta förändrades vid 

senare skrifter. Han menade att subjektet kom ifrån alla diskurser, praktiker och 

maktrelationer, vilket enligt honom är krafter som påverkar på och genom kroppen. Han var 

aldrig intresserad att hitta sanningar utan ville istället problematisera vårt samhälle och hur det 

är uppbyggt (ibid).  
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Den övervakande makten i samhället 

Kontrollen av den avvikande individens historia 

Vi är alla socialiserade in i detta samhälle och därför kan det vara svårt att uppfatta 

vetenskapens ideologiska funktioner i vårt eget samhälle (Thurén, 2007). Däremot så 

framträder de väldigt igenkännande om vi betraktar andra samhällen. Vi kan se groteska 

exempel på vetenskapliga legitimerade förtryck längre bak i tiden, vi behöver bara gå tillbaka 

till 1800-talet för att observera dessa, som för oss idag känns väldigt ovetenskapliga (ibid).  

En nutidshistoria innebär att historikern gör en historiskt grundad analys om nutidens 

samhälle (Hultqvist & Petersson, 1995). Den moderna problematiken om individen och 

samhället är det centrala i det nutidshistoriska perspektivet. Den samhälliga produktionen av 

kunskap har en samverkan med maktens utövande i samhället. Den tidsbestämda 

konfigurationen mellan makt och kunskap var Foucaults syn på nuet. Exempel på historisk 

kreativitet var hur den svenska välfärdsstaten under 1930- och -40 talet utvecklade samhället 

till att omforma den sociala individen, så att denne skulle klara av den nya tidens mer 

storskaliga villkor. Poängen med detta var att individerna behövde maximera livet. De 

behövde nyttiggöra de krafter och energier som fanns hos medborgarna. Detta kallades av 

Foucault för biopolitik och refereras … till en politik inriktad på kroppar som levande varelser 

och som populationer, det är en politik som tog ansvar för livsprocesserna och tog sig an att 

kontrollera och modifiera dem (Hultqvist & Petersson: 1995, s. 17). Behovet av människor 

som både var vitala och friska och villiga att placera sig i den industriella kulturen ökade på 

grund av den framväxande kapitalismen och industrisamhället. Individen och samhället 

hamnade i denna biopolitiska inramning och startade den moderna tidens allsidiga 

undersöknings- och forskningsstrategier. Befolkningen började vid det laget att kartläggas och 

undersökas, och det gjordes i åldersprofiler, sociala egenskaper undersöktes, intelligensen 

fastställdes, stresståligheten klassificerades. Foucaults arbeten visar hur en allt skarpare 

sammanslagning av vetenskaplig kunskapsbildning och historiskt utformade praktiker 

(politiska) sker. Effekterna av dessa sammanslagningar syns tydligt i pedagogiken, 

undervisningen, sociala arbetet och beteende- och socialvetenskaperna. Det har resulterat till 

en normbildning och den visar sig inom ramen för vetenskapen, s.k. internt. Dessa interna 

normsystem får även externa konsekvenser. En av konsekvenserna är en moralfilosofisk 

fråga. Människan är en varelse med förmågan att fatta moraliska omdömen, inte ett objekt 

bland alla andra objekt. Människan är ett autonomt subjekt och den rollen måste de få vara 

tilldelad (ibid).        

Ända från 1600-talet har Sverige och Europa haft ett intresse att undersöka och kontrollera 

befolkningens liv och levnadssätt (Beronius, 1994). Det började med kyrkoböckerna och 

folkräkningen, men utvecklades senare till behovet av mer kontroll av hur man skulle kunna 

påverka och förutse befolkningsutvecklingen. Det ledde till att nya uppgifter började skrivas 

ner och bokföras, t.ex. åldersklasser, dödsorsaker, äktenskap, fruktsamhet, ståndstillhörlighet 

och sjukdomar. Folkets hälsa blev ett politiskt problem och är det än idag. Under historiens 

lopp har de olika praktikerna haft en förenad grundorientering som kan förklara förekomsten 

av likartade praktiker inom olikartade fält (ibid).  

För att kunna beräkna och kontrollera individen och hennes omgivning så har vetenskaperna 

om människan varit engagerade att producera kunskap och verktyg för just det ändamålet 

(Beronius, 1994). Det betyder att praktiker organiserar befolkningen eller specificerade delar 

av den som objekt i syfte att kontrollera dess leverne. Foucault hade kallat det ”bio-makt”. De 

kunskaper som vetenskaperna kommer fram till blir en normativ ställning. Det goda och det 

dåliga hos människan behandlas, det ska skilja mellan rätt och fel, och mellan bra och dåligt 
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beteende. Alla vetenskaper om människan är då också moraliska vetenskaper. Den fråga som 

då sociologin, psykologin, pedagogiken och medicinen försöker svara på är hur vi ska leva. Vi 

hade kommit till en punkt då kroppen upptäcktes som objekt och blev en måltavla för makt. 

Kroppen började behandlas som något som kunde underkuvas, förändras, användas och 

förbättras. Olika tekniker användes för att kunna analysera, förmana och forma kroppen. 

Kroppen blev ett föremål för kontroll, omsorg och vetande. Kroppen var inte bara en 

biologisk plats, utan den var också ett objekt för praktiker och diskurser om makt, ideologi 

och ekonomi. Kroppen blev indragen i ett projekt om social ordning (ibid).  

Normens makt framträdde och det innebar regler för hur ett hälsobringande liv ska se ut 

(Beronius, 1994). Dessa regler involverade inte bara kroppen utan även själen. Det fanns 

regler på klädsel, nöjen, passioner och sexualitet osv. Det skedde en normalisering av 

människan, hennes beteende, hennes individuella och sociala liv. I slutet på 1800-talet började 

det läggas större fokus på det sociala livet. Några av välfärdssamhällets kunskapspraktiker, 

bl.a. sociologi, psykologi, pedagogik och medicin, bidrog till att forma våra levnadsvanor, 

talar om vilka vi är, och uttrycker de problem som upptar oss. Målet med normaliseringen var 

att kunna skära bort det ”onda”. Historiskt har det funnits två sätt att hantera hot mot det 

annorlunda. En var avvisandet och uteslutandet, och den andra var neutralisering och 

införlivning (ibid).  

De moderna inkvisitoriska institutioner som finns i detta århundrade är en seriekopplad 

anordning som består av olika delar rättsliga, medicinska, psykiatriska och sociala 

undersökningspraktiker (Beronius, 1994). Det rättsliga systemet har på det här sättet kunnat 

hantera minderåriga brottslingar som idag sköts av inte bara polis och domare, utan även 

kunskapsspecialister som socialsekreterare, barnavårdsmän, kuratorer, psykologer o.s.v. Att 

just använda en läkare i fall som är rättsliga är för att kunna få en bedömning huruvida en 

brottsling är vid sina sinnen. I dessa fall så står läkaren för en specialistkompetens som kan 

användas när det krävs en ”objektiv” bedömning. Ett annat tillfälle som kunskapsspecialister 

kan hjälpa till med sin expertis är när ungdomar åker fast för brott, den som då kontaktas är en 

barnavårdsinspektör. Inspektören tar hjälp av frågor för att komma fram till varför problemen 

uppstår. När dessa frågor är svarade så är det inspektören som får använda svaren och göra en 

”analys” av den gripne och ge sin syn på saken (ibid).  

Den diskurs som förs av experter förvandlar den tilltalade till den omtalade, de blir ett objekt 

för kunskap (Beronius, 1994). Idag finns det ett intresse i samhället att inte bara förändra den 

redan etablerade brottslingen, utan även att disciplinera han/hon som har utfört ett brott. Det 

syns inte bara i samhällets normsystem och rättsliga lagar utan även i den diskursiva och 

praktiska människomanipulering som sociologin, pedagogiken, psykiatrin och medicinen 

visar. När alla kunskapsspecialister deltar i analysen, upprättandet och bedömningen av den 

dömde så blir det ett medel, en teknik att få alla att inse vad som är bäst för den dömde. Det 

väsentliga är inte nå längre att verkställa ett straff, utan det ligger nu en stor fokus på att finna 

de effektivaste sätten att förändra den dömde, efter att denne har blivit analyserad av alla 

experter (ibid).   

Social normalitet som social hälsa 

Börjesson och Palmblad (2003) har analyserat material som tar upp kulturellt bestämda 

skildringar av det önskvärda barnet. De skriver att barn som framkallar förundran och vilja att 

åtgärda är de som ses som problembarn. Forskningsarbetet är riktat mot samhällets 

institutioner och experter som har som uppgift att kontrollera barnen och deras föräldrar. I de 

stora arkiven samlas barnproblemen i form av rapporteringar och testningar. Problembarn i 

samhället började på allvar skapas vid sekelskiftet 1900 och sedan dess har det funnits olika 
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aktörer som framstår som experter på området. Dessa experter finns inom läraryrket, 

läkarkåren, psykologin, socialtjänsten, fritidsverksamheter och så vidare. Yrkesexperterna 

menar besitta kompetensen att förklara, hantera och förebygga barns och ungdomars problem. 

Det finns en klar bild hos dessa experter hur en god barndom ter sig, både när det gäller barn 

och barns goda utveckling (ibid).  

Normalitet och socialitet är begrepp som är centrala i detta sammanhang (Börjesson och 

Palmblad, 2003). Det var artonhundratalets socialstatistiker som bidrog till att göra 

normalitetsbegreppet vetenskapligt och tekniskt. Längd, vikt, intelligens och 

moraluppfattningar var karakteristiskt individuella och kunde jämföras med varandra. Genom 

sammanslagna uppgifter så utvecklades möjligheten att identifiera, klassificera och åtgärda 

normalavvikelser. Ett tillstånd som ”normal” kan syfta på önskvärd, regelmässig, vanlig, 

typisk, eller eftersträvansvärt. I samhället fick begreppet ”normal” en stor slagkraft. Skolor, 

uppfostringsanstalter, fängelser och mentalsjukhus som är samhällets bärande institutioner för 

social styrning blev vid det laget väldigt bundet av normalitetstänkandet. Den stora uppgiften 

för människoexperterna blev att ange vad kännetecknen på den normala individen var, samt 

att framställa tekniker för att föra tillbaka avvikare till normalitet, till korrekt medborgarskap. 

Experterna fick normalitet att bli explicitare i socialitet. De rätta sociala funktionerna och 

likaså socialitet blev en bedömningsgrund hur en normal individ bör vara. Idag kännetecknar 

vi detta som ”social kompetens” (ibid).  

Det finns en ackumulation av ord utan struktur som på olika sätt hör ihop med syftet att 

förutsäga en persons agerande (Börjesson & Palmblad, 2003). Ord som trevlighet, 

vederhäftighet, följsamhet och kreativitet är några av dem. Ett sympatiskt och välvilligt barn 

är ett balanserat barn. Inåtvändhet ses som negativt, vilket inte alls behöver vara fallet då 

utåtriktat kan ge negativa orosmoment. Vederhäftighet kan slå över till självtillräckliga, de 

som bara ser sig själva som referenser. Det kan också bli att de påverkas av sociala 

förväntningar och formar sig därefter. Det är dessa vi brukar kalla ögontjänare som kan ge 

negativa konsekvenser för den själv och andra. Att vara snäll är inte heller alltid positivt, 

speciellt om det sätts ihop med tillgjordhet. Fantasifull och kreativ kan ses som positiva 

betydelser men det gäller bara inom vissa givna ramar. Här kan det ses som negativt om 

fantasin leder till lögner. Kreativitet som en bild av normala barn leder till att barn som inte är 

kreativa ses som långsamma och tröga. Självständighet, tålighet och frimodighet sitter ihop 

med individens autonomi. Att vara självständig innebär att ha ett bra avstånd till andra 

människor. Motsatsen till detta leder då till klängighet. Tålighet och uthållighet ses den 

oberoende utmärkas av. På ena sidan finns den med elefanthud som klarar av både kroppsliga 

och själsliga påfrestningar. Vänder vi på det så kan en individ med felaktig tålighet, speciellt 

då flickor, ses som de ”kalla” och oberörda inför andras omdömen. Dessa flickor ses sakna 

moderlighet, vi kan även nämna henne som pojkflickan. En person som inte ger vika eller har 

självbehärskning är omtyckta egenskaper i vårt land. Tvärtom blir då överkänslig och pjåskig. 

Dessa egenskaper hos en pojke ses med förakt. Oftast relateras detta med att modern har 

daltat med sonen. Frimodighet hos ett barn gör att denne har förmågan att ta för sig här livet, å 

andra sidan så blir för mycket frimodighet en översittare som kapar åt sig alldeles för mycket 

(ibid).  

Det innefattar flera element i rationaliseringsprocessen (Börjesson & Palmblad, 2003). Vissa 

grupper i samhället med auktorisation har fullmakten att beskriva och beteckna problematiska 

människor. På grund av byråkratisering så organiseras problem och problemlösningar efter 

vissa mallar. Detta leder till att konkreta bekymmer hos konkreta människor omvandlas till 

ärenden. Dessa ärenden behandlas gång på gång av funktionärer, detta leder till att deras 

handlingar blir till rutinmässiga steg och operationer. Ärendehanteringen sköts av en specifik 
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funktionär som ansvarar för varje del i steget. Människorna blir klienter och med det avskiljs 

de från det övriga kollektivet och får beteckningar av olika slag. Det sker en objektifiering av 

människan, hon blir ett ”fall”. På grund av detta så skapas ett avstånd mellan den undersökta 

och undersökaren. De undersökta blir otydliga och osynliga som subjekt (ibid).  

Övervakningen av samhället har inte stannat av med tiden (Börjesson & Palmblad, 2003). 

Utan det finns ett socialt kontrollbehov idag som sköts av experter som har kunskaper och 

tekniker som behövs för att åstadkomma en rationell organisering. Det anses att medborgarna 

ska anpassas till samhällets behov. Medborgarna måste lära sig att finna sin plats i tillvaron. 

De måste fostras till att vara aktiva och effektiva. Vi lever i ett hierarkiskt samhälle med 

begränsade platser för privilegierade positioner. De flesta medborgare bör finna sig med det 

de tilldelas att göra. Det sker en styrning på individnivå i samhället som uppfyller 

produktionslivets olika roller. Symbolmakten opererar i vardagliga praktiker i tyst 

samförstånd med dem som utsätts för det och ofta med dem som utövar det. Vi deltar i den 

samhälleliga rörelse som pågår och den bör ske med så lite störningar som möjligt. Vi bör alla 

ha tanken att alla har sin uppgift att sköta och utföra den. Sköter vi detta så ses vi som 

normala (ibid).  

Det finns en övermakt som tuktar och formar barnen och de har väldigt lite att sätta emot den 

makten (Börjesson och Palmblad, 2003). Att ha en ”social hälsa” innebär för individen att 

denne har god social anpassning. Den som då inte uppfyller dessa kriterier har inte en ”social 

hälsa”. Social normalitet innebär att auktoriteterna vilar i bakgrunden, en tystnad från 

experterna är alltså ett tecken på en ”social hälsa”. Under en längre tid har det funnits 

legitimerade experter på barn i samhället och dessa experter agerar som sammanhängande nät 

av observatörer och myndighetsbeslutande funktionärer. Det sociala landskapet med den 

professionella uppgiftslämnaren som är en stor del av rationaliseringsprocessen använder ord 

för att göra sig hörd. Ordets makt ligger i hur företeelser namnges och hur benämnandet 

skapar verklighet. Det handlar om talesmannens delegerade makt. Beroende på 

utgångspunkten så delas den sociala världen upp, betydelsen för hur fenomenet kommer att 

framträda ligger i makten av definition och namngivelse (ibid).     

Börjesson (2002) menar att barn i sig själva inte kan vara avvikande, utan att det avvikande 

beteendet sätts i relation till de kulturella normer, önskningar och strukturer som finns, som 

förändras över tid, vilket vi kan se historiskt sett i samhället. Både barn och vuxna har inte en 

själ som kan återges oberoende av de normer som existerar i samhället och historiskt. 

Korrigeringspolitiken aktiveras när individer bryter mot önskningar och moraliska påbud. I 

vår kultur har det historiskt sätt funnits en besatthet att upptäcka de individer som avviker 

ifrån andra, för att sedan korrigera dem efter den önskvärda normen. I detta så är det 

människovetenskaperna som har sin samhälleliga betydelse. I vår tid så ställs moral och 

politik som den rena och raka motsatsen till vetenskap. Vart gränsen går mellan dessa är svårt 

att se eftersom dessa tre hänger ihop. De hänger ihop i myndighetsutövande av experter, 

vetenskap och vardagskontrollen. I skolan så innebär det att elever som inte uppfyller de 

vetenskapligt uppställda måtten betraktas som defekta på något sätt. I den omfattande 

korrigeringspolitik som pågår varje dag så är en av aktörerna människovetenskaperna. För att 

ett barn ska betraktas som normal så ska ålder, kön och sammanhanget stämma överens med 

måtten (ibid).  

Det handlar inte bara om att betraktas som normal utan barnet måste också kvala in som 

moraliskt önskvärd (Börjesson, 2002). Moral är en grund i människovetenskapen där de utgår 

ifrån sunt förnuft. Studier startas (av mäktiga samhällsgrupper) vid de upplevda problemen, 

hur vi klarar att göra vissa saker, hur vi uppför oss och hur vi ser ut. Efter detta så händer 
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förvetenskapligt, operationalisering av det som vi inte klarar av, standardisering av 

undersökningsmetoder – moralen får en beklädnad av experttermer. I samhället finns det en 

stor tilltro till professionella människovetare och dess vetenskapliga institutioners kunnande 

att komma med väsentliga lösningar på sociala problem. Problem definieras olika från tid till 

annan vilket gör att diagnoser och problembestämningar kommer och går. Avvikande barn 

blir av vetenskaperna och andra experter urskiljda, räknade, förklarade och korrigerade. 

Förutsättningarna för detta urskiljande tonas ner, Barn är omotiverade, har livsstilar som är 

ohälsosamma, har diagnos, har störningar och så vidare. Bristtillstånd i samhället som är 

bestämda är moraliskt konstruerade (ibid).  

Gränsen för avvikande är en relation där det finns gränser för vad som är bra och dåligt i 

enlighet med sociala normer (Börjesson, 2002). Vid alla problemdefinitioner så finns det 

normativa utgångspunkter. Vid ett moraliskt bristtillstånd som är definierat i samhällets 

vardag börjar en vetenskaplig studie för att sedan hitta och avgöra var gränserna för det 

normala ska gå. De avvikande gränserna är inte objekt klara och motiverade. Det är 

samhällsmoralens väktare mot det oönskade som är experter på mänsklighet. När de 

problematiska barnen ska definieras så brukar den huvudsakliga källan vara vittnesmål och 

(o)förmågan att anpassa sig i samhället. Utredningarna tar över när normbrotten är definierade 

hos barnet. Experterna visar sin säkerhet och kunskap i teoretiska termer och uppsåtet är 

förstås gott. I detta så hamnar barnen i en kollektiv tillhörighet där de delas in i grupper. De 

avvikelser som finns måste få ett familjnamn, vilket gör det till ett grupperande. 

Individualisering är inte aktuellt, möjligtvis av ett problem. Behoven framträder med 

diagnoser och klientindelningar och dessa styr välfärdsstatens insatser och hjälp. De som 

återstår att nå är problemindivider och problemfamiljer eftersom de anses behöva det mest, 

det är dem som samhällsfunktionärerna behöver hjälpa. Det medför att de som håller sig inom 

samhällets officiella moraliska påbud kan erövra medborgarskapets fulla frihet. De som inte 

klarar det måste korrigeras (ibid).    

Examen som maktteknik 

Examen är en metod som används av hierarkin och den använder sig av normaliserande 

metoder (Foucault, 1993). För att det ska vara möjligt att kvalificera, rangordna och straffa så 

behövs en normaliserande granskning och övervakning. Detta ger en möjlighet att kunna 

särskilja individerna, att dela upp dem i grupper och därefter belöna eller straffa. För att det 

ska kunna fungera så måste examen vara ritualiserad i alla disciplinsammanhang. I dessa 

examens sammanhang så syns det vad som är rätt och fel, och det syns då vilka som har klarat 

att följa riktlinjerna. I dessa ordningsamma tillvägagångssätt visas de objekt upp som ligger 

under denna lydnad. I denna form av betygsättning och klassificering finns ett helt vetande, 

som visar en makt. Detta examensförfarande är en ideologi som de humanistiska lärorna är 

anhängare till och de är helt enkelt en mekanism som sätter igång maktrelationer. Det är på 

detta sätt som det anses vara bäst att utvinna och utbilda ett vetande. Skolan är en stor 

anhängare av detta examensförfarande och dessa löper sida vid sida med undervisningen. 

Hela tiden pågår det en kamp mellan alla elever där de mäter sina krafter med varandra och 

det leder fram till möjligheten att på en gång kunna mäta, belöna eller bestraffa. Examen är ett 

helt system som utövar makt med ett syfte på att utbilda kunskap (ibid). 

Vanligast så brukar makten själv synas genom att den visar upp sig, blir demonstrerad varpå 

den får sin styrka när den förtydligas (Foucault, 1993). Den som blir utsatt för den makten 

hamnar i skuggan, den enda gången de syns är när makten låter den synas. När det gäller den 

disciplinära makten gör sig själv osynlig, här är det de som är underkastad makten som syns. 

Makten har ett starkt grepp om de underkastade. Den disciplinära individen är synlig för 
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jämnan och kan alltid observeras av andra. Detta förfarande håller individen kvar i sitt 

beroende av makten. Det blir en objektiveringsmekanism som fångar in sina underkastade 

istället för att skryta med sin makt och tvinga in de underkastade. Detta är 

examensförfarandets maktteknik. När makten vill se ”subjekten” så blir de betraktade som 

”objekt”. På detta sätt säkras maktutövningen hela vägen ner i samhället, alla hamnar i den 

gränslösa examen och den tvingande objektiveringens skeden. Examensförfarandet placerar 

alla individer i en säck med skrivna handlingar, detta blir ett övervakningsområde som låser 

fast individerna. Här kan individen göras till objekt som kan beskrivas och analyseras, det 

mäts helhetsföreteelser, görs gruppbeskrivningar, kategoriseras sammanfattande fakta, 

värderar avvikelser individer emellan och hur dessa klassificeras inom en ”befolkning”. Ju 

strängare den disciplinära maktens ramar är desto påtagligare blir beskrivningarna. Alla 

individer, barn, sjuka, döende, blir lättare objekt för individuella framställningar och 

biografiska beskrivningar. Det innebär att verkliga personer blir redskap för objektivering och 

underkuvande. Varje individ blir fastlåst vid sin egen särart och där finns de förbundna 

stadgorna som utmärks med den individen. I det här läget kan vi observera 

examensförfarandet som ett sätt att utforma människor eftersom de har blivit ett föremål för 

makt. Det är den här hierarkiska övervakningen som normaliserar, klassificerar och fördelar 

(ibid).        

Räddningsarbetens strävan till normalisering i Sverige  

Makttekniker har använts långt tillbaka i tiden (Jansdotter, 2004). Analyserat material om 

räddningsarbete gentemot prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920 har visat att det fanns 

skillnader i konstruktionerna mellan räddningskvinnan och den kvinna som skulle räddas. 

Räddningskvinnan konstruerades som den ”normala” genom att denne använde en viss typ av 

kläder och vistades på andra platser än de prostituerade. Räddningsarbetet som utfördes gav 

”laddade” stunder. De som skulle hjälpa de prostituerade ansågs som ”ärbara” och de andra 

ansågs som ”fallna”. Det var spänningsfyllt att överhuvudtaget prata om de prostituerade. Den 

offentliga diskussionen om prostitutionen var väldigt begränsad under den här tidsperioden. 

Det ansågs inte som fritt fram att skriva och säga vad som helst om prostitution eftersom det 

ansågs som anstötligt för mångas öron (ibid). 

Räddningskvinnan ansågs som mild, stark och kontrollerad vilket resulterade att den ”fallna” 

kvinnan var precis tvärtom (Jansdotter, 2004). Det fanns även kritik mot vissa räddningshem 

på den tiden för att de ansågs ha behandlat sina skyddslingar som passiva objekt, vilket blev 

ett problem för vissa räddningskvinnor som ville se dem som subjekt. Vilket skulle innebära 

att den prostituerade skulle själv få vara delaktig i sina egna förändringar, vilket då inte var 

fallet i räddningshemmen (ibid).  

Jansdotter (2004) skriver att det fanns en paradox i räddningsarbeten. Paradoxen låg mellan 

kontroll och omsorg, där den ena sidan lyser med närvaron av välvilja och den andra med 

förtryck. Räddningshemmen var en institution som hade en social kontroll som jobbade med 

att disciplinera de intagna kvinnorna. Det fanns olika makttekniker i verksamheten. När 

kvinnorna sattes på hemmen skulle de uppfostras som barn, lära sig ett ordentligt arbete och 

de blev undervisade i religion med mera. Strävan att göra underklassens kvinnor respektabla 

kom ifrån borgerligheten. De försökte förändra underklassens kvinnor sexualitet och 

kontrollera deras arbetskraft. Idealet för en kvinna var att vara precis som den borgliga 

räddningskvinnan. Hon stod för den ideala kvinnligheten och sexualiteten (ibid). 

I egenskap av Foucaults syn på straff så formuleras räddningshemmen som ett slutet rum där 

kvinnornas kroppar styrdes (Jansdotter, 2004). Det fanns en blandning av makt och omsorg i 

räddningsarbetet. Räddningshemmen var enligt konstruktionerna den ”rätta” typen av hem. 
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Visst framträder materialet även med positiva skildringar av hemmen där bland annat 

kvinnorna talade om gemenskap och närhet till varandra. Det fanns dock en baksida på 

gemenskap och närhet i dessa räddningshem och det var kontroll och anpassning. Att just 

hemmen sågs som ett ”hem” gav bilden att metoden var mer humanistisk och 

respektingivande för de boende. Den disciplinära makten som fanns med räddningshemmen 

gav humanism och respekt en annan innebörd. De ”avvikande” skulle med en process 

avskiljas från den ”normala” och med arbetet på hemmet skulle de ”avvikande” normaliseras. 

Räddarnas maktutövning gentemot de som skulle räddas uppfattades inte som makt av 

räddarna själva. De upplevde att de skulle ta bort det ”onda” som fanns hos de ”fallna” 

kvinnorna. De ansågs sig ha rätt att bryta ner skyddslingen genom att lägga sig i dennes 

tankevärld och liv i minsta detalj. När skyddslingen hade brutits ner skulle denne byggas upp 

igen. Ett räddningsarbete kan ses som humant vid en första anblick, men med djupare 

granskning kan nya bilder uppstå. Det kan visa sig att en ”bättre” form av räddningsarbete 

bara är ett nytt sätt att utöva makt (ibid).  

Samhällets styrning av medborgare 

Individuella subjekt bildas till medborgare av tekniker i medborgarskapet (Cruikshank, 1999). 

Det handlar om olika förfaringssätt för att få medborgarna politiskt aktiva och kapabla till 

självstyrelse. De olika förfaringssätten kan vara diskurser och politiska program. Det kan vara 

kampanjer i närområdet, säker sex kampanjer, samhällets program i självhjälp eller folkliga 

samhälls rörelser. Dessa tekniker är till för att medborgarna, med goda intentioner, ska 

upprättas och justeras med styrande strategier, hos subjekt med problem som ska ställas till 

rätta.  Problem som ska rättas till kan vara de personer som är i riskzonen, apatiska eller är 

maktlösa. Önskan att stärka andra och sig själv är varken bra eller dåligt, det är politiskt. 

Önskan att stärka innehåller dubbla möjligheter av dominering och frihet. Önskan att stärka 

medborgarna visar att även den demokratiska modellen av styre innehåller både frivilligt och 

tvingande. Demokratisk delaktighet och självstyre avser att vara lösningar på bristen av 

någonting, exempelvis maktlöshet, dålig självaktning, bristande egennytta eller dålig politisk 

medvetenhet. Samhällets tjänster, välgörenhet och olika typer av politiska samrören är 

upptagna med medborgare som inte sätter sig mot sitt eget utnyttjande, eller som misslyckas 

med sitt egenintresse, eller som inte deltar politiskt även om det är frivilligt. De analytiska och 

normativa ordförråden av demokratiska teorier innehåller formuleringar som förklarar vad 

som inte är där, maktlöshet, ingen delaktighet och ingen beslutsamhet. Demokratiska 

modeller av styrning och socialt vetenskapliga sätt att förnya medborgare som är kapabla att 

styra sig själva, att agera i sitt eget intresse och i solidaritet med andra. Medborgare är inte 

födda; de är skapta. Medborgare är inte skapta av regeringen utan av de program, diskurser 

eller strategier som finns för att förändra eller forma andra eller sig själva (ibid).   

För att studera makt utifrån bostadspolitik så har Lövgren (2002) skrivit en avhandling där 

hon har analyserat och beskrivit en ”ovanifrån” makt i form av visioner, doktriner, 

målsättningar och projekt. Maktanalysen sammanfattas med begreppen ”styrningsstrategier” 

och ”styrningspraktiker”. I den studien så avses styrning vara medvetna och uttalade 

förhoppningar som förmedlas till enskilda personer, och grupper, som på det sättet skall 

påverkas att agera eller inte agera på ett specifikt sätt. De medvetna handlingarna som är 

grunden till den önskade styrningen är styrningsstrategier. Kombinerade styrningsstrategier 

som används på ett organiserat sätt är i sin tur styrningspraktiker. I Lövgrens studie så 

grundades styrningsstrategier och styrningspraktiker på diskurser och förmedlades genom 

visioner och doktriner. Jämfört med kontroll och straff som får regler, författningar, påbud 

och förbud att följas. Styrningsstrategier och styrningspraktiker handlar om att fungera som 

övertalande processer, inte tvingande (ibid).  
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Diskurs är något som påverkar vårt sätt att tänka och att vara på, med andra ord en 

organiserad samtalsordning, eller om ni vill, en ”tankemässig” struktur (Lövgren, 2002). I 

avhandlingen så fokuserade hon på politisk och symbolisk makt. Politisk i den bemärkelsen 

en institutionellt bestämd och organiserad makt och dagordning samt en kommunikativ, 

kunskapsmässig och informationsrelaterad makt. Intresset för Lövgren var inte att ta reda på 

vem som har makten, utan hur makten opererar, dvs. vad som händer när makt utövas. 

Överallt i vårt samhälle verkar makt och kan ses som generella företeelser. Förutsättningen 

för en framgångsrik politisk styrning så krävs makt, i den aspekten är inte makt negativt. Om 

vi tittar på när makt samverkar med kunskap så leder det till att ”sanningen” bestäms och 

definieras utifrån kunskapen. I praktiken innebär det omöjligt för individer att opponera sig 

mot existerande kontroll (ibid).  

Michel Foucault var en maktteoretiker som analyserade och beskrev hur vi ordnar och har 

ordnat ”vårt vetande” i västerlandet (Lövgren, 2002). Det främsta intresset hos Foucault var 

att se relationen mellan makt och vetande och relationerna mellan utformningen av speciella 

kunskapsområden och maktstrategier. Han ansåg att makt och vetande gick hand i hand med 

varandra, vilket innebar att han kunde hitta ”det politiska” i våra ”neutrala och objektiva” 

kunskaper. Governmentality var en term som myntades av Foucault 1978. Den innefattar 

synsätt och forskning om makt och kunskap. Det handlar om en relationell makt som har ett 

nära samband till kunskap och vars effekter som under historiens gång förändras. Det sker 

alltså en konstant utveckling av vårt synsätt på vad som är kunskap och sanning. Foucault 

använde sig ofta av ett perspektiv att dåtidens relation mellan makt och kunskap formar vår 

nutid. Governmentality fokuserar på välfärdism, liberalism och avancerad liberalism 

tillsammans med kunskapsformer och makt. Alltså så handlar processen om en utveckling av 

en ny och annorlunda kunskap (ibid).  

Att använda sig av begreppet governmentality innebär att en studie handlar om ”viljan till 

styrning”, eller med andra ord styrningens rationalitet (Lövgren, 2002). Olika tekniker 

används av ett flertal myndigheter och organisationer för att styra individers beteende genom 

deras behov, intressen och åsikter, mot önskade mål. Att Lövgren använde governmentality 

som ansats är att den förklarar och analyserar det som är specifikt för nutida maktutövning. 

Den bygger på att styrning av ett fenomen föregås av en inställning till fenomenet. Den 

inställning som finns är som en kollektiv aktivitet som står för kunskap, tro och värderingar. 

Den inställningen socialiseras individer in i, de tas för givna och uppstår från teorier, idéer 

och filosofier från den sociala och kulturella miljön. Det är alltså vardagliga praktiker, 

tekniker och praktiska kunskapsformer som visar sig på olika sätt men har samma syfte, att 

fostra individer (ibid).  

Lövgren (2002) använde governmentality som teori och syftet med det var för att kunna 

ifrågasätta och problematisera styrningen. Hon analyserade det styrda fenomenet, hur detta 

fenomen styrs och varför styrning sker. Hon lyfte också fram vad som sker när individen 

styrs, och hur områden blir styrbara. Begreppet diskurs används som ett komplement till 

governmentality. Diskurs betydde i Lövgrens avhandling att den är en övergripande tanke- 

och talstruktur som influerar vårt sätt att tänka och agera. Med andra ord ett organiserat tal 

som återkommer gång på gång. För Foucault var diskurs en regelstyrd formulering av 

uttalanden, begrepp, teser och teorier som består av en serie betonade föreställningar om 

någonting (ibid).   

Enligt governmentality-teorin så var det ”sociala” en balansgång mellan det personliga och 

det politiska; det ekonomiska och staten; det frivilliga och det tvingade (Lövgren, 2002). Det 

sågs inte som ett rum mellan medborgaren och staten. Individer måste se sig själva som fria 
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annars lyckas inte styrningen. Det fanns en djup och solid tillit till kunskap, och bygger på 

bilden av vad som anses möjligt att styra (det offentliga) och respektive omöjligt (det privata). 

Ifrån den styrandes perspektiv sågs individens beteende som något som kan kontrolleras, 

formas, begränsas och styras. Styrningen som utfördes sågs som en styrning för människan, 

men i själva verket så var det en styrning för att öka statens styrka. För att kunna kontrollera 

avvikande beteende, och varje beteende som inte följer reglerna är avvikande, så krävs en 

styrning. Olika typer av institutioner, som exempelvis fängelse, mentalsjukhus, skolor osv. 

har en kontrollerande funktion där avvikande beteende ska rättas till. När en avvikande 

individ upptäcks så är det primära målet att träna denne till ett lämpligt beteende. Det finns en 

acceptans hos flertalet individer att bli ”fixade” och bete sig därefter (ibid). 

Styrningen skapade aktiva och ansvarsfulla medborgare (Lövgren, 2002). De styrda sågs som 

en farligt passiv grupp som behövde styrning. Det fanns en önskan till självstyrning, t.ex. 

genom bostadspolitik. Det fanns självstyrande medborgare som t.ex. själva skall bestämma 

var de skall bo, detta kallas även politisk individualisering. Sedan fanns det en politisk 

totalisering, som betyder att styrningen riktades mot ”flockmedlemmar” som skulle styras 

”rätt” när de väljer att bo ”fel” (ibid). 

Hasselakollektiv och dess pedagogik 

Hasselapedagogikens angreppsätt i återuppfostran och återupprättelse 

Hasselapedagogiken har en historia som startade för 40 år sedan av K-A Westerberg 

(Westerberg, 2003). Han startade kollektivet 1969 i Hälsingland, i samhället Hassela i en del 

som kallas Franshammar. Hasselapedagogiken är främst känt för att ha ett Medlevarskap i 

kollektivet. Det innebär att vuxna (personal) lever tillsammans med ungdomarna. Den här 

typen av boende handlar om mycket mer än att vistas i samma hus. Medlevarskapet är ett 

starkt uttryck för de solidariska, psykologiska och politiska ambitioner som finns i 

Hasselarörelsen. Tack vare instiftandet av konfrontationer med ungdomarna som betedde sig 

illa så utvecklade sig Hasselakollektivet till en god grund som fungerade. Innan 

konfrontationerna så tog ungdomarna chansen och försökte utveckla kollektivet till en kvart. 

Det finns inga krav på utbildning på medarbetarna som anställs på kollektivet. Det som är 

avgörande om personen är anställningsbar eller inte beror på personliga kvalifikationer och 

erfarenheter (ibid).  

Det är ett Solidariskt boende och de vuxna bjuder in ungdomarna att bo med dem i deras hem 

(Westerberg, 2003). Det handlar även om ett Demokratiskt förhållningssätt på kollektivet som 

innebär att den stora massan (vuxna) bestämmer över en minoritet (ungdomarna). 

Förebildskap är för en anställd och en ”gamling” någonting som måste följas, som kan 

innebära att säga vad man tycker vid olika situationer. Westerberg lyfter fram Medlevarskapet 

som det främsta uttrycket för de solidariska, psykologiska och politiska ambitioner som de har 

i Hasselarörelsen. Han påtalar att Medlevarskapet är en praktisk vision om hur ett bättre 

samhälle skulle kunna fungera (ibid).  

Pedagogiken bygger på solidaritet, ömhet och kamratskap, och den går inte att beskriva i 

några sammanfattande meningar (Westerberg, 2003). Grunden för Hassela Utbildningscenters 

sociala fostran och undervisning är medarbetarnas erfarenheter av pedagogik, politik och livet 

självt. Humanism och demokrati är det som ungdomarna blir fostrade och utbildade i. 

Förmågan att lösa problem och konflikter på ett självdisciplinerat och självständigt vis är 

något som ungdomarna får lära sig. Det pedagogiska arbetet formas efter ungdomarnas 

mognad, relationen mellan den vuxne och ungdomen, hänsyns tas även på miljön och 

situationen (ibid). 
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I boken Hasselakollektivet- 54 bilder om Hasselapedagogiken står det om de pedagogiska 

metoder som de jobbar efter (Westerberg, 2004). En som lyfts fram är 

Socialiseringsprocessen. Den processen är att ungdomarna ska återföras till värdiga och 

produktiva livsmiljöer, det innebär att de ska gå i skolan, arbeta och ha en egen försörjning. 

För att nå målet med den här processen så ska de vuxna fostrarna prägla de ungas värderingar 

och ge dem en social bas att bygga vidare på (ibid).  

I Om tvånget till frihet trettio år senare (2006) skriver Westerberg att han är orolig för den 

utveckling som finns i samhället idag. Han anser att det är ohållbart att vi har en allt mindre 

grupp med arbetande människor, som ska försörja en alltmer växande grupp med icke 

försörjande personer. Just därför anser han att Medlevarskapet är det rätta verktyget för att ta 

itu med det problemet. Enligt Westerberg så blir utbildningssituationen med 

Hasselapedagogiken så lik verkligheten som möjligt, detta för att ungdomarna ska kunna 

återgå till ett egenförsörjande liv (ibid).  

Det krävs en stor kraft för att få ungdomarna att häva förälskelsen till drogerna (Englund, 

1984). Deras längtan tillbaka till knarktillvaron måste tacklas med alla medel. Det är här som 

Hasselapedagogiken hjälper till. Det praktiska arbetet, som är en viktig del i pedagogiken, 

utövas på gården. Till slut så uppskattas den normala tillvaron med fasta rutiner, med mattider 

och vettig dygnsrytm. Det är viktigt med total stöttning med en febril fritidsverksamhet. Till 

slut kan en tydlig utveckling och stabilisering registreras ifrån de som fanns där vid 

inskolningen (ibid). 

En av de fundamentala byggstenarna i Hasselapedagogiken är konfrontationen (Englund, 

1984). Det är ett möte och det är då som olika åsikter eller parter möts. Istället för att använda 

sig av snitslade banor för att undvika problem så görs motsättningarna tydliga. Detta behöver 

inte ske med hårda ord eller höjda röster, utan det bästa är om den det vederbör ställs i ett läge 

som överbevisar honom. Konfrontation har fått smeknamnet ”grötfatet”. Behövs mer gröt (= 

fler argument) kan flera gå in för att fylla på tills fatet är fullt. Detta görs för att ta bort ett 

dåligt beteende på någon. Det viktigaste är att ingen kommer och serverar sirap eller socker, 

som då är ovidkommande fakta. När detta är klart är det meningen att grötfatet ska vara så 

fullt att vederbörande kommer ha det svårt att bära det för att det är så tungt. Meningen är att 

det ska uppstå en känslostorm. Dagen efter ska gröten ätas upp, s.k. uppföljningen. 

Vederbörande blir serverad sked för sked av någon annan än den som serverade gröten 

(argumenten) tills tallriken är tom. Detta resulterar till att den kuvade kan befria sig och resa 

sig på nytt. Vid konfrontationer så uppstår blockeringar därutav vikten av att många, för den 

utsatte, kamrater och vuxna är närvarande för att nå fram till kärnan. Det uppstår ett positivt 

grupptryck. Ungdomarna får vid det läget stor vetskap om vad som är rätt och fel. De blir 

tränade att gå på varandra, men inte för tidigt (ibid).      

Det praktiska arbetet pågår parallellt med skolundervisningen (Englund, 1984). Ungdomarna 

får lära sig att det inte räcker att bara lyda, utan de måste också handla. Efter en tid med det 

praktiska arbetet så fördelas arbetsuppgifterna så att varje ungdom får träna på att vara 

arbetsledare. Det räcker inte längre att bara komma i tid och vara en oansvarig hantlangare, 

utan de ska lära sig att planera. Det tar tid att lära om ungdomarna att inte längre vara styrda 

av drifter och impulser (ibid).  

Storsamlingar hålls varje eftermiddag och där redovisas dagens uppgifter, om stämningen har 

varit bra och om ledarskapet har fungerat (Englund, 1984). Efter dessa punkter kan vad som 

helst komma upp för diskussion, vilket är väsentligt för att kunna sätta sig vid middagsbordet 

ned varvade. Används dessa samlingar på rätt sätt med varma informella samtal så blir de 



24 

 

närvarade närmare varandra. Solidariteten på kollektivet kräver att ungdomarna blickar 

bortom deras egen snäva horisont och lever sig in i kamraternas omständigheter (ibid).  

 

Hasselakollektivens behandlingseffekter 

En utvärdering på långtidseffekten av Hassela Gotlands behandlingsarbete har gjorts (Levin, 

2005). Den utfördes med en komplett uppföljningsintervju minst sex månader efter avslutad 

behandling. Med dessa insamlade data så gjordes en redogörelse för behandlingens 

tillförlitlighet. 91 f d elever för Hassela är telefonintervjuade. De fick svara på frågan hur de 

mådde och om behandlingseffekten kvarstod. Åldern var 16-19 år på deltagarna. Levin kom 

fram till att hälften av ungdomarna hade hela tiden en god normalitetsupplevelse. Ytterligare 

30 % av ungdomarna förändrade sin upplevelse från onormal till normal under eller efter 

behandlingstiden. De som ansåg sig vara normala vid utskrivningen var de som i huvudsak 

upprätthöll sitt lyckade behandlingsresultat. En tredje del hade vid uppföljningen arbete eller 

projektanställning, en tredjedel var studenter, en tredje del var arbetslösa (ibid).  

Studien konstaterade att missbruket fanns fördelat över hela riket (Levin, 2005). Ungdomarna 

kom ifrån olika delar i landet. De som hade ett mer lyckat behandlingsresultat hade i mindre 

utsträckning tagit kontakt med gamla vänner, jämfört med de som hade sämre 

behandlingsresultat. Utvärderingen visade att 2 av 3 ungdomar behöll sitt lyckade 

behandlingsresultat ifrån Hassela Gotland. Hela 88 % ansåg sig vara friska ett halvår efter 

avslutad behandling. Det fanns en ansenlig förbättring i livskvalitet under behandlingstiden. 

De ungdomar som hade fått ett mindre lyckat behandlingsresultat upplevde i alla fall en 

förändrad livssyn (ibid).   
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Teorier 

Kan vi överhuvudtaget veta någonting, eller är alla så kallade sanningar 

relativa? Vetenskapen söker sanningen. Vetenskapen går ständigt framåt. 

(Thurén: 2007, s. 9) 

Att som forskare vara Foucault inspirerad innebär att intresset ligger på att problematisera vårt 

samhälle och hur det är uppbyggt (Nilsson, 2007). Den forskaren vill inte göra anspråk på att 

slå fast sanningar. Skrivandet är en reflexiv aktivitet som inte kan separeras från den egna 

erfarenheten. Det handlar om att tillgodogöra sig nya intressen och produktiva insikter 

samtidigt som radikaliteten och engagemanget till tänkandet inte får försvinna (ibid).  

Diskurser  

Foucaults diskursteoretiska tänkande har använts av historiker med en ökande trend de 

senaste åren (Nilsson, 2007). Han använde både begreppet diskurs och ideologi men skilde 

dem åt i det vetenskapsteoretiska förhållningssättet. Han ansåg inte att det ena uteslöt det 

andra, de har båda en given plats i forskningen. De senaste årens trend att använda sig av 

diskursteoretiska tankegångar har medfört en tydlig lägesändring mot modern historia. Detta 

innebär att historiker studerar mer tidigmodern tid. Det blir mer vanligt att flera element 

används i en eklektisk teori och metodapparat, där Foucault är en del av teorin. Det innebär att 

Foucault samsas med andra samhälls- och kulturteoretiker. Det är viktigt att ha i åtanke hur 

länge det kan vara vetenskapligt förnuftigt och produktivt att förena olika teoretiska projekt? 

Historievetenskapen vinner på att vara mer Foucault inspirerad och det är glädjande att det 

sker en ökning av historiker som använder honom som teoretiker (ibid). 

Det intressanta med en diskurs är att det aldrig går att peka ut vem som startar eller för en 

diskurs (Thurén, 2007). Det finns ingen enskild makthavare som bestämmer när något ska 

börja föras i en diskurs. Detta sker på många olika nivåer och är omedvetet för dem som är 

involverade i processen. Det finns inget falskt medvetande eller någon som önskar sig slippa 

vara med i diskurser. Det handlar om kunskap, det är makten som bestämmer vad som skall 

vara kunskap. När en kunskap är skapad så kan en hög konkret maktutövning utövas. Det kan 

verka deprimerande att makten genomsyrar hela samhället men så ser inte verkligheten ut. Vi 

är många som gillar att reformera samhället och omedvetet gå de makthavandes ärenden. 

Många engagerar sig politiskt, vilket är väldigt makthavande styrt (ibid). 

Diskurser kan ha en väldigt manipulativ kraft där verkligheten väldigt enkelt kan konstrueras, 

mer än att den avspeglar objektiva förhållanden (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Verklighetsbeskrivningar och skapande av perspektiv i varje epok kommer ifrån diskurser. 

Samtidigt så behöver inte samtalsordningar och föreställningsvärldar, som har framkallats i 

diskurser, ha samma egenskaper i alla omgivningar. Diskursbegreppet kan vara till stor hjälp 

för att få syn på allmänna tanketraditioner i föränderligt tolkande. Teorier, perspektiv och 

urval är ansvariga för vilka beskrivningar som framträder i diskursanalyser (ibid).   

… en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen). (Jørgensen Winther & Philips: 2000, s. 7) 

För vad som allmänt sett kan sägas, styrs av de historiska reglerna som finns för diskurser 

(Jørgensen Winther, & Philips, 2000). Under alla minnens tider har det funnits flertal utsagor 

som ingen ens skulle få för sig att bära fram, de skulle inte ens bli accepterade som 

betydelsefulla. Det otroliga är att även om vi som grundregel har gränslöst många möjligheter 

att frambringa uttalanden, så är de uttalanden som kommer inom ett område ganska identiska 
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och upprepade. Med andra ord så finns det regler för vad som kan och inte kan sägas, men 

även för vad som är möjligt att ses som sant och falskt (ibid).   

Samhällsarenor som vetenskap, media, politik, marknad, myndigheter, professioner m.m. kan 

länkas ihop med diskurser (Börjesson, & Palmblad, 2007). Vid presentationer av diskurser så 

finns det ramar som måste följas för att de ska bli betraktade som sanna, korrekta och rimliga. 

Frågor som bör ställas är exempelvis: Oberoende vilket material som används så talas det om 

fenomenet på samma sätt? Finns det en ömsesidig förståelse kring diskursen? En retorisk 

kontext och ett argumenterande skapas eftersom språket i sig erbjuder alternativa versioner i 

berättelserna. Det uppstår alltid strider hur företeelser, platser och sociala kategorier ska 

framställas (ibid).  

Som forskare så finns ett krav att de försöker förstå och redovisa utgångspunkterna för 

frågeställningar och analyser, det krävs reflexivitet (Lindblad & Sahlström, 2000). Den 

viktigaste uppgiften är inte att den enskilde forskaren ska försöka förstå ”sig själv” eller att 

fånga forskningens utveckling. Det som är viktigt är att förstå sammanhanget som 

forskningen genomförs på. Detta kan kallas diskursmedvetenhet. En kvalitativ studie kan 

sättas i samband med förändrade maktförhållanden som kan synas i avregleringar och ändrade 

styrningssätt. Kvalitativ forskning strävar efter en meningsfullhet och insikt, snarare än 

reglering. Att ha en diskursmedvetenhet så inser forskaren att denne kanske bidrar till nya 

former av kontroll och maktutövning. Insikten att forskaren är delaktig i en diskurs som 

fortlöpande pågår är viktigt (ibid).  

Dekonstruktion  

En forskare som jobbar med dekonstruktion har till viss del en strävan att falsifiera teorier, 

men det ska vara möjligt att kunna falsifiera teorier, de måste vara testbara (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Denna strävan ger chansen till att visa att världen i grunden inte är så ordnad 

och att den är styrd av allmänna lagar. En som vill dekonstruera och falsifiera teorier är inte 

ute efter att ersätta dem med nya och sanna. De vill bara avslöja förtryckande teorier och 

ersätta dem med mer frigörande perspektiv (ibid).   

Vi ska inte ställa oss frågan om vi ska använda oss av sociala och språkliga konstruktioner, 

utan vilka som vi ska använda och hur de ska användas (Thurén, 2007). Där kommer 

dekonstruktion in, den ger möjligheten att kunna plocka isär konstruktionerna och konstruera 

dem på ett nytt sätt. Bara vi har förståelsen att vi inte kan göra det hur som helst. Med en 

dekonstruktion så kan vi visa att det som verkar vara absoluta, oföränderliga fakta inte är det 

(ibid).  

Vid diskursanalys så används angreppssättet dekonstruktion (Jørgensen Winther & Philips, 

2000). Det går hela tiden ut på att dekonstruera de sammansättningar som bildar vår 

”naturliga” omvärld. Det finns en strävan att visa att politiska processer med sociala 

konsekvenser bär ansvaret för den givna organiseringen av världen. Ett problem vid 

dekonstruktion är att diskursanalytikern ofta har en förankring till de diskurser som ska 

analyseras. En diskursanalytiker ligger inte heller utanför de diskursiva struktureringarna. 

Hela tiden går arbetet ut på att distansera sig från dessa diskurser och visa hur det egentligen 

ter sig, men det finns alltid en misstro till möjligheten att helt hamna utanför diskurserna och 

säga den rena sanningen (ibid).   
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Metod   

Val av metod 

Metoden jag har använt mig av har varit att analysera diskurser och få fram de samlade 

föreställningar som uttrycks inom det valda området. Jag har aldrig haft motivet att hitta en 

sanning med uppsatsen, utan sökandet har handlat om kunskap. Sanning har ingenting med 

diskurs att göra (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Diskurs har en koppling till social effekt och 

leder vidare till makt som baseras på kunskapen (ibid).  Ansatsen till uppsatsen är kvalitativ 

eftersom syftet var att analysera vad texten säger och inte hur ofta det förkommer, vilket 

skulle i så fall bli en kvantitativ ansats (Trost, 2005). Jag ville med analysen upptäcka de 

diskursiva konstruktionerna och se hur de skapar sociala konsekvenser. Med det intresset så 

passade diskursanalys som metod bäst (Jørgensen Winther & Philips, 2000). Hade mitt 

intresse för studien varit att ta reda på hur någon tänker och känner, eller vilka erfarenheter 

den personen har, eller hur dennes föreställningsvärld ser ut, så hade det enligt Trost (2005) 

passat bäst med intervju som metod.  Skulle attityd- eller åsiktsfrågor med svarsalternativ som 

”alltid”, ”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig” varit intressanta att få svar på så hade enkät som metod 

passat väldigt bra (Trost, 2007).    

Analys av diskurser som metod 

Analys av diskurser kan se ut på olika sätt (Börjesson & Palmblad, 2007). Det beror på 

teoretisk nivå och vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Det finns ett brett register av olika 

varianter av fokusering. Fokus kan ligga på berättelsesortiment, hur styrning framträder, 

kategorisering, normalisering, identitetsbestämning och samhällsställning av subjekt. Att 

använda diskurs som undersökningsmodell innebär att en diskursiv kamp uppstår. I den 

kampen upptäcks de olika sätten att tala om verkligheten, och dess kamp för att nå dominans 

inom området. Materialet som ska analyseras ska passa syftet till undersökningen (ibid). 

Fokus för mig med min diskursanalys var att se hur normalisering framträder, i den formen att 

beteende observeras. Materialet gav även en möjlighet med hjälp av diskursanalys se 

eventuella kategoriseringar och samhällsställning av subjekt. Mitt val av material ansåg jag 

passade syftet väldigt bra när litteraturen som valdes för analys hanterar ämnet 

Hasselapedagogik och ungdomar i LVU-vård. 

Angreppssättet ”analys av diskurser” bygger på Foucaults diskursteori (Jørgensen Winther & 

Philips, 2000). Hans diskursteori har ett angreppssätt som innebär att den urskiljer de 

diskurser som människor konstruerar på och sedan analyseras det bestämda perspektivet som 

byggs på varje enskild diskurs. Analysen utgår enbart ifrån diskurserna och hur den skapar 

förståelse och identiteter och hur de med hjälp av diskursen kan förändras. Huvudsyftet är hur 

dessa diskursiva konstruktioner skapar sociala konsekvenser. För att understryka de 

diskursiva resursernas flexibilitet används begreppet tolkningsrepertoar (ibid). Den här 

diskursanalysen visade vilka sociala konsekvenser som kan uppstå med en diskurs. Den 

visade även hur en annorlunda tolkning av diskursen kan få konstruktionerna att förändras.        

Värdering av källor är en central del i metodundervisningen och studenterna lär sig att göra 

skillnad på vad som sägs mellan en statlig offentlig utredning respektive en veckotidning 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Den förra ses som mer trovärdigare än vad skvallertidningen 

gör. Vid en diskursanalys så är detta inte intressant utan det viktigaste är att båda typerna av 

material gör anspråk på att säga något om verkligheten. Självklart så framkommer det med 

olika medel och på olika sätt, men båda är konstruerade och konstruerande. Diskursanalyser 

sätter alla material på samma nivå, det spelar ingen roll vilken status den har. Metoden 

urskiljer de diskursiva mönster som visar sig i båda typerna av material (ibid). I den här 
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uppsatsen så kom materialet ifrån böcker och de ansågs trovärdiga att visa konstruktioner 

efter att ha tagit del av den här kunskapen.     

Dekonstruktiv tolkning 

Att göra en dekonstruktiv tolkning av en text ger den en mångfaldighet, tolkaren destabiliserar 

och denaturaliserar den (Kvale, 1997). Vid tolkningen så suddas skillnaden mellan fakta och 

fiktion ut. Ställs olika frågor vid tolkningen av texten så fås olika svar. När en dekonstruktiv 

tolkning är gjord så uppstår ofta insikten av att varje mening skapas relationellt, att den är 

skapad i interaktionen mellan människor (ibid). Med hjälp av dekonstruktion så har materialet 

i uppsatsen blivit isärplockat och granskat. Frågor har ställts för att se vilka svar som trädde 

fram i texten och utgångspunkten med frågorna har varit att bortse ifrån vad som ansågs vara 

”rätt”. Det gav istället tillfället att kunna se vad som trädde fram i diskurserna och vilka 

konsekvenser det kunde ge.    

Uppsatsen lutar sig mot begreppet dekonstruktion som står för texters mångtydighet och 

öppenhet (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Den menar att texter alltid fortsätter att visa och är 

aldrig avslutade. Det betyder att författaren till texten inte är den främste experten på 

tolkningen av den faktiska meningen. Med andra ord kan vi säga att ingen författare äger sin 

text. En text har inte bara en betydelse eller en sanning, vilket innebär att sökandet efter 

textens rätta element är rent omöjligt (ibid). Med hjälp av dekonstruktion så har jag letat efter 

det ord som var kontrasten till det som stod skrivet. Det ordet influerade texten och sa också 

något om det som visade sig. Genom användandet av ett ord så valdes automatiskt andra ord 

bort och det valet sa därmed något om det som kom fram i diskurserna.  

Deduktivt och induktivt perspektiv  

Att använda sig av ett deduktivt perspektiv är att det redan finns någon form av metod eller 

förhållningssätt som hjälper till att tolka texten på ett passande sätt som är vald för analys 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Ett induktivt perspektiv betyder att tolkningen växer fram under 

tiden utifrån texten som är till hands (ibid). Det deduktiva baseras på en slutledning som leder 

fram till ett formellt logiskt resultat (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Ett exempel kan vara 

ett påstående; alla planeter kretsar runt solen. Jorden är en planet. Alltså kretsar jorden runt 

solen. Påståendet kommer ifrån slutledningen som utvecklas ifrån ett antal logiska steg, från 

allmänna till särskilda, och en fullvärdig slutsats kan utläsas från det fullvärdiga antagandet. 

Att använda det induktiva innebär att studera ett antal individuella händelser som slutligen 

kan leda till en hypotes och till sist till en generalisering. Med tillräckliga data, även om de 

inte verkar ha någon som helst betydelse, kan den observante upptäcka viktiga samband eller 

lagar (ibid).  

Deduktion baseras på logik jämfört med induktion som bygger på empiri (Thurén, 2007). 

Induktion betyder att allmänna, generella slutsatser kommer ifrån empiriska fakta. Det betyder 

att induktion kräver kvantifiering. Induktiva metoder är vanliga vid testning av ex läkemedel. 

Fast det är en induktiv slutledning så innebär inte det en hundraprocentig säkerhet, det 

empiriska materialet som är analyserat kan visa sig vara falskt. En forskare kan med induktion 

komma fram till en verifiering, som i slutändan ändå kan visa sig vara missvisande. En logisk 

slutsats anses som giltig om den är logiskt sammanhängande och det leder till en deduktion. 

Den behöver dock inte alls stämma med verkligheten. Det kan vara lämpligt att vara 

misstänksam mot alltför logiska resonemang. Vi får inte glömma att undersöka om 

premisserna stämmer överens med verkligheten (ibid).     
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Det induktiva perspektivet betyder att man utgår ifrån mitt material när jag väljer vilken/vilka 

teori/er som passar bäst för ändamålet analys. Vid detta perspektiv så måste man bortse ifrån 

sin egen förförståelse vid läsning av datamaterialet. Det är viktigt vid det läget att man inte 

har några bestämda åsikter om vilka teorier och begrepp som är väsentliga för att förstå 

datamaterialet. Vid det deduktiva så är det tvärtom, där väljer man teorin innan 

datainsamlingen och sedan är det just den teorin eller teorierna som styr vilka frågor som 

ställs till texten och hur svaren kommer att förstås.  

Jag valde teorier innan datamaterialet analyserades i den här uppsatsen. Frågorna hade ett stöd 

utifrån teorierna och slutledningen analyserades efter dem. Vilka begrepp som skulle 

undersökas bestämdes innan datainsamlingen började. Det innebar att den här uppsatsen 

gjordes med ett deduktivt förhållningssätt. Med ett deduktivt förhållningssätt så fanns det en 

möjlighet med den här studien att eventuellt undersöka om premisserna stämde överens med 

verkligheten, vilket innebar att jämföra med tidigare arbeten.   

Förförståelse  

Ofta är förförståelsen omedveten. Vi socialiseras in i ett visst sätt att uppfatta 

omvärlden redan från barndomen. (Thurén: 2007, s. 62)  

Vi begriper inte verkligheten enbart genom våra sinnen utan det som visar sig vara rena 

sinnesintryck rymmer i själva verket en god portion tolkning (Thurén, 2007). Det är 

förförståelse. Fakta brukar även refereras som teoriimpregnerade vilket betyder att vi ser på 

verkligheten med mer förförståelse än vad vi anar. Exempelvis ett enkelt synintryck som 

verkar vara logiskt förutsätter en form av förkunskap. En annan variant av förkunskap kan 

förändra synintrycket människor emellan. Det innebär att en förförståelse kan ge upphov till 

missförstånd. Samtidigt så är den väldigt viktig för utan förförståelse så skulle vi inte förstå 

någonting. Det som bygger upp en förförståelse är allt vi ser, upplever, hör och tänker. Vår 

förförståelse utvecklas hela tiden, vi kommer alltid att tvingas revidera våra uppfattningar 

(ibid). Den här uppsatsen utvecklade förförståelsen hos mig och kan även utveckla läsarnas. 

Den kommer att ge en större erfarenhet som ger en bättre förförståelse som leder till 

uppfattningen av finare nyanser. Förhoppningen är att förförståelsen ifrån uppsatsens material 

resulterar till mindre fördomar och mer förståelse.  

Urval/Datainsamling 

På grund av det valda ämnet för studien så valdes litteratur med anknytning till ämnet. De 

böcker som är valda för analys är: 

Bakom vår blindhet (Tilander, 1991). Boken är resultatet av forskningsprojektet Klienternas 

och socialarbetarnas perspektiv på socialtjänsten. Huvudsyftet med projektet var att genom 

upplevelser ifrån behandlade och andra berörda i Hasselapedagogik få fram den kritik som 

riktas mot behandlingsformen och formulera den kritiken. För att få svar på projektets syfte så 

utfördes intervjuer med f d Hassela elever och f d anställda vid olika Hassela kollektiv. 

Hassela, beroenden och politik- istället för memoarer (Westerberg, 2003); Hasselakollektivet 

- 54 bilder om Hasselapedagogiken (Westerberg, 2004); Om tvånget till frihet: trettio år 

senare (Westerberg, 2006). Westerberg var med och grundade Hasselakollektivet 1969. Dessa 

tre böcker skildrar tydligt hur Hasselapedagogiken används och arbetsmoralen på 

Hasselakollektivet. 

Hasselakollektivet - En rapport om vårdinnehåll och vårdideologi på ett hem för unga 

narkomaner (Thelander, 1979). Thelander skrev en rapport om Hasselakollektivet. Rapporten 
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utgick ifrån vårdinnehållet och vårdideologin på kollektivet som är ett hem för unga 

narkomaner. Den är en beskrivning och en analys av ett vårdsystem, i det här fallet 

Hasselakollektivet. I boken så skriver Thelander vad hon fick fram efter att ha analyserat 

materialet och genom sin observation på kollektivet.  

Hasselapedagogiken - Förändring eller anpassning? (Kåhl, 1989). Kåhl använde sig av 

djupgående intervjuer med ungdomar som hade vistas på Hasselakollektiv. Dessa ungdomar 

hade varit på ett kollektiv som sedan 1986 var placerat utanför Helsingborg som hade 

förbundet Hassela-Solidaritet som huvudman. 

Människovärdet vi fordra tillbaka (Bergström, 1982). Bergström var vid tillfället som boken 

skrevs föreståndare för ett Hasselakollektiv, och han har en mångårig erfarenhet av 

behandlingsarbete och han har även jobbat som handledare och metodutvecklare inom 

socialtjänsten och kriminalvården. I boken så skildras det hur vardagen kunde se ut på 

kollektivet och återberättas av författaren på ett beskrivande sätt. 

Intervjuer, enkäter och observationer är insamlingsmetoder som brukar tas upp i 

metodlitteratur (Börjesson & Palmblad, 2007). Med dessa metoder så samlas samhällets 

”färdiga” fakta in till forskaren. Metoderna anpassas till forskningsfrågorna och till viss del 

till de teoretiska utgångspunkterna. Vid diskursanalys förhåller det sig helt annorlunda. Med 

en metod som diskursanalys så är urval och tillvägagångssätt viktiga men de ses inte som 

”data” som i andra vetenskapsteoretiska frågor. Det samlas inte in ”fakta” först som sedan ska 

analyseras utan diskursanalys är en helhet av analys. Därför ses det inte passande att tala om 

”datainsamling” om man utgår ifrån de vetenskapsteoretiska grunderna (ibid). Med stöd av 

den här vetskapen så valde jag att bara skriva vilka böcker som har analyserats. Jag ansåg det 

inte behövligt att vara mer exakt än så.  

Med studier så finns det risker med urvalsfel som kan vara följden av att urvalet inte är 

representativt till dem som ska studeras (Andersson, 2006). Det kan innebära att forskaren 

omedvetet har exkluderat individer i studien som är planerad. I den här studien så var det inte 

relevant att ha fokus på bias- problem, eftersom det är helt ointressant att identifiera 

eventuella snedvridningar av forskningsresultat orsakade av systematiska procedurfel i urval, 

insamling och analys (Börjesson & Palmblad, 2007). Det mest väsentliga är att klargöra för 

vems textomgivning är, att motivera kontextvalet samt diskutera följderna av detta val för 

studien (ibid). Vid uppsatsens analyserade resultat så har det skrivits väldigt tydligt ifrån 

vilken bok diskursen är vald. Motivering av kontextval visar sig i vilka böcker och författare 

som valdes för diskursanalys. De har valts för att de passar min forskningsfråga. Det tydliga 

referensutförandet ger en möjlighet för läsaren att kolla upp diskursvalet och tolkningen.   

Målgrupp 

Vid en studie så måste det finnas en verklig eller inbillad publik som mottagare (Merriam, 

1994). Vid varje beskrivning under uppsats skrivandet så är författaren beroende av den 

publik som uppsatsen riktar sig till. Det är de potentiella mottagare som avgör hur uppsatsen 

blir uppbyggd, vilka ”områden” som tas med, vart författaren lägger tonvikten och för att 

förmedla viktiga fakta och idéer så krävs det att rätt abstraktionsnivå väljs. Forskare måste 

fråga sig vad mottagarna vill veta om området i fråga och det bestäms efter det är klargjort 

vilka som kommer att läsa uppsatsen. Genom att klargöra vilken målgrupp som uppsatsen ska 

riktas mot avgör strukturen på dess innehåll och hur presentationen bör se ut. Den vanligaste 

målgruppen är allmänheten, politiker eller det vetenskapliga samhället i stort. Det är viktigt att 

innehållet anpassas efter de olika grupper som finns i samhället, eftersom de har olika intresse 

områden. Riktas uppsatsen mot politiker så bör uppbyggnaden kunna användas i 
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beslutsfrågor. Om den riktas mot målgruppen forskare så bör resultatdelen innehålla mer 

tekniska detaljer som hur exempelvis informationen samlades in. Detta krävs för att de ska 

kunna avgöra uppsatsens värde och kunskapsmässiga nivå. Den kan slutligen göras för de 

personer som har deltagit i undersökningen och då ligger intresset i deras personliga och 

yrkesmässiga rykte. Det viktigaste är då att utforma uppsatsen så att målgruppen förstår vad 

som står (ibid).  

Den här uppsatsens målgrupp kan vara den grupp i samhället som är intresserade av hur 

konstruktioner i diskurser kan skapa sanning som ger en kunskap om hur något eller någon är. 

En förkunskap i ämnet bör finnas för att kunna tillgodose uppsatsen innehåll och uppbyggnad. 

Målgruppen kan vara andra studenter i högskolestudier som vill veta mer om diskursanalys. 

Målgruppen kan även vara dem som kan ha användning för resultatet i uppsatsen, men även 

hela kunskapsinnehållet. Den målgruppen kan vara de som på något vis har intresse för 

ämnet, exempelvis arbetar med barn och ungdomar.  

Analys och bearbetning 

Betydelsen av analysarbetet är väldigt utmärkande under en diskursanalys (Forkby, 2007). 

Under hela forskningsprocessens gång så analyseras materialet där det lilla utvecklas till det 

stora övergripande, samtidigt som det stora kan resultera till små lokala avgränsande. Med 

andra ord så möter det lilla det stora hela tiden. I analysprocessen så riktas uppmärksamheten 

mot olika aspekter under olika perioder. Sökbegrepp är väsentliga och de används för att 

kunna vara observant på alla situationer där de framställs och vilken funktion ett uttalande kan 

ha. Vid en analys så kan anteckningar vara hjälpsamma för att kunna hitta intressanta 

situationer och misstänkta mönster. Det kan också vara intressant att anteckna det som ”inte 

inträffar”, vilket kan ge en kraftfull analysingång (ibid). Jämfört med andra metoder så 

innebär diskursanalysen att det blir ett distanserat förhållningssätt till de material som 

analyseras, som i sin tur ger det möjligheten att upptäcka andra saker (Wreder, 2007). Vid val 

av diskurser i den här uppsatsen så hade begrepp en stor betydelse annars hade materialet 

blivit enormt. Vid genom läsning av böckerna så antecknades det varje gång det dök upp 

något som handlade om ungdomars beteende i det stora hela som en grupp, alltså bilden av 

hur de nämndes vara i böckerna. Istället för att skriva massor av citat så valde jag att 

sammanfatta det ner till meningar. Dessa meningar går att undersöka om de stämmer överens 

eftersom de finns i böckerna. Vid slutändan så valde jag de som kändes som mest relevanta 

till forskningsfrågan.  

Etiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen som ingår i det grundläggande 

individskyddskravet (http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf), 

[stingerfonden]. Dessa fyra benämns informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att kortfattat förklara informationskravet så 

handlar den om forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare bör informeras om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som finns. De bör få veta att deltagandet är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta deltagandet. Det ska framgå tydligt att det material som 

samlas in för studien inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning (ibid). I 

den här studien har inte material samlats in utan den har använt sig av befintligt som även är 

offentligt, dvs. böcker för allmänheten att läsa. Med denna förutsättning så gavs dispens för 

informationskravet.  

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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I samtyckeskravet så står det att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (stingerfonden). Det innebär att forskaren bör inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke (ibid). Detta hade varit relevant om jag hade intervjuat 

grundaren till Hasselapedagogiken, Westerberg, eller om jag hade valt att intervjua 

pedagogerna som jobbar på kollektivet. Då hade jag varit tvungen att fråga deltagarna om de 

vill vara med i undersökningen. Nu var detta inte tvunget eftersom i de fall där uppgifter om 

deltagarna tas från existerande myndighetsregister och information inte lämnats, eller lämnats 

t.ex. via massmedia behöver samtycke ej efterfrågas (stingerfonden). Jag såg mitt material 

som en redan existerande information, som då var i form av böcker, därav dispens ifrån 

samtyckeskravet.  

Den tredje etiska regeln heter konfidentialitetskravet och innebär att uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(stingerfonden). I de böcker som har varit material för den här studien innehöll författarens 

namn men det behöver inte vara konfidentiellt eftersom böckerna var offentliga. Studiens 

syfte har aldrig varit att peka ut något negativt som skulle kunna förstöra för författaren utan 

som tidigare nämnts så visade resultatet bara vad jag hade tolkat.  

Den fjärde och sista regeln är nyttjandekravet och den säger att uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (stingerfonden). I den här regeln 

så uteslöts även den här studiens material eftersom det var böcker som har använts som för 

allmänheten är offentliga, vilket innebar att det var fritt fram för alla att läsa.  

Innan jag började med analysen så tänkte jag igenom vilka konsekvenser som kan uppstå vid 

redovisande av resultatet. Kunde den här studiens resultat skada någon eller få konsekvenser 

som på något sätt kunde skada min högskola som jag gick under? Jag upplevde att det inte 

skulle kunna bli några negativa konsekvenser eftersom syftet med studien inte var att hitta en 

sanning utan bara en tolkning. Med dessa funderingar så hade jag hanterat resultatetik 

(Ryberg, 2003). I resultatetik så finns frågor som; Vad anses vara värdefullt och hur ska 

effekter värderas? Vid analysen av tänkbara mål som handlingen kan leda till, ska jämförelse 

och värdering göras mellan de tänkbara konsekvenserna. Den handling som uppfattas ge den 

bästa effekten brukar vara den rätta (ibid).  
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Resultat och analys 

I diskurserna så visas det tydligt hur beteendet beskrivs vara hos ungdomar i tvångsvård. Med 

ett diskursanalytiskt perspektiv så framstår då begreppens betydelse på ett bra sätt. 

Angreppssättet dekonstruktion ger möjligheten att plocka isär konstruktionerna som är hittade 

och sedan konstruera dem på ett annorlunda sätt.  

Hur beteendet hos ungdomar i LVU-vård beskrivs 

Här redovisas diskurserna som är valda för analys och det är mina kursiveringar. Det står först 

de diskurser som är valda och under dem står det som uppenbaras ifrån diskursanalysen.  

Regler, normer och värderingar 

Westerberg (2004) talar om att missbrukare har egna regler, normer och uppfattningar om 

vad som är viktigast i livet. Samtidigt så säger Bergström (1982) att de missbrukande 

ungdomarna som kom till Hasselakollektivet sågs som en grupp, inte snävt individcentrerad. 

Thelander (1979) skriver att Hasselakollektivet jobbar efter att lära ungdomarna nya normer 

och värderingar. Westerberg (2006) menar att ungdomarna behöver utsättas för samma 

regler som gäller för andra ungdomar. Kåhl (1989) anser att ungdomarna anpassas efter 

andras värderingar utan att dessa har kommit ifrån en dialektisk relation. Ungdomarna har 

inte granskat kollektivets och deras egna värderingar gentemot varandra (ibid).   

I diskurserna beskrivs ungdomar med missbruk tillhöra en homogen grupp med gemensamma 

regler och normer. Diskurserna skapar konstruktionen av att ungdomar med missbruk har 

egna regler, normer och uppfattningar om vad som är det viktigaste här i livet och att dessa 

skiljer sig ifrån människor utan missbruk. Den säger även att de regler som ungdomarna i 

tvångsvård är vana att leva efter är inte lika ”jobbiga” som reglerna hos ungdomar utan 

missbruk. Konstruktionen visar att det finns en kunskap om vad som är de rätta reglerna och 

normerna i samhället och att ungdomar i tvångsvård inte har dessa men att ungdomar utan 

missbruk har dem.    

Andreassen (2006) menar att ungdomar som är i institutionsvård inte tillhör en homogen 

grupp. De är inte lika varandra och har skillnader i riskfaktorer och prognoser. De ses tillhöra 

en grupp med beteendeproblem men att det finns olikheter i beteenden som gör att de måste 

behandlas olika, helt efter de olika aktuella risk- och skyddsfaktorerna de har. Det strider 

emot vad diskurserna säger som är analyserade för den konstruktionen utformar ungdomar 

inom institutionsvård som en homogen grupp. Andreassen (2006) menar samtidigt att det 

behövs behandlingsformer som påverkar ungdomarna med beteendeproblem att förändra till 

normala beteenden. De säger även att det är viktigt att behandlingarna innehåller autonomi 

och självbestämmande (ibid). Om vi tittar på diskurserna så säger den att de regler, normer 

och livsval som de har är fel och behöver ändras. Våra regler och normer visar sig starka i vår 

själständighet och de ligger i harmoni med autonomin och den självbestämmande rätten. 

Autonomin och självbestämmande rätten gäller till den gränsen att det anses vara de rätta.  

Tvångsvården ses som ett eländigt liv av de tvångsintagna enligt Ekendahls (2001) studie. 

Den ses som ytterligare ett exempel på hur misslyckade de tvångsintagna är som 

samhällsmedborgare. Diskurserna visar konstruktionen som skapar en kunskap att de 

tvångsintagna har fel normer och regler. Det bildar en motsättning till de livsval som de 

tvångsintagna har tagit och under tvångsintagningen blir de varse om att de har fel regler och 

normer. Som i slutändan får dem att inse att de är misslyckade som medborgare. I det tolkas 

ett samband mellan Ekendahls (2001) studie och den här diskursanalysen.     
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Bergström (2004) visar i sin bok att kriminella har en egen tankevärld. Han skriver att deras 

tankemönster formas redan under barndomen och tonårstiden. De utvecklar ett värdesystem 

som gör att de kan upprätthålla de kriminella handlingarna (ibid). Det ger ett tolkande 

samband i diskursen att de med LVU-vård har egna regler och normer. Det finns en kunskap i 

samhället att de har fel normer och regler. Bergström (2004) nämner också att det finns 

samband mellan kriminella och alkoholister, att de har gemensamma tankemönster. 

Diskursanalysen bekräftar att de ses som en homogen grupp. Detta leder till en kunskap i 

samhället att de inte ses som individer med individuella problem utan det skapas en sanning 

om att de är lika.    

Bergström (2004) skriver att kriminella behöver leva efter mottot: En dag i taget och Det 

viktigaste först. Om det sätts ihop med vad diskurserna visar här ovan så finns det en 

fundering vad som är viktigast? De som hamnar i LVU-vård anses ha fel uppfattning om vad 

som är viktigast så det säger att det finns kunskap om vad som är viktigast i livet. Det visar att 

samhället har en kunskap om någon behöver hjälp att förändra sina val av vad som är 

viktigast i livet.    

Foucault hade en syn på att människan är fångad i språkets strukturer och de är omedvetna 

som styr människan (Nilsson, 2008). Diskurserna ovan visar strukturen hur en person i LVU-

vård är, samtidigt visar den även hur en utan tvångsvård är. Dessa strukturer styr vårt 

agerande och ställningstagande i samhället. Med detta så skapas kategorier där det visas vad 

som är onormalt och normalt beteende. Kunskapen som finns om kategorierna gör att vi talar 

och tänker på ett speciellt sätt om kategoriernas individer.  

Människan måste få vara ett autonomt subjekt som får fatta sina egna moraliska omdömen 

(Hultqvist och Pettersson, 1995). Diskurserna ovan vittnar om att kunskapen i samhället ser 

annorlunda ut. Vi har riktlinjer i samhället som talar om hur vi bör vara för att vara normala 

medborgare och följer vi inte dessa så måste vi förändras. Förändras vi inte så hamnar vi i ett 

utanförskap och ses inte som normala medborgare.  

Riskfaktorer 

Westerberg (2004) menar att de tvångsintagna ungdomarna har levt ett skitliv, med 

förnedring, lögner, kriminalitet, våld, våldtäkter, inlåsning och brutal våldsam död. Samtidigt 

så menar Thelander (1979) att Hasselakollektiven inte anser att ungdomarna behöver vård 

för de ses inte som sjuka utan de behöver fostras. Westerberg (2006) menar att den perfekta 

myten är instiftad. Samhället anser att det rör sig om svårbotade/obotliga psykiska defekter 

hos den utslagne. Genom det så går den utslagne fri från ansvar. Är man knarkare eller 

supare är man sjuk och den sjuke rår inte för sin sjukdom utan skall ha hjälp och medicin. 

Med det så omyndigförklaras den sjuke och behöver inte ta vara på sig själv, sina anhöriga 

eller sina medbröder. På grund av den sjukdomsmyten så är alla möjligheter till en korrekt 

ansvarsfördelning utplånad (ibid). Bergström (1982) skriver att ungdomarna med missbruk 

som anländer till Hasselakollektivet anses inte ha fått missbruk på grund av riskfaktorer, utan 

att det är ett missbruk som kan fostras bort. Tilander (1991) förklarar att personalen på 

Hasselakollektivet ser att vägen till det onda är missbruket.  Kåhl (1989) berättar att 

Hasselakollektiven tar avstånd ifrån vård, de anser att utbildning och ”medvetengörande” är 

vägen till att bli fri ett missbruk.  

Diskurserna säger att ungdomar som anländer till Hasselakollektiven har före det levt ett 

skitliv och att det genom fostring går att få bort dessa förutsättningar. Det innebär att om 

ungdomarna blir av med missbruket så försvinner riskfaktorerna. Diskurserna säger att de i 

LVU-vård har flera riskfaktorer gemensamt och att de bör själva bära ansvaret för 
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riskfaktorerna. De visar även att missbruket är anledningen till att riskfaktorerna uppstår. 

Dessa faktorer är kriterierna för att de har ett skitliv. De tidigare diskurserna att de med ett 

missbruk har egna regler, normer och uppfattningar om livets viktigaste innehåll ger 

kunskapen av att de väljer att leva på det här sättet och att ansvaret ligger på dem själva, och 

att det är dessa kriterier som de anser som viktiga i livet. Diskursernas konstruktion skapar en 

kunskap om att dessa riskfaktorer inte finns hos ungdomar utan missbruk. 

Ekendahl (2001) fick fram i sin studie att de tvångsintagna upplevde att de blev 

stigmatiserade och orättvist behandlade för de sågs som kriminella fast de hade erkänt ett 

missbruksproblem. Slås detta ihop med de här diskurserna som säger att det finns en kunskap 

om hur de lever sina liv så finns inte samma kunskap hos de tvångsintagna. De anser sig inte 

vara kriminella eller våldsamma bara för att de har ett missbruk, men behandlas att de är det, 

eftersom den kunskapen finns om dem. Den kunskapen utövar en makt över de tvångsintagna 

eftersom praktiker med makt över dem har en annan sanning.  

Beronius (1994) menar att det finns regler för hur ett hälsobringade liv ska se ut, och att dessa 

regler innefattar både kropp och själ. Diskurserna ovan visar konstruktionen om att ungdomar 

i LVU-vård inte lever efter dessa regler och att de själva bör bära ansvaret för det. De måste 

bära ansvaret för att de inte följer reglerna och därför behöver det ske en normalisering hos 

dem. De behöver ta bort det ”onda” i deras liv för att kunna bli sedda som normala, för dem 

innebär det att sluta med missbruket för det är vägen till det onda enligt diskurserna. 

Missbruket gör att de inte följer reglerna för ett hälsosamt liv och kriminaliteten och de andra 

faktorerna gör att själen inte ses som hälsosam. 

Prostitution 

Westerberg (2004) menar att personer med ett missbruk sviker sina barn, de tigger, de stjäl 

och de säljer sina kroppar. Tilander (1991) skriver att tvångsintagna tjejer ansågs ha kommit 

över droger genom sexuella tjänster. Bergström (1982) förklarar att det är nyttigt för tjejerna 

på Hasselakollektivet att de får vetskap om hur deras fnaskande har sett ut, eftersom de ofta 

förskönar den sidan av missbruket. Thelander (1979) skriver att Hasselakollektivet menar att 

tjejer med missbruk är otillräckliga känslomässigt och sexuellt och har behövt berusning för 

det ändamålet. Samtidigt så skriver Westerberg (2006) att ingen väljer att prostituera sig utan 

de orkar inte bryta en neråtgående kurva för att komma till ett rikare liv. Kåhl (1989) berättar 

att killarna på Hasselakollektivet blev kallade för andra saker än tjejerna.  

Diskursernas konstruktion visar att de tvångsintagna omges av destruktiva handlingar och att 

de delas in i olika könsgrupperingar. Det tidigare nämnda att de anses tillhöra en homogen 

grupp med gemensamma normer och regler ger konstruktionen av att deras livsval innefattar 

dessa destruktiva handlingar. Diskursernas konstruktion visar att kunskapen finns om att tjejer 

har ett riskbeteende och killarna ett annat. Här sker det en kunskapsproduktion som skapar en 

sanning om de tvångsintagnas normer och regler. Foucault talade om att i samhället så finns 

det speciella makt- kunskapsregimer som producerar sanningar (Nilsson, 2008). 

Hasselapedagogiken är en av de praktiker i vårt samhälle som har makten att få sanningen att 

börja existera och kunskapen om hur den neråtgående kurvan kan brytas. Konstruktionen i 

diskurserna ovan skapar en kunskap om att tvångsintagna har erfarenhet av dessa tragiska 

sysslor. Den säger att en med normalt beteende inte gör detta, att tragiska sysselsättningar inte 

existerar hos normala individer. Kunskapen får samhället att se på tvångsintagna med en 

bestämd bild. Lövgren (2002) säger att samhället har en kunskap om att det finns en passiv 

farlig grupp som behöver styras. Det finns en önskan om självstyrning när en individ anses 

klara av det själv annars krävs en politisk totalisering, och den riktas mot den grupp individer 

som måste styras rätt när de väljer fel ”väg” (ibid). Ihop med diskurserna ovan så handlar 
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Hasselapedagogiken om att styra ungdomarna in på rätt bana, och de kan göra det när en LVU 

finns på ungdomarna och de har hamnat på ett Hasselakollektiv. Diskurserna visar att 

kunskapen finns om att de inte klarar av att välja rätt väg själv därför krävs en politisk 

styrning. Den politiska styrningen finns i och med LVU.     

Kunskap  

Westerberg (2004) menar att en missbrukare har okunskap och är kriminell. Westerberg 

(2006) skriver att avvikarna inte är ensamma om att ha personliga störningar och i vårt 

samhälle förekommer en mångfald avvikargrupper, där knarkare och kriminella tillhör 

bottenskiktet. Han menar att den som har levt ett avvikarliv har inte så många saker att vara 

stolt över (ibid). Westerberg (2003) påvisar att ungdomarna mår bra när de framkallar 

rädsla och hotar med våld. Han förklarar att ungdomar med missbruk är omedvetna och 

okunniga om sin okunskap. Thelander (1979) skriver att Hasselakollektivet jobbar med att ge 

ungdomarna kunskaper för att de ska kunna klara sig i det nya livet. Kåhl (1989) påtalar att 

de boende på kollektivet delas in i olika arbetslag för att sköta alla de sysslor som är 

nödvändiga att ha.  

Diskurserna konstruerar en sanning om att ungdomar med missbruk har okunskap och är 

kriminella. Konstruktionen visar att personer utan missbruk har kunskap, kunskap om det som 

är viktigt att ha kunskap om. Det förklarar att vi har mått på vad som är viktig kunskap och 

oviktig kunskap. De ses som en homogen grupp i diskurserna och det skapar en sanning om 

att alla tvångsintagna har personliga störningar med få bra gärningar i sina liv. Konstruktionen 

visar att det finns en kunskap i samhället att ungdomar i tvångsvård är okunniga och 

kriminella, och att ungdomarnas individuella förutsättningar och historia inte skiljer sig 

nämnvärt. De ses som en grupp med samma förutsättningar och historia. Diskurserna säger att 

det finns kunskap om vad vi bör vara och inte bör vara stolta över. Vissa handlingar i livet ses 

som mer värdiga och dessa klarar inte en person med avvikarbeteende att utföra.  

Det finns ett system som utövar makt som har syftet att utbilda kunskap (Foucault, 1993). En 

del av det systemet är examen. Diskurserna visar att Hasselakollektivet har kunskapen om att 

ge de viktiga kunskaperna i livet. Ungdomarna får vara en del av examinationen när de får 

kunskapen och får tillfället att visa om de har lärt sig. Diskurserna säger att det nya livet som 

ungdomarna förväntas få kräver att de har den viktiga kunskapen annars kan de få svårt att 

klara av det nya livet. Det visar att examen har en stor betydelse för ungdomarna för att de ska 

anpassas till samhällets kunskaps krav.     

Sociala regler 

Westerberg (2004) säger att missbrukare har låg tolerans mot rutiner, regler och planering 

ex stiga upp på morgonen, sköta hygienen, äta med kniv och gaffel, planera sitt skolarbete, 

komma i tid. Bergström (1982) påtalar att ungdomarna som anländer till Hasselakollektiven 

måste lära sig de rätta sociala reglerna. Westerberg (2006) skriver att ungdomarna som 

hamnar i missbruk har under uppväxten tidiga anpassningsproblem. Thelander (1979) skriver 

att arbetet på Hasselakollektivet har en målsättning att ungdomarna ska anpassas. Kåhl 

(1989) förklarar att personalen på Hasselkollektivet jobbade med att bryta ner 

”missbrukaridentiteten”, strävan var att ungdomarnas yttre attribut skulle bort till varje pris 

och ersättas med nya. 

I dessa diskurser så framkommer det att ungdomar med ett missbruk har låg tolerans mot 

vissa sysselsättningar och att dessa ingår i samhällets kunskap om anpassningsmått i 

avvikande beteende. Diskursernas konstruktion skapar en sanning i att dessa kriterier tillhör 
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den homogena gruppen som ungdomar i LVU-vård ingår i men inte hos ungdomar utan 

missbruk. Det skapar en uppfattning att dessa egenskaper är väldigt synonyma för de med 

missbruk. Diskurserna ger bilden av att dessa egenskaper inte är de rätta sociala reglerna och 

att samhället har en kunskap om vilka de är. Den säger även att dessa egenskaper inte befinner 

sig hos ungdomar utan ett missbruk eller med andra problem i samhället. Hasselapedagogiken 

tillhör de praktiker i samhället som normaliserar de som behöver den hjälpen och diskursernas 

konstruktion visar att de har kunskapen om de rätta sociala reglerna. Det betyder att dessa 

egenskaper ska förändras, de ses inte som normala egenskaper. En person som har dessa 

egenskaper är onormal och behöver förändras genom påverkan till normal. Detta skapar en 

kunskap om att ungdomar i LVU-vård har dessa egenskaper gemensamt och inga skillnader 

görs hos invånarna i samhället. De anses tillhöra en grupp som måste förändras för att de inte 

klarar av att anpassa sig efter samhället.     

Ekendahl (2001) fick fram i sin studie att de som var tvångsintagna ansåg att tvångsinramning 

motverkar ansvarstagande och konstruktiv tankeverksamhet. Det tolkande sambandet som 

finns med det och vad diskursanalysen säger är att den konstruktiva tankeverksamheten och 

nivå av ansvar som de tvångsintagna har ses som fel. Enligt diskurserna så ses de 

tvångsintagna inte ta ansvar över vad som anses vara rätt att ta ansvar för men att individer 

utan missbruk väljer rätt ansvar. Det visar att det finns kriterier för vad ansvarstagandets 

innehåll ska vara. Ekendahls studie (2001) visade att det fanns en ökad ovilja gentemot 

myndigheterna och att hatet växte mot samhället hos de intagna på grund av inlåsningen och 

övervakningen, som kom ifrån den psykiska nedbrytningen som behövs för att förändra deras 

beteende. Diskursernas konstruktion säger att de tvångsintagna väljer fel ansvarstagande så 

den negativa inställningen mot samhället kan ha en förklaring. Samhället har en kunskap om 

hur de bör vara medans de tvångsintagna har en annan kunskap.   

Vetenskapen är till för att producera kunskap om människan för att kunna beräkna och 

kontrollera individen och det behövs verktyg för det ändamålet (Beronius, 1994). 

Diskursernas konstruktion ovan visar att det finns en kunskap om onormala och normala 

beteenden och efter dessa kriterier så organiseras befolkningen. Syftet med att organisera 

befolkningen är att just kontrollera deras leverne (Beronius, 1994). Foucault nämnde detta 

som bio-makt och det innebär att ungdomarna ska behandlas, de ska byta sitt dåliga beteende 

till ett bra beteende.  

Barn som väcker förundran skapar en vilja i samhället att de behövs åtgärdas eftersom de ses 

som problembarn (Börjesson och Palmblad, 2003). Diskurserna ovan visar vad som väcker 

förundran. Ett barn som inte följer de rätta sociala reglerna, som exempelvis har svårt att stiga 

upp på morgonen och inte sköter sin hygien, anses av samhället behöva förändras eftersom 

kunskapen finns att dessa beteenden inte är normala.   

Kunskapsspecialisterna gör analysen, upprättandet och bedömningen av den som behöver 

tvångsvård (Beronius, 1994). Den tekniken är viktig för att vi ska veta vad som är bäst för den 

som behöver vård och det är effektivt vid en förändring (ibid). LVU-vården är redan bestämd 

när ungdomarna anländer till Hasselakollektivet. De har redan blivit analyserade att behöva 

göra en förändring på deras beteende. Hasselapedagogiken har kunskapen om vad som är de 

rätta sociala reglerna och Hasselakollektivet hjälper med att förändringen sker. Diskurserna 

visar konstruktionen av att samhället har en kunskap om vad som är bäst för en människa.  

Intressen 

Westerberg (2004) förklarar att de missbrukande ungdomarna har ofta flera olika 

möjlighetsbegränsande beteenden som att hänga med i varje såpa, hänga med i varje mode, 
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träna sju dagar i veckan, vara livrädd för främlingar. Han menar att genom övning och 

handledning så ska de kunna klara av att hålla ordning på sina saker, kunna klara av 

konflikter utan att ta till våld och droger och kunna hantera relationer med anhöriga, bekanta 

och myndigheter på ett vettigt sätt. Detta måste göras enligt Westerberg eftersom 

ungdomarna har utvecklat en avvikaridentitet. Bergström (1982) berättar att ungdomar på 

Hasselakollektiven har drogtankar och att det visas på vilka kläder de använder, vilken musik 

de lyssnar på och att de vill ha kvar sina knarkarkontakter. Westerberg (2006) förklarar att 

de som anländer till Hasselakollektivet har gjort avvikarkarriär. Thelander (1979) förklarar 

att Hasselakollektivet förändrar ungdomars identitet och beteendemönster, de får lära sig att 

leva ett värdigt liv. Tilander (1991) säger att Hasselakollektivets personal formar 

ungdomarna. Kåhl (1989) berättar att Hasselakollektivet ska lära ungdomarna att arbeta och 

få nya intressen.  

I diskursernas konstruktion så framkommer det att ungdomar med ett missbruk har flera 

gemensamma beteenden som ingår i en karriärstege, men att prioriteringen ser annorlunda hos 

individer utan missbruk. Konstruktionen blir att ungdomarna med ett missbruk har en strävan 

efter att gå längre i missbruket genom att välja dessa olika beteenden. Det anses att de 

behöver göra mer av livet och använda ungdomstiden till att ta för sig av livets möjligheter 

istället. Diskursernas konstruktion säger att dessa beteenden inte tillhör de normala och att det 

förekommer i karriärstegen i den homogena gruppen ungdomar i tvångsvård. Då blir 

uppfattningen att dessa beteenden inte är vanliga hos ungdomar utan ett missbruk eller 

kriminalitet. Dessa nämns som avvikarbeteenden. Diskursernas konstruktion skapar en 

sanning att dessa beteenden är onormala beteenden som måste förändras och att de är 

synonyma med missbruks beteenden. Det visar att det finns en kunskap om vad som är den 

rätta musiken, intressen och egenskaper. Den säger att andra människor som inte har ett 

missbruk har inte dessa beteenden. Sanningen som konstrueras är att ungdomar i tvångsvård 

har flera olika beteenden som är möjlighetsbegränsande och tillhör kriterierna för ett 

avvikarbeteende. Dessa beteenden anses vara onormala eftersom de bör förändras till andra 

mer normala beteenden som exempelvis att inte hänga med i varje såpa, inte ha ett intresse för 

mode och inte ha träning som huvudintresse. Normala beteenden är att klara av konflikter på 

ett bra sätt och att ha ordning och reda på sina saker, alltså ha städat och undanplockat 

hemma. Kunskapsbilden som skapas av konstruktionen är att familjer med ungdomar i 

tvångsvård har stökigt hemma, har en viss musik smak och har dåliga konflikter med varandra 

och andra, medans familjen med ungdomar som har normala beteenden inte har stökigt 

hemma, lyssnar på helt annan musik och om det är konflikter så sköts dessa på ett 

exemplariskt sätt. Konstruktionen skapar en bild i samhället av att familjerna blir delade i två 

olika världar, väldigt svart och vitt utan några gråa nyanser emellan. Det skapas förutfattade 

meningar om familjerna på båda sidorna av färgerna.  

Flodström (2004) förklarar hur varje barn bör bedömas var för sig eftersom behoven kan 

skilja sig, även inom samma familj. Han menar även att vid varje möte med ett barn i behov 

av hjälp så måste vi ta ställning till vad de behöver. Tittar vi på vad Flodström menar så 

motsäger det vad diskurserna säger. Diskursernas konstruktion visar att det finns en kunskap 

att ungdomar i tvångsvård har lika onormala beteenden. Med den kunskapen så har redan en 

mening skapats hur de är. Flodström (2004) menar samtidigt att det finns beteenden som går 

att titta efter för att kunna upptäcka ett barn vid behov av hjälp. Bland annat om de är 

utåtagerande, distanslösa, deprimerade eller avskärmade. Det innebär att Hasselapedagogiken 

och Flodström är överens. Det finns bestämda onormala beteenden att gå efter för att kunna 

avgöra om ett barn eller ungdom är i behov av hjälp. Flodström (2004) anser också att 

samhällets invånare har en skyldighet att anmäla när det finns en minsta tro på att ett barn 

eller en ungdom far illa. Det finns en konstruerad sanning som har skapat en kunskap på hur 
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rätt och fel beteende i familjer är. Efter den kunskapen så görs anmälningarna till berörda 

praktiker.  

Det finns en paradox i räddningsarbeten enligt Jansdotters (2004) avhandling och att den 

ligger mellan kontroll och omsorg. Diskursernas konstruktion ovan visar rätt och fel beteende 

i familjer och med den kunskapen så skapas även omsorgen. Omsorgen skapar ett behov av 

kontroll för samhället har kunskapen om normalt och onormalt. Med detta så tas kontrollen 

över ungdomarna och deras anhöriga eftersom de behöver förändras. Diskursernas 

konstruktion skapar en sanning att det rätta hemmet är Hasselakollektiven eller tvångsvården 

med kunskapen om rätta beteenden. Jansdotter (2004) menar att den som räddar den utslagne 

konstrueras som normal genom att denne använder andra kläder än den utslagne. Ihop med 

diskurserna ovan så visar det att det finns en kunskap om att klädval har en del i hur eller vad 

ungdomarna är. 

Tittar vi på diskurserna ovan och använder de ord som nämns där för att se vad ett normalt 

beteende i så fall är. De skriver att det är onormalt att vara livrädd för främlingar så om någon 

tar initiativ och tar kontakt med alla främlingar som han/hon möter så anses det som normalt. 

En person som inte ser på tv och inte är intresserad av någon tv såpa anses av samhället vara 

normal. Att inte träna eller att inte bry sig om vilka kläder man bär anses vara ett normalt 

beteende. Jansdotter (2004) fick fram i sin avhandling om räddningsarbeten att de som var i 

behov av hjälp ansågs vara tvärtom mot för de som hjälpte. Börjesson och Palmblad (2003) 

menar att motsatsen till ord kan visa den andra sidan av betydelsen. I det här fallet så kan vi ta 

prata med främlingar som exempel. Någon som pratar med alla främlingar eller någon som 

inte pratar med främlingar alls, ses i samhället som två helt olika individer. Den ena sidan kan 

uppfattas vara trevlig och den andra inåtvänd, men betydelsen av ordet trevlig förändras om 

det blir en tillgjord trevlighet (Börjesson & Palmblad, 2003). Detta visar hur viktigt det är att 

reglerna följs för vad som är social anpassning och om dessa regler följs så anses det finnas en 

social hälsa. Samtidigt så visar det att skillnaden mellan rätt och fel social regel är hårfin. 

Klarar ungdomar i tvångsvård att förändra sina beteenden så får de en social hälsa enligt 

kunskapen. 

Ekendahl (2001) förklarar att de tvångsintagna upplever att det är svårt att leva med personer 

som de inte har något gemensamt med, förutom missbruket. Diskurserna ovan menar att de 

har mycket gemensamt eftersom det som nämns är intressen. Kunskapen om att ungdomar i 

vård för missbruk har mycket gemensamt utsätter dem för att bli tvingade att leva med någon 

som de inte kommer överens med. De anses klara av det.  

Medborgarna måste anpassa sig efter behovet som finns i samhället och en del av det är att 

finna sin plats i tillvaron (Börjesson & Palmblad, 2003). Diskurserna ovan visar att kunskapen 

finns om hur vi ska vara, hur vi ska se ut och vad vi ska göra för att behovet i samhället ska 

uppfyllas. Den säger att kunskapen finns om vilken plats vi bör ha i tillvaron. Vissa intressen 

anses inte vara viktiga för tillvaron i samhället enligt diskurserna.  

Anhöriga 

Westerberg (2004) förvånas alltid över hur dessa små barn har kunnat få hålla på och han 

skriver att han blir upprörd varje gång han tänker på hur svekfullt vuxenvärlden inte så 

sällan uppträder mot barn och ungdomar. Han fortsätter att han undrar hur en s.k. vuxen 

människa egentligen är beskaffad som låter barn fara så här illa i sin närhet. Bergström 

(1982) i sin tur anser att de tvångsintagna ungdomarna har manipulationstekniker som de 

använder på sina anhöriga. Thelander (1979) skriver att Hasselakollektiven inte ville att 

ungdomarna skulle ha kontakt med sina föräldrar den första tiden. De ansåg att ungdomarna 
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måste komma ifrån sina destruktiva bindningar och mönster och komma ifrån den gamla 

livsmiljön. Westerberg (2004) förklarar att missbrukare har svaga anhöriga som inte 

hanterar rollen som rättmätig anhörig.  

Enligt diskurserna så anses ungdomar med ett missbruk ha anhöriga med brister som gör att 

de inte axlar rollen som berättigad anhörig. Om vi tittat på vad de inte säger så skulle det säga 

att anhöriga till ungdomar som inte har ett missbruk är starka och axlar rollen som anhörig på 

rätt sätt. Detta skapar en kunskap om att föräldrar till ungdomar i tvångsvård är svaga. Det 

skapas en gemensam bild hur de är som föräldrar. De ses inte som individuella personer med 

individuella egenskaper och förutsättningar. Diskurserna säger att föräldrar till ungdomar med 

ett missbruk, eller något annat problem som t.ex. kriminalitet, inte bryr sig om sina barn och 

vad de gör. Samtidigt som den säger att andra föräldrar bryr sig om sina barn. I diskurserna så 

undras det hur de vuxna är beskaffade som sviker sina barn. De säger att föräldrarna gör det 

med flit, att de förstår vad de gör och inte bryr sig om konsekvenserna, eller att de helt enkelt 

inte förstår alls vad de gör. Diskurserna säger också att föräldrar till ungdomar med problem 

tillåter att barnen far illa, att de skadas, att de knarkar och att de stjäl. De säger även att alla 

föräldrar styr över sina barn och kan kontrollera dem, utom föräldrar till missbrukande 

ungdomar för de är manipulerade. Det läggs även en skuld på föräldrarna eftersom de ses som 

destruktiva bindningar. Det ger en bild av att föräldrarna själva lever ett destruktivt liv som 

har en ungdom i tvångsvård. Diskursernas konstruktion skapar en sanning att föräldrar till 

ungdomar i tvångsvård är sämre jämfört med föräldrarna till de ungdomar som inte anses 

behöva tvångsvård. Kunskapen som har skapats säger att föräldrar till ungdomar i tvångsvård 

har likvärdiga beteenden mot sina barn, de ses som en grupp. Samhället får en kunskap ifrån 

konstruktionen att dessa föräldrar är anses vara sämre föräldrar än föräldrar utan missbruk i 

familjen.  

När individer bryter mot moraliska påbud och önskningar om hur vi bör vara så krävs en 

korrigering (Börjesson, 2002). Diskursernas konstruktion visar att föräldrar bär en del av 

ansvaret för deras barns agerande. Det finns önskningar att föräldrarna ska vara starka i sitt 

föräldraskap och finnas där för sina barn. Moraliskt sett så är det inte bra att föräldrarna sviker 

sina barn. Diskurserna visar att det finns en kunskap om att de sviker sina barn. Kunskapen 

om föräldraskapet enligt diskurserna visar att de behöver korrigeras. Diskurserna skapar en 

konstruktion att det behövs korrigering så en förändring sker hos föräldrarna för att de ska 

kunna anses som moraliskt önskvärda i samhället.   
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Sammanfattat analyserat resultat 

Diskurserna i det analyserade resultatet visar att det bildas en konstruktion om hur ungdomar i 

LVU-vård och deras anhöriga är i beteendet. Det finns en kunskap i samhället om vad som är 

det avvikande beteendet och vilka de rätta sociala reglerna är. Klädval, musikval och 

intressen, eller vad de inte klarar av att göra, eller vad de väljer att göra visar en bild av vad 

det avvikandet beteendet är hos ungdomarna. Konstruktionen skapar en kunskap i samhället 

om vad de rätta normerna och värderingarna är som vi bör leva och anpassa oss efter. När vi 

inte lever efter dessa regler så måste vi korrigeras. Sanningen som är skapad frambringar en 

kunskap som kräver utövning av makt i samhället för att omforma dem. Hasselapedagogiken 

är en disciplinär makt som inte syns i samhället. De som syns är de som är underkastade 

makten, i det här fallet de tvångsintagna ungdomarna. Detta nämner Foucault (1993) är fallet 

då de underkastade ligger under ett starkt grepp av makten. De tvångsintagna ungdomarna har 

onormala beteenden som ska förändras till normala och med detta så håller de sig kvar under 

makten. De blir infångade i makten och därmed underkastade. Foucault (1993) nämner detta 

som examensförfarandets maktteknik. För de tvångsintagna ungdomarna innebär det att de är 

placerade på ställen där det finns skrivna handlingar som måste följas. Ihop med att 

kunskapen finns att ungdomarna i tvångsvård har onormala beteenden och ses som en 

homogen grupp så blir de fastlåsta vid sin egen särart. Detta leder till ett examensförfarande 

för det är ett sätt att omforma ungdomarna eftersom de har hamnat i en makt där de ska 

normaliseras (Foucault, 1993). Konsekvenserna som har analyserats fram i diskursanalysen är 

att ungdomar och anhöriga inom kategorin avvikande beteende ses i samhället som en 

homogen grupp. Samhället har en bestämd uppfattning hur de är vilket ger dem få chanser till 

att uppfattas på ett annat sätt utanför den bilden. 

Idag finns det ett intresse att både förändra och disciplinera en individ som inte följer reglerna 

i samhället (Beronius, 1994). Förändringen för ungdomarna i LVU-vård sker med hjälp av 

Hasselakollektivet och de disciplineras när de får lära sig de rätta normerna och reglerna som 

konstruktionen visar att de inte har. Hasselapedagogiken är en del av konstruktionen kring 

problemungdomar som en konsekvens av någon form av socialt avvikande beteenden. 

Hasselapedagogiken har kunskapen om vilka reglerna och normerna är som är de rätta enligt 

diskurserna. Ihop med detta så är det inte längre aktuellt för en individualisering. Diskursernas 

konstruktion visar att de har delats in i kollektiv tillhörighet. Enligt Börjesson (2002) så delas 

ungdomarna med problem i grupper av experterna, när avvikelserna är identifierade. 

Diskurserna i det analyserade resultatet visar att det finns en kunskap och säkerhet om att de 

teoretiska termerna är sanna. Sanningen har skapats av kunskapen om avvikande beteende 

som gör att ungdomarna hamnar i kollektiv tillhörighet, som i det här fallet Hasselakollektivet 

åtgärdar.
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden som är vald för den här uppsatsen är diskursanalys. Med frågeställning hur 

diskurserna konstruerar beteendet hos ungdomar i LVU-vård och hur deras anhöriga 

konstrueras kändes metoden vara rätt. Fallstudie hade varit ett bra val om jag vill ur en 

humanistisk synpunkt se hur ungdomarna har det på Hasselakollektivet eller genom 

observation se hur Hasselapedagogiken fungerar. Merriam (1994) menar att fallstudien är 

passande då en forskare med pedagogisk insats vill få fram ett humanistiskt resultat, jämfört 

med när resultatet gäller beteende. Fallstudie passar när utvärderingens syfte ligger på att 

skapa en förståelse av den dynamik som ligger bakom ett program (ibid). Därför vore 

fallstudie mer passande om intresset hos mig hade varit att observera på plats hur dynamiken 

är på Hasselakollektivet. Tidsmässigt skulle innebära för mig väldigt svårt att hinna med på en 

C-uppsats eftersom fallstudie innebär att vara på plats och delta under en tid för att ge ett 

rättvist resultat. Risken till ett missvisande resultat om jag bara var där en dag eller så skulle 

öka.  

Enkätstudie är passande då resultatet av studien ska ge ett kvantitativt svar (Trost, 2007). Det 

skulle innebära i den här studien att jag gav enkäter till ungdomarna som har bott på 

Hasselakollektiv. Det skulle vara för att få en bild av deras åsikt om personalen på kollektivet 

eller samhället stort uppfattade deras beteende på ett speciellt sätt. Med enkäter hade jag då 

kunnat få fram om hur ofta eller om de inte alls blev behandlade på ett speciellt sätt. Det hade 

blivit ett mer konstaterande resultat än vad diskursanalysen ger. Problemet med enkäter och 

personer som har varit eller är under vård, speciellt lagligt bestämd vård som i det här fallet 

med LVU-vård, blir att få tag på information om vilka de är. Nu är inte mitt intresse att få veta 

hur ofta eller om de överhuvudtaget blir eller blev behandlade på ett speciellt sätt utan frågan 

är hur de blir konstruerade. Därför är inte enkät passande i den här uppsatsen men mycket 

möjligt i en annan studie som är ute efter annan information. Intervju hade passat med syftet i 

den här uppsatsen. Intervjuer hade kunna gjorts för att sedan analysera de svaren för att få 

fram hur ungdomarnas beteende konstrueras. En intervju med omsorgsfulla frågor ger 

intervjuaren tillfälle att lyssna lyhört och få grundligt prövade kunskaper (Kvale, 1997). 

Intervjuer hade kunna gjorts med personal eller ungdomar med anknytning till 

Hasselapedagogiken. Intervjuerna hade gett mig snarlikt material som litteraturen har gjort. 

Tidsmässigt hade det varit krävande att få den mängd material som jag har fått ifrån 

författarna. Vid början av C-uppsats arbetet så togs det kontakt med ansvariga på 

Hasselakollektivet men det fanns tyvärr inget intresse för att delta i intervju. Andra typer av 

studiemetoder hade krävt andra typer av frågeställningar. 

Jag tog del av information om Foucault och hans arbeten däribland ifrån Jørgensen Winther 

och Philips (2009). De skriver om Foucaults syn på kunskap däribland att kunskap inte bara är 

en avspegling av verkligheten utan att sanningen som ger kunskap är en diskursiv 

konstruktion. Foucault menade att olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som 

är falskt (ibid). Detta är en av anledningarna till att jag valde Foucault som diskursteori 

utvecklare. Jag vill med hjälp av Foucaults synsätt klarlägga strukturerna i 

Hasselapedagogiken, hitta vad som betraktas som sant eller falskt. Nu gick jag en liten bit 

längre och tolkade om kunskapen kan skapa sociala konsekvenser men hade hela tiden 

Foucaults resonemang i tankarna. 

Jag har under hela uppsatsarbetet haft i åtanke att ha distans till materialet för att hålla mig 

utanför diskurserna för att ge analysen en ren tolknings bild utan min förförståelse. Det har 

varit väldigt svårt eftersom jag på något vis är förankrad i en eller annan diskursiv 
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strukturering. Jag upplever att jag har skrivit analys resultatet på ett klarsynt sätt utan att 

döma. Mitt syfte med uppsatsen är att analysera fram vad diskurserna konstruerar och vill inte 

med resultatet döma någon eller något. Mitt intresse har hela tiden legat i att dekonstruera 

strukturerna som kommer ifrån litteraturen och därmed visa den givna organiseringen som är 

ett resultat av politiska processer med sociala konsekvenser. Jag hoppas att jag har lyckats 

med det. Med tanke på att materialet är grundligt refererat och valt efter frågeställningarna så 

kan läsaren själv avgöra om tolkningen är rättvis och därefter ta ställning till resultatet. Men 

igen så är det värt att nämna att intresset aldrig har varit att hitta en sanning.        

Resultatdiskussion  

HVB är verksamheter som arbetar efter att tillgodose barnens behov i utbildning och hälsa 

(Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2009). Hasselakollektivet med Hasselapedagogik är en av 

dem. Diskurserna som är analyserade visar konstruktionen att det finns en kunskap om vad 

som är det bästa för barnen och ungdomarna som anses leva ohälsosamt och riskfyllt. De får 

alltså behoven uppfyllda efter vad kunskapen säger att de behöver och efter vilka beteenden 

som ingår i de rätta sociala reglerna. Resultatanalysen visar konstruktionen att det finns en 

kunskap i samhället om vad de rätta normerna och värderingarna är, och att ungdomarna med 

LVU-vård inte har dessa. När det nu finns normer och värderingar som ses som de rätta kan 

det då uppstå problem? Vi människor ärver eller lär oss normer och värderingar. Finns det en 

total sanning på vilka de rätta är då? Eller utgår dessa utifrån sunt förnuft? Vad är då sunt 

förnuft och vad får vi det ifrån? Börjesson (2002) pratar om att människovetenskapen kommer 

ifrån det sunda förnuftet där moralen är en grund. Har människovetenskapens praktiker det 

rätta sunda förnuftet? Hur mäter vi det i så fall? Uppstår dessa krockar i samhället för att vi 

värderar olika? Ser vi på en människa med förutfattad mening för att exempelvis han eller hon 

inte är eller ser ut på ett sätt som för oss är normalt? Finns det risker med personer som inte 

följer de sociala reglerna i samhället? Barn är inte avvikande i sig själva utan det är de 

kulturella normer och strukturer som avgör om de har ett avvikande beteende eller inte 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Det innebär att vi avgör behovet av förändring när vi ser 

någon med ett avvikande beteende för att vi använder våra egna normer och värderingar som 

mätmedel. En viss klädsel eller musiksmak göra att vi dömer dem efter kunskapen som 

diskurserna i den här uppsatsen visar. Slår vi ut de utslagna ännu mer genom vårt beteende 

gentemot dem? Konstruktionerna visar att kunskapen om avvikande beteende hos utslagna få 

konsekvenser för dem själva. Glömmer vi bort att de är en del av oss och att de också har 

känslor? Konstruktionen som skapar kunskapen om hur en normal och onormal ungdom är 

skapar ett tvång i sig själv. Tvånget att förändras för att bli accepterade. Viljan till förändring 

är svår att motivera sig till när förändringen krävs av samhället och inte av dig själv. Tvånget 

ligger kvar som en påminnelse om att du inte passar in i samhället.  

Vem eller vad bär ansvaret för varje individs liv? Bär vi det själva eller ligger det andra 

faktorer bakom våra livsval? Diskurserna i den här uppsatsen som har tolkats konstruerar en 

kunskap om att missbruket får riskfaktorer som våld och våldtäkt att uppstå och att de med 

missbruk måste ta eget ansvar för sina livsval. Foucault pratade om att de historiskt 

producerade sanningarna får maktrelationerna att dominera (Nilsson, 2008). Det innebär att 

kunskapen som skapas gör att människan både ses som subjekt och objekt (ibid). Det betyder 

att ungdomar med avvikande beteende som har blivit identifierade som en del av missbruket 

gör att de skapas på ett visst sätt. Ungdomarna ses utifrån ett objektivt perspektiv när makten 

vill se subjekten. De konstrueras som oansvariga med dåliga livsval som ska omformas. De är 

individer med avvikande beteende som har kategoriserats. På det viset ses de som både 

subjekt och objekt. Ansvarstagande medborgare per automatik är normala, det vill säga inte 

har några beteendeproblem. Livsvalen som är gjorda genom att till exempel välja att prova 
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droger kan få konsekvenser i risken att bli utnyttjad eller misshandlad. Det betyder att vi 

själva får stå till svars för våra livsval. Handlar det om val? Finns en total frihet i våra livsval? 

Bär det första livsvalet skulden för konsekvenserna? Ansvaret läggs på den som har blivit 

våldtagen för att den personen har ett missbruk och antagligen, enligt diskurserna, har 

prostituerat sig tidigare. Är den drabbade då inte värd att bli trodd eller lyssnad på? Finns det 

en bild att om vi vistas i ”fel” kretsar får vi skylla oss själva? Innebär det att känslorna inte 

heller finns hos den som blir utnyttjad eller misshandlad? Blir vi mindre lyhörda? Diskurs 

arbetar på ett sätt att osagda sanningar ovetande styr vårt sätt att uttrycka oss. Diskursers 

konstruktioner ger samhället en kunskap om ungdomarnas avvikande beteende och den 

kunskapen styr vårt agerande och beslutstagande i kontakt med ungdomarna. 

Befolkningens hälsa är ett politiskt problem (Beronius, 1994). Att förändra någon som inte 

följer de sociala regler som finns är ur en synpunkt humanistiskt och välmenande. En person 

med avvikande beteende, de enligt diskursernas konstruktion, frambringar olika reaktioner i 

samhället och en av dem är en önskan om förändring. Det ligger i allas välmening med detta 

men det är svårt att se vart gränsen går. Får vi gå in och bestämma och avgöra var och när 

som helst? Om inte personen själv ber om hjälp har vi då rätten att säga att han eller hon 

behöver hjälp om det handlar om avvikande beteende? Det är här som omsorgen också ses 

som en kontroll utan vetskapen om detta hos praktikerna. Omsorgen som skapar kontrollen är 

vid en första anblick humant (Jansdotter, 2004). I själva verket så är förändringar historiskt 

sett i behandlingsformer bara ett nytt sätt att utöva makt. Vi har känslan att vi vill rädda alla 

ifrån de beteenden som vi ser efter våra normer som fel och indirekt så ger det känslan av 

rätten att bryta ner en person för att sedan omforma och bygga upp igen, för vi tror att de inte 

mår bra av deras beteende. Vi vill väl. Det finns en strävan att förändra det avvikande. 

Cruikshank (1999) åsyftar att det är med goda intentioner som medborgare i riskzonen ska 

upprättas och justeras men att styrningen innehåller både frivilligt och tvingande. Vi har flera 

praktiker i samhället som jobbar efter välmeningen att hitta de som ligger i riskzonen, 

företagshälsovård, skolhälsovård och olika typer av screening där vi söker efter det 

avvikande. Vi lämnar stunden som kallas frivilligt när vi går in med metoder för att få 

individen med behov av förändring att göra det som vi anser rätt. Vi hamnar i stunden 

tvingande när vi med alla medel försöker omforma individen. Autonomi och 

självbestämmande rätt får en annan innebörd i den här situationen.    

De analyserade diskurserna visar att berörda praktiker, i det här fallet Hasselapedagogikens 

användare, har en kunskap om att föräldrar till ungdomar med avvikande beteende inte följer 

den konstruerade moraliska grunden. I det sammanhanget kan det även här behövas en 

korrigering. I dagens samhälle har vi olika typer av korrigeringspolitik för att omforma 

föräldrar. Vid styrning så måste individerna känna sig fria för att styrningen ska kunna lyckas 

(Lövgren, 2002). Vi har idag en stor tillit till kunskapen i samhället. När en ny kunskap dyker 

upp ifrån människovetenskapen tvekar vi eller ifrågasätter inte så lätt. Föräldrar med 

ungdomar med avvikande beteende får kunskapen om att deras barn har avvikande beteende 

när detta upptäcks vid analyseringen. De får informationen om att deras barn behöver 

omformas för att kunna passa in i samhället. Många föräldrar i det här läget kan bli varse om 

att de har en ansvarsdel i utvecklingen av beteende, det kan uppstå skam och skuldkänsla 

inför samhällets ögon. I och med detta kan de anse att även de behöver följa med i den här 

omformningsprocessen. När makt samverkar med kunskap så blir det per automatik att 

sanningen bestäms (Lövgren, 2002). Föräldrarna får i det läget svårt att opponera sig mot den 

kontrollen. Är föräldrarna i den här situationen fria? Har de själva valt att förändras eller är 

det samhällets dom som har avgjort att de behöver förändras? Vi har stor tilltro till kunskapen 

idag att vi följer med i alla processer. Känner vi en frihet per automatik för att kunskapen 

säger att vi behöver korrigeras? Med en humanistisk syn anser vi att styrningen är till för 
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föräldrarnas skull men den görs för att samhället ser problemen och menar att de behöver 

förändras. Föräldrarna ses i den här situationen som objekt. De identifieras som subjekt vid 

avvikande beteende genom sina ungdomar för att sedan ses som objekt vid normaliseringen. 

Cruikshank (1999) menar att medborgare är skapta av program, diskurser och strategier som 

finns för att förändra eller forma. Föräldrar till ungdomar med avvikande beteende blir i och 

med objektiveringen och normaliseringen omformade till den rätta typen av föräldrar.  

I räddningsarbeten i Sverige mellan 1850-1920 konstruerades den utslagne som tvärtom i 

jämförelse med den som var normal i beteendet (Jansdotter, 2004). Det handlade om klädval 

och vart de valde att befinna sig. Den här diskursanalysen använde material som gjordes 

mellan 1979-2006 och även här visade det sig att klädval hade en betydelse hur ungdomarna 

konstruerades. Det visar att historiskt sett så blir inte förändringarna i samhället så stora. Vi 

förändrar vårt sätt att hantera de avvikande ungdomarna genom trevligare boenden och 

personlig utveckling. När det gäller konstruktionerna hur ungdomarna är och ser ut så har det 

inte skett lika mycket förändring. Det finns i samhället en stor betydelse hur du ser ut och vad 

du gör för att avgöra vem du är. 

Normens makt har ett starkt grepp om medborgarna i att vara annorlunda och inte passa in i 

samhället. För många så lever vi helt omedvetet i en hierarki som använder sig av 

normaliserande metoder. Varje dag så blir vi övervakade, rangordnade och straffade ifrån 

olika ögon, överallt i samhället synliggörs våra beteenden. Konstruktionerna lyfter fram 

normala och onormala beteenden som omedvetet skapar medborgarnas kunskap om dessa. 

Har vi ett beteende som inte ses som avvikande blir vi belönade och omvänt så väntar 

bestraffning. Ungdomar i LVU-vård går igenom denna examensprocess på Hasselakollektivet 

och i samhället. De måste lära sig de rätta sociala reglerna som finns för att de ska bli 

accepterade i samhället som normala. Men rangordningen finns för alltid kvar, det gör den för 

alla individer, med eller utan missbruk.  

Det är enkelt att fastna i en diskurs och i en övertygelse att det finns korrekta sanningar. Vid 

arbete med individer med sociala problem skulle det vara nyttigt att urskilja de diskurser som 

är dominerande runt de tidsenliga företeelser som arbetet fokuseras på. Vi kanske borde ta 

reda på vad diskurserna egentligen säger och se vilka som har utpekat sig till ställföreträdare 

för socialt arbete. Kan det vara så att framåtskridandet hämmas av diskurserna och 

ställföreträdarna, och inte av de som ses vara i behov av normalisering?      
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