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Sammanfattning

Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar dömda till sluten 

ungdomsvård uppfattar sig själva och hur institutionstiden påverkar deras 

självuppfattning. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Social 

konstruktionism och det teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. 

Teorier som används rör Självets socialisation (Mead, 1977 & Berger & 

Luckmann, 1979), Stämpling och avvikelse (Becker, 1991) samt Totala 

institutioner (Goffman, 1961). Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med fem ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och som vid 

intervjutillfället avtjänade sina straff på ett av Statens institutionsstyrelses 

ungdomshem. Slutsatser som kunde dras av studien var att ungdomarna upplevde 

sig som avvikande och var rädda för att stämplas som avvikare efter sin tid på 

institutionen. Vidare upplevde ungdomarna att de förändrats under tiden på 

institutionen och att de övriga intagna var viktiga för ungdomarnas välbefinnande.

Nyckelord: ungdomar, sluten ungdomsvård, institution, stämpling, avvikelse, 

Själv, självuppfattning, upplevelser.
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1. Inledning
I denna studie är fokus på ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård, deras

upplevelser av detta och deras syn på sig själva. Teman som är av intresse i denna 

studie är stämpling och avvikelse (Becker, 1991), Självets socialisation (Mead, 

1976; Berger & Luckmann, 1979) och de totala institutioner (Goffman, 1961) som 

bedriver sluten ungdomsvård.

Sluten ungdomsvård innebär ett tidsbegränsat straff där den unge är dömd i 

enlighet med Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (se Bilaga 

2). Det är ungdomar som är mellan 15 och 17 år när de begår allvarliga brott som 

kan dömas till sluten ungdomsvård och strafftiden kan variera mellan 14 dagar 

och 4 år. Strafftiden ska användas till vård och behandling av ungdomar. Ofta

behövs behandlingsinsatser för missbruk, kriminalitet, relations- och skolproblem. 

Det är Statens institutionsstyrelse som ansvarar för de särskilda ungdomshem som 

bedriver denna vård. (Statens institutionsstyrelse, 2008).

Siffrorna för återfall i kriminalitet för ungdomar som är dömda till sluten 

ungdomsvård i Sverige är höga. Enligt Brottsförebyggande rådet (2008) återföll 

73 % av dem som tidigare var dömda till sluten ungdomsvård år 2002 i brott inom 

tre år. Tidigare forskning (Palm, 2003) visar även att ungdomar som är dömda till 

sluten ungdomsvård upplever tiden på institutionen som skadlig och får negativa 

erfarenheter under denna tid. Då återfallsstatistiken är hög bland dessa ungdomar 

väcktes frågan om de dömda ungdomarna upplever sig som stämplade (Becker, 

1991) och vad detta då gör med deras självbild.

Denna studie kommer att ge en inblick i hur ungdomar under frihetsberövning 

upplever sig själva. En ökad förståelse för dessa ungdomars självuppfattning och 

en bredare bild av hur institutionsvården idag påverkar unga människor, kan 

erhållas inom det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism.

Studien kommer att riktas till dem som arbetar med ungdomsvård och då främst 

inom sluten ungdomsvård men även till de inom den socialpsykologiska 

disciplinen som är intresserade av den här typen av frågeställningar.
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1.1. Syfte

Syftet med denna studie är att utifrån socialpsykologins perspektiv symbolisk 

interaktionism (Trost & Levin, 2004) se på upplevelser av Självet inom totala 

institutioner, utifrån stämpling och avvikelse och därigenom få en förståelse för 

hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva. 

1.2. Frågeställning

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur beskriver 

ungdomar på totala institutioner dömda till sluten ungdomsvård sig själva och hur 

kan dessa utsagor förstås med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv med 

betoning på stämpling och avvikelse? Denna frågeställning har i sin tur lett till 

följande tre frågor:

1. Hur ser ungdomarna på sitt Själv?

2. I vilken utsträckning upplever ungdomarna sig själva som avvikande?

3. Hur ser ungdomarna på sin institution och hur tror ungdomarna att 

institutionen påverkar dem?

1.3. Disposition

Efter denna inledning följer en genomgång av relevant tidigare forskning, där

Palms (2003) forskning kring ungdomars upplevelser av ungdomsvård och

Tarrant, MacKenzie & Hewitts (2006) forskning kring ungdomars 

identitetsskapande presenteras. Därefter presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter, dessa är George H. Meads (1976) och Peter L. Berger & Thomas 

Luckmanns (1979) teorier kring Självets socialisation, Howard S. Beckers (1991) 

teorier om stämpling och avvikelse samt Erving Goffmans (1961) studie av totala 

institutioner. Sedan följer studiens metodologi, metod, urval, procedur samt etiska 

ställningstaganden. Därpå presenteras studiens empiriska material i form av ett 

resultat indelat i tre teman. Dessa teman är, Intervjupersonernas upplevelse av sig 

själva, I vilken utsträckning upplever intervjupersonerna sig som avvikande samt 

Intervjupersonernas syn på sin institution. Resultatet följs av en analys av 

resultatet. Även detta är indelat i enlighet med studiens genomgående teman. 
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Därefter följer en diskussion där studiens analys diskuteras. Avslutningsvis finns

studiens slutsatser, styrkor och svagheter samt förslag på framtida forskning.

2. Tidigare forskning
Tidigare forskning som är gjord rörande ungdomar på institutioner är bland annat 

Jessica Palms (2003) studie kring ungdomars upplevelser av sluten ungdomsvård. 

En jämförelse har gjorts mellan ungdomar placerade i enlighet med; Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, så kallade LVU-placeringar, 

ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och ungdomar dömda till fängelse.

Studiens resultat var tvetydigt gällande i vilken utsträckning ungdomarna 

påverkades negativt av den slutna ungdomsvården. Resultat visade att ungdomar 

dömda till sluten ungdomsvård lyssnade mer på personal och mindre på 

medintagna när det gällde positiv och negativ kritik och även att de anförtrodde 

sig mer till personal än vad fängelsedömda gjorde. Resultat visade även att 

ungdomarna som var dömda till sluten ungdomsvård umgicks i lika stor 

utsträckning med sina medintagna som fängelsedömda och de hade i samma 

utsträckning gjort negativa lärdomar under vistelsen. En hög andel i alla tre 

grupper uppgav negativa och skadliga erfarenheter av sin vistelse på institution. 

Tarrant, MacKenzie & Hewitt (2006) har undersökt hur ungdomar, 14-15 år, 

utvecklar sin identitet. De koncentrerade sig på hur ungdomar förhåller sig till 

varandra i sitt nätverk av vänner och hur detta i sin tur är betydelsefullt för 

ungdomars identitetsskapande. Resultaten visade att ungdomarna i hög 

utsträckning identifierade sig med sina vänner. Det visade sig också att de som 

träffade sina grupper mer frekvent identifierade sig i högre utsträckning med 

denna grupp. Studiens resultat visade att tillhörigheten till en grupp av vänner var 

den mest betydelsefulla variabeln för att skapa en stabil identitet.

Enligt den tidigare forskningen upplever ungdomarna den slutna ungdomsvården 

negativt och denna studie fokuserar på huruvida det kan handla om en känsla av 

att vara stämplad. Forskningen visar inte ett ensidigt resultat utan både personal 

och vänner spelar stor roll för ungdomarna. Det blir i denna studie intressant att se 
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hur stor roll de övriga intagna och personalen på ungdomshemmet spelar för de 

dömda ungdomarna och hur det påverkar ungdomarnas självbild.

3. Teoretiska utgångspunkter 
Här kommer studiens teoretiska utgångspunkter att presenteras. De teoretiska 

utgångspunkterna är Berger & Luckmanns (1979) och Meads (1976) syn på 

Självet och socialisation, Stämplingsteori av Becker (1991) och Goffmans (1961) 

teori om totala institutioner.

3.1. Självets socialisation

En förståelse för våra medmänniskor och hur den sociala verkligheten ser ut 

skapas enligt Berger & Luckmann (1979) genom internalisering av verkligheten. 

Detta innebär att individen övertar den värld andra lever i, vilket betyder att 

individen delar samma upplevelse av den som andra, världen blir meningsfull. En 

förståelse för varandras definitioner av gemensamma situationer blir möjlig. Detta 

medför att vi börjar leva i samma sociala värld och kan ta del av varandras tillvaro. 

Det är denna internalisering som gör individen till medlem av samhället och det är 

en del av socialisationen. Socialisationsprocessen innebär sociala processer 

genom vilken lärdom skapas, beteende formas och medvetenhet kring normer och 

värderingar i samhället utvecklas. Barn använder sig av lek där signifikanta 

Andras roller och attityder härmas för att barnet på så sätt ska utveckla sin egen 

person. De signifikanta Andra är viktiga och betydelsefulla personer i barnets 

närhet, som familj och kamrater. Socialisationen med de signifikanta Andra är 

känslomässigt laddad och barnet identifierar sig med de på känslomässiga vis. När 

dessa roller och attityder har tagits in av barnet fungerar de som den uppsättning 

normer och värderingar som individen har att förhålla sig till. Individens 

internaliserade attityder går så småningom från konkreta signifikanta Andras 

attityder till generella attityder när barnet inser att även andra människor delar de 

signifikanta Andras attityder. Denna abstraktion kallas den generaliserade Andre 

och barnet kan nu identifiera sig med samhället.

Den primära socialisationen är den första socialisationen individen genomgår som 

barn och genom vilken individen blir medlem av samhället. Den primära 
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socialisationen är den grundläggande och viktigaste socialisationen för individen. 

Det är signifikanta Andra som sköter socialisationen och beroende på deras egen 

placering i den sociala strukturen får barnet en filtrerad bild av verkligheten 

anpassad efter de signifikanta Andras kunskap och uppfattning av den.

Socialisationsprocessen är som viktigast under barndomen men fortsätter livet ut.

Sekundär socialisation är den som följer när den redan socialiserade individen 

socialiseras in i nya sektorer av samhället. Vid den sekundära socialisation tolkas 

nuet så att det överensstämmer med det förflutna, och det finns en tendens att 

undervärdera det som faktiskt har hänt, för att på så vis lättare kunna acceptera 

nuet. (Berger & Luckmann, 1979). 

Mead (1976) skriver om Självet som en ständig process som aldrig avslutas. Han 

delar in självet i två delar; Jaget och Miget, och dessa står i dialektik till varandra. 

Jaget är spontant, den del som agerar och blir oförutsägbart för Miget. I Miget 

lagras det Jaget gör som organiserade responser och erfarenheter. Miget är den 

passiva delen av Självet. Jaget kan hämta information som lagrats i Miget och på 

så sätt kan agerandet bli mer konsekvent då liknande situationer kan bemötas på 

liknande sätt av Jaget. I Miget ingår även den generaliserade Andre som formas 

genom socialisation.

Hur individen agerar beror på hur individen definierar den situationen som 

individen befinner sig i. Den mening som tillskrivs situationen avgör hur 

situationen kommer att bemötas. Definition av situationen (Thomas, 1967) innebär

i huvudsak att om en individ definierar situationen som verklig, kommer den att 

vara verklig i dess konsekvenser. Detta innebär att individen kommer att uppträda 

på ett sätt som är anpassat till hur individen uppfattar situationen, vilket i sin tur 

leder till att konsekvenserna blir desamma som om situationen var verklig.

Trost och Levin (2004) tolkar Meads (1976) teori kring interaktion som triadisk 

då den kan sägas innefatta tre steg som sker inom individens Själv. Detta går till 

enligt följande, individ A utför en handling riktat mot individ B. Denna handling 

är ett resultat av det som Thomas (1967) kallar individens definition av 

situationen. Individ B svarar på handlingen och det är hur individ A uppfattar 

denna respons som är det sista steget i triaden. Alltså, vid interaktion utför Jaget 
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en handling som är riktad mot den Andre. Vi tolkar sedan responsen vi får på 

denna handling och vilken betydelse handlingen har för oss. Denna process sker 

även inom Självet vid självreflektion.

I studien har det varit av intresse att skapa förståelse för hur intervjupersonernas 

självbild ser ut. Vilken roll spelar den Andre, som i detta fall är dels de 

medintagna och dels personalen på ungdomshemmet, och vilken roll spelar den 

generaliserade Andre, normer och värderingar i samhället, för intervjupersonerna.

3.2. Stämplingsteori

Då kriminalitet anses vara ett avvikande beteende (Becker, 1991) blir det 

intressant att i denna studie titta på hur stämplingsteorin kan hjälpa till att förklara 

dömda ungdomarnas självuppfattning då de avtjänar sina straff inom sluten 

ungdomsvård.

Stämplingsteorin innebär att en individ kan bli stämplad som avvikare utifrån hur 

andra människor bemöter och behandlar denne. Avvikelsen är inte en egenskap 

hos individen eller direkt kopplat till handlingen utan en följd av att andra 

tillämpar regler och sanktioner mot denna avvikare. En avvikare blir den som 

stämpeln avvikare har placerats på (Becker, 1991).

Becker skriver om en så kallad avvikarkarriär. Avvikarkarriären börjar med en 

avvikande handling som är regel- eller normbrytande. Mycket av det avvikande 

beteendet har motiv som är socialt inlärda. Innan individen som begår avvikande 

handlingar har lärt sig vilken innebörd dessa kan ha, är individen omedveten om 

vilken tillfredställelse han kan nå genom dem. Detta lär han sig i socialt samspel 

med den erfarne avvikaren. Det som från början kan ha varit en nyfikenhet eller 

slumpmässig impuls att pröva något nytt, blir nu accepterad smak hos avvikaren 

och detta kan höras i avvikarens sätt att tala om sitt avvikande beteende och 

motiveringar till det. Det som är mest avgörande i processen att få ett avvikande 

beteendemönster är inte så mycket vad personen själv gör, utan hur omgivningen 

reagerar på beteendet och därmed gör denne till en avvikare. Att betraktas som 

avvikare har viktiga följder för individens självbild och offentliga identitet. Med 
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det avvikande beteendet kommer individen få en ny status i det offentliga 

sammanhanget. Individen får en stämpel på sig och kommer att behandlas därefter.

När Becker (1991) talar om avvikarstatus använder han sig av en distinktion 

mellan överordnad och underordnad status. Med överordnade statusdrag menas en 

nyckelegenskap för den positionen som individen innehar, till exempel läkaren 

har som nyckelegenskap sin legitimation att få praktisera medicin. Att läkaren 

sedan förväntas inneha andra informella egenskaper, exempelvis vara man från 

medelklassen, är de underordnade statusdragen. Detta innebär att om individen 

begått ett inbrott, kommer individen att betraktas och behandlas som en person 

som är benägen att bryta sig in i andra hus, både av allmänheten och av polis. 

Individen kommer även att betraktas som benägen att begå andra typer av brott då 

han uppvisat en bristande respekt för lagen. Att bli sedd som avvikare i ett 

sammanhang kan alltså få konsekvenser även i andra sammanhang. 

Avvikarstatusen blir en överordnad status och individen kommer i första hand att 

ses som avvikare. Detta kan leda till att individen söker sig till grupper där 

medlemmarna har avvikelsen gemensam och här stärks avvikaridentiteten. Ett 

slutgiltigt steg i avvikarens karriär är denna rörelse in i en organiserad 

avvikargrupp. När individen har tagit det steget får det en stark effekt på 

självbilden. Den avvikare som träder in i en organiserad och institutionaliserad 

avvikargrupp kommer med ökad sannolikhet att fortsätta på sin avvikande väg.

I studien är det av intresse att se huruvida ungdomarna som är dömda till sluten 

ungdomsvård upplever sig som annorlunda och i så fall på vilket sätt. Om 

upplevelser av avvikelse finns kommer förklaring för detta att sökas genom 

Beckers (1991) stämplingsteori.

3.3. Totala institutioner

Goffman (1961) skriver om hur människor som inte lever på totala institutioner

har olika sfärer för olika aktiviteter och att detta sker med olika människor med 

olika auktoritet. Detta är inte en möjlighet för personer på totala institutioner där 

allt sker på samma ställe med samma människor och där det inte förekommer 

några auktoritetsförändringar. Allt är planerat utefter institutionens verksamhet 

och med syftet att uppfylla institutionens officiella målsättning.



9

Det finns en stor åtskillnad mellan personal och intagna och ofta med stereotypa 

bilder av varandra, där personal uppfattas som nedlåtande och överlägsen medan 

de intagna ses som opålitliga och bittra. Både personal och intagna tenderar 

dessutom att känna sig som den stereotypa bilden av dem indikerar. 

Kommunikationen mellan de båda grupperna görs med ett tonfall som visar på att 

de inte har samma grupptillhörighet, exempelvis talar personalen mycket högre 

när de talar till en intagen. Andra exempel på hur kommunikationen ser ut är att 

den intagne kan erhålla bristande information om sin egen situation i form av att 

inte få ta del av behandlingsplaner och eventuell diagnos. Personal får på detta sätt 

en distans och kontroll över de intagna.

Goffman skriver om rollförluster och avkall på den egna personligheten för 

intagna på totala institutioner. Den första begränsningen av personligheten är den 

mur som sätts upp mellan individen och omvärlden. Delar av intagningsprocessen 

kan innebära förluster och förödmjukelser. Den intagne ska vägas, mätas, 

uppteckna levnadshistoria, bli ifråntagen personliga ägodelar för förvaring, 

visiteras, bli tilldelad kläder och informerad om regler. Detta kan enlig Goffman 

ses som en programmeringsprocedur där den intagne tvingas göra avkall på sin 

egen person. Människor förknippar exempelvis ofta en del av sin självkänsla med 

sina ägodelar.

Att individen i vanliga fall kan skilja olika roller ifrån varandra och att relationer 

och uppträdanden i en roll inte nödvändigtvis behöver påverka en annan roll bryts 

nu sönder och innebär rollförluster för individen. Eventuella permissions- och 

besöksförbjud den första tiden på institutionen kan fungera som mer djupgående 

nedbrytningar av en roll.

I och med att studien syftar till att förstå ungdomars självuppfattning på totala 

institutioner blir det av intresse att titta på hur Goffmans (1961) teoretiserande 

kring totala institutioner kan ge bidrag till en förståelse för hur dömda ungdomar 

ger uttryck för sin självuppfattning.
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4. Metodologi 
Denna studie använder sig av en socialkonstruktionistisk vetenskapsfilosofi 

(Gergen, 1999) där man ser på världen som socialt konstruerad och där den 

grundläggande utgångspunkten är en kritisk hållning till självklar kunskap. Inom 

detta perspektiv är synen på den sociala världen att denna är socialt konstruerad av 

människorna i den och att den ständigt är under förändring. Detta innebär att

studien inte kan ses som slutgiltig utan endast som en tolkning av hur situationen 

såg ut just när den genomfördes. Situationen vid studiens genomförande är en del 

av en större helhet som inte helt kan nås. Det vi får ta del av är en bit av denna.

Studiens teoretiska perspektiv Symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2004) 

menar att människor konstruerar sin verklighet genom språket. Valet av metod har 

därför blivit intervjuer då intervjuer är ett lämpligt sätt att fånga ungdomarnas 

konstruktion av sin verklighet på (Bryman, 2002). Då mötet med 

intervjupersonerna i viss utsträckning kan innebära att vi har olika diskurser, det 

vill säga vi har olika sätt att använda oss av språket och uttrycka oss, kan 

tolkningen och förståelsen för deras språk inte bli fullständig. För att förstå någon 

annans språk måste det sättas i relation till dess kontext för att få betydelse. När 

detta är gjort är det genom språket som vi människor kan komma närmare

varandra.

4.1. Metod

Det empiriska materialet i denna studie har inhämtats via kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som utförts utifrån en intervjuguide (Bryman, 2002). 

Semistrukturerade intervjuer innebär utgångspunkt i ett antal teman men med stor 

frihet hos intervjupersonerna att utforma svaren på ett sätt de själva känner sig 

bekväma med. Frågorna som intervjuaren ställde var inte exakt desamma vid alla 

intervjuer utan anpassades efter intervjusituation och passande följdfrågor lades 

till utefter dessa. Teman gjorde det lättare för intervjuaren att hålla fokus och 

bidrog även till en struktur under intervjun. (Bryman, 2002). Intervjuguiden (se 

Bilaga 1) har gjorts med hänsyn till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter 

och varit uppbyggd kring tre teman. Dessa teman var hur ungdomarna ser på sitt 
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själv, i vilken utsträckning ungdomarna upplever sig som avvikande och hur 

ungdomarna ser på sin institution.

4.2. Urval

Urvalet är ett riktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) som skett genom

tillgängligheten av representativa intervjupersoner. Enligt fokus i uppsatsen är 

urvalet fem ungdomar som är dömda till sluten ungdomsvård enligt Lag 

(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. Valet att ha fem 

intervjupersoner har bedömts rimligt med studiens tidsplan och tillgängligheten av 

intervjupersoner. Vid intervjutillfället avtjänade samtliga intervjupersoner sina 

straff på ett av Statens Institutionsstyrelses ungdomshem för ungdomar dömda till 

sluten ungdomsvård. Samtliga intervjupersoner är unga män och har avtjänat 

mellan tre månader och 2,5 år av sina straff på detta ungdomshem när intervjuerna 

ägde rum. Intervjupersonerna i studien benämns som intervjuperson A till 

intervjuperson E.

4.3. Procedur

Inför studien upprättades kontakt med ett av Statens Institutionsstyrelses

ungdomshem för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård i Sverige. En 

presentation av studien gavs till avdelningsföreståndarna på de olika 

avdelningarna och ett besök på institutionen godkändes av institutionschefen. Vid 

det första besöket vid ungdomshemmet gavs en personlig förfrågan till de intagna 

ungdomarna om att medverka i en intervju. De intagna fick information om 

studien i korta drag och fick även information om vad det innebär att medverka på 

en intervju, hur det går till och vad som kommer att hända med materialet efteråt. 

Tanken var att skapa en tydlighet för ungdomarna så att de utifrån tydlig 

information i lugn och ro kunde ta beslut om att medverka eller inte. Fem 

ungdomar tackade ja och tider för intervjuer bokades in. 

Vid intervjutillfället fick ungdomarna en muntlig sekretessgaranti av intervjuaren. 

Intervjuerna gjordes på institutionen i ett besöksrum med endast intervjuperson 

och intervjuare i rummet. Intervjuerna varade mellan 25 - 50 minuter. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades och därefter förstördes det inspelade materialet. 



12

Intervjupersonerna erbjöds att ta del av transkriberingen av intervjun och även en 

kopia av den färdiga uppsatsen. 

4.4. Etiska ställningstaganden

Då personliga uppgifter om intervjupersonerna enligt lag är sekretessbelagda 

kommer inga personliga uppgifter att avslöjas i denna studie som kan kopplas till 

intervjupersonerna. Då samtliga av intervjupersonerna avtjänar sina straff på 

samma ungdomshem kommer av etiska skäl heller inga uppgifter som kan avslöja 

vem intervjupersonen är för de övriga intervjupersonerna som deltagit, att avslöjas. 

Sådana uppgifter är bland annat ålder, hur långt straff de blivit dömda till och hur 

mycket av tiden de vid intervjutillfället hade avtjänat.

Intervjupersonerna har under intervjuerna inte behövt berätta någonting om de 

brott som de gjort sig skyldiga till och brotten kommer därför inte omnämnas i 

studien. Intervjupersonerna fick information om att de när som helst hade rätt att 

ändra sig och välja att inte medverka. Om de hade frågor eller funderingar kring 

intervjun kunde de, genom personalen på ungdomshemmet, nå mig för samtal på 

telefon innan intervjutillfället. Andra ungdomar kunde också kontakta mig om de 

ville tacka ja till att medverka då vissa ungdomar ville ha längre betänketid.

Intervjupersonerna har inte behövt svara på frågor som de själva inte vill prata om 

och de har fått avbryta intervjun när som helst eller ta en paus om de så önskat.

5. Resultat
Resultatet av det empiriska materialet kommer här att redovisas. En tematisering 

av transkriberingarna har gjorts utefter intervjuguidens teman och resultatet 

kommer att presenteras utifrån dessa. Dessa teman är intervjupersonernas 

upplevelse av sig själva, intervjupersonernas upplevelse av att vara avvikande 

samt intervjupersonernas syn på sin institution. 

5.1. Intervjupersonernas upplevelser av sig själva

När intervjupersonerna ombads att beskriva sig själva kom både positiva och 

negativa sidor fram. De positiva sidorna beskrevs med ord som social och glad 

och de negativa sidorna beskrev intervjupersonerna med ord som dåligt tålamod, 

blir snabbt arg och svårt att lyssna på andra. Intervjuperson C började med att 
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berätta vad han är dålig på vid beskrivningen av sig själv med orden ”Mina dåliga 

sidor är att jag inte lyssnar, jag lyssnar inte på äldre och jag har dåligt tålamod, jag 

blir snabbt arg”.  När han gick över till sina positiva sidor uttryckte han ”Mina bra 

sidor är att jag kan hjälpa folk, jag kan lyssna på dem och snacka med dem. Jag är 

även bra på matte och fotboll och sådana saker.” Intervjuperson A beskrev sig 

själv lite mer och berättade: 

En stor grej i mitt liv är ju alla flyttar jag varit tvungen att göra, alla 
omställningar och så. Det har ju blivit att jag blivit en mästare på att 
anpassa mig, det är en styrka hos mig eller vad man ska säga, jag har 
väldigt lätt att anpassa mig och har väldigt lätt att stänga av mig själv, 
hålla mina känslor inne, det är därför jag kan hålla mig så pass lugn 
/…/ jag har svårt med tillit /…/ att jag inte kan lita på någon är ju för 
att jag aldrig fått lära känna någon.

Samtliga intervjupersoner uppgav att deras dom och tiden på ungdomshemmet har 

förändrat dem, men hur de har förändrats skiljde sig åt. Intervjuperson E och C 

uppgav att tiden på ungdomshemmet har gjort dem lugnare som personer och att 

de kan diskutera utan att bli arga i större utsträckning nu än tidigare. Tålamodet 

har även blivit bättre hos några av intervjupersonerna och intervjuperson C 

berättade även att han är mer ansvarsfull nu än tidigare. Intervjuperson D sade att 

han blivit mer aktiv och öppen som person och att han har blivit bättre på att 

uttrycka vad han tänker och känner. Intervjuperson E berättade däremot ”De 

anklagar mig för mycket grejer /…/ det har förändrat mitt liv mycket faktiskt, på 

ett negativt sätt.”

När intervjupersonerna talade om vilka personer som är viktiga för dem uppgav

alla att främst familjen är viktig och samtliga har vuxit upp tillsammans med sin 

mamma och tre av fem med båda sina föräldrar. Samtliga intervjupersoner sade

också att vännerna är viktiga för dem. Intervjuperson C berättade att hans vänner 

är viktiga för honom och att han delar in sina bekantskaper i vänner och kompisar

där vännerna är de viktigaste. Han uttrycker sig enligt följande citat:

Mina vänner är viktiga för mig /…/Riktiga vänner, man kan inte ha så 
många riktiga vänner, 4 eller 5 kanske, annars är det kompisar jag har, 
men mina vänner har jag kontakt med fortfarande, jag har de på min 
telefonlista. Mina vänner betyder mycket för mig.
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5.2. I vilken utsträckning upplever intervjupersonerna sig 
som avvikande

Under intervjuerna berättade intervjupersonerna om hur de trodde deras dom

kommer att påverka deras framtid och i vilken grad de kommer att vara öppna 

med att de har den. Ingen av intervjupersonerna sade sig komma att vara helt 

öppen med att de har varit dömda och suttit på ungdomshem. Alla svarade på 

liknande sätt när de berättade om detta. Intervjuperson A uttryckte sig så här 

angående ämnet:

Jag tror de kan se annorlunda på mig det tror jag, det skulle nog till 
och med jag /…/ börja tänka, varför? Vad har han gjort? Sen beror det 
på hur länge man har känt varandra också, har man precis träffats 
kanske man tänker att man ska ta avstånd, man får lite fördomar om 
den personen, typ vad är det här för jävel? Så det kanske inte direkt är 
något man berätta på en gång för folk, vissa saker måste man dölja.

Intervjuperson B uttryckte sig i likhet med A med orden:

Det beror ju på, liksom vad de har för fördomar och sådant där, och 
sen beror det på hur väl man känner varandra innan den får reda på det, 
är det direkt så är det kanske inte så bra, men känner man redan 
varandra, så är det kanske bättre. Jag kommer nog vara ganska sluten, 
man kan inte säga att hej jag har suttit inne, direkt så.

Intervjuperson E berättade om hur han upplever tiden på institutionen och hur han 

reflekterat över vad han går miste om i och med sin frihetsberövning. Han 

uttryckte att han upplever sig som annorlunda och att det är tråkigt att gå miste om 

saker som andra i hans ålder kan göra i större utsträckning:

Man känner sig lite annorlunda jämför med dem som är ute. De har ju
friheten, de gör ju sådana saker som hör till, speciellt i den här åldern, 
du vet sådana här saker som man oftast testar i den här åldern, som att 
dricka alkohol även då man inte är 18 och sådant. Det är tråkigt när 
man tänker på vad man missar egentligen.

Intervjuperson D kom också in på hur annorlunda han upplever sin situation i 

jämförelse med andra ungdomar som inte är dömda. Han berättade hur han 

upplever det att vara utanför institutionen med personal och hur han känner sig 

utpekad under dessa situationer ”Får man gå ut på stan här någon gång så har man 

någon en halvmeter bredvid sig som markerar att han är med mig, det är så det 

känns”.
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5.3. Intervjupersonernas syn på sin institution

När intervjupersonerna beskrev hur det är att vara på ungdomshemmet kom olika 

svar fram. Intervjuperson A sade att i det stora hela är det okej på avdelningen, att 

det går lite upp och ner men att det mestadels är ok. Det som får honom att må bra 

är att de får ha musik i skolan. Det som får honom att må dåligt på avdelningen är 

om det blir bråk med de andra intagna eller om han får en permission indragen. 

Samtliga intervjupersoner nämnde hur de övriga intagna påverkar hur det är att 

vara på ungdomshemmet och att ju bättre gruppen är desto lättare är det att vara 

där. Flera intervjupersoner nämnde också att en bra grupp skapar en trygghet som 

saknas när det är en dålig grupp som är på ungdomshemmet. Intervjupeson B 

uttryckte detta med orden:

Ibland är det ok ibland är det förjävligt, det är väl att man är inlåst, att 
man sitter med människor man inte vill sitta med, vissa kompisar kan 
man ha av de intagna, vissa är man nära kompis med. Ibland är det 
jobbigt när intagna byts ut.

När intervjuperson C berättade om tillvaron på institutionen framkom att han 

upplever sig få ett bemötande som han tidigare inte fått och att det behov han har 

av behandling uppfylls. Han uttryckte det enligt följande: 

Så länge man sköter sig så är det bra, då kommer det bara bra saker 
/…/ Jag har fått den hjälp som jag behövde, som jag inte fick när jag 
var ute, ingen brydde sig. Nu finns det någon som lyssnar, här kan 
man snacka med personalen /…/ Jag behöver behandling, de har sagt 
att jag behöver behandling. Jag behöver mycket behandling.

Intervjuperson E berättade under intervjun om hur domen och tiden på 

institutionen har påverkat honom. Han hade svårt att sätta ord på det men upplever 

det som jobbigt. Han sade: ”Innan jag fick min dom så tänkte jag mer på skolan, 

nu känns det helt onödigt /…/ Domen betyder mycket för mig, den påverkar 

mycket, jag vet inte vad jag ska säga, det är svårt, det är jobbigt.” 

När intervjupersonerna berättade om hur de upplever personalen på 

ungdomshemmet svarade majoriteten att personalens bemötande beror på hur de 

själva beter sig, intervjuperson E uttryckte detta så här:

I början jag var här jag var lite arg, jag tänkte mycket på min rättegång, 
för det påverkar mitt liv, min framtid. Då blev även personalen arg när 
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jag var arg. Det kändes tråkigt att ingen lyssnade, jag kände att det 
inte var mitt ställe det här, men nu börjar jag bli van att vara här och är 
lugnare och då är personalen snällare också.

Samtliga intervjupersoner uppgav att de har någon de kan lita på i 

personalgruppen men ingen av intervjupersonerna sade sig ha förtroende för

samtliga i personalgruppen. Alla intervjupersoner sade att detta beror på hur 

relationen mellan de och personalen ser ut och att dessa relationer kan skilja sig 

mycket åt. Samtliga nämnde också att personalens bemötande och attityd 

gentemot dem samt personalens personligheter påverkar i vilken utsträckning de 

vill vända sig till personalen. Intervjuperson B tog upp detta med orden:

Jag känner att jag kan lita på många. Men det är lite olika hur mycket 
man vill prata med de beroende på hur relationen ser ut, vissa vill man 
som jag sa innan inte prata med så mycket även om jag kanske kan lita 
på egentligen /…/ det är deras sätt, hur de är som personer, om man 
går bra ihop med dem är det lättare att prata med de. Vissa är 
trevligare än andra.

Intervjuperson A gav exempel på hur personalens bemötande kan variera och hur 

detta påverkar hans välbefinnande:

Jag har väldigt svårt med tillit, det är svårt för mig, jag litar lite mer på 
vissa än andra, mest är det min psykolog jag kan prata med /…/ Vissa 
personal ger en mer frihet och förtroende, då känns det skönt att de 
litar på mig, då kan jag lita mer på de, och sen man känner sig lugnare 
/…/ Men sen finns det annan personal som ska typ hålla en i handen 
bara för att gå och köpa parkeringsbiljett. Det känns onödigt för jag 
vet att jag klarar mig själv men man försöker att inte göra någon stor 
grej av det utan man följer bara med, man skiter i det. Ibland blir det 
man skulle göra lite förstört men man är ganska van.

På frågan vad som får intervjupersonerna att må bra på ungdomshemmet svarade

intervjupersonerna till störst del att det är olika aktiviteter som får dem att må bra, 

så som idrott, skola, spela spel och permissioner. När intervjuperson C berättade

om vad som får honom att må bra på institutionen uttrycker han det så här ”Inte så 

mycket, vi går ut en gång i veckan på stan och en gång i månaden får vi åka hem. 

Vi går till skolan på dagarna och så har vi idrott. Sen kan man spela spel eller 

kolla på tv”. På samma fråga berättade intervjuperson D om en förväntning på 

vården som inte har uppfyllts och om hur de övriga intagna har betydelse för hans 

välmående. ”Ja först trodde jag att behandlingen skulle göra något men ja det 
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vette fan. Det som är bra är att det kan bli bra vänskap med de andra intagna. Och 

idrotten.” Intervjuperson B uttryckte att det inte är något som får honom att må 

bra. 

På frågor kring den dokumentation som görs om intervjupersonerna på 

ungdomshemmet dagligen sade samtliga att de läser det som skrivs om dem till 

viss del. Samtliga uppgav också att det är när det hänt något på avdelningen som 

de varit inblandade i, så som bråk, som de läser dokumentationen för att kolla vad 

som skrivits om dem. Två intervjupersoner uppgav också att de ibland inte förstår 

vad som skrivits och att det ibland innehåller felaktiga uppgifter.

När intervjupersonerna fick frågan vad de tycker om sluten ungdomsvård som 

lösning för ungdomar i deras situation uppgav fyra av fem att det är en bra lösning. 

Dock ansåg två av dessa fyra att det inte är en bra lösning för dem själva men att 

den kan passa för andra. Intervjuperson B berättade att det känns som en andra 

chans för honom. 

6. Analys
I analysen kopplas det empiriska resultatet till studiens teoretiska utgångspunkter.

Analysen kommer att göras utifrån studiens genomgående teman, Självet, 

Avvikande och Total institution. 

6.1. Självet

Under det som Berger & Luckmann (1979) skulle kalla intervjupersonernas 

primära socialisation, har de signifikanta andra varit föräldrar och närstående 

släktingar. Vänner har också varit viktiga. Dessa människor är fortfarande viktiga 

i den sekundära socialisationen då intervjupersonerna uppgav dessa som viktiga 

för dem vid intervjutillfället. Från studiens empiriska material finns inget underlag 

för att djupare gå in i hur denna socialisation sett ut. En tolkning skulle dock 

kunna göras att socialisationsprocessen i viss utsträckning inte har överensstämt 

helt med samhällets syn på normer, lagar och regler, då intervjupersonerna gjort 

sig skyldiga till grova brott. Då intervjupersonerna under intervjuerna inte talade

om de brott de gjort sig skyldiga till och inte heller hur omständigheterna såg ut 
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runt dessa händelser är det svårt att vidare analysera vad som kan ha legat bakom 

detta. 

De negativa egenskaperna dåligt tålamod och att snabbt bli arg, som fler av 

intervjupersonerna uppgav att de har, skulle kunna bero på ett starkt övertag hos 

Jaget, då Jaget är den spontana delen av Självet, som agerar (Mead, 1976). 

Samspelet mellan Jaget och Miget fungerar inte i den utsträckning som skulle

kunna medföra ett mer reflektivt agerande i situationer som får intervjupersonerna 

att lätt tappa tålamodet och blir arga. 

Intervjupersonerna berättade om hur de förändrats av att vara på institutionen, 

några av dem uppgav bland annat att de blivit lugnare, mindre arga och mer 

ansvarsfulla. Detta skulle kunna tolkas som att kontakten blivit bättre mellan Jaget 

och Miget (Mead, 1976) och intervjupersonerna blivit mer reflektiva då de kunnat 

hämta mer information från Miget i situationer som tidigare gjorde att de tappade 

tålamodet och blev arga. Intervjupersonerna har fått ett mer integrerat Själv. 

Intervjuperson C berättade att det alltid finns någon att prata med på institutionen 

och hur detta var något han saknade tidigare då han upplevde att ingen brydde sig 

om honom. Detta skulle kunna vara det som gjort att han utvecklat ett bättre 

förhållningssätt till Miget. 

När intervjuperson D sade att han blivit mer aktiv och öppen som person och fått

lättare för att uttrycka vad han tänker och känner under tiden på institutionen kan 

detta tolkas som att han fått bättre kontakt med Självets delar (Mead, 1976). En 

ytterligare tolkning av förändringarna som intervjupersonerna berättade om är att 

personalen som för tillfället fått tagit över den sekundära socialisationen, har 

andra attityder till samhället. Vid mötet av den Andre på institutionen i form av 

personal, har de i interaktionen fått ny respons att tolka och fått ett nytt sätt att se 

på sina egna handlingars betydelse. På detta sätt skulle deras Själv ha förändrats 

och medfört de nya egenskaperna som intervjupersonerna beskrev sig med. 

Svaren som erhölls när intervjupersonerna beskrev sina positiva och negativa 

sidor är motsägelsefulla. Exempelvis beskrev intervjuperson C sig som både bra 

och dålig på att lyssna och även andra intervjupersoner tog upp positiva sidor som 



19

tidigare tagits upp som negativa sidor som intervjupersonerna har problem med. 

Detta kan tänkas bero på att intervjupersonerna inte har en tydlig självuppfattning 

och att denna självuppfattning kanske är under förändring under tiden på 

institutionen. 

Majoriteten av intervjupersonerna nämnde idrotten som något de mår bra av på 

institutionen. Att just idrotten blir något som de upplever som roligt skulle kunna 

bero på att de själva i större utsträckning definierar situationen (Thomas, 1967) 

under aktivitetens gång. I andra situationer är det personalen som definierar 

situationen i större utsträckning då det finns tydliga regler för hur livet på 

institutionen ska se ut och mycket liten frihet finns för de intagna att själva 

bestämma över sin tid. Det kan antas att intervjupersonerna känner sig mer 

frihetsberövade under dessa omständigheter men under idrottsaktiviteternas gång 

är det de själva som definierar situationen. 

En medvetenhet om samhällets normer finns dock hos intervjupersonerna och 

detta visade sig bland annat när de pratade om hur de kommer att försöka dölja att 

de varit dömda till sluten ungdomsvård i viss utsträckning i framtiden då detta 

skulle kunna leda till negativa sanktioner. De skulle dock kunna undvika dessa

sanktioner av människor i deras omgivning om dessa människor inte är medvetna 

om detta. Intervjupersonerna talade också om vad de går miste om under tiden på 

institutionen när de jämför sig med andra ungdomar, vilket även det visar på en 

medvetenhet av normer som skiljer sig från hur deras liv ser ut nu. Detta kommer 

att tas upp ytterligare under nästkommande avsnitt, Avvikande. 

6.2. Avvikande

När intervjupersonerna berättade om hur de ser på sin dom kan detta kopplas till 

stämplingsteorin (Becker, 1991) om att stämplas som avvikande då man av 

omgivningen bemöts som avvikande. Sanktioner som tillämpats på 

intervjupersonernas avvikande handlingar i detta sammanhang är den 

ungdomsvård de blivit dömda till. Intervjupersonerna talade om hur de vill 

undvika att vara helt öppna i framtiden med att de varit dömda. Detta tolkas som 

ett försök att undvika att bli stämplade som avvikare av sin omgivning. Då 

avvikaren är den som stämpeln avvikare har placerats på kan ett undanhållande av 
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domen vara ett sätt att undgå stämpling. Att betraktas som avvikare får sociala 

konsekvenser och som intervjupersonerna nämnde kan det exempelvis innebära 

att vänner drar sig undan på grund av förutfattade meningar och svårigheter i 

arbetssökande. Intervjuperson A gav exempel på hur han tror att andra kan 

komma att tänka om honom om han skulle berätta om sin tid på institution. Han 

berättade att vänner kanske kommer att ta avstånd och undra vad det är för fel på 

honom. Han medgav också att han själv skulle reagera på samma sätt om 

situationen var omvänd. Detta tyder på en medvetenhet hos intervjupersonen om 

hur det kan gå till när man hamnar utanför bekantskapen med andra och betraktas 

som avvikare. Att intervjupersonen påpekade att han kommer att undvika att vara 

öppen om tiden på institutionen visar även på en rädsla att utsättas för denna 

stämpling. 

När intervjuperson E talade om vad han går miste om på grund av sin 

institutionsplacering framkom en jämförelse med ungdomar i hans egen ålder men 

som inte är frihetsberövade. Intervjupersonen upplever sig som annorlunda i 

jämförelse med andra ungdomar då han inte kan göra samma saker som de, saker 

som tillhör hans ålder, som han själv uttryckte det.  Han avviker från normen då 

hans liv är begränsat, något som han är medveten om och som han upplever som 

tråkigt. Detta är ett exempel på hur upplevelsen av att vara annorlunda kan se ut 

och detta kan leda till att intervjupersonen söker sig till grupper där han inte 

behöver känna sig avvikande (Becker, 1991). 

Intervjuperson D tog också upp ett exempel på hur upplevelsen att vara avvikande 

kan se ut. Han berättade om hur det känns att vara utanför institutionen med 

personal och att han känner sig utpekad under dessa situationer. Personalen blir 

här en markör för avvikelse utanför institutionen som intervjupersonen upplever 

som jobbig. Han är medveten om att han kommer att uppfattas som avvikare av 

andra människor utanför institutionen när han har personal med sig. Att de 

människor han möter utanför institutionen i dessa situationer skulle reagera på 

detta sätt är inte en självklarhet, då de inte vet att personalen är just personal från 

ett ungdomshem. Detta kan istället tolkas som en rädsla hos intervjupersonen att 

bli sedd som avvikare.
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Intervjuperson E berättade om hur domen har fått honom att känna meningslöshet 

inför skolan. Detta skulle kunna tolkas som en tro att det inte kommer spela någon 

roll vad han har för betyg längre för han har suttit på institution och det kommer 

att förstöra för honom. Det finns en uppgivenhet hos honom att det inte längre 

ligger hos honom själv att förändra sin situation utan att människor runt honom 

bär på makten till detta. Utifrån stämplingsteorin (Becker, 1991) skulle detta 

kunna ses som att han identifierar sig med sitt avvikande beteende, även då detta

inte längre är aktuellt. En tolkning är att han nu accepterat sin överordnade status 

som avvikare och får leva med dess följder. Han får i och med sin stämpling som 

avvikare en ny status i det offentliga sammanhanget, och han tror sig inte kunna 

påverka den.

6.3. Total institution

Goffman (1961) skriver om hur livet på totala institutioner medför en avsaknad av 

olika sfärer i livet, alltså olika platser för olika aktiviteter med olika människor 

med olika auktoritet. På institutionen är utrymmet begränsat vilket medför att alla 

aktiviteter sker på samma plats. Personalen är de enda människorna de intagna 

träffar utöver varandra och några auktoritetsskillnader sker inte utan det är 

ständigt personalen som har auktoritet. Intervjupersonerna talade i viss 

utsträckning om detta då de påpekade brist på utrymme att röra sig på och en 

irritation över att tvingas leva ihop med människor de inte vill leva ihop med. 

Intervjupersonerna uppgav att när de upplever övriga intagna som en bra grupp är 

tillvaron på institutionen bättre än när en sämre grupp råder. Det är alltså de andra 

intagna och inte personalen som står för klimatet på avdelningen. Detta skulle 

kunna tolkas som att de övriga intagna har större inflytande över 

intervjupersonerna än vad personalen har. Med en koppling till stämplingsteorin 

(Becker, 1991) kan detta innebära ett stärkande av avvikaridentiteten. 

Avvikaridentiteten stärks i det umgänge med andra avvikare, som de intagna har

under sin tid på institutionen.

Goffman (1961) förmedlar en bild angående stämningen mellan personal och de 

intagna, där det råder en stereotyp uppfattning av varandra. Personalen upplevs 

som överlägsen och nedlåtande och visar tydligt att de inte har samma 

grupptillhörighet som de intagna. Det som framkommer i denna studies empiriska 
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material är en bild av att personalen har ett bemötande mot de intagna som 

innebär att om de intagna uppträder enligt personalens regler är personalen snäll 

men om de intagna istället är på annat humör bemöter personalen dem annorlunda. 

Det kan tänkas vara så att personalen inte vill vara lika tillmötesgående mot de 

intagna om de beter sig på ett icke önskvärt sätt. Intervjuperson E beskrev dock 

hur hans ilska när han kom till avdelningen bottnade i en oro för sin dom och 

framtid och hur jobbigt det var att personalen inte bekräftade honom i detta och 

lyssnade på honom. Detta kan enligt Goffmans teori bero på att personalen skapar 

en distans och kontroll över de intagna då de inte bekräftar de intagnas känslor 

utan istället endast bekräftar det, enligt personalen, önskvärda beteendet. I detta 

fall skulle det kunna leda till avkall på den egna identiteten hos den intagne då 

dennes utrymme för att uttrycka sig utsätts för begränsningar. Ett annat sätt för 

personalen att skapa kontroll över de intagna är genom dokumentationen som görs 

dagligen om de intagna. Två av intervjupersonerna uppgav att de inte alltid förstår 

det som blir skrivet om dem och detta blir ett övertag för personalen.

Goffman (1961) skriver också om hur de intagna får göra avkall på personligheten 

i form av att inte få bära egna kläder och att de inte har tillgång till sina egna 

ägodelar. Detta är något som i viss mån kommer fram under intervjuerna då de 

inte får ha vissa ägodelar på avdelningen om dessa är för dyrbara eller kan störa 

behandlingen. Det framkom dock en medvetenhet hos intervjupersonerna att detta 

är för att skydda dem.

7. Diskussion
Målet med sluten ungdomsvård är att få bort ungdomar från kriminalitet och till 

ett laglydigt liv (Statens institutionsstyrelse, 2008). Vad som kan komma att ske 

om vi ser till Beckers (1991) stämplingsteori och analysen av resultatet är 

motsatsen. Enligt stämplingsteorin kan ungdomsvården innebära ett ytterligare 

steg mot en etablerad avvikarkarriär. Becker skriver att en avvikare i början av sin 

avvikarkarriär, i samspelet med den erfarna avvikaren kan lära sig mer om vilka 

fördelar det avvikande beteendet kan bära med sig. Detta är något som kan tänkas 

ske under tiden på ungdomshemmet då intervjupersonerna berättar om den 

vänskap som kan uppstå mellan de intagna. Frånvaron av andra kontakter som 
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familj och vänner skulle kunna förstärka denna påverkan ytterligare då dessa är 

ersatta med avvikare i samma situation som den dömde. 

Becker (1991) talar också om överordnade statusdrag. Om personen i första hand 

ses som avvikande blir den överordnade statusen avvikare och personen kommer 

att ses främst som detta även i sammanhang som inte är direkt kopplat till det 

avvikande beteendet. Under tiden intervjupersonerna avtjänar sina straff på 

institutionen är de i första hand kriminella men dock inte avvikare då just 

kriminalitet är den gemensamma nämnaren. Sanktioner kan istället komma då de 

inte längre avtjänar sina straff men om de fortfarande ses som kriminella i första 

hand av sin omgivning, då kriminalitet betraktas som ett avvikande beteende av 

majoriteten i samhället. Med tanke på att intervjupersonerna är så unga att de inte 

gått färdigt skolan, inte har arbeten och inte hunnit bli vuxna individer, kan det 

tänkas att deras överordnade statusdrag ännu lättare blir avvikare. Detta kan enligt 

Becker leda till att dessa individer kommer att söka sig till grupper som inte 

utsätter dem för negativa konsekvenser av att ha en dom till sluten ungdomsvård 

bakom sig. Dessa grupper kan vara andra i samma situation som individen eller 

andra kriminella grupper och detta kan stärka deras avvikaridentitet. Tiden på 

institutionen kan då bli det som får ungdomarna att hamna på samma plats som de 

befanns sig på då de fick en dom till sluten ungdomsvård. Vad som händer med 

ungdomarnas självuppfattning under tiden på en sluten institution blir kanske just 

det bekräftandet av att vara avvikare som Becker skriver om. Ungdomsvården blir 

en markör hos ungdomarna att de har varit avvikande och denna fungerar senare i

sig som ett tecken på avvikelse, vilket skulle kunna leda till att de kommer att ses 

som avvikare resten av livet. En ytterligare faktor som skulle kunna bidraga till 

stämpling som avvikare är att den slutna ungdomsvården ses som ett straff. Då det 

inte ses som något positivt att ha blivit straffad skulle detta kunna innebära att 

stämpling sker i en större utsträckning.

På institutionen byts de som Berger & Luckmann (1979) kallar för signifikanta 

Andra ut mot personal och andra intagna som alla på ett eller annat sätt talar om 

för individen att han är en avvikare. Tarrant, MacKenzie & Hewitts (2006)

forskning visar att andra ungdomar är mycket betydelsefulla för ungdomar vid 

identitetsutvecklandet och att de i hög grad identifierar sig med sina vänner. Det 
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visade också att de som träffade sina vänner mer frekvent identifierade sig i högre 

utsträckning med denna grupp. Materialet i denna studie visar att de övriga 

intagna har mest inflytande på hur livet på institutionen upplevs av ungdomarna

och med tanke på att dessa även är de enda ungdomarna de träffar borde detta öka 

risken för att avvikarkarriären (Becker, 1991) ska stärkas hos de intagna 

ungdomarna.

Det som ligger bakom att de idag avtjänar straff om sluten ungdomsvård kan vara 

den socialisationsprocess (Berger & Luckmann, 1979) de haft. De kan ha 

socialiserats in i normer och värderingar och utvecklat en generaliserande Andre 

(Berger & Luckmann, 1979) som skiljer sig från den som majoriteten av 

människorna i samhället har. Detta kan tänkas vara en av sakerna som den slutna 

ungdomsvården har som uppgift att förändra hos ungdomarna för att de senare ska 

kunna leva ett laglydigt liv. Ironiskt nog är just avvikande beteende normen under 

tiden individen är på institutionen då det enda som de intagna med säkerhet har 

gemensamt är att de gjort sig skyldiga till brott och därför blivit dömda till sluten 

ungdomsvård. Under tiden på institutionen blir deras umgänge med jämnåriga 

uteslutande övriga intagna som skulle kunna tänkas ha en liknande 

generaliserande Andre och detta skulle vidare kunna leda till en förstärkning av 

den generaliserande Andre då ungdomarna märker att alla ungdomar i deras 

närhet har samma uppfattning om samhällets normer och regler. Personalen står 

för att förmedla en annan bild av samhället och hjälpa dem till det laglydiga livet. 

Personalen ställs mot de övriga intagna och frågan blir vilken sida som har mest 

inflytande. Då den primära socialisationen har skett med ungdomarnas föräldrar 

kan det tänkas bli lättare för ungdomarna att ta till sig den bilden av samhället 

som övriga intagna förmedlar då det är denna som stämmer överens med det de 

själva har lärt sig av sina föräldrar. Palms (2003) forskning visar dock att 

ungdomar dömda till sluten ungdomsvård lyssnade mer till vad personalen säger

än till övriga ungdomar när det gällde positiv och negativ kritik, men gällande 

värderingar framkom inget resultat. En förändring av ungdomarnas generaliserade 

Andre skulle även innebära en förändring av Självet (Mead, 1976) då den 

generaliserade Andre finns i Miget. Ungdomarna i denna studie ger exempel på 

förändring av sina Själv där kontakten mellan Jaget och Miget har blivit bättre och 
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detta kan tolkas vara personalens förtjänst då de enligt Palm har större inflytande 

när det kommer till positiv och negativ kritik.

Ungdomarna talade om ungdomsvården som en bra lösning för ungdomar i deras 

situation även då det samtidigt framkom att de inte trivs på institutionen och att 

det inte är mycket som får dem att må bra där. Ingen av intervjupersonerna 

nämner heller de olika behandlingsmomenten då de pratar om vad som är bra på 

institutionen, vilket sammantaget med att de endast uppger idrott och andra 

liknande aktiviteter som positiva, kan ifrågasätta om de verkligen tycker att den 

slutna ungdomsvården är en bra lösning. Att de inte pratar om behandlingen kan å 

andra sidan bero på en motvilja att öppna sig under intervjutillfället och att det 

därav saknas material som bekräftar den positiva inställningen till den slutna 

ungdomsvården. En alternativ förklaring skulle kunna vara att det krävs av 

ungdomarna att de definierar situationen (Thomas, 1967) som bra eller nödvändig 

för att de ska klara av tiden på institutionen. 

7.1. Slutsats

Slutsatser som kan dras från denna studie är att ungdomar som är dömda till sluten 

ungdomsvård har fått en förändrad självuppfattning under tiden på institutionen. 

Det råder dock inget tydligt resultat på denna punkt då svaren från 

intervjupersonerna i viss mån är motsägelsefulla. Ungdomarna ger en tvetydig

bild när de beskriver sig själva. En egenskap som sägs vara individens positiva 

egenskap blir senare individens negativa egenskap. Detta kan bero på att de 

fortfarande avtjänar sina straff och att deras självuppfattning därmed är under 

förändring. De ger dock exempel på hur de blivit mer ansvarsfulla och lugna 

under tiden på institutionen, vilket kan innebära att en förändring av Självet har 

skett. 

Det framkommer i studien att ungdomarna upplever sig som annorlunda och 

avvikande från övriga ungdomar i samma ålder men som inte är dömda till sluten 

ungdomsvård. De vill i framtiden i stor utsträckning undvika att berätta om sin 

dom då de tror att de kan komma att utsättas för ytterligare sanktioner om 

människor i deras omgivning får veta att de suttit på ungdomshem. Ungdomarna 

uttrycker en rädsla att bli stämplade och att betraktas som avvikare av andra 
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människor efter att de avtjänat sitt straff. Att bli stämplad som avvikare tror 

ungdomarna skulle innebära svårigheter bland annat i relationer och vid

arbetssökande.

Studien visar också att ungdomarna upplever livet på institutionen som 

påfrestande. De tvingas leva ihop med andra ungdomar som de inte vill leva ihop 

med och livet begränsas i stor utsträckning. Det framkommer också att de övriga 

intagna blir viktiga personer för ungdomarna och är de som står för trivseln på 

institutionen och inte personalen. Ungdomarna upplever att personalens 

bemötande beror på deras eget uppförande och det framkommer exempel på att 

personalen inte bekräftar alla känslor som ungdomarna kan bära på utan istället

bekräftar främst det önskvärda beteendet. Ungdomarnas syn på sig själva kan 

sägas ha påverkats av tiden på institutionen då det ges exempel på både en 

uppgivenhet finns hos ungdomarna kring deras framtid och upplevelser av att ha 

blivit lugnar, mindre arga och mer ansvarsfulla som personer. 

Syftet med studien var att utifrån det socialpsykologiska perspektivet symbolisk 

interaktionism (Trost & Levin, 2004) studera upplevelser av Självet inom 

institutioner, utifrån stämpling och avvikelse och därigenom få en förståelse för 

hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva. Syftet, 

frågeställningen och de frågor denna ledde till, kan ses som besvarade genom 

studiens slutsatser. 

7.2. Styrkor och svagheter

En svaghet för denna studie är att samtliga intervjupersoner avtjänar sina straff på 

samma ungdomshem. Detta har medfört att uppgifter som kanske varit intressanta 

att analysera i studien har tagits bort av etiska skäl. Hade intervjuerna gjorts med 

intervjupersoner från fem olika ungdomshem hade sådana uppgifter kunnat 

användas i högre utsträckning. Det hade även varit önskvärt om intervjuerna 

kunnat ske utanför avdelningen där den intagne bodde, men då detta hade medfört 

att personal skulle ha övervakat intervjun gjordes bedömningen att detta skulle ge 

ett sämre samtalsklimat mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuerna 

gjordes därför i avdelningens besöksrum.
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Att urvalet endast består av unga män ger en brist i insynen av hur ungdomar 

dömda till sluten ungdomsvård upplever sin dom då inga unga kvinnor ingår i 

urvalet. Samtidigt ger urvalet en större inblick i hur just unga män upplever sin 

situation som dömda än om urvalet varit blandat unga män och kvinnor. Då inget 

genusperspektiv har applicerats på studien har inga vidare reflektioner gjorts över 

detta

Uppriktigheten i intervjupersonernas utsagor går ej att fastställa men studiens 

utgångspunkt har varit att det som intervjupersonerna säger är sanningsenliga 

redogörelser för deras egna upplevelser. 

Intervjupersonerna gav inte uttömmande svar under intervjuerna och detta ledde 

till luckor i materialet, som i sin tur gav brister i analysen av resultatet. En ovan 

intervjuare var bidragande till detta och med en intervjuare med större erfarenhet 

hade det empiriska materialet kunnat vara mer omfattande. I efterhand då en 

medvetenhet kring hur fåordiga dessa ungdomar kan vara när det kommer till att 

tala om sig själva, kunde mer tid ha lagts på att utforma en mer detaljerad 

intervjuguide som kanske hade underlättat för både intervjuare och 

intervjupersoner. Det bitvis tunna empiriska materialet gör det svårt att dra några 

stora slutsatser. 

Begränsningarna i de teoretiska utgångspunkterna har bidragit till att de teorier 

som behandlats fått mer utrymme och studiens fokus har därmed blivit klarare. 

Med ett bredare urval av teori hade å andra sidan analysen kunnat bli mer 

omfattande och andra aspekter av ungdomars upplevelser på institution hade 

kunnat framträda. 

Som tidigare har nämnts i metodologiavsnittet så utgår studien från det 

vetenskapsfilosofiska perspektivet social konstruktionism. Detta perspektiv anser 

att det inte finns några studier som är slutgiltiga utan de är endast en redogörelse 

för hur situationen såg ut när studien genomfördes. Vidare måste påpekas att vid 

intervjusituationen definierar även intervjuaren situationen och är den drivande då 

det är intervjuaren som ställer frågorna, vilket kan påverka resultatet av intervjun.
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7.3. Framtida forskning

Denna studie skulle kunna ligga till grund för mer omfattande forskning på sluten 

ungdomsvård. Studien kan vara ett underlag för vidare forskning och fördjupning 

kring unga män men också som underlag för att studera hur unga kvinnor

upplever sluten ungdomsvård. 

Vidare forskning skulle med ett urval bestående av individer som har avtjänat sina 

straff kunna få en bredare eller mer nyanserad bild av upplevelserna av sluten 

ungdomsvård. Det skulle kunna ge en djupare förståelse med ett sådant urval då 

dessa individer kan ha haft tid att reflektera och få distans till det som de har varit 

med om.

Det vore även intressant att se hur personalens perspektiv kan bredda förståelsen 

för det som ungdomarna upplever och berättar om i studien. Då detta har varit ett 

komplext ämne att närma sig kan mer omfattande studier med bredare teoretiska 

utgångspunkter gynna forskningen kring ungdomars upplevelser av sluten 

ungdomsvård. Exempelvis skulle det vara intressant att analysera ungdomarnas 

positiva inställning till ungdomsvården med hjälp av teorier kring kognitiv 

dissonans. Vad skulle hända med ungdomarnas självbild och deras sätt att hantera 

situationen om de inte kunde acceptera sitt straff?
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Bilaga 1. Intervjuguide

Självet
 Hur skulle du beskriva dig själv som person?
 Hur tror du personalen/din familj/dina vänner skulle beskriva dig?
 Vilka personer hade du nära dig som barn?
 Vill du berätta lite om din barndom?
 Vilka är och har varit viktiga personer för dig? När i livet har de funnits 

hos dig?
 Hur skulle du beskriva dina vänner?
 Vad betyder dina vänner för dig?
 Vilka händelser i ditt liv har varit viktiga för dig? Inneburit skillnad för dig?

Stämpling / Avvikelse
 Vilka likheter finns mellan er som är intagna här? Skillnader?
 Hur hanterar personalen era olikheter?

 Hur tror du andra skulle reagera om de fick veta att du varit här?

 I vilken utsträckning tror du att du kommer att vara öppen om din tid inför 
andra?

 Upplever du någon skillnad mellan dig och andra ungdomar, som inte är 
på ungdomshem?

 Känner du dig annorlunda ibland?
 Ser du annorlunda på dig själv nu än innan din dom?

Institutionen 
 Hur länge har du varit här?

 Vad är bra med att vara här? Dåligt?
 Vad har du för tankar kring din dom?
 Vad får du göra här som får dig att må bra? Dåligt?
 Vad har du lärt dig här?
 Vad tycker du om ungdomshem som lösning för ungdomar som begått 

brott?
 Vilken insyn har du i den dokumentering som görs kring dig?
 Hur får dokumenteringen dig att känna?
 När känner du att någon här gör något som stärker dig, får dig att må bättre?
 Hur upplever du att personalen talar till dig och andra här på avdelningen?
 Är det något här som förändrat dig?
 Känner du att du alltid kan vända dig till personalen?
 Hur bemöter de dig?
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Bilaga 2. Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

SFS nr: 1998:603

Departement/myndighet: Justitiedepartementet KRIM

Utfärdad: 1998-06-11
Ändrad: t.o.m. SFS 2007:1314

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt

32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten

ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses

i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga. Lag (2006:898).

2 § Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall utformas så

att den dömdes anpassning i samhället främjas och att de

skadliga följderna av frihetsberövandet motverkas.

3 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för verkställigheten.

Verkställigheten skall planläggas och genomföras i nära

samarbete med socialnämnden i den dömdes hemort.

Intagning m.m.

4 § Verkställigheten inleds genom att den dömde tas in i ett

sådant särskilt ungdomshem som avses i 1 §.

5 § Verkställigheten får inledas om den dömde inte inom

föreskriven tid har överklagat domen när det gäller påföljden.

Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat

domen.

6 § Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före

överklagandetidens utgång förklarar att han avstår från att

överklaga domen när det gäller påföljden och medger att

påföljden får verkställas (nöjdförklaring).

Nöjdförklaring får lämnas inför

1. chefen för häktet, av den som är häktad,

2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av den

som är intagen i ett sådant hem,

3. en polismyndighet.

Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även
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inför en annan tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt

ungdomshem som har förordnats att ta emot en sådan förklaring.

En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller tredje

stycket skall så snart det kan ske upplysa den dömde om att han

har rätt att lämna en sådan förklaring samt om när och hur det

kan ske. En sådan tjänsteman är vidare skyldig att den dag, då

nöjdförklaring först kan lämnas, fråga om den dömde vill lämna

en sådan förklaring.

7 § När nöjdförklaring lämnas skall ett vittne närvara. Den som

har tagit emot förklaringen skall göra en anteckning om det på

domen eller på rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den

dömde (domsbevis). Anteckningen skall undertecknas av

mottagaren, den dömde och vittnet.

8 § En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft

betänketid till andra dagen efter den dag då domen avkunnades

för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom och om

den som skall ta emot förklaringen har tillgång till domen

eller domsbevis. Den dömde skall ges tillfälle att under

betänketiden samråda med sin försvarare.

En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna lag får inte tas

tillbaka. Har den dömde överklagat domen när det gäller

påföljden, skall överklagandet anses återkallat genom

nöjdförklaringen.

Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som

avses i 6 § andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket, skall

denne omedelbart se till att domen verkställs. Lämnar den dömde

nöjdförklaring inför en polismyndighet, skall den som tar emot

förklaringen se till att den dömde förpassas till det särskilda

ungdomshem där verkställigheten skall ske.

9 § När domen får verkställas skall Statens institutions-

styrelse förelägga den dömde att senast en viss dag inställa

sig vid det särskilda ungdomshem som styrelsen bestämmer.

Statens institutionsstyrelse skall se till att intagning sker

så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.

Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett

föreläggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i

den ort där han vistas på begäran av Statens

institutionsstyrelse förpassa honom till hemmet.

Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller i

polisarrest, om det är nödvändigt för att förpassningen skall

kunna genomföras.
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10 § Är den dömde, när domen får verkställas, häktad eller

intagen på ett särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, skall häktet eller

det särskilda ungdomshemmet omedelbart se till att domen

verkställs och att den dömde omedelbart förpassas till det

särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer.

10 a § Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om

rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har

förordnat att sådan påföljd skall avse ytterligare brott,

skall, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

som verkställighet av påföljden, 19 a § lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Lag (2000:179).

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten skall

pågå, skall 19, 21-23 och 25 §§ lagen (1974:202) om beräkning

av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas,

skall Statens institutionsstyrelse fastställa dagen för

verkställighetens slut. Styrelsen skall fastställa en ny sådan

slutdag om omständigheterna ger anledning till det.

11 a § Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet med

stöd av 4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell

rättslig hjälp i brottmål skall räknas in i
verkställighetstiden. Lag (2005:489).

Genomförande av verkställigheten

12 § Den dömde skall ges nödvändig vård och behandling och ges

tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk

träning och vistelse utomhus.

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda

ungdomshemmet och i övrigt underkastas den begränsning av

rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall

kunna genomföras. Den dömde får också hindras att disponera

sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när
det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens

säkerhet. Lag (2005:658).

14 § Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så

snart förhållandena medger det, skall den dömde ges möjlighet

till vistelse under öppnare former.

Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under
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öppnare former skall prövas fortlöpande, dock minst en gång

varannan månad.

Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av

vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet

får en dömd som vårdas på en låsbar enhet hindras från att

träffa andra intagna (vård i enskildhet). En fråga om vård i

enskildhet skall prövas fortlöpande och alltid omprövas inom

sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:419).

15 § Vad som sägs i 16, 17, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga skall gälla även för den

som är föremål för verkställighet av sluten ungdomsvård.

16 § Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och

ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Den
dömde får dock förvägras telefonsamtal och besök, om det kan

äventyra säkerheten vid det särskilda ungdomshemmet eller kan

motverka hans anpassning i samhället eller annars vara till

skada för honom eller någon annan.

17 § Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder

våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller

hon inte kan hållas till ordningen, får den dömde hållas i

avskildhet under förutsättning att han eller hon står under

fortlöpande uppsikt av personalen. Den dömde får dock inte

hållas i sådan avskildhet längre tid än som är absolut

nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar
i följd. Lag (2003:419).

18 § Den dömde skall tillåtas att vistas utanför det särskilda

ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på samhällsskydd

medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans anpassning i

samhället eller det annars finns särskilda skäl. Därvid skall

de villkor ställas som kan anses nödvändiga.

Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt

första stycket skall räknas in i verkställighetstiden.

18 a § Den dömde är, om inte annat föranleds av medicinska

eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-,
urin- eller utandningsprov för kontroll av om han eller hon är

påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra

berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969)

om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som

omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga

varor, om det kan misstänkas att den dömde är påverkad av något

sådant medel. Lag (2007:1314).
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Bestämmelser om hälso- och sjukvård

19 § Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas
enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan nödvändig

undersökning och behandling inte lämpligen genomföras vid det

särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas.

Om det behövs, får den dömde föras över till ett allmänt

sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen

och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den

dömde har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra

stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,

skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det

inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129)

om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första

stycket vistas utanför det särskilda ungdomshemmet stå under

bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden

för sådan vistelse skall räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om

rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas

föreskrifterna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård samt bestämmelsen i 8 § andra stycket lagen om

rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens

institutionsstyrelse att besluta om särskilda restriktioner.
Lag (2006:252).

Polishandräckning

20 § Polismyndigheten skall på begäran av den som förestår

vården vid ett särskilt ungdomshem lämna biträde för att söka

efter och hämta tillbaka den som dömts till sluten ungdomsvård

om den dömde avvikit eller för att ombesörja förflyttning av

honom.

Underrättelse till målsägande

21 § Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som
har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall

målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om

följande:

1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig,

2. när den dömde friges,
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3. om den dömde förflyttas,

4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och

5. om den dömde rymmer.

Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda

ungdomshemmet behöver inte lämnas, när en underrättelse på

grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår

som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse

på goda grunder kan antas allvarligt äventyra den dömdes egen

säkerhet.

Underrättelse till målsägande om frigivning skall lämnas i

lämplig tid före frigivningen. I andra fall skall

underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen
skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen skall

innehålla information om de regler som gäller för meddelande av

besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud.

Lag (2006:935).

Övriga bestämmelser

22 § Beslut enligt denna lag fattas av Statens

institutionsstyrelse. I frågor som avses i 14 och 18 §§ skall

samråd ske med socialnämnden i den dömdes hemort om det inte är

uppenbart obehövligt.

Beslut i frågor enligt denna lag gäller omedelbart, om inte

något annat förordnas.

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i

särskilda fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


