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TVÅNGSUTÖVNING PÅ LÅSTA UNGDOMSHEM 
-Behandlingsassistenter beskriver 

 
      Johan Midtsian 
 

Tvångsvård för unga har debatterats mycket under de senaste åren. Inte 
minst efter FNs skarpa kritik av Sverige för användande av isolering 
och utifrån flera övergrepp som uppdagats. Forskning visar att 
tvångsåtgärder och konflikterna på en institution ofta sker utifrån makt 
och statushierarkier samt att tvångsvård för unga befinner sig i ett 
spännfält mellan vård och straff. Syftet med studien var att öka 
förståelsen kring behandlingsassistenters erfarenheter av 
tvångsåtgärder inom tvångsvård av unga på Statens institutionsstyrelse. 
Sex behandlingsassistenter intervjuade om sina erfarenheter av 
tvångsåtgärder och materialet analyserades utifrån Tematisk Analys. 
Resultatet visade att tvångsåtgärder måste förstås utifrån en social 
kontext och att tvångsåtgärder sker i brist på andra metoder för att hålla 
på rutiner, skapa trygghet och förutsägbarhet och för att demonstrera 
makt, men också för att fylla ett antal behov hos ungdomarna själva. 
Syftet att skydda ungdomarna i stunden kunde bli så allrådande att 
tvångsåtgärdernas påverkan på sikt åsidosattes. Studiens 
generaliserbarhet begränsas av ett antal problem i urvalet. 

 
Under de senaste åren har det publicerats flera artiklar om missförhållanden vid behandling av unga 
på Statens Institutionsstyrelse (SiS). DN rapporterar i en uppmärksammad artikel från oktober 2017 
om 13-åriga Jasmine som tog sitt liv på ungdomshemmet Rebecka och om de brister i rutinerna som 
skedde i samband med detta. Jasmine hade tidigare försökt ta sitt liv och skulle därför ha tillsyn var 
femtonde minut men trots detta dröjde det över en halvtimme innan hon hittades. Enligt artikeln ska 
hon själv ha berättat att hon fick mer ångest av att vara ensam men ändå blivit isolerad och avskild 
under längre perioder. Larmknappen som skulle få personal att komma till platsen fungerade 
dessutom inte (Bouvin, 2017). 
 
Varje år placeras cirka 1100 ungdomar upp till 21 år (det saknas en nedre åldersgräns) på något av de 
24 särskilda ungdomshemmen som SiS ansvarar för runt om i Sverige. Även om det finns ett brett 
åldersspann på institutionerna så är en majoritet av ungdomarna mellan 15 och 17 år (Enell, Gruber 
& Vogel, 2018). Vårdformen är trots detta relativt okänd för allmänheten och diskuteras sällan annat 
än när olika missförhållanden framkommer på institutionerna. 2017 utredde och fattade SiS beslut i 
314 ärenden om missförhållanden i vården enligt lex Sarah, något som var 114 fler än året innan. 
Utav dessa anmälningar bedömdes 176 som missförhållanden och 27 som allvarliga missförhållanden 
(Statens Institutionsstyrelse, 2017). 
 
I en debattartikel publicerad i DN 16/10 2018 med titeln "För mycket tvång och för lite kompetens 
på ungdomshem" skriver författarna till en nyutkommen antologi ”Kontrollerade unga - 
tvångspraktiker på institution” att 
 

"Idag debatteras ungdomskriminalitet flitigt. Fokus ligger ofta på att samhället ska använda 
hårdare tag för att stoppa brottsligheten. Politiker vill att socialtjänsten ska 
tvångsomhänderta fler unga. Men det som sällan diskuteras är vad som händer med 
ungdomarna när de tvångsomhändertagits. Särskilt tyst är det om låst vård vid statliga 
ungdomshem. 
 
Vi som forskar om dessa så kallade särskilda ungdomshem menar att viljan att få bort 
ungdomar från gator och torg överskuggar intresset för hur det sedan faktiskt går för dem. 
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Vi vill att tystnaden bryts och att politiker på allvar börjar diskutera varför så få ungdomar 
blir hjälpta av att tvångsvårdas på låsta institutioner." (Enell et al, 2018). 

 
I debattartikeln pekar forskarna på de flera olika övergrepp och den kritik som riktats mot SiS i media 
under de senaste åren. 2010 och 2016 visade Sveriges Radio hur avskiljningar (isoleringar) skett 
rutinmässigt i strid mot lagstiftning och som en bestraffning av vårdbehövande ungdomar (Velasco, 
2015). Under 2017 avslöjade Aftonbladet hur flickor med allvarlig psykisk ohälsa placerats på 
särskilda ungdomshem utan adekvat behandling (Weigl, 2017). I augusti 2018 rapporterade Sveriges 
Radio att personal haft sexuella relationer med placerade flickor, något som myndigheten också skulle 
ha känt till men utan att agera (Sveriges radio, 2018). I debattartikeln pekas det också på de dåliga 
behandlingsresultat och på den höga andelen ungdomar som återfaller i kriminalitet eller missbruk 
efter frigivning (Vogel, 2012). 
  
Författarna pekar vidare på ett antal förändringar som de anser vara nödvändiga för att SiS-vården 
ska kunna fungera bättre i framtiden: att placering på låst avdelning ålder- och tidsbegränsas, att 
arbetsvillkoren förbättras och att högre kompetenskrav införs för personalen samt att tvånget minskas. 
Artikeln lyfter även den kritik som Sverige har fått av barnombudsmannen, Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), FN:s barnrättskommitté och FN:s tortyrkommitté för användningen av avskiljningar 
och isoleringar som sker på SiS-hemmen. 
 
Vad är SiS och vilka placeras där? 
I vanliga fall är det socialtjänsten som ansvarar för att barn och unga får det stöd och den hjälp som 
de behöver när det behövs insatser utöver det vanliga. Dessa insatser ska framförallt ske på frivillig 
basis, men i särskilda fall kan barn och unga också omhändertas mot sin vilja. Det sker då enligt lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (Ek, Linder & Wetter, 2012). En 
allmän förutsättning för en sådan insats ska vara att andra frivilliga vårdinsatser inte är möjliga. Det 
vill säga att samtycke till vård inte kan erhållas av vårdnadshavare, eller om den unge fyllt 15, av hen 
själv (Mattson, 2018). Vård utanför hemmet sker på så kallade ”hem för vård eller boende” (HVB-
hem) eller på något av de 24 så kallade hem för särskilt noggrann tillsyn som Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) driver. Vårdbehovet ska kunna fastställas i enlighet med lagens krav och en 
förutsättning ska då vara att det föreligger ett missförhållande som utgör en påtaglig risk för skada av 
barnets hälsa eller utveckling. Dessa missförhållande kan antingen handla om brister i omgivningen 
och regleras då i 2 § i LVU. 
 

“Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 
 

Eller så kan missförhållandena handla om ungdomens eget beteende och regleras då i 3 § i LVU. 
 

”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 
risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende.” 
 

Det finns med andra ord möjlighet att omhänderta både på grund av ungdomens eget beteende 
och/eller bristande förhållanden i hemmet. I praktiken är dock ungdomarna som är placerade på de 
särskilda ungdomshemmen nästan uteslutande omhändertagna på grund av eget beteende, det som i 
lagstiftningen kategoriseras som missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Det 
är också vanligt förekommande att ungdomar omhändertas på en kombination av både brister i 
omsorgen och eget beteende (Mattson, 2018). 
 
Närmare 40 procent av ungdomarna på SiS har en annan etnisk tillhörighet än svensk. Den här 
överrepresentationen förklaras dock främst utifrån den starka överrepresentationen av ungdomar från 
lägre socioekonomiska förhållanden. I en studie från 2008 (Franzén, Vinnerljung & Hjern 2008) slås 
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det fast att bland barn som föddes under perioden 1992 - 1996 utav ensamstående mödrar med bara 
grundläggande utbildning och som inte arbetade utan fick socialt bistånd så var det ett av sju barn 
som senare skulle få sin uppväxt utanför hemmet. Bland barn till mammor som levde i relationer, 
som hade längre utbildning och som inte fick socialt bistånd var det mindre än två barn på tvåtusen 
som inte skulle få sin uppväxt i hemmet. 
 
Vilka arbetar på SiS? 
2017 var knappt 4000 personer anställda på SiS och av dessa så var mer än två tredjedelar 
behandlingsassistenter. Övriga yrkeskategorier innefattade bland annat lärare, sjuksköterskor, 
psykologer och behandlingssekreterare (Statens Institutionsstyrelse, 2017). I en jobbannons från mars 
2018 för behandlingsassistenter skriver institutionen att 

 "Som behandlingsassistent är du nära ungdomarna och klienterna på din avdelning. Att 
 vården sker med tvång skapar ofta motstånd, och trygga relationer är en viktig grund i 
 behandlingen.  

 Du står för omvårdnad, skapar trygghet och bygger relationer. Samtidigt kan du fungera 
 som kontaktperson, delta i utredningsarbete och ansvara för direkta behandlingsinsatser. 
 Din roll ser olika ut beroende på var du jobbar" (Statens Institutionsstyrelse, 2018). 

Behandlingsassistentens uppdrag definieras här alltså relativt brett men fokus läggs främst på att 
behandlingsassistenterna är de som arbetar nära ungdomarna och att trygga relationer är en viktig 
del i behandlingen. 

I SiS årsredovisning för 2017 slås det fast att personalomsättningen på SiS är hög, även om den 
minskat från 2016. Personalomsättningen, beräknat enligt det lägsta av talen för nyrekryterade 
tillsvidareanställda och tillsvidareanställda som slutat sin anställning i förhållande till medelantalet 
tillsvidareanställda september 2016, var 6,8 procent 2017 och 15,9 procent 2016. I publikationen 
konstateras det att det fortsatt är svårt att rekrytera utbildade behandlingsassistenter och att 
konkurrensen från andra verksamheter är hög. I ett pressmeddelande från 2017 skriver man därför att 
de tillfälligt sänkta kompetenskraven som infördes 2016 förlängs. De nya kompetenskraven innebär 
att det görs ett undantag för kravet på 2-års eftergymnasial utbildning, och att det nu räcker med en 
gymnasial utbildning och ett års erfarenhet av vårdarbete för att arbeta som behandlingsassistent på 
SiS (Statens Institutionsstyrelse, 2017). En granskning från Sveriges television från i december 2017 
visade att 57% av behandlingsassistenterna på SiS saknade eftergymnasial utbildning (SVT, 2017).  
 
Vad är tvång och när får det användas? 
LVU innebär ett antal så kallade särskilda befogenheter, något som bland annat regleras 1 kap. 15§ 
LVU. Där sägs det att: 

 
”Ungdomen underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården 
skall kunna genomföras och vidare också att rörelsefriheten får inskränkas när det behövs av 
hänsyn till andra intagna eller till personens säkerhet. ” 

 
Rörelsefriheten får alltså inskränkas i de fall när det är nödvändigt för att vården skall kunna 
genomföras eller när det behövs för den enskilda ungdomen eller för andra ungdomars säkerhet. 
Dessa särskilda befogenheter innefattar: 
 
• Begränsning av den unges rörelsefrihet (LVU, LSU) 
• Inskränkningar i rätten att föra telefonsamtal och ta emot besök samt regleringen av vistelser 

utanför det särskilda ungdomshemmet (LVU, LSU) 
• Vård vid låsbar enhet (LVU, LSU) 
• Vård i enskildhet (LVU, LSU) 
• Hållas i avskildhet (LVU, LSU) 
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• Omhändertagande av egendom (LVU, LSU) 
• Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning (LVU, LSU) 
• Skyldighet att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- och svettprov (LVU, LSU) 
• Kontroll av brev och andra försändelser (LVU, LSU) 
• Förstörande av egendom (LVU, LSU) (Statens Institutionsstyrelse, 2016). 

 
I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i 20 a § LVU får dessa särskilda befogenheter 
endast användas om de kan anses stå i rimlig proportion i fråga om art, styrka, räckvidd och 
varaktighet gentemot vad som står att vinna med åtgärden. Om mindre ingripande åtgärder anses 
tillräckliga då ska de istället användas (20 a § LVU).  Enligt lagen ska man med andra ord hela tiden 
sträva efter att använda metoder som är så lite inskränkande som möjligt (Ek, Linder, Wetter, 2012). 
 
FN:s barnrättskonvention ger också vägledning till hur vård och tvångsvård av unga bör bedrivas. 
Sverige har ratificerat barnrättskonventionen men ännu inte gjort den till lag, men den har beslutats 
att göras till lag den 1 januari 2020 (Unicef, 2018). 
 
Begränsning av den unges rörelsefrihet 
En vistelse på en SiS-institution innebär i sig en begränsning av rörelsefriheten. En ungdom som 
vårdas på någon grund som anges i 3§ LVU (med andra ord på ungdomens eget beteende) kan hindras 
att lämna det särskilda ungdomshemmet och kan även på andra sätt underkastas "den begränsning av 
rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna genomföras eller med hänsyn till "andra 
intagnas eller personalens säkerhet" (Mattson, 2018). 
 
Vistelse på låsbar enhet 
Vården i SiS ger rätt till att en ungdom placeras på en låsbar enhet. Det här är en åtgärd som kan 
genomföras om det anses som nödvändigt för att hindra att en ungdom avviker från det särskilda 
ungdomshemmet men det kan också ske utifrån andra säkerhetsskäl. Säkerhetsskälen gäller då skydd 
för ungdomen själv, skydd för andra ungdomar eller till skydd för personalen. Det finns en huvudregel 
att den här åtgärden inte får pågå under längre tid än två månader i följd, men om "särskilda 
behandlingsskäl" föranleder det så kan åtgärden pågå ännu längre tid. Det finns ingen lagreglerad 
tidsgräns kring hur länge en sådan åtgärd i så fall kan pågå (Mattson, 2018). 
 
Vård i enskildhet (ViE) 
Ytterligare en åtgärd som kan komma ifråga är så kallad vård i enskildhet. Vård i enskildhet innebär 
att en ungdom separeras från de övriga ungdomarna. Grunden till den här åtgärden ska då vara att det 
sker utifrån ungdomens speciella behov av vård, hens säkerhet eller för de övriga intagnas säkerhet. 
Den här befogenheten tillkom 2003 efter ett uppmärksammat JO-fall (Justitieombudsmannen, dnr 
1036-2000) som innebar att det inte längre ansågs möjligt, annat än under avskiljningar, att placera 
en ungdom på ett sätt som hindrar den att ha kontakt med andra ungdomar. För att kunna fortsätta ha 
möjlighet att ha kvar åtgärden i praktiken inrättades den nya formen Vård i enskildhet. Vårdformen 
kan användas för att förhindra att den intagne eller någon annan kommer till skada. Beslutet om vård 
i enskildhet ska omprövas fortlöpande och inom sju dagar från senaste prövning. Det finns ingen 
maxtid för vårdformen. (Mattson, 2018). 2017 skedde 843 beslut om vård i enskildhet på SiS och 
2016 skedde 855 sådana beslut (Statens institutionsstyrelse, 2017). 
 
Avskiljning (isolering) 
En annan åtgärd som vården på SiS medger är avskiljning (eller isolering som det också kallas). Det 
här är en åtgärd som kan användas om den unge "uppträder våldsamt eller är så påverkad av 
berusningsmedel att hen inte kan hållas till ordningen (15c § LVU)". Det kan då handla om att 
ungdomen slår sönder inredning eller attackerar andra ungdomar eller personal, men det kan även ske 
att den unge måste avskiljas från de andra ungdomarna utan att allvarligt våld förekommer. Åtgärden 
innebär vanligen att ungdomen blir inlåst ensam i ett rum eller i en cell. Institutionspersonalen ska ha 
kontinuerlig överblick över ungdomen under den tid som isoleringen pågår och ungdomen ska ha 
kontakt med personal genom ett galler eller en lucka. Den unge ska också ha möjlighet att kunna 
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tillkalla personal. Det finns en tydlig maxtid för avskiljning, fyra timmar, och det ska ske en 
fortlöpande prövning kring när avskiljningen kan upphöra. Så fort grunden för avskiljningen inte 
längre gäller ska avskiljningen också upphöra. Ungdomen ska också erbjudas ett samtal om det 
inträffade och hur åtgärden upplevdes. Avskiljning som åtgärd har varit föremål för mycket debatt 
och kritik, något som också lett till att den tidigare tidsgränsen som på 24 timmar har sänkts till 
nuvarande fyra timmar (Mattson, 2018). Åtgärden är kritiserad inte minst därför att avskiljning kan 
leda till flera skadliga konsekvenser för ungdomarna. En rapport från 2006 kommer fram till 
slutsatsen att isolering är sammankopplat till olika allvarliga psykiska konsekvenser med 
perceptuella, kognitiva och affektiva skador som följd. Dessa kan i mer allvarliga fall också utvecklas 
till olika konfusoriska psykostillstånd (Grassian, 2006). Både FN:s barnrättskommitté och 
Barnombudsmannen har under flera år kritiserat användandet av avskiljningar på SiS. 2009 ålades 
Sverige av FN:s barnrättskommitté att begränsa tillämpningen av avskiljningar till mycket sällsynta 
undantagsfall. I granskningen 2015 var barnrättskommittén skarpare i sina uttalanden och krävde att 
Sverige helt skulle förbjuda avskiljningar i alla sammanhang. I en rapport från 2010 kritiserar 
Barnombudsmannen användandet av avskiljningar på SiS (Barnombudsmannen, 2010). I rapporten 
pekar Barnombudsmannen på att det är viktigt att fokusera på inte bara när ett barn kan omhändertas 
utan också vilka rättigheter som barnen har vid omhändertagandet. Vidare vill Barnombudsmannen 
se tre förändringar inom LVU-vården: 1) ett totalt förbud mot isolering, 2) ett inrättande av ett 
oberoende barnombud för omhändertagna, 3) en översyn av den lagstiftning som rör placerade barn 
eftersom den används på ett repressivt sätt (Barnombudsmannen, 2010). 2017 skedde 813 beslut om 
avskiljning och 2016 skedde 760 sådana beslut (Statens Institutionsstyrelse, 2017). 
 
När det fortsättningsvis hänvisas till tvång och till tvångsåtgärder i föreliggande studie så innefattas 
de olika tidsbegränsade och ofta fysiska åtgärder som kan utföras på SiS, exempelvis nedläggningar, 
isoleringar eller visitationer. Men det innefattar även den mera ständiga men mer indirekta 
begränsningen av rörelsefrihet som en vistelse på SiS innebär, exempelvis att en ungdom inte har 
rätt lämna institutionen när den så önskar, inte har rätt att kontakta vem den vill eller inte har rätt att 
ha stickande föremål på avdelningen. Den här begränsningen av rörelsefriheten kan lättas genom att 
personalen ger utökade privilegier till ungdomen och den kan minskas genom indragna privilegier. 
Båda dessa delar är vad som utgör tvångsutövningen på SiS. 
 
Direkt och indirekt tvång 
I en forskningsrapport från 2017 (Pettersson, 2017) diskuteras skillnaden mellan så kallad ”tyst 
maktutövning” och mera synlig eller manifest maktutövning. I artikeln diskuteras graden av hur 
”tysta” eller "synliga" maktsystem är och hur maktsystem på olika sätt blir ”internaliserade” hos de 
som är utsatta för maktutövningen. Ett yttersta bevis för hur ”framgångsrik” maktutövningen är, enligt 
artikeln, hur tyst eller osynlig den är. Vid ”tyst maktutövande” kan medvetenhet om att ett straff kan 
komma eller bara en social skam över att ha brutit en norm vara tillräckligt för att kontrollera 
beteende. I Wästerfors studie av ungdomshemmet med det påhittade namnet Silverbäcken, finns flera 
exempel på detta. 
 

“Övriga institutionella åtgärder på Silverbäcken omfattade indragen hemvistelse 
(permission), indragna fritidsaktiviteter utanför institutionen, indragen veckopeng och – 
ytterst – förflyttning till annan institution eller vårdform. Det sistnämnda fungerade som en 
sällsynt åtgärd som likafullt tycktes finnas i bakgrunden, som en last resort (Emerson 1981) 
att tillgripa om allt annat prövats. Även avskiljning finns att tillgå som åtgärd på ett särskilt 
ungdomshem, dock återfinns det inte i form av konkreta exempel i det material jag här 
analyserar. Vanligast i materialet var istället manipulationer av institutionens 
privilegiesystem i syfte att korrigera elevens beteende – att dra in eller locka med förmåner.” 
(Wästerfors, 2009). 

 
Här handlar det, som Wästerfors skriver, inte om att det var direkta straff som var vanligast. Snarare 
rör det sig om att manipulera privilegiesystem som ger tillgång till ökad rörelsefrihet i framtiden. 
Samtidigt pekar också Wästerfors på att det även finns en medvetenhet om att det också finns 
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manifesta straff (som att förflyttas till en annan institution) när den ”tysta makten” inte längre räcker 
till. I Wästerfors studie börjar det ofta med en tillsägelse (tyst makt), och först när detta inte fungerar 
används metoden att dra in på privilegier (minskad rätt till ökad rörelsefrihet i framtiden) och inte 
förrän i ett sista stadium skulle mer manifesta maktinstrument komma på fråga. 
 
Låst ungdomsvård i andra länder 
Formerna för tvångs och institutionsvård för unga skiljer sig åt mellan olika länder, och det kan därför 
vara svårt att jämföra. Young, Greer & Church (2017) skiljer mellan två dominerande sätt att hantera 
ungdomar som begår brott där det antingen är ett välfärdssystem som hanterar ungdomarna, eller ett 
juridiskt system. Det finns också en stor skillnad världen över från vilken ålder som en person anses 
vara ansvarig för sina handlingar och därmed också straffbar för dessa. Åldern är så låg som sex år i 
vissa delstater i USA, och upp till 18 år i Belgien. Författarna pekar på att tvångsinstitutioner för unga 
framförallt har tre funktioner: bestraffning, avskräckning och rehabilitering. Rehabilitering är oftast 
det som betonas för ungdomsbrottslingar. Länder där ett välfärdssystem bär ansvaret för dessa 
ungdomar, som tillexempel de nordiska länderna, betonar att det handlar om vård och inte om straff. 
Unga döms då oftast inte heller för handlingarna som leder fram till omhändertagandet. Det här är 
något som enligt författarna kan göra att rättsosäkerheten för ungdomarna blir större i länder där 
välfärdssystemet bär ansvaret, eftersom handlingarna inte prövas rättsligt. Länder där ett juridiskt 
system bär ansvaret har ofta istället ett större fokus på bestraffning. Oavsett om det är ett juridiskt 
system eller ett välfärdssystem som har ansvaret för ungdomarna, är det vanligt att unga och vuxna 
lagöverträdare på olika sätt hålls åtskilda.  
 
På SiS placeras ungdomar främst utifrån eget beteende vilket enligt lagstiftningen då ska handla om 
missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende (Enell, Gruber & Vogel, 2018). Ofta 
handlar det om en kombination av dessa anledningar. Ungdomar kan också placeras på institutionen 
på grund av brister i miljön. Den här ordningen liknar den som finns i de övriga nordiska länderna 
där man också medger liknande former av särskilda befogenheter som de som tillämpas på SiS. I 
Finland kan placeringar utanför hemmet ske om: 1) Öppenvårdsåtgärder inte är möjliga eller lämpliga 
2) Barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas antingen till följd av brister i miljön 
eller på grund av eget beteende och 3) Placering utanför hemmet är för barnets bästa (Huhtanen & 
Pösö, 2018). Danmark använder sig av ett system av så kallade sikrete institutioner där unga kan 
placeras både utifrån rättsliga eller sociala grunder (Henriksen, 2018). I Norge finns ingen separat lag 
som behandlar tvångsvård av unga utan istället finns bestämmelser i ”barnevernloven” som medger 
påtvingad omsorg av olika skäl. Dessa placeringar benämns då som omsorgsplaceringar. 
Placeringarna kan ske utifrån beteendesvårigheter eller efter att föräldrarna fråntagits omsorgen om 
barnen (Havre, 2018). Det finns alltså en likhet här mellan de nordiska länderna i det att det handlar 
om olika former av institutioner som befinner sig skärningspunkten mellan vård och straff och där 
unga kan placeras både utifrån kriminellt beteende och utifrån andra sociala orsaker. 
 
Straff eller skydd? 
Ponnert (2018) beskriver krocken mellan straffideologi och vårdideologi som SiS präglas utav. Ett 
exempel som författaren tar upp handlar om att socialtjänsten kan besluta om ett omedelbart 
omhändertagande på låst ungdomsavdelning, för att undvika häktning. Svensson (2006) visar också 
att det är relativt godtyckligt om en ungdom blir häktad eller om den omedelbart omhändertas.  
 
I ett pressmeddelande från 2016 beskriver SiS sina särskilda befogenheter. Där skriver de bland annat 
att: 
 

“För att vården ska kunna genomföras har SiS särskilda befogenheter. Det handlar 
exempelvis om att ha låsta avdelningar, att kunna kontrollera så inte vapen eller narkotika 
förs in på institutionen och att i skyddssyfte avskilja intagna. Åtgärderna finns för att 
behandlingen ska kunna genomföras. De är inte något straff. 
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Avskiljning är en särskild befogenhet som ska användas för att skydda den intagne själv, 
övriga ungdomar och personal när någon är kraftigt påverkad eller så våldsam att ingen 
annan åtgärd fungerar.” (Statens institutionsstyrelse, 2016).  

 
Pressmeddelandet visar att tvånget trots allt ibland uppfattas av de unga som ett straff. Tvånget som 
ett straff har också en lång historia i vård av tvångsomhändertagna unga. 
 
I ett kapitel i antologin ”Kontrollerade unga” (Enell, Gruber & Vogel, 2018) beskrivs den historiska 
utvecklingen av SiS och hur huvudansvaret för ungdomar som ansetts som ”vanartiga”, ”lösdrivande” 
eller som har ansetts haft en påtaglig risk för att skada sin hälsa eller sin utveckling har skiftat mellan 
enskilda organisationer, kommuner, landsting och numera staten. Författarna beskriver hur det tidigt 
har funnits två dominerande tankeströmmar där den ena handlat om att en pedagogisk fostran där en 
ny miljö skulle förebygga brott. Den andra tanken har handlat om barns särskilda skyddsbehov. Två 
huvudbilder, som också har kommit att leva kvar i institutionsvården, etablerades därmed enligt 
författarna, nämligen barnet i fara och det farliga barnet. 
 
Kritiken mot dessa institutioner och olika uppdagade missförhållanden är inget nytt fenomen och det 
har också varit en av orsakerna till att ansvaret för de här ungdomarna historiskt sett har skiftat mellan 
flera olika aktörer. Hård disciplin och misshandel som uppdagades på 1930-talet påbörjade en debatt 
som skulle leda till att ungdomshemmen senare skulle tas över i statlig regi. Detta varade fram till 
80-talet då kommunerna och landstingen återigen fick ansvaret och kallades för ”hem för särskild 
tillsyn” eller ”paragraf 12-hem” utifrån det lagrum som reglerade vården. På 1990-talet återtog staten 
ansvaret över hemmen och 1993 bildades Statens Institutionsstyrelse. I många fall bedrivs vården på 
samma platser som tidigare haft andra huvudmän och Sverige har en historia av institutionsvård av 
den här typen av ungdomar som sträcker sig tillbaka till åtminstone 1800-talet. 
 
Målgrupperna för de här hemmen har också skiftat och utökats med tiden, från att under perioder 
främst handlat om ungdomar som begått brott och då varit en form av straff, till att handla mer om 
barn med olika typer av skyddsbehov (men där ungdomar som begått brott samtidigt i princip också 
kan dömas till sluten ungdomsvård). Språkbruket på institutionerna har också förändrats från ett 
moraliserande språk där ungdomarna beskrevs med ord som vanartiga och lösdrivande till ett mer 
kliniskt språk med ord som psykisk störning och beteendeproblem. En skiftning från straff till vård 
har skett med tiden. ”Tidsbestämda straff ersattes med behandling på obestämd tid” (Enell, Gruber & 
Vogel, 2018 s.29) skriver författarna, och beskriver samtidigt att hemmen har ett dubbelt uppdrag där 
ungdomar kan placeras både utifrån sitt vårdbehov och för sina brottsliga handlingar.    
 
Hur påverkar tvång? 
I en forskningsrapport från 2003 (Seiter & Kadela, 2003) slås det fast att graden av upplevd 
rörelsefrihet och friare former för sluten ungdomsvård visat sig ha goda resultat för att exempelvis 
minska återfall i brott och att vissa ungdomar till och med kan ta direkt skada av att få sin rörelsefrihet 
begränsad. Pettersson (2017) visar i en rapport på att begränsande av rörelsefriheten eller hot om 
begränsningar av rörelsefriheten ibland också används som en disciplinär åtgärd för att bestraffa 
”dåligt” uppförande. Tvångsvården kan då ses som en typ av ”disciplinering till skötsamhet” där 
förhoppningen är att om ungdomarna underkastar sig de regler som gäller på institutionerna så 
kommer de också att ”generalisera” den skötsamheten till ett liv utanför institutionerna. Risken är 
dock stor att det endast sker en ”ytanpassning” till förhållandena på institutionen för att undvika 
bestraffning, som sedan inte lever vidare när ungdomen väl återgår till frihet. 
 
I rapporten pekas det också på att en viss ”institutionalisering” krävs för att ta del av mera öppna 
former på institutionen, samtidigt som de grupper som rapporten pekar ut som egentligen mår bäst av 
öppna former är den gruppen som inte blivit institutionaliserad. Det här är alltså något som ger att 
den gruppen som kanske främst skulle må bra av inte få sin rörelsefrihet begränsad ofta blir den grupp 
som får sin rörelsefrihet allra mest begränsad (Pettersson, 2017). 
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Varför och när sker tvång? 
I en annan forskningsrapport från 2009 (Wästerfors, 2009) undersöks flera sociologiska och 
socialpsykologiska orsaker till konflikter och till så kallade allvarliga händelser (där rutiner på något 
allvarligt sätt har brustit). Rapporten undersöker hur anställd personal beskriver ungdomarna och 
vilka förklaringsmodeller som ges till olika allvarliga händelser, och hur de här förklaringsmodellerna 
kan variera kring hur mycket de förklarar ungdomarnas beteende inifrån ungdomarna själva 
(exempelvis att ungdomarna har anknytningsproblem eller personlighetssyndrom) till mer externa 
faktorer som ungdomsgruppen eller SiS-vården i stort (Wästerfors, 2009). I rapporten tas flera 
aspekter upp kring hur konflikter också kan ha en kommunikativ funktion både mellan ungdomarna 
själva och mellan ungdomarna och personalen samt hur personalen och ungdomarna inte kan ses 
som två separata system. Den kommunikativa aspekten av konflikter kan till exempel handla om makt 
och statusstrukturer. Det kan handla om att anpassa sig eller om att göra uppror, och det kan även 
vara en del i hur man gör kön på institutionerna. Konflikter mellan ungdomarna kan också påverka 
eller skapa konflikter hos personalen och vice versa (Wästerfors, 2009). Institutionsvården på SiS kan 
också ses som, enligt rapporten, ett antal olika rutinmässiga aktiviteter som ska genomföras: så 
kallade going concerns. Det kan till exempel handla om frukost, städning och middag och skötarnas 
uppgift blir här att se till att dessa going concerns upprätthålls och att använda disciplinära åtgärder 
om de riskerar att brytas (Wästerfors, 2009). 
 
Socialpsykologisk forskning såsom den presenteras i boken The social animal pekar också på ett 
flertal socialpsykologiska fenomen som kan belysa olika processer som pågår mellan ungdomarna 
och personalen på SiS hemmen (Aronson, 2012). En del handlar om the fundamental attribution error 
vilket handlar om att vi har lätt att överdriva betydelsen av personlighet och dispositionella faktorer 
medan betydelsen av kontextuella och situationella faktorer undervärderas. Det här är något som är 
tydligt i hur konflikter ofta beskrivs utifrån att ungdomarna har olika typer av diagnoser eller 
personlighetssyndrom. 
 
Den fysiska miljöns betydelse 
Ytterligare en aspekt kring rörelsefrihet tas upp i en artikel med titeln Rum för återanpassning - Den 
fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården som fokuserar på hur olika rum kan uppfattas som 
mer eller mindre öppna eller stängda beroende på utformning, nyttjande och arkitektur. Det här 
påverkar i sin tur upplevelsen av hur mycket man tycker att ens rörelsefrihet är begränsad, och hur 
mycket man anser att man begränsar andras rörelsefrihet (Janssens & Laike, 2006). 
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Totala institutioner 
1973 publicerades för första gången Erving Goffmans bok Totala institutioner. I fyra essäer 
undersöker författaren livet utifrån de intagnas synvinkel på så kallade Totala institutioner. En total 
institution är enligt Goffmans definition en plats som är hegemonisk och hierarkiskt konstruerad och 
där alla aspekter i en individs liv är underordnade och beroende av institutionens organisation och 
auktoritet. En total institution präglas av olika hinder för social kontakt och kontakt med världen 
utanför. De tre livssfärerna sömn, arbete och underhållning är här inte åtskilda utan sker på samma 
plats och under samma auktoritet.  SiS kan enligt den här definitionen i högsta grad ses som en sådan 
total institution. Angående personal och intagna på sådana institutioner skriver Goffman att det finns 
en grundläggande klyfta mellan en stor administrerad grupp, de intagna och en liten övervakande 
personal. De intagna bor för det mesta på institutionen och har begränsad kontakt med världen utanför 
medan personalen ofta har åtta timmars arbetsdag och är socialt integrerad med världen utanför 
(Goffman, 2014). Både grupperna tenderar att uppfatta den andra i fientliga stereotypier. De anställda 
ser ofta de intagna som bittra, förtegna och opålitliga medan de intagna ofta ser personalen som 
nedlåtande, överlägsna och elaka. Goffman skriver vidare om hur institutionen präglas utav ett försök 
till manipulation av personligheten till lydnad och att intaget på en total institution präglas av en 
rollförlust som bland annat kommer till i isoleringen från omvärlden. Den totala institutionen utgör 
ett system av rättigheter och bestraffningar som den enskilda intagna behöver förhålla sig och 
Goffman tar i sin bok upp fyra metoder för att göra detta. Den första metoden som beskrivs upp 
handlar om att ”dra sig undan situationen” där den intagna försöker undvika alla typer av sociala 
interaktioner och bara uppmärksamma händelser i direkt närhet till sin egna kropp. Den andra 
metoden handlar om att vara ”omedgörlig”, att utmana institutionen och öppet vägra att samarbeta 
med personalen. Den tredje metoden beskrivs som ”kolonisering” och här nöjer sig den intagna med 
de smakbitar av omvärlden som institutionen medger och försöker bygga upp en stadig och belåten 
existens på institutionen genom ett maximum av de tillfredsställelser som är möjliga inom 
institutionen. Den fjärde och slutgiltiga metoden kallas för ”omvändelse”, där den intagna verkar ta 
över personalens syns på den intagna och försöker spela rollen av den perfekta intagna. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här rapporten är att undersöka vad personalen inom LVU-vård på SiS har för 
erfarenhet av tvångsåtgärder samt hur de uppfattar dessa. 
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      Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
I urvalet av intervjupersoner eftersträvades en bredd av erfarenheter kring tvångsutövning. Detta 
innebar att behandlingsassistenter som hade olika utbildningsnivåer, olika lång anställningstid samt 
behandlingsassistenter som arbetat på hem för pojkar respektive hem för flickor söktes. Det 
eftersträvades vidare att respondenterna skulle ha arbetat på SiS nära i tid för att kunna säga något 
om hur det ser ut på institutionerna idag. 
 
Urvalsförfarandet skedde utifrån en annons som postades på en social medieplattform (facebook) och 
affischer som sattes upp på Stockholms Universitet, Socialhögskolan och på ett SiS-hem. 
Föreståndarna på samtliga SiS-hem som arbetade med ungdomar omhändertagna enligt LVU 
kontaktades via epost, med förfrågan om hjälp med att rekrytera intervjupersoner. Inget av dessa mejl 
besvarades. En intervjuperson tog kontakt efter att ha sett en affisch, och en respondent efter att ha 
sett annonsen på facebook. Urvalet kan därför, trots ansatsen, främst beskrivas som ett 
tillgänglighetsurval på grund av svårigheterna att få kontakt med behandlingsassistenter som var 
villiga att delta i en intervju. De flesta respondenter rekryterades istället genom att redan intervjuade 
behandlingsassistenter lämnade kontaktuppgifter till andra behandlingsassistenter. Det här är något 
som påverkat bredden och generaliserbarheten av materialet. Trots dessa brister i urvalet valde 
rapportförfattaren ändå att gå vidare med studien. 
 
I studien deltog sålunda sex personer, fem kvinnor och en man. Deltagarna var mellan 28 och 40 år 
gamla. Samtliga respondenter hade tidigare varit anställda som behandlingsassistenter på särskilda 
ungdomshem, i SiS-regi, för ungdomar som omhändertagits med stöd av LVU. Utav respondenterna 
hade två en psykologexamen, en respondent läste på psykologprogrammet och tre respondenter hade 
en socionomutbildning.  
 
Två respondenter hade varit anställda på SiS senast för ett halvår sedan, tre respondenter för fyra år 
sedan och en respondent hade varit anställd för sju år sedan. Respondenten som hade arbetat kortast 
tid på SiS hade arbetat i sex månader och den som arbetat under längst tid hade arbetat i fem år. 
Samtliga som deltog i studien, förutom en, hade arbetat på hem för flickor. 
 
Datainsamling 
Öppna riktade intervjuer (Lantz, 2013) genomfördes med samtliga av studiens deltagare utifrån en i 
förhand fastställd intervjuguide (se bilaga 1). Fördjupande följdfrågor kring tvångsåtgärder och 
konkreta situationer där tvångsåtgärder använts ställdes dessutom. En pilotintervju genomfördes med 
syftet att utpröva intervjuguiden innan intervjuerna som studien bygger på gjordes. Intervjuguiden 
omarbetades efter pilotintervjun till att enbart fokusera på behandlingsassistenternas erfarenheter utav 
tvångsåtgärder. Materialet från pilotintervjun användes inte till rapporten. 
 
Intervjuerna varade mellan 30 - 60 minuter. Merparten intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte på 
relativt ostörda platser såsom ett café, ett behandlingsrum eller ett klassrum. En intervju genomfördes 
också via Skype. Samtliga intervjuer spelades in på en smartphone efter godkännande från 
respondenten. Intervjuerna inleddes med att deltagaren informerades om studiens syfte och om 
hantering av data och sekretess. 
 
Förförståelse 
Den kvalitativa forskningsprocessen utgår från att författarens egna förförståelse tydliggörs för att 
säkerhetsställa informationens pålitlighet (Holme & Solvang, 1997). Förutom 
informationsinhämtning från andra studier, har jag som författare till denna studie egen erfarenhet av 
arbete på SiS under cirka ett halvår. Denna erfarenhet låg även till grund för mitt val av studie. Jag 
blev under min anställning på SiS intresserad av att försöka förstå det komplicerade samspelet mellan 
ungdomar och behandlingspersonal, framförallt förhandlingen kring vad man får och vad man inte 
får göra på institutionen. Min egen bild av tvångsutövningen på SiS är att tvångsåtgärder, förutom att 



  

 

11 

användas till skydd för personal och för unga, även kan användas i andra syften, samt att institutionen 
präglas mycket av tankar på uppfostran. 
 
Etiska aspekter 
Den etiska utgångspunkten i min studie har varit Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De fyra allmänna krav på 
forskning som anges i publikationen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om studiens syfte, deras uppgift i 
studien samt villkoren för deras deltagande. Deltagarna ska också informeras om rätten att avbryta 
sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta undersökningsdeltagarnas 
samtycke, och i vissa fall bör dessutom samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Deltagarna 
i studien informerades både vid rekryteringen och när intervjun påbörjades om syftet för studien, 
villkoren för deras medverkan, hur informationen ska användas samt deras rätt att avbryta sitt 
deltagande. Deltagarna samtyckte muntligen innan intervjun startade och alla som deltog i studien 
var över femton år varför inhämtat samtycke från vårdnadshavare ej var nödvändigt.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter från personer som deltar i undersökning skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga 
inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter insamlade om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. Alla inspelningar som låg till för studien raderades efter 
att de hade transkriberats. Respondenternas namn har i transkriptionerna ersätts med kodnummer för 
att garantera deras anonymitet. Alla andra uppgifter som kunnat möjliggöra identifikation av 
respondenten eller andra personer, exempelvis ortsnamn eller datum har också utelämnats. Deltagarna 
informerades om att deras uppgifter endast skulle användas till föreliggande studie. 
 
Analys 
Intervjumaterialet bearbetade och analyseras utifrån Tematisk Analys (TA) såsom den beskrivs i 
Braun & Clarke, 2008. Det här innebar att analysen gjordes enligt sex faser. 
 
Den första fasen handlade om att lära känna datan. De inspelade intervjuerna transkriberades i sin 
helhet (icke-verbala ljud exkluderades). Transkriberingarna lästes noggrant igenom flera gånger och 
initiala tankar och idéer skrevs ner. Under den andra fasen formades preliminära kategorier och koder, 
här inkluderades allt som ansågs relevant för att förstå hur tvångsutövningen på SiS beskrevs av 
behandlingsassistenterna. Uttalanden som inte direkt kunde kopplas till användandet av 
tvångsåtgärder men som ändå verkade vara centrala för förståelsen av SiS placerades i en kategori 
som kallades för övrigt. Exempel på kategorier som generades här var hierarkier, tyst makt och brist 
på rutiner. Under den tredje fasen konstruerades teman av koderna och alla koder sammanfördes 
sedan under relevanta teman. Här lades också extra stor vikt vid att den ursprungliga meningen i ett 
visst uttalande inte gick förlorat. Rapportförfattaren använde en mindmap för att överblicka koderna 
och deras relationer till olika teman och de olika temans olika relationerna till varandra. Under den 
femte fasen studerades de olika teman noggrant med syfte att skapa tydliga definitioner och 
distinktioner mellan dessa. Koder och kategorier sammanfördes i tabeller och färgkodades utifrån 
teman och underteman för att garantera att den ursprungliga betydelsen inte skulle gå förlorad. Den 
sjätte och slutgiltiga steget handlade om att producera själva rapporten och citat valdes ut från 
kategorierna som var talande och som tillförde något till analysen.  
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      Resultat 
 
Studiens fyra huvudteman med underkategorier var Hålla på rutiner, Skapa trygghet och 
förutsägbarhet, Demonstrera makt och Tvång som behandling. Figuren nedan åskådliggör dessa 
teman samt deras underkategorier. Såsom det framgår av figur 1 så hänger de tre första teman nära 
samman medan de sista temat tvång som behandling kan ses som mera fristående. 
 
Figur 1. Sammanfattning av studiens teman. 
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      Hålla på rutiner 
 
1.1 Otydlighet 
Resultatet visade att det kunde vara svårt för behandlingsassistenterna att veta vilka rutiner som 
egentligen gällde för tvångsåtgärder på SiS. Framförallt gällde detta för begränsning av 
rörelsefriheten. Det kunde både vara svårt att veta när en tvångsåtgärd skulle genomföras och när den 
skulle brytas.  
 

”Det jag kommer på på rak arm är att det var en tjej som hade varit väldigt utagerande och 
då hade man ett rum som var liksom jättelitet bara med en madrass och inga fönster och där 
skulle man då sätta in personen för att den skulle lugna ner sig och det gick väl ganska bra, 
men sen så var det som att det inte var någon som riktigt visste. hur länge ska hon vara där 
och hur ska vi få henne att lugna ner sig så mycket så att hon kan komma ut. Så hon var där 
inne i flera dagar och det var inte nån som tog ansvar för att följa upp vad vi ska göra och 
personalen kom och gick.” 

 
1.2 Godtycklighet 
Ofta skedde tvångsåtgärder i stunden, där en enskild behandlingsassistent fattade ett självständigt 
beslut om att genomföra en tvångsåtgärd. I sådana situationer motiverades eller diskuterades 
tvångsåtgärden sällan, vare sig innan eller efter. Behandlingsassistenterna förväntades heller inte att 
ifrågasätta beslutet att genomföra en tvångsåtgärd och det uppfattades som att det fanns ett krav på 
att hela tiden stötta behandlingsassistenten som hade fattat beslutet. Allt detta ledde till att 
tvångsutövningen ofta uppfattades som godtycklig.  
 

”Ja men alltså jag tror. Jag kommer ihåg hela den här tiden kändes. Väldigt godtyckligt, det 
kändes inte liksom, det var mer upp till personalen som jobbade den dagen som bestämde. 
Och i och med att jag var ny. Så liksom. Så fick man väl lov att lita på dom som hade jobbat 
längst på det passet. ” 
 

Resultatet pekade på att mycket av det som hände på SiS skedde outtalat och omotiverat. Det kunde 
också finnas en diskrepans mellan officiella rutiner, till exempel hur man resonerade på ett 
morgonmöte, gentemot vad som faktiskt skedde i praktiken. 
 
Att tvångsutövningen var godtycklig var en bild som delades av de flesta behandlingsassistenter. Vid 
vissa SiS-hem förekom det dock i princip inte några fysiska tvångsåtgärder, såsom isolering eller vård 
i enskildhet, alls. Det här kopplades ofta samman med att det fanns en bra arbetsgrupp med väl 
inarbetade rutiner. Vissa enskilda behandlingsassistenter på SiS upplevdes använda mer tvång än 
andra och det här förklarades med hur bra man kunde hantera andra metoder för att lugna ner 
situationer. Ibland upplevdes tvångsåtgärder ske för att en behandlingsassistent blivit irriterad eller 
tappat tålamodet. 
 

”Dom hade många bra sätt att jobba med tjejerna innan det kom till det. Dom hade lite såhär 
grej nästan att dom hade inte såhär använt isoleringsrummet på liksom nåt såhär år nästan 
så. Men sen så liksom. Skedde det vissa saker i ungdomsgruppen och på vissa sätt också i 
personalgruppen som gjorde att det blev mer frekvent då.” 
 

I resultatet framkom också en skillnad mellan de olika tvångsåtgärderna. Tvångsåtgärder som 
visitering och urintestning upplevdes som att de hade tydligare rutiner medan andra mer fysiska  
åtgärder som isolering eller vård i enskildhet uppfattades som mer otydliga. 
 
1.3 Vad innebär ”till skydd för ungdomen eller till skydd för personalen”? 
Tvångsåtgärderna motiverades ofta utifrån med att det var till skydd antingen för personalen eller för 
ungdomarna, men vad skydd för egentligen innebar kunde vara mera otydligt. Kunde det exempelvis 
räknas som skydd av en ungdom om ungdomen blivit trakasserad och sedan placerades på vård i 
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enskildhet för att undvika de som utsatt ungdomen för trakasserier? I resultatet framkom det att 
åtgärder också ofta kunde motiveras i efterhand med att det hade varit hotfullt för personal, även om 
personalen i stunden inte hade uppfattat situationen som lett fram till tvånget på det sättet. 
 

”Om det hände en incident där en intagen eller en ungdom blev tvungen att bli nedtryckt 
eller isolerad eller eskorterad nånstans jamen då pratade vi liksom sådär. Ja men vad hände 
liksom? Jamen han gjorde så och så. Ja okej, då var du rädd för din egen säkerhet? Ja. och 
då kände jag liksom. Det var som att dom skapade liksom en ond känsla liksom hela tiden. 
Så att jag kände fara för mitt liv min säkerhet för mina kollegors trygghet och även för dom 
andra ungdomarna liksom så det var det som liksom på nåt sätt byggdes upp.” 
 

1.4 Orättvisa rutiner 
Otydliga och godtyckliga rutiner SiS var något som också i sin tur också kunde leda till konflikter 
och tvång mot ungdomarna. Ungdomarna, enligt behandlingsassistenterna, upplevde det ofta som 
orättvist när olika behandlingsassistenter hade olika rutiner något som kunde leda till konflikter och 
tvång.  
 

”Jamen det var väl. Allmän irritation bland tjejerna att dom behövde turas om och att dom 
försökte ställa personalen mot väggen men liksom varför får inte vi varför får inte jag en till, 
hon får ju det och är inte hon eh värre än mig ska inte jag ha mer rättigheter än henne.” 

 
1.5 Kontrollera rutiner 
Tvångsåtgärder användes ofta för att försöka kontrollera att rutiner följdes på SiS och kunde användas 
mot ungdomar som bröt mot rutiner. Det här kunde handla om att man exempelvis vägrade bli 
visiterad. Samtidigt upplevdes det av behandlingsassistenterna som att ungdomarna hela tiden ville 
testa gränserna för rutinerna och för vad som var tillåtet, till exempel genom att påbörja en film precis 
innan det var dags för läggning. 
 

”Ja. Hon. Vad var det om. jag kommer inte ihåg exakt jag tror att hon vägrade att och bli 
visiterad eller nåt sånt. Så dom hade stått och stått och vi stod där och väntade vi stod där 
och väntade och väntade och sen vägrade en till tjej också att bli visiterad så då tänkte 
personalen att nej nu får vi markera och visa vem som bestämmer för dom började bli 
väldigt sådär uppkäftiga på grund av det. Och dom pratade om nån lärare som dom inte 
tyckte om också så. Och sen så när dom gick in till isoleringsrummet så höll dom på och 
välte bord och sådär.” 
 

1.6 Grad av frihet 
För en enskild ungdom går utvecklingen på SiS mot att hela tiden få ha friare och friare former för 
sin vistelse. Direkt vid intag så har ungdomen mer stängda former och de placeras oftast i någon form 
av vård i enskildhet eller isolering. Med tiden blir de här formerna mer öppna och innan frigivning 
placeras ungdomen i utslussningsboende där formerna är betydligt mer öppna. Om ungdomarna 
bryter mot rutinerna återgår dock formerna till att återigen bli mera stängda, exempelvis genom att 
man drar in rätten till promenader, minskar antalet gånger som ungdomen får gå ut och röka eller att 
ungdomen förflyttas till en annan avdelning. 
 
Behandlingsassistenterna beskrev att de friare formerna ibland också kunde leda till fler konflikter 
och i förlängningen också till tvångsåtgärder eftersom att det under friare former uppstår fler 
förhandlingstillfällen mellan ungdomarna och behandlingsassistenterna kring vad man får och inte 
får göra. Andra behandlingsassistenter beskrev istället den motsatta situationen, att mer tvång uppstod 
i situationer med mer stängda former när ungdomarna kände sig trängda, som till exempel under vård 
i enskildhet eller under en isolering. I sådana situationer kunde det också vara svårt att riktigt veta om 
det var själva åtgärden som gjort ungdomarna utåtagerande och att den snarare kunde förvärra deras 
situation snarare än att lugna den. 
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”Den andra avdelningen som var mer stökig var den som var halvöppen alltså halvlåst. Den 
första lugna avdelningen där var det ju aldrig till exempel tal om att dom skulle gå ut eller 
nånting utan den var ju väldigt låst medan den andra så var det ju mer det fanns ju många 
fler förhandlingsytor med tjejerna det fanns mycket mer att bli sur och besviken över dels 
från deras sida. ” 
 

     Skapa trygghet och förutsägbarhet 
 
2.1 Överblickbarhet 
Studien visade att SiS ofta uppfattades som en oöverblickbar, oberäknelig och otrygg värld. 
Framförallt var det relationerna mellan ungdomarna som var svåra att överblicka. Dessa relationer 
var samtidigt viktiga att försöka förstå eftersom att det hot, våld och de trakasserier som sker på SiS 
oftast kommer från andra ungdomar. Tvångsåtgärder var ett av de sätten som personalen använde för 
att skapa mer överblick men det upplevdes ofta som relativt tandlöst och det var exempelvis enkelt 
för en ungdom som ville smuggla in något på avdelningen. I vissa situationer kunde 
behandlingsassistenterna önska sig mer långtgående tvångsåtgärder exempelvis 
helkroppsvisitationer, då detta bara användes i undantagsfall. Det var också oöverblickbart kring de 
telefonsamtal som ungdomar hade med anhöriga. Det fanns oftast en lista med personer som 
ungdomarna fick ha kontakt med men det var ändå enkelt för en ungdom att till exempel ringa till 
någon som fanns på deras lista som i sin tur kopplade personen vidare till en person som de egentligen 
inte fick ha kontakt med. 
 
2.2 Otrygghet 
I studien framkom det att SiS ofta uppfattades av behandlingsassistenterna som en otrygg värld där 
konflikter snabbt kunde blossa upp och dynamiken i ungdomsgruppen snabbt kunde ändras. Det här 
var något som ledde till att man ofta var på sin vakt, och något som i sin tur kunde leda till mera tvång 
när man hela tiden var beredd på att ta till tvångsåtgärder. 
 

”Man var alltid beredd liksom alltid en. Sådära. Att det kändes som att det var att man hade 
en hand på axeln liksom. Var beredd liksom sådär eller en röst liksom eller vad man ska 
säga. (...) Vi förutsatte liksom att vi skulle vara tvungna att behöva göra det hära. Det var.. 
Nämen det var väl det var ju en känsla liksom, som var på en hela hela tiden som bara som 
en osynlig hand på axeln som bara liksom ja. Du ska. Du ska alltid gå in hundra du ska alltid 
gå in liksom. " 
 

2.3 Världen utanför 
Behandlingsassistenterna beskrev att man ofta blev kritisk inställd mot allt nytt som kom in på 
avdelningen eftersom att SiS var så svåröverblickbart, och för att det inte gick att veta hur något som 
kom in skulle påverka dynamiken mellan ungdomarna. Det här gällde både om det var personal som 
inte brukade vara där eller när det kom in nya ungdomar. Behandlingsassistenterna beskrev att det 
kunde behövas tvång i form av olika former av övervakning för att se till att det inte kom in oönskade 
saker på SiS. Hierarkier utanför påverkade också dynamiken mellan ungdomarna inne på SiS, till 
exempel om ungdomarna kände varandra sen tidigare eller om de utanför institutionen tillhörde olika 
grupperingar. 
 

”De kanske haft beefs med varandra utanför SiS också och så kommer dom in. Och då är 
dom ju smarta. Dom säger ju inte det. Men det märks ju liksom efter ett tag hur det här är. 
Och då kan dom ju koka ihop saker liksom att dom ska göra nånting liksom mot den här 
tjejen liksom.” 
 

2.4 Skydda ungdomarna 
Tvångsåtgärder användes ibland för att skydda en enskild ungdom från andra ungdomar eller för att 
skydda ungdomar från en enskild ungdom som uppfattades som farlig. Ungdomar kunde placeras i 
vård i enskildhet om dom blev trakasserade eller när man var orolig för deras säkerhet. I den motsatta 
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situationen kunde ungdomar placeras i vård i enskildhet för att dom ansågs utgöra ett hot mot de 
övriga ungdomarna. 
 

”Alltså grejen var såhär jag hade svårt att ibland veta om nån var isolerad på grund av att 
den var nåt hot mot någon annan eller om det var så att den var isolerad på grund utav att 
andra var ett hot mot den. För jag vet inte.. Alltså det var en flicka som satt isolerad 
jättelänge. Där liksom rationalen bakom hennes isolering var liksom att dom andra eh tyckte 
så illa om henne och liksom mobbade henne. Så jag visste inte alltid ifall en isolering var en 
tvångsåtgärd eller om det var en skyddsåtgärd om man säger så.” 
 

Det framkom i studien att det ofta ansågs som problematiskt när detta skedde utav flera orsaker:  
 
1. Vård i enskildhet uppfattades ofta av ungdomarna själva som ett straff, och det kändes 

problematiskt att straffa någon när det var den som var ett offer för andras trakasserier. Det fanns 
också flera fall av personer i materialet med autismspektrumdiagnoser eller andra stora 
svårigheter med socialt samspel som hade svårt att fungera i ungdomsgrupperna. Dessa ungdomar 
hade samtidigt också ett stort socialt behov som inte blev tillgodosett i vård i isolering och som 
fick dom att må ännu sämre. 

2. Ungdomar kunde ibland uppfattas bli ännu mer utåtagerande eller självskadande av att vara 
isolerade. En orsak till detta som beskrevs i resultatet var att ungdomarna kände sig trängda när 
de aldrig fick vara ensamma då en personal alltid ska vara i närheten vid en isolering. 

3. Det var ofta otydligt när sådana åtgärder skulle brytas och de kunde i flera fall pågå under lång 
tid eftersom att man inte hittade några andra lösningar. 

 
2.5 Utåtagerande 
Den absolut vanligaste orsaken till att en mera fysisk tvångsåtgärd som isolering eller nedläggning 
användes handlade om olika typer av utåtagerande beteenden där en ungdom upplevdes som en fara 
antingen för personal eller för andra ungdomar. Det kunde då bland annat handla om att en ungdom 
började attackera saker på avdelningen som stolar eller bord, tände eld på möbler eller att ungdomen 
närmade sig, spottade på eller var hotfull mot personal eller att ungdomen hamnade i bråk med andra 
ungdomar. 
 

”Dom höjde rösten åt personalen liksom kanske gjorde såhär utfall på ett eller annat sätt. 
Sen var det också att dom rök ihop med varandra eller att dom faktiskt gjorde. Försök. Att 
hugga personalen med bestick eller. Eller. Sådär. Eller kasta grejer. Ja då blev dom liksom. 
Isolerade. Så att. Jag tror att. jag tror att den här sträckan. Från handling till att dom blev. 
Avskilda eller nedtagna eller nånting. Den var jätte. Den var ganska kort.” 
 

I resultatet beskrevs anledningen till att en ungdom var utåtagerande eller självskadande framförallt 
utifrån diagnos eller personlighet, till exempel att ungdomen hade ADHD eller emotionellt instabilt 
personligshetssyndrom. Till viss del så beskrevs anledningar till utåtagerande beteende och 
självskada utifrån kontextuella faktorer såsom att ungdomarna aldrig kunde vara ensamma på 
institutionen.  
 
2.6 Självskada 
Den näst vanligaste orsaken som framkom i resultaten kring att personer hölls isolerade eller att 
nedläggningar användes var självskada och suicidförsök. Nedläggningar och fasthållningar kunde då 
användas för att avbryta pågående självskada och isoleringar för att kunna ha en möjlighet att hålla 
en ungdom under bevakning. 
 

”Vi hade en tjej som var autistisk. Som blev väldigt såhära. Jag jobbade natt och hon började 
få ångest och då började hon vagga fram och tillbaka först och sen så började hon såhära 
klia sig på huden på armen. Skrapa mer och mer typ. Och under tiden så försöker jag att.. Få 
henne på andra tankar. Så att hon ska typ klarna till lite i huvudet och sluta med det där 



  

 

17 

repetitiva beteendet men det går inte jag försöker allt möjligt. Med att avleda henne på olika 
sätt. Och.. Eh. Ja. Då får jag ringa till gruppchefen och så kommer det in personer. Extra 
personal då. Han och nån till. Så vi kan. Lägga ner den här tjejen på golvet och så får hon 
ligga på en madrass på ett annat rum, men det gick väldigt lugnt till och det liksom vi hade 
tagit henne så att hon var stilla ett tag, så att hon inte kunde göra någon sådan repetitiv 
rörelse och hon hörde ju egentligen inte hemma där riktigt kan jag tycka. För hon hade 
autism och eh missbruk vad jag vet. Eller vad dom visste vad vi hörde. Men hon fick vara 
isolerad då.” 
 

2.7 Tvång för att påverka ungdomarnas hierarkier 
Tvång och indragna privilegier kunde också användas för att påverka hierarkierna i 
ungdomsgrupperna. Bland behandlingsassistenterna upplevdes det som viktigt att ha goda informella 
ledare bland ungdomarna som stod på institutionens sida för att kunna skapa trygghet och för att 
minska fiendskap mellan ungdomarna och behandlingsassistenterna. Informella ledare bland 
ungdomarna som skapade mycket bråk eller opposition mot behandlingsassistenterna kunde placeras 
i isolering eller i vård i enskildhet. Tvång eller indragna privilegier kunde också användas mot hela 
ungdomsgruppen tex i form av indragna röktider för att minska opposition. 
 

”Vi tog ju bort. Vi lyfte bort killar från gruppen. Prövade oss fram helt enkelt. Jamen nu måste 
vi lyfta bort Johan liksom för att. För att han leder, en del ledde, en del ledde dom här 
grupperna ganska bra. Såhär fan nu är det lugnt på avdelningen för nu vet jag att Ali är här. 
Det är stabilt han tål inte att dom andra håller på att tjafsar så mycket för att Ali vill ha lugn 
och ro. Men Johan däremot han leder också men när han leder så blir det kaos. Jamen så då 
tar vi bort Johan liksom. Då tar vi han till en enskild typ på intaget där dom först kommer så 
är det såhär mikroavdelning då som sagt så dit kan man ta dom så är man bara där med dom. 
Dom får göra exakt samma saker. Äta mat titta på teve spela tevespel. That's it.” 
 

     Demonstrera makt 
 
3.1 Aldrig backa 
Resultatet pekade på att tvång också kunde användas för att försöka skapa lydnad hos ungdomarna 
och för att visa att det var behandlingsassistenterna som bestämde. Det fanns både outtalade och 
uttalade regler kring att det var viktigt att inte visa sig svag mot ungdomarna på institutionen och att 
inte vara rädd för att använda tvång. Det kunde också finnas en liknande press att inte visa sig svag 
gentemot andra behandlingsassistenter.  
 

”Dom instruerade mig vad jag skulle göra. eller vad jag inte.. Eller oftast vad jag ska göra 
liksom. Du ska gå in hårt. Du ska alltid va. Tuff. Du ska inte ge dom. Du ska inte ge dom. Du 
ska inte ge dom minsta. Centimeter utav nånting. Och du ska alltid liksom hålla dom strikt.” 
 

3.2 Markeringar 
Det framkom också att det fanns flera andra typer av åtgärder som inte var officiellt sanktionerande 
och som upplevdes som integritetskränkande eller som användes för att befästa makt över 
ungdomarna. I resultatet framkom att dessa typer av maktdemonstrationer ofta kunde upplevas som 
mer problematiska av behandlingsassistenterna än det som klassades som tvång. Sådana handlingar 
kunde vara att man till exempel låste in en ungdom på sitt rum eller i teverummet, talade nedsättande 
om ungdomen eller helt slutade prata med ungdomarna. Dessa handlingar klassades inte som 
tvångsåtgärder av behandlingsassistenterna utan beskrevs mer som markeringar eller sociala straff. 
Dessa förekom rikligt i intervjumaterialet och uppfattades ofta som mycket godtyckliga. 
 

”Jag tyckte ofta att. Alltså att just den här personen var såhär absurd. Han kunde använda ord 
som jag tyckte var nedsättande typ såhär ghettounge eller liksom sånna grejer. Men gjorde det 
alltid liksom med nån form av skämtsam ton. Och ofta hade han ju såhär ungdomarna med 
sig. Att dom också kunde såhär skratta när han pratade på det här viset fast eh ja jag tyckte 
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inte det var helt okej och att jag tror att jag markerade aldrig mitt missnöje genom att säga till 
honom att det där tyckte jag att du gjorde fel eller hur kommer det sig att du valde att bete dig 
såhär. Utan det enda jag gjorde det var att markera på ett annat sätt liksom jag blev den här 
lite mer rigida torra tråkiga vuxna personen.” 
 

3.3 Vi mot dom 
Det framkom i studien att arbetet på SiS kunde präglas av en maktkamp mellan ungdomar och 
personal, där personalen ofta sågs som fiender utav ungdomarna och där ungdomarna ibland av 
personalen inte sågs som verkliga människor utan mer som kostnader eller problem. De här 
maktkamperna kunde ibland leda till tvång. En behandlingsassistent beskrev hur ungdomarna 
brukade vägra lämna tillbaka behandlingsassistenternas telefoner vilka även fungerade som larm. Det 
här uppfattades av behandlingsassistenten som att ungdomarna försökte få makt över 
behandlingsassistenterna med de få sätt som stod dem till buds. 
 

”Det var nån gång som det var en tjej som tog med sig det här larmet och telefonen in i sitt 
rum och barrikaderade hon med sängen så att man inte kunde komma in och vi stod där och 
försökte prata med henne på flera olika sätt och vad skulle dina föräldrar säga om det här och 
nu ska du ju snart få åka härifrån och ja du vet prata fram och tillbaka och hon blev bara mer 
och mer uppjagad och tillslut så sa vi att men det här går ju inte och så skulle vi larma men då 
har ju hon larmet inne hos sig och då var det nån som gick iväg till nån av dom andra 
avdelningar och hämtade personal.” 
 

3.4 Jag är på er sida 
En strategi som framkom i materialet för att bygga allians med ungdomarna och för minska 
ungdomarnas känsla av fiendskap var att själv som behandlingsassistent bryta mot rutiner och regler 
och därmed lätta på tvånget för ungdomar till exempel genom att bjuda på tuggummi (trots att det var 
emot reglerna) eller att tillåta ungdomarna att vara inne i köket trots att dom inte egentligen fick. Det 
upplevdes dock problematiskt att göra såhär eftersom att det inte var rättvist för dom andra 
ungdomarna. 
 

”Det är ju också ett ganska smart sätt att få allians med ungdomarna. Att man också liksom 
bryter mot dom här reglerna som kan vara lite överdrivna ibland. Jag vet att dom måste finnas 
där för att vissa liksom är ju liksom såhär högrisk och för dom behöver det ju finnas. Och det 
behöver också vara lika för alla. men i realiteten så är det ju ganska löjligt hur strikt det är. ” 

 
     Tvång som behandling 
 
4.1 Beteendemodellering 
Ett annat tema som konstruerades var när tvång på olika sätt sågs som behandling eller uppfostring. 
Det vanligaste var att man beskrev detta i beteendemodelerande termer i form av positiv och negativ 
förstärkning. Här användes inte främst fysiska åtgärder som nedläggning eller isolering utan det 
handlade oftare om indragna privilegier till exempel i form av rätten till att gå på promenad. Det 
kunde också handla om olika former av pollettsystem där vissa beteenden som att till exempel städa 
eller diska belönades med polletter. Dessa polletter kunde sedan lösas ut mot antingen pengar eller 
friare former för vistelsen till exempel genom att få rätt till att åka på enskilda utflykter med personal. 
 

”Det var också olika. alltså vissa motiverade. vissa som jag tycker eller som jag kallar lite mer 
strikta eller såhär institutionpersonalen dom kunde ibland liksom tala i termer av såhär 
förstärkning eller försvagning liksom. nä men det här ska vi inte ge efter på i och med att vi 
förstärker beteende i och med si och så. medans andra kändes mer som att dom. det var liksom. 
det var ingen tanke varför man gjorde vissa grejer utan det, det var mer som man kände för, 
man blev sur på nån.” 
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4.2 Avreagera sig 
I resultatet framkom det också att ungdomarna själva kunde önska sig olika former av tvång 
framförallt isolering och vård i enskildhet. En anledning som angavs här var för att ungdomarna ville 
avreagera sig när de blev arga utan att det skulle gå ut över andra ungdomar eller personal. Det här 
beskrevs dock alltid som en orsak som ungdomarna angivit efter det att dom hade blivit isolerade. 
 

”Hon var ju väldigt så eller så fysisk hon hade ett behov utav att röra på sig när hon blev arg. 
Men hon sa just det att det kan vara skönt ibland att man blir lite inlåst och så sen är det färdigt 
och så skadar man inte nån eller sådär så hon kunde ju se det hon kunde ju förstå på ett sätt 
hur farligt situationen hur farlig hon blev när hon var arg men i stunden så var det väl det sista 
som hon ville att bli inlåst men det kunde hon medge liksom att det var bra liksom. Och sen 
kan man ju se att man överlag kan göra på andra sätt men ja men just i det läget så tyckte 
iallafall hon att det funkade bra.” 

 
4.3 Behovet av lugn och närmare relationer 
En annan anledning som framkom av resultatet var att ungdomarna själva kunde vilja bli placerade 
på vård i enskildhet på grund av att det var lugnare där än ute bland dom andra ungdomarna på 
avdelningen eller att de ville bli placerade där eftersom att de på olika sätt kände sig utsatta av dom 
andra ungdomarna på avdelningen. Placeringen kunde också innebära att ungdomarna kunde få en 
närmre relation till behandlingsassistenterna genom att vara inlåsta.  
 

"Sen så är det ju vissa som det är mycket lättare med och som det blir liksom väldigt tydligt 
att dom har saknat nån vuxen att det blir liksom väldigt mycket på det. (...) Att det blir 
liksom som en mamma. (...) Man blir väldigt liksom stark kopplad och dom tycker att det är 
jobbigt när man går och sådär. (...) Hon började kalla mig för mamma och så." 
 

4.4 Tvång för att möta sin ångest 
En behandlingsassistent berättade att på en avdelning kunde isolering också motiveras utifrån att det 
var ett sätt för ungdomarna att ”möta sin ångest” och få tänka igenom vad de hade gjort och hur de 
hade levt sina liv. 
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      Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad behandlingsassistenter på särskilda 
ungdomshem inom SiS hade för erfarenheter av tvångsåtgärder samt hur de uppfattade dessa. Detta 
för att öka förståelsen kring övergrepp som förekommit på institutionerna under de senaste åren. 
 
De absolut vanligaste orsakerna som beskrevs i intervjumaterialet till att det användes tvångsåtgärder 
handlade om att tvånget skedde antingen till skydd för personalen eller för ungdomarna själva, vilket 
också är de anledningarna som lagen medger. Men bilden var samtidigt betydligt mer komplex. Det 
kunde till exempel anges andra förklaringar i efterhand till att en tvångsåtgärd hade använts än hur 
den uppfattats i stunden. Detta upplevdes ske för att försvara åtgärden. Det kunde också finnas flera 
samtidiga anledningar som påverkade användandet av tvångsåtgärder. Tvång genomfördes på SiS av 
olika skäl men kunde ofta förstås bäst utifrån en social kontext, där ungdomarna och personalen 
tillhörde samma sociala system.  
 
Tvångsåtgärder användes ofta för att på olika sätt kontrollera att rutiner följdes eller som en 
konsekvens utav att en rutin brutits. Det upplevdes som otydligt vilka rutiner som egentligen gällde 
och tvångsutövningen upplevdes ofta som godtycklig. Det här i sin tur kunde skapa konflikter när 
rutinerna av ungdomarna uppfattades som orättvisa. Tvångsåtgärder användes också för att skapa 
trygghet och förutsägbarhet på institutionen, och det var ofta just detta som rutinerna syftade till att 
åstadkomma. SiS beskrevs som en otrygg och oberäknelig värld som var svår att överblicka. 
Behandlingsassistenterna försökte skydda ungdomarna och sig själva från skadliga inflytanden både 
inifrån och utanför institutionen, men detta var samtidigt svårt för det var mycket som skedde i 
ungdomsgrupperna som var svårt att riktigt ha insyn i. En tredje anledning som beskrevs till varför 
tvång användes handlade om att demonstrera makt. Maktkamper var något som genomsyrade hela 
SiS på flera olika plan. Det beskrevs som viktigt att visa ungdomarna att det var 
behandlingsassistenterna som bestämde för att garantera att rutinerna inte skulle brytas. Genom att 
visa att det var behandlingsassistenterna som bestämde så kunde rutinerna hållas och ökad trygghet 
och förutsägbarhet kunde uppnås. På detta sätt så är dessa tre anledningar: hålla på rutiner, skapa 
trygghet och förutsägbarhet och demonstrera makt tätt sammankopplade och ibland också 
överlappande med varandra. En sista viktig anledning till tvång på SiS var när tvångsutövningen på 
olika sätt beskrevs som en behandling. Här kunde det till exempel handla om beteendemodelering 
eller för att ungdomen skulle få en möjlighet att avreagera sig. Den här anledningen kan anses vara 
sammanlänkad med temat skapa trygghet och förutsägbarhet eftersom att den behandling som 
tvånget anses leda till skapar just trygghet och förutsägbarhet på institutionerna. Dock handlade de 
förklaringar som angavs i det här temat mer om behandling av ungdomarna där tryggheten och 
förutsägbarheten var en konsekvens och inte en orsak till tvångsutövandet. 
 
Otydlighet 
Flera behandlingsassistenter uppfattade rutinerna kring tvångsåtgärder som otydliga. Det fanns också 
en stor skillnad mellan de olika tvångsåtgärderna kring hur tydliga eller otydliga de framstod. 
Begränsning av rörelsefriheten sågs som betydligt mer otydlig än övriga åtgärder. Det här är något 
som skulle kunna handla om en otydlighet i lagen kring vad åtgärden egentligen bör innefatta. Det 
var också intressant hur den åtgärden ofta glömdes bort av intervjupersonerna. När intervjuaren 
ställde mera öppna frågor nämndes främst isolering, fasthållning och vård i enskildhet som 
tvångsåtgärder. Med andra ord nämndes de tvångsåtgärder som det hela tiden fattas nya beslut om 
och som är avgränsade i tid, medan det konstant pågående tvånget av att begränsa rörelsefriheten 
nämndes mera sällan. 
 
Det var också tydligt hur oreflekterat flera behandlingsassistenter beskrev tvångsanvändningen på 
SiS. I intervjuerna kunde det vara så att en behandlingsassistent beskrev att det nästan inte förekom 
något tvång på hens avdelning, men att det under själva intervjuns gång kunde framkomma flera delar 
som den intervjuade ibland inte hade reflekterat över. Det här kan förstås utifrån att personalen också 
blir till en del av ett system. Ett system som i flera situationer inte uppmuntrar till kritik eller 
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ifrågasättande av rutiner, något som också nämndes i intervjuerna. Kravet på lydnad som beskrevs i 
intervjuerna, och som också beskrivs hos Goffman (2014), gällde inte enbart för ungdomarna, utan 
även för personalen. En vanlig förklaring till att tvång genomfördes var att säga att det är såhär som 
man gör och flera behandlingsassistenter berättade att det kunde finnas både outtalade och uttalade 
regler om att alla i personalen skulle stå bakom den som fattat beslutet om tvång. 
 
Det här är något som kan kopplas till diskussionen mellan tyst och manifest maktutövning som förs i 
Petterssons artikel (Pettersson, 2017). Maktsystemet kan här förstås som att det har blivit 
internaliserat hos både personal och hos ungdomar på SiS och sker då osynligt. Det här var också 
något som var vanligt förekommande i materialet där personalen berättade att det sällan gick till mera 
fysiska (eller synliga) tvångsåtgärder såsom isolering eller vård i enskildhet. De främsta verktygen 
som användes var istället mer tyst makt som hot om tvång eller att personalen på olika sätt 
manipulerade privilegiesystemen för ungdomarna. Det här är något som stämmer väl samman med 
bilden som presenteras i Wästerfors (2009) studie där det först börjar med en tillsägelse, och först när 
detta inte fungerar används metoden att dra in på privilegier och först i ett sista stadium används mera 
manifesta maktinstrument. 
 
Godtycklighet 
Tvångsåtgärder uppstod ofta i konfliktsituationer och uppfattades av behandlingsassistenterna som 
godtyckliga. Flera behandlingsassistenter uttryckte att det fanns en brist på andra metoder för att lugna 
ner situationer och detta kopplades både samman med att det fanns för lite utbildning men det 
kopplades också till att det kunde finnas en press till att använda just tvångsåtgärder. Den här pressen 
kunde komma ifrån att man ville visa för ungdomarna vem som bestämde och demonstrera makt. 
Pressen kunde också komma från att man ville visa andra behandlingsassistenter att man inte var feg. 
Den finns generellt sett en låg utbildningsnivå bland de som jobbar på SiS (Sveriges television, 2017). 
I flera intervjuer nämndes det också att intervjupersonerna upplevde en brist på samtalsmetoder för 
att kunna lösa konflikter samt att det saknades platser på institutionerna som kunde användas för att 
bedriva samtal. Det beskrevs som att det fanns en stor skillnad mellan hur väl olika 
behandlingsassistenter kunde hantera sina egna känslor och agera proffsigt. En skillnad som i 
intervjuerna ofta kopplades samman med utbildningsnivå.  
 
Ett centralt begrepp hos den brittiske psykoanalytikern Wilfred Bion är härbärgerande (Spillius, 
1999). Det här är något som kortfattat innebär att kunna hålla motstridiga känslor av kärlek och hat 
utan att agera ut på dessa känslor. Härbärgerande ses ofta som en viktig egenskap i psykologiskt 
arbete. I beskrivningarna i materialet går det till en del att förstå godtyckligheten kring 
tvångsutövningen som en form av brist i den härbärgerande funktionen hos enskilda 
behandlingsassistenter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den här beskrivningen framförallt 
gavs om andra behandlingsassistenter när dessa utfört en tvångsåtgärd, även om det också förekom 
att behandlingsassistenterna själva beskrev att de tappade tålamodet. SiS beskrevs också som en plats 
som ofta kunde uppfattas som otrygg och stressande. Under mera stressande och otrygga perioder på 
institutionen uppfattades det också att fler och mera godtyckliga tvångsåtgärder skedde och att 
personalen började agera reaktivt. 
 
En annan del som nämndes kring godtycke omkring tvångsutövningen handlade om att själva 
arbetsgruppen hade en stor del i hur godtyckliga och vanligt förekommande mera manifesta 
tvångsåtgärder var. Vissa behandlingsassistenter beskrev arbetsgrupper som arbetat tillsammans 
länge och som i princip aldrig behövde använda tvångsåtgärder medan andra beskrev arbetsgrupper 
där det var mer upp till den enskilda behandlingsassistenten om en tvångsåtgärd skulle genomföras 
eller inte. Det här är något som skulle kunna förstås utifrån begreppet Team mental models (Woods 
& West, 2010b) vilket handlar om ett teams förmåga att ge beskrivningar åt meningen och formen av 
ett system, förklaringar samt att kunna förutse händelser i arbetsmiljön. Team mental models är något 
som kan öka ett teams förmåga genom att det då går att förutse hur ett team kommer handla i olika 
situationer. Förmågan till dessa delade mentala tillstånd är något som påverkas av teamträning och 
ledarskap men också något som utvecklas över tid med delade erfarenheter (Kozlowski & Ilgen, 
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2006). SiS präglas av en hög personalomsättning och det är möjligt att beskrivningarna av dåligt 
fungerande arbetsgrupper kan förklaras av just detta. 
 
Vad innebär till ”till skydd för personalen eller till skydd för ungdomen” 
1 kap. 15§ LVU säger att rörelsefriheten för en ungdom får begränsas utifrån hänsyn till andra 
intagna eller till ungdomens egna säkerhet. Framförallt var det den här lagskrivningen som 
uppfattades som att den användes på ett särskilt godtyckligt och otydligt sätt på institutionerna. Det 
kunde både uppfattas som att en orättvis åtgärd i efterhand försvarades med hjälp av den här 
skrivningen och också att det var otydligt när en åtgärd som motiverats på detta sätt skulle avbrytas. 
Det uppfattades med andra ord av behandlingsassistenterna inte som att proportionalitetsprincipen 
riktigt rådde i dessa fall, även om det i praktiken var svårt med andra metoder eftersom 
tvångsåtgärderna ofta uppfattades som det enda som stod till buds.  
 
Kontrollera rutiner 
Tvångsåtgärder kunde också användas för att olika rutiner på SiS skulle efterföljas, till exempel när 
det gällde visiteringar. Det här är något som går att förstå utifrån begreppet going concerns 
(Wästerfors, 2009). Enligt begreppet går det att se institutionen som en plats där ett antal olika 
göromål som frukost, städning och röktider ska genomföras och där tvång och konflikter sker när 
dessa göromål inte utförs. Det var samtidigt tydligt här att inte gå med på en viss rutin från ungdomens 
sida också kunde handla om att göra opposition mot institutionen. Där här är något som Goffman 
(2014) beskriver. En av taktikerna som en intagen vid en total institution kan ha för att försöka hantera 
den påverkan på personligheten som en sån plats kan ha är att bli omedgörlig. Goffman beskriver 
vidare hur dessa individer paradoxalt nog måste ägna institutionen mycket tid och energi för att kunna 
vara omedgörlig och att institutionen också i sin tur ägnar dessa individer stor energi för att bryta ner 
deras opposition. Det var tydligt i materialet hur mycket som kunde kretsa kring ett fåtal väldigt 
vårdkrävande ungdomar men också hur att bli omedgörlig kunde uppfattas som en strategi för att få 
närmare relationer till enskilda behandlingsassistenter. 
 
Grad av frihet 
Behandlingsassistenterna beskrev den utveckling till mer och mer öppna former som pågick på SiS, 
där en ungdom som följde rutinerna hela tiden också fick tillgång till öppnare former. Det här är något 
som skulle kunna förstås utifrån Petterssons (2017) beskrivning kring disciplinering till skötsamhet, 
där förhoppningen är att ungdomen ska generalisera skötsamheten som den uppvisar på institutionen 
till ett liv utanför institutionen, när ungdomen väl återgår till frihet. Pettersson pekar dock på att detta 
kan vara problematiskt utifrån när skötsamheten bara är en ”ytanpassning” till förhållandena på 
institutionen för att undvika straff. Pettersson (2017) pekar också på att det kan vara problematiskt 
eftersom att den gruppen där det har visat sig vara mest gynnsamt med mera öppna former samtidigt 
också är den grupp som i minst grad anpassar sig. För att undvika ytanpassning är det viktigt att det 
finns en inre motivation hos ungdomarna till att ändra sitt beteende och att det inte enbart sker för att 
undvika bestraffning.  
 
Överblickbarhet 
Tvångsåtgärder kunde ha syftet att skapa mer överblickbarhet på institutionerna. SiS beskrevs ofta i 
intervjuerna som en plats som var svår att riktigt kunna överblicka och som samtidigt kunde upplevas 
som otrygg där konflikter snabbt kunde blossa upp. Framförallt var det ungdomarnas relationer som 
var svåra att överblicka, men dessa var samtidigt viktiga att förstå för att kunna skydda ungdomarna. 
Det här går i linje med hur Wästerfors (2009) beskriver att det sociala systemet som ungdomarna på 
ett SiS-hem ingår i inte helt kan separeras från det sociala systemet som personalen ingår i. 
 
Den här bristen på överblickbarhet var något som kunde leda till att det fanns en misstro mot världen 
utanför SiS, där det som kom utifrån institutionerna ofta var något som kunde hota lugnet och göra 
exempelvis sociala relationer mellan ungdomarna mera oöverblickbara. 
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SiS-hem ligger i allmänhet en bit utanför städer och präglas utav att de är stängda världar utan mycket 
insyn. Det här var också något som framkom i materialet. Sådant som kom utifrån betraktades ofta 
med skepsis. Arbetet med den här studien kan också ha påverkats av detta. I början av arbetet 
skickades förfrågningar om deltagande i intervjustudien ut till samtliga 20-talet SiS-hem i Sverige 
som bedrev LVU vård men inga av dessa besvarades. Det kan såklart finnas flera anledningar till 
detta. När det här skrivs 2019 så har Uppdrag granskning (Sveriges television, 2018) gjort ett 
uppmärksammat inslag om SiS och det är möjligt att det just i den perioden som arbetet med denna 
studie påbörjades fanns ett ökat tryck och intresse för institutionerna så att det helt enkelt rådde 
tidsbrist men eventuellt kan det också förstås utifrån tendensen att vilja vara en skyddad värld utan 
insyn. 
 
Ungdomarna kunde också faktiskt själva indirekt påverka maktutövningen, exempelvis genom att 
trakassera en ungdom så att denna sedan hamnade i Vård i enskildhet. Det framkom också att det 
kunde vara lika viktigt att ha goda informella ledare i ungdomsgruppen som det var att ha bra 
personal. Tvång kunde användas för att för att försöka påverka ungdomarnas hierarkier. Ungdomarna 
på SiS är en del i en hierarki där de är klart underordnade, men det är inte samma sak som att de är 
passiva eller helt maktlösa, ungdomarna har bara väldigt små medel. Det här är något som även 
Wästerfors (2009) tar upp i sin studie kring hur konflikter oftast kan ses utifrån sin kommunikativa 
aspekt vilken ofta kan handla om makt och statusstrukturer. 
 
Skydda ungdomarna 
Ett fokus som är övergripande på SiS är att skydda ungdomarna. Här handlar det både om att skydda 
ungdomarna från andra ungdomar och från dem själva. Det kunde då handla både om utåtagerande 
och självskada från ungdomarna men också om trakasserier eller om tvång som syftade till att skydda 
andra ungdomar. Det här syftet kunde bli så allrådande att en längre planering eller tankar på hur en 
viss åtgärd kunde påverka på sikt, till exempel utifrån att ungdomarna skulle få en meningsfull vardag 
eller sociala relationer, inte togs i beaktande. Exempelvis kunde ungdomarna placeras på Vård i 
enskildhet när det skedde trakasserier. Framförallt för de ungdomar som behandlingsassistenterna 
märkte blev sämre av att vara isolerade var detta något som var upplevdes som extra problematiskt. 
Mindre stängda former kopplas också i en studie från 2003 på det här sättet samman med mindre 
återfall i brott (Seiter & Kadela, 2003). Tvångsåtgärder sågs oftast inte som en långsiktig lösning och 
flera behandlingsassistenter uttryckte också en frustration över att inte ha tid, eller att inte ha fler 
metoder eller andra alternativ än tvång.  
 
Den här bristen på mer helhetssyn på ungdomarna var också något som kunde leda till 
avhumanisering, där flera behandlingsassistenter beskrev att det var lätt att sluta se ungdomarna som 
verkliga personer och att de mer blev till problem och det övergripande och allrådande syftet blev att 
skydda ungdomarna. Det här är något som också ligger i linje med Goffmans teorier om tendensen 
till avhumanisering som ofta sker på totala institutioner (Goffman, 2014). 
 
Det var tydligt i beskrivningen från behandlingsassistenterna att många ansåg att vården som sker 
inne på SiS inte riktigt fungerar som den borde fungera. Flera behandlingsassistenter beskrev att 
institutionerna mera fungerade som förvaring och att det bedrevs väldigt lite behandling. Det kunde 
också finnas en stor skillnad mellan hur man presenterade vad man skulle göra på dagen under 
exempelvis ett morgonmöte mot vad som sen faktiskt skedde. Goffman (2014) hävdar att det ofta 
finns en motsättning på totala institutioner på det här sättet: 
 

”Många totala institutioner tycks i allmänhet fungera enbart som förvaringsutrymmen för 
intagna, men som vi tidigare nämnt framställer de sig vanligen för allmänheten som 
förnuftiga organisationer, medvetet utformade och alltigenom effektiva apparater som 
presterar vissa officiellt erkända och officiellt gillade resultat. (…) Denna motsägelse mellan 
vad institutionen gör och vad dess officiella talesmän måste säga att den gör, ger ett 
grundläggande sammanhang åt personalens dagliga aktiviteter" (Goffman, 2014 s. 59) 
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Ungdomarnas beteende i materialet förklarades också ofta utifrån inre förklaringsmodeller såsom 
diagnoser tex emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller ADHD och i mindre grad förklarades 
de utifrån kontextuella faktorer. Detta kan förstås som en del av det så kallade Fundemental 
attribution error (Aronson, 2012) som handlar om tendensen att förklara beteenden utifrån 
egenskaper snarare än utifrån kontext. Det här är i linje med fynden från Wästerfors (2009) där 
konflikter med ungdomar på Silverbäcken ofta beskrevs med hjälp av intristiska förklaringsmodeller. 
 
Markeringar 
I intervjuerna beskrevs flera former av åtgärder eller beteenden som behandlingsassistenterna inte 
direkt klassades som tvång utan som istället beskrevs som markeringar. Markeringarna kunde se ut 
på en mängd olika sätt, det kunde till exempel handla om tillsägelser men även att någon i 
personalen slutade att prata med ungdomarna. Dessa markeringar hade ofta till syfte att visa 
ungdomarna att det var personalen som bestämde och att markera mot beteenden som var oönskade. 
 
Språket som används på SiS har ofta ett tydligt behandlingsmässigt innehåll, något som även Enell, 
Gruber och Vogel (2018) beskriver angående SiS historiska utveckling. Personalen är behandlare 
och ungdomarna är de som blir behandlade. Personalen förväntas vara korrekta och se på 
ungdomarna kliniskt ur behandlingsperspektiv genom att förstärka eller försvaga beteenden eller 
genom att agera som rollmodeller. Men det var tydligt att tvånget också användes i uppfostrande 
syfte och inte enbart till direkt skydd för andra ungdomar eller personal. Det här är något som går in 
i det som Ponnert (2018) beskriver angående den krock mellan straffideologi och vårdideologi som 
SiS präglas av. Det här är något som också kan förstås utifrån de fynd som Pettersson (2017) gjorde 
i sin studie kring hur begränsningar av rörelsefriheten kan användas för att bestraffa dåligt beteende 
och sträva mot en disciplinering till skötsamhet. 
 
En skillnad som finns mot mycket annan behandling är att ungdomarna är på institutionerna mot sin 
egna vilja. En viktig förutsättning för behandling annars är just att det finns en egen motivation till 
förändring av sitt beteende. Det kunde med andra ord vara svårt att skapa en behandlingsallians 
med ungdomarna.  
 
Institutioner påverkas av de ideologier och diskurser som finns i sin tid. Samtidigt utgör de också ett 
kontinuum och en historia i sig själv. Vård eller straff av unga som är kriminella, missbrukare, 
vanartiga eller utsatta har skett under lång tid och platserna där den här verksamheten sker bär också 
sina spår av dessa ideologier (Enell, Gruber & Vogel, 2018). Det var tydligt i materialet att tanken 
på uppfostran fortfarande på olika sätt är levande på institutionerna, även om åtgärderna sällan 
beskrivs som ett straff.  Snarare än strafftermer användes beteendemodelerande termer som positiv 
och negativ förstärkning. 
 
Vi mot dom och jag är på er sida 
I materialet framkom det att tillvaron på SiS präglades mycket av olika typer av maktkamper som 
skedde på institutionen och det beskrevs också flera olika strategier för att hantera dessa, både hos 
personalen och hos ungdomarna. Det var tydligt i den här studien hur mycket ungdomarna och 
behandlingsassistenterna tillhörde samma sociala system där behandlingsassistenterna hela tiden 
behövde förhålla sig till ungdomarnas hierarkier på olika sätt. Grupperingarna på SiS kunde lika gärna 
gå mellan en eller flera behandlingsassistenter och några ungdomar än strikt mellan ungdomar och 
behandlare.   
 
En beskrivning som var återkommande handlade om att ungdomarna ofta uppfattade personalen som 
fiender. Det här ligger i linje med den tendens som Goffman (2014) beskriver kring att personalen 
och de intagna på en total institution tenderar att betrakta varandra i negativa stereotypier. Jämnåriga 
kamrater är också väldigt viktiga för identitetsskapandet för tonåringar i den åldersgruppen som är på 
SiS. Mycket av den anknytning som sker bland tonåringar sker inte till vuxna utan istället till andra 
jämnåriga (Hwang, Frisén & Nilsson, 2018). Det här är något som blir problematiskt eftersom att det 
på en institution som SiS kan vara lätt att anamma en kriminell livsstil. Det här beskrivs rikligt i 
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materialet. Respondenterna berättade att ungdomar kunde bli sämre av att vistas på SiS, eller att de 
lär sig av andra ungdomar som kanske är längre fram i en kriminell bana eller i ett missbruk. En 
anledning till att personalen kan beskrivas som fiender och att ungdomar inte vill ställa sig på samma 
sida som dem kan handla om att skydda sig från trakasserier och för att kunna behålla sin plats i 
ungdomsgruppen. 
 
Fiendskapet kan ha relationsmässiga aspekter men kommer nog förmodligen framförallt från att 
ungdomarna på SiS befinner sig på institutionen mot sin vilja. Det här kan som redan nämnts leda till 
att det kan vara svårt att skapa en behandlingsallians. Ett sätt som beskrevs i materialet för att försöka 
minska fiendskapet och för att skapa en allians är att som behandlingsassistent själv gå emot 
institutionens rutiner. Behandlingsassistenten blev på det här sättet med en ungdom men samtidigt 
också mot institutionen. Exempel på detta var att tillåta ungdomen att vara i köket trots att det skulle 
vara stängt eller genom att erbjuda ungdomen tuggummin. Det här beskrevs också som något som 
kunde vara viktigt för att skapa relationer till ungdomarna och inte bara bli betraktad utifrån sin roll 
som behandlingsassistent. 
 
Beteendemodellering 
Som redan har nämnts kunde också tvångsåtgärder och andra åtgärder som markeringar beskrivas 
utifrån beteendemodelerande termer. Det handlade då inte framförallt om mer fysiska åtgärder som 
nedläggning eller isolering, även om det förekom, utan mer om att påverka institutionens 
privilegiesystem på ett liknande sätt som Wästerfors (2009) beskriver. Här kunde det handla om att 
indragandet av rätten till att gå på en promenad beskrevs som en negativ förstärkare eller att olika 
former av pollettsystem som kunde lösas ut mot exempelvis pengar eller friare former beskrevs som 
en positiv förstärkare.  
 
Avreagera sig, behovet av lugn och närmare relationer 
Ett intressant fynd ifrån intervjuerna var de olika orsakerna som angavs för att ungdomen själv ville 
bli utsatt för tvång. De här anledningarna, måste en dock komma ihåg, är som alla andra anledningar 
som anges i studien behandlarnas egna beskrivningar. Det kan finnas flera skäl till att en ungdom i 
efterhand säger till en behandlare att den velat bli utsatt för en tvångsåtgärd. Det kan handla om att 
ungdomen vill ställa sig in hos behandlaren, och det finns också flera psykologiska orsaker. En sådan 
kan vara kognitiv dissonans. Det här är något som är relativt välstuderat (Aronson, 2012). En person 
som exempelvis blir utsatt för ett övergrepp kan för att själv kunna känna att den ska behålla sin 
känsla av agens på olika sätt i efterhand förklara det som att den förtjänade övergreppet eller att det 
på något sätt var bra för hen. Utifrån Goffmans teorier (2014) är de här försöken till anpassning av 
personligheten till institutioners normer också något som i sig är kännetecknande just för Totala 
institutioner. Samtidigt verkar det som att det kan finnas andra behov som uppfylls med 
tvångsåtgärderna och kanske framförallt med isolering och vård i enskildhet. Ett viktigt behov här 
verkade både vara att dessa tvångsåtgärder erbjöd en respit från ett krävande socialt system men det 
kunde också handla om att det innebar närmare relationer till enskilda behandlingsassistenter.  
 
De flesta ungdomar på SiS kommer från svåra förhållanden (Franzén, Vinnerljung & Hjern 2008) 
och är i mitt i en formbar period. Många saknar tilltro till vuxenvärlden eller har saknat meningsfulla 
relationer till andra vuxna. Personalen blir, vare sig de vill de eller inte, representanter för 
vuxenvärlden snarare än att de i första hand ses som någon som ska behandla ungdomen. Det framstår 
som tydligt att något som ungdomarna framförallt behöver i sina relationer är kontinuitet för att skapa 
meningsfulla relationer till vuxna. Det är då väldigt olyckligt att personalomsättningen på SiS är så 
hög som den faktiskt är. Ungdomar kommer och går på SiS, förflyttas, och personal jobbar sällan 
kvar länge vilket skapar svårigheter att få djupare relationer. SiS-institutionerna blir rent faktiskt till 
hem för dessa ungdomar och inte bara till kliniker. Det kan också finnas en ambivalens här hos 
ungdomarna, och som flera behandlingsassistenter också beskrev, till att lämna institutionerna. SiS 
kan trots sin hårda miljö ofta ändå vara en tryggare plats för många av ungdomarna än vad ett liv 
utanför institutionen är.  
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Resultaten gör det också tydligt att tvångsåtgärder sker utav olika anledningar och att tvånget kan 
uppfylla en mängd olika behov. Det är av den här anledningen förmodligen också viktigt att försöka 
hitta andra lösningar som kan uppfylla dessa behov, till exempel behovet av att avreagera sig, skydd 
från mobbning eller närmare sociala relationer. Mer utbildad personal och personal som jobbar kvar 
längre på SiS skulle förmodligen kunna avhjälpa detta, men det är inte säkert att personalen skulle 
arbeta kvar bara utifrån att lönen eller villkoren stärks.  Enligt Hackman och Oldham (Woods & West, 
2010a) kan motivationen till att man vill utföra ett visst arbete förklaras utifrån tre psykologiska 
tillstånd. Dessa tre tillstånd är sense of personal responsibility, meaningsfulness och knowledge of 
results. Att arbetet upplevs som meningsfullt är en central del här. Arbetet kan upplevas som 
meningsfullt om det uppfattas som att det man gör har någon betydelse. Det är möjligt att en anledning 
till att personalomsättningen på SiS är hög är för att arbetet på institutionen inte upplevs som 
meningsfullt, utan främst upplevs handla om förvaring av ungdomarna och att få ungdomar upplevs 
bli bättre av en vistelse. Det här var också något som i princip var den uteslutande anledningen till att 
respondenterna i föreliggande studie inte längre arbetade vidare inom SiS.  
 
Tvång för att möta sin ångest 
En beskrivning som också förekom, men som var väldigt ovanlig, handlade om att tvång också kunde 
vara ett sätt för ungdomarna att ”möta sin ångest” och få tänka igenom vad dom har gjort och hur de 
levt sina liv. I det här temat är det tydligt hur detta snarare kan förstås utifrån en straffideologi snarare 
än en vårdideologi, på ett liknande sätt som Enell, Gruber och Vogel (2018) beskriver i 
Tvångspraktiker på institution. Det hamnar här nära synen på botgöring och straffet som något där 
den intagna ska sona sina brott. Detta är samtidigt också mycket problematiskt, inte minst utifrån den 
kritik som FN riktat mot Sveriges bruk av isolering som straff och med kunskap om de många 
skadliga konsekvenser som olika former av isolering kan ge (Grassian, 2006). 
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Metoddiskussion 
Ansatsen som låg till grund för föreliggande studie är kvalitativ och metoden som användes var en 
induktiv tematisk analys. Detta eftersom att det bedömdes som lämpligast utifrån studiens syfte. 
Urvalsgruppen var initierade informanter gällande sina egna erfarenheter och urvalet kan i den 
meningen betraktas som relevant. Urvalet gjordes utifrån en önskan om att fånga in flera erfarenheter 
utav tvångsutövning på SiS. Det var dock i praktiken svårt att rekrytera deltagare till studien och trots 
att flera olika metoder användes förmedlades de flesta deltagare genom personliga kontakter. Det här 
har gjort att urvalet av respondenter till studien inte helt kan sägas spegla förhållandena som råder på 
SiS.  
 

1. Merparten av de intervjuade hade arbetat på SiS-hem för flickor. Ytterligare intervjuer med 
personer som arbetat på hem för pojkar hade förmodligen tillfört fler perspektiv på hur vården 
för hem med pojkar ser ut.  Det här något som Vogel & Gruber (2018) också tar upp när de 
skriver att ”de särskilda befogenheterna tillämpas både i olika omfattning och på olika sätt i 
relation till kön” (s.60). Intervjun med behandlingsassistenten som hade arbetat på ett SiS-
hem för pojkar stack också ut i materialet, både vad gäller mängden tvångsåtgärder och temat 
att demonstrera makt. 

2. Samtliga intervjuade hade en utbildningsnivå som motsvarade minst två år på högskolan. 
Utbildningsnivån är annars relativt låg på SiS, och intervjuer med den gruppen med lägre 
utbildning hade förmodligen tillfört ytterligare perspektiv. 

3. De flesta som deltog i studien hade inte arbetat på SiS nyligen, och vissa hade arbetat där för 
relativt länge sedan. Det här gör att det går att ställa sig frågan kring hur mycket resultatet 
egentligen speglar hur det ser ut på SiS idag. 

4. Ytterligare en aspekt som en läsare bör ha med sig i betraktandet av resultaten är att merparten 
av respondenterna hade arbetat på SiS mindre än ett år och att de flesta inte hade varit 
heltidsanställda. Det här behöver egentligen inte vara något som speglar SiS sämre. De flesta 
som arbetar på SiS arbetar där under en begränsad period och personalomsättningen är hög. 
Däremot kan det vara en förklaring till att temat otydlighet kring rutiner blev så framträdande 
i materialet. Nyanställda har förmodligen sämre kunskap kring rutiner än personer som varit 
anställda under längre tid. Temat kan dock fortfarande anses vara relevant eftersom SiS trots 
allt består av en stor andel nyanställda. 

 
Slutsats och framtida studier 
Resultatet visar att anledningarna till att tvångsåtgärder genomförs på SiS kan vara många men att de 
oftast kan förstås bäst en social kontext. Tvångsåtgärderna uppfattades ofta genomföras på otydliga 
och på godtyckliga grunder. Det upplevdes också som att det saknades alternativa metoder till tvång 
på SiS och att det fanns bristande kunskap. Ett viktigt syfte med tvångsåtgärderna var att skydda 
ungdomarna, men detta syftet kunde samtidigt överskugga hur åtgärderna också kunde vara till skada 
för dem. Det var också tydligt i behandlingsassistenternas beskrivningar hur tankar på uppfostran och 
straff fortfarande var levande vid tvångsutövningen. Samtidigt kunde det också finnas orsaker hos 
ungdomarna själva till att de ville bli utsatta för tvångsåtgärder och åtgärderna kunde då fylla flera 
olika behov. 
 
Ett intressant fynd var de olika anledningarna som beskrevs till att ungdomarna själva ville bli utsatta 
för tvångsåtgärder, bland annat som respit från en krävande social situation. Det vore intressant att 
intervjua ungdomarna utifrån dessa aspekter: vilka behov kan tvånget uppfylla hos dem och hur kan 
en tillgodose det på andra sätt? En annan del där det vore intressant med ytterligare forskning handlar 
om hur en kan hitta andra lösningar och andra former av vård för ungdomar som placeras på SiS. SiS 
och tvångsvård är relativt välstuderat utifrån en mängd olika perspektiv och en mängd olika metoder, 
och forskningen stöder att vårdformen har ett antal problem (Barnombudsmannen, 2010). Det vore 
av den anledningen också intressant att se hur alternativ till SiS påverkar ungdomar.  
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Bilaga 1: INTERVJUGUIDE 
 
Information till intervjupersonerna innan intervjun 

Jobbar du eller har du jobbat som behandlingsassistent inom LVU? Är du intresserad av hur man 
socialpsykologiskt kan förstå vad som pågår inom särskild ungdomsvård? Vill du delta i en studie 
och vara med att föra fram kunskapsläget och samtidigt också få en möjlighet att reflektera över din 
egen roll?  

Jag heter Johan Midtsian och går sista terminen på psykologprogrammet på Stockholms Universitet. 
Jag har tidigare själv arbetat inom SiS som behandlingsassistent, och blev då intresserad utav hur 
samspelet mellan ungdomarna och personalen fungerar.  

Studien kommer att bygga på intervjuer som kommer att genomföras under hösten 2018. 
Intervjuerna kommer att kretsa kring hur det upplevs från behandlingsassisternas sida när man 
gränsätter eller begränsar rörelsefriheten för ungdomarna på SiS. Det spelar ingen roll om du har 
jobbat länge eller kort tid inom SiS.  

Jag månar om sekretessen och alla eventuella namn, platser och tidpunkter som framkommer i 
intervjuerna kommer att ändras så att de inte går att känna igen. Inga svar kommer att gå att koppla 
till dig och ditt namn kommer självklart inte att synas i rapporten eller någon annanstans. 
Handledning av uppsatsen sker löpande av universitetslektor Margareta Simonsson Sarnecki.  

Intervjuerna kommer att ta c:a 30 - 45 min och om du vill ha del utav mitt resultat när min 
psykologuppsats är färdig så skickar jag såklart den gärna till dig.  

Information till intervjupersonerna under intervjun. 
 
Jag heter Johan Midtsian och jag går sista terminen på psykologprogrammet på Stockholms 
Universitet och i den här intervjun vill jag undersöka hur man använder tvångsåtgärder inom LVU 
på SiS. Den här intervjun kommer att ta mellan trettio och fyrtiofem minuter och den omfattas av 
sekretess så alla platser och namn tidpunkter kommer att ändras på så att dom inte kommer att gå att 
känna igen och nu så skulle jag helt enkelt vilja att du berättar för mig om dina erfarenheter utav 
tvångsåtgärder inom SiS. 


