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Abstract: 

 

Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett 

behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda 

befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens 

institutionsstyrelse). Underlaget består av fem intervjuer med elever som blir behandlade för 

narkotika- och alkoholmissbruk samt lättare eller grövre kriminalitet. Metoden som använts 

för att analysera intervjuerna är fenomenologiskt inspirerad som innebär att man söker efter 

essensen i upplevda erfarenheter.  

Resultatet visar på sex viktiga teman. Dessa är: Allas problem (ett ”vi” på institutionen), 

frihetslängtan, passivitet/uppgivenhet, vad eleverna ser som behandling, personalkontakt, 

aktivitetsbrist. Uppsatsen argumenterar för hur dessa teman utgör individens upplevelse av en 

behandling på en låsbar institution. Resultatet pekar mot att det idag behöver ses över hur väl 

denna behandlingsform fungerar utifrån de intagnas perspektiv. 

 

 

 

Sökord:  LVU, Tvång, Ungdomar, Upplevelse, SIS, Fenomenologi, Behandling, Missbruk, 

Kriminalitet, Motivation, Forced treatment. 
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1. Inledning 

 

I Sverige straffar man inte brottslingar på samma sätt som förr. Idag eftersträvar man 

behandling av människor som utfört brottsliga handlingar eller som har ett missbruk. Detta är 

en del av en europeisk utveckling och som diskuteras i Michel Foucaults bok Övervakning 

och Straff. Michel Foucault har på ett tydligt sätt visat hur vi gått från kroppsliga och fysiska 

straff till mer psykiska och förnuftiga straff. Detta görs med hjälp av fängelset och där det inte 

bara skall handla om straff utan också om behandling  

 

I Sverige/Europa förr. 

På 1600- och 1700- talet och säkerligen redan innan dess var straffen offentliga i och med att 

de skedde öppet, på torg och liknande. Man använde hängning och andra fysiska straffmedel 

som skapade stor smärta och lidande för brottslingen tills den i många fall slutligen dog. Att 

man skulle lida så mycket för ett brott (gränsen var oftast otydlig mellan större och mindre 

allvarliga brott) började under upplysningstiden kritiseras. Dels för att det hela blev ett 

skådespel för allmänheten, dels för att bestraffningen hela tiden ökade i och med lagarna blev 

fler, vilket gjorde att man inte hann med att förbereda straffen. Brottsligheten ökade på ett 

annat sätt då den inte längre riktades mot kyrkan eller staten. Den riktades istället mot övriga 

samhället och dess medborgare. Av denna anledning började man att begrunda hur straffen 

utfördes. Det första man gjorde var att flytta de stora straffskådespelen innanför fängelsets 

murar, iväg från allmänhetens insyn vilket gjorde att de straffade inte blev martyrer utan 

glömdes bort. Hela tiden fortsatte dock kriminaliteten vilket gjorde att man tänkte ytterligare 

ett steg framåt.  

Man var tvungen att hitta på ett sätt där straffets konsekvenser övervägde de positiva delarna 

av ett brott. Det var då tanken på att straffet skulle drabba de oskyldiga genom att de inte 

skulle våga göra brott då de såg att andra blev satta i fängelse utan möjlighet att träffa sin 

familj med mera. Det var mer effektivt att skapa smärtsamma föreställningar om ett straff än 

att snabbt avsluta ett liv genom offentlig avrättning. Möjligen lärde sig kanske inte den 

straffade sig något av detta men resten av folket påverkades.1  Idag har vi en lagbok som ska 

tolkas där man använder sig av tidigare erfarenheter av bestraffning samtidigt som man 

tidsbestämt vissa straff. Denna lagbok är tillgänglig för allmänheten, samtidigt som vi har 

medier som hela tiden rapporterar om straff för begångna brott.  Eftersom vi får lära oss 

                                                 
1 Foucault.  ”Övervakning och straff”, sid 96f. 
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konsekvenserna av att vara kriminell innan vi ens gjort en kriminell handling anses detta vara 

preventivt. Begår vi en kriminell handling så vet också de flesta av oss vad det kan ha för 

konsekvens. Denna förändring har medfört att straffet framstår som en rationell följd av 

brottet och inte som utnyttjande av makt.  

  

I epokskiftet menade man att ett straff gör större bot om det riktar sig mot själen. Det ska vara 

mer inriktat mot psykiskt lidande än mot smärta. Inom behandlingsdelen, om man bortser från 

straffet, så menade dock Foucault att det är psykiatrin som möjliggjort upptäckten av den 

sjukdomsdrabbade och botbara själen. Genom detta kan man förena strafflära, själsvetenskap 

och pedagogik som disciplinlära. Själva fängelset och dess  klassifikation av straff visar också 

skillnaden mellan mindre och grövre kriminella handlingar.2 Foucault menar också att 

bevakning sker ständigt i hela samhället och att denna övervakning påverkar fler institutioner 

än bara fängelser. 

 

Problematisering 

Vad finns det då för problem gällande straffen idag? Foucault talar om hur den övervakning 

som hänger samman med det nya fängelsesystemet leder till normalisering. Att kriminella ska 

blir normaliserade till den normföljande samhällsindividen. För att detta ska ske så måste den 

kriminella först se sig som en avvikare. Detta görs just genom att flytta dem från samhället in 

på en institution. Syftet med detta är dels att tillfälligt straffa individen och skydda samhället 

men också att normalisera individen. Få den att inte hamna i samma situation igen. Detta är 

för mig intressant; hur det ser ut i verkligheten då det beskrivs så tydligt i Foucault.  Därför 

har jag valt att undersöka hur elever på ett § 12 LVU – behandlingshem upplever sin 

behandling.  

 

Sverige idag 

Alla kan inte sitta på samma fängelse. Sveriges fängelser och behandlingshem har olika 

inriktningar för sitt klientel. Den instans jag har valt att studera faller under ramen för LVU. 

Det är en lag som innebär att man kan placera barn och ungdomar på institutioner av olika 

slag för att de anses ha ett skadligt beteende, mot sig själva och/eller mot andra. Det angivna 

syftet med lagen är att bryta beteendet genom behandling av det slag som passar individen 

bäst.  

                                                 
2 Foucault.  ”Övervakning och straff”, sid 10 (markerat som X i inledning).  
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På de särskilda ungdomshemmen vårdas ungdomar med tung psykosocial problematik enligt 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vården syftar till att hjälpa den 

unge till utveckling och mognad och skapa förutsättningar för ett liv utan våld, droger och 

kriminalitet.3 

 

Årligen vårdas omkring 20 000 barn och ungdomar av sociala skäl utanför sina föräldrahem. 

Av dessa placeras cirka 1 100 hos SIS (Statens Institutionsstyrelse). De ungdomar som vårdas 

på något av SIS 31 särskilda ungdomshem är omhändertagna enligt LVU (Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) eller enligt SoL (Socialtjänstlagen). När ett barn 

eller en ungdom placeras inom SIS har den kommunala socialtjänsten tidigare oftast prövat en 

mängd olika insatser. Det handlar om bland annat placeringar i familjehem och på 

kommunala eller privata institutioner. En tydlig skillnad mellan SIS särskilda ungdomshem 

och andra typer av institutioner är den höga personaltätheten inom SIS och tillgången till 

låsbara platser.  

Grunden för ett omhändertagande enligt LVU kan vara antingen att den unges föräldrar inte 

kan ge det stöd som krävs för en bra uppväxt (2 §, de så kallade miljöfallen) eller att den unge 

själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet (3 §, de så kallade 

beteendefallen). Missförhållandena ska göra att det finns stor risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas och den vård som behövs ska inte kunna ges på frivillig väg. 

Omhändertagandet beslutas av länsrätten efter utredning och begäran från den kommunala 

socialtjänsten. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart 

omhändertagande, med det måste bekräftas av Länsrätten.4 

 

Torbjörn Tännsjö diskuterar moralismen med att låsa in ungdomar i boken Tvång i Vården.  

Han menar att om man tittar på ungdomars autonomi så kan det vara rimligt och försvarbart 

att särbehandla ungdomar med tvång. Detta med hänvisning till deras ungdom.5 Med detta 

menar han att ungdomar i för låg ålder inte alltid kan inse problematiken och faran för sina liv 

i ett missbruk. Mot deras vilja kan det då vara nödvändigt att låsa in dem för att de inte ska 

skada sig själva eller andra allvarligt. Det moraliska problemet består i att inget barn någonsin 

borde behöva bli inlåst mot sin vilja. Vi riskerar att institutionalisera ungdomarna. Syftet med 

inlåsningen är att tillfälligt bryta ett destruktivt beteende.  Ett ytterligare dilemma med 

                                                 
3 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=7133 080518. 
4 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=68 080518. 
5 Tännsjö ”Tvång i vården”, sid 155. 
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påtvingad vård/behandling är alla olika behandlingsformer på olika behandlingshem. Vi 

tvingar idag på ungdomar olika behandlingar på olika behandlingshem, eftersom vi vuxna 

själva är oense om vilken behandling som är bäst för olika individer. Man vet dock aldrig 

resultaten i förtid och hur en ungdoms reaktion på en påtvingad behandling blir. 

 

Svårigheten med LVU är att det består av så många paragrafer att en ung människa som sitter 

placerad på ett § 12 hem kan ha varit placerad i LVU sedan långt tidigare med hjälp av andra 

paragrafer. Problemet blir kanske att man till slut endast letar fel på de unga personerna för att 

de ska kunna placeras utifrån just dessa paragrafer. Hur upplevs allt detta av ungdomarna?  

 

Jag jobbar själv på ett behandlingshem, där eleverna är tvingade att befinna sig. Det var detta 

som skapade den ursprungliga tanken till detta arbete.  När elever klagar på att personal aldrig 

lyssnar, förstår eller kan sätta sig in i samma situation som eleverna själva, så blev jag nyfiken 

på vad de menade med detta. Deras ord var att de levde och bodde på behandlingshemmet, 

medan personalen som senare gick hem för dagen bara bestämde över dem. Detta fick mig att 

tänka på hur eleverna egentligen uppfattar behandlingen. Vi som vuxna och personal kan ha 

en uppfattning om vad vi gör samtidigt som eleverna kanske har en helt annan. Därför är det 

viktigt att vi undersöker hur eleverna verkligen uppfattar den behandling som de blivit 

tvingade till.  

 

John W. Creswell menar att för att vi ska kunna undersöka något måste vi först definiera det. 

Eftersom detta är en fenomenologisk studie måste jag först beskriva min upplevelse av 

påtvingad behandling innan jag kan definiera andras.6 Att jobba som behandlingsassistent på 

en låsbar institution är psykiskt påfrestande. Man låser in sig själv med andra människor i en 

påfrestande miljö. Är det dålig stämning på en avdelning så kan man inte lämna den, vilket 

gör att trots att man har nycklar så känner man sig själv inlåst. Man måste alltid ha i åtanke att 

låsa överallt och i och med det så tar man bort ansvaret och tilliten från eleverna. Vi har efter 

arbetsdagen möjlighet att gå hem men det har inte ungdomarna. Det är också i 

behandlingsgrupper svårt att motivera ungdomarna till att medverka. Ibland gör de detta 

enbart för att de måste närvara, inte delta aktivt. I och med säkerhetsaspekter innebär det att 

man hela tiden vet vad eleverna gör och var de gör det. Så om nu jag som personal upplever 

                                                 
6 Creswell. ”Qualitative inquiry and research design”, sid 223f. 
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påtvingad behandling som väldigt påfrestande, hur upplevs det då inte av ungdomen som 

lever med det varje dag? 

 

2. Frågeställning 

Frågeställningen är hur unga killar mellan 16-21 upplever påtvingad behandling. Denna 

frågeställning följs sedan av underfrågeställningar som: Känner de att de utifrån sin situation 

kan delta och ta in allt vad behandlingen innebär? Känner de själva att de behöver vård?  

 

3. Tidigare forskning 

För att hitta tidigare forskning har jag använt mig av tre sökmotorer på Mälardalens Högskola. 

Dessa sökmotorer heter Jstor, Elin@mälardalen och Sociological abstracts.7 På dessa 

sökmotorer ligger det artiklar och rapporter som man kort kan läsa för att se om de passar ens 

syfte. Jag har sökt på de ord som är beskrivna i abstracten. Något som bör förtydligas är att 

orden står på svenska i abstracten men jag har använt mig av både de svenska och engelska 

översättningarna av de nämnda orden när jag sökt. Jag har också använt mig av Statens 

institutionsstyrelses hemsida där det finns länkar till publicerade rapporter. På de olika 

sökmotorerna hittade jag ca 30 artiklar efter att ha använt mig av tidigare nämnda sökord. 

Alla sökorderna har dock inte gett något resultat eller så har alldeles för många artiklar dykt 

upp. De står med för att de dock har använts i sökningen efter tidigare forskning samt använts 

i kombinationer med varandra. Jag har sedan kort läst artiklarna för att se om de passar mitt 

syfte. Där var det få artiklar som passade in. Eftersom mycket om påtvingad behandling på 

engelska handlar om andra saker än missbruk av droger så sållades många artiklar bort då. Jag 

har valt artiklarna/rapporterna utifrån huruvida jag kunnat se en koppling med det som jag 

själv ville undersöka. 

 

Redovisningen av tidigare forskning bygger på fem olika artiklar/rapporter. De har olika 

inriktningar, men alla behandlar ungdomar och vuxna som hamnar i behandling, antingen 

frivilligt eller under tvång. Ur den tidigare forskningen har jag urskiljt fyra olika teman som 

redovisas i det kommande avsnittet: 

 

 

 

                                                 
7 http://www.mdh.se/bibliotek/databaser/databaserefteramnesomrade 081103. 
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Motivering och enad behandling. 

Detta tema bygger på att behandlingsresultaten är påverkade av graden av motivation hos 

eleverna. Behandlingsresultatet styrs också av hur överens behandlare och elev är om 

behandlingens utformning.  

 

Om man studerar resultatet som Hermodsson och Hansson.8 kommit fram till i sin rapport och 

Ballon, Kirst & Smith9 rapport som handlar om Ungdomars förväntningar inför en 

behandling, i detta fall frivillig behandling, ser man på deras resultat att en förändring i 

behandlingen inte är möjlig utan elevernas egen motivation. Ballon, Kirst & Smiths rapport är 

gjord i Kanada. Den är gjord i könsblandade fokusgrupper där elever kan påverkas av 

varandra i sina svar och gäller en öppen och egen vald behandling. När det gäller motivering 

så visas här ett översatt citat om hur de såg på motivation: ”Konceptet med självmotivering 

när man söker hjälp var ett framstående tema i nästan alla av fokusgrupperna i denna studie 

(…) Många fokusgruppsmedverkande uttryckte att en brist av självmotivation för att 

förändras är ett hinder för att söka hjälp (...) Dom argumenterade om att bara de 

självmotiverade skulle söka hjälp och att dom som inte är motiverade kan inte bli påtvingade 

att skaffa hjälp och därmed göra en förändring i sina liv”.10  

 

Hermodsson och Hanssons forskningsrapport är beställd av SIS (Statens institutions styrelse) 

och handlar som sagt om ungdomars delaktighet i sin behandling. Här visar de på att det jag 

velat göra med min uppsats, att undersöka hur ungdomarna upplever sin behandling är väldigt 

outforskat. De har gjort studien med kvantitativ metod och strukturerade intervjuer även om 

de har blivit påverkade av personal och elever på behandlingshemmen då dessa stört i vissa 

intervjuer. Respondenterna har varit både flickor och pojkar i olika åldrar.  Vad har de då 

kommit fram till när det gäller motivation?  Motivation skapas av att eleverna själva får vara 

med och utforma sin behandling. För att det ska gå bra för en ungdom så måste både personal 

och ungdom jobba mot samma mål. Följande visas information tagen ur rapporten om hur 

mycket eleverna i denna undersökning var med och pratade om sin behandling.  

”På frågan hur ofta de talar om sin behandling svarade en fjärdedel (23 %) av ungdomarna att 

de hade samtal om sin behandling flera gånger i månaden. Samtal en gång i månaden angav 

                                                 
8 Hermodsson & Hansson ”Demokrati i det lilla”, sid 72ff 
9 Ballon, Kirst & Smith ”Youth help-seeking expectancies and their relation to help-seeking behaviours for 
substance use problems”, sid 6ff  
10 Ibid, sid 6. Egen översättning av citat på engelska. 
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14 procent och varannan månad 10 procent. För en fjärdedel (27%) förekom sådana samtal 

mer sällan än varannan månad och en fjärdedel (26%) uppgav att de talade aldrig om sin 

behandling (...) Hälften av ungdomarna uppgav alltså att det sällan eller aldrig förekommer 

samtal om behandlingen.”11  

 

Detta är ett intressant resultat mot bakgrunden av om behandlingen ska bli lyckad, måste elev 

och behandlare vara överens och söka samma mål. Hur ska detta ske då 53 procent av 

eleverna pratade om sin behandling med personal mer sällan än varannan månad eller inte 

alls. Då får de inte ens möjlighet att påverka behandlingen.  

 

Kajsa Billingers rapport “A focus group investigation of careprovider perspectives in Swedish 

institutions for the coercive care of substance abusers” tar upp hur olik personal faktiskt 

upplever behandlingen på olika behandlingshem. Detta utmynnar i att de har olika synsätt för 

en lyckad behandling. Det gör även detta område av forskning komplicerad, eftersom varje 

behandlingshem som tidigare nämnt har olika uppfattningar om hur vård ska bedrivas, även 

fast de har elever placerade utifrån samma lag. Den är gjord i Sverige på LVM-institutioner.  

 

Varför jag inte gjort någon skillnad på rapporterna av de öppna och låsta behandlingshemmen 

är för att det finns för få rapporter som vidrör mitt tema. De har också använt sig av 

fokusgrupper. Rapporterna visar på att behandlingshemmen använder sig av flera olika 

behandlingsmetoder. I deras resultat kan man sedan inte skönja några specifika saker i 

behandlingsformerna som påverkat behandlingsresultatet. De olika behandlingshemmen i 

studien hade olika klientel och olika synvinklar på hur den bästa behandlingen bedrivs. Vad 

som dock ingick i alla de olika behandlingarna var motiverande arbete. De flesta former av 

behandling syftar i grunden till att motivera klienter/elever att sluta med sitt missbruk. Det 

som det läggs vikt vid är hur personal framtonar detta. Att oavsett hur de gör det ska de 

försöka motivera. Billinger visar på i sina resultat att det inte gick att se vad som var 

motiverande i behandlingen men vårdgivarna menade att deras ambition var att bedriva 

motiverande arbete och att detta kan ske på olika sätt, inte bara i behandlingsgrupper. Därför 

är det viktigt för hur klienter/elever upplever behandlingen och för ett ultimat resultat så ska 

behandlingen vara motiverande och både personal och klienter/elever måste vara överens i 

hur de ska arbeta. Rapporten leder oss också till nästa tema. 

                                                 
11 Hermodsson & Hansson ”Demokrati i det lilla”, sid 51. 
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Relationen som grund för upplevelsen. 

Detta tema lyfts fram för att upplevelsen av något man erfar speglar ens motivation och lust 

till något. Relationen i temat är relationen mellan personal och elev/klienter. Ju bättre 

relationen är mellan elever och personal, desto bättre upplevelse får man av behandlingen.  

Hermodsson och Hanssons rapport visar i sina resultat hur viktig relationen mellan personal 

och elever är.  Den betyder mycket för tilliten och för motivationen att delta i behandling. 

Upplevelsen på behandlingshemmet för eleverna, beror mycket på hur de vuxna beter sig och 

förmedlar kontakten dem emellan. Här visar deras rapport tydligt med följande resultat att 

kontakten betyder mycket för relationen som upplevelse:  

 

Fyra femtedelar anser att det ”Stämmer ibland” eller ”Precis” att kontaktpersonen informerar 

dem och nästan lika många säger att de tar reda på deras åsikter. Många säger att 

kontaktpersonerna lyssnar och även tar hänsyn till åsikter. Lite lägre andel tycker att 

kontaktpersonen förstår. De mest positiva värderingarna handlar om att kontaktpersonen tar 

reda på ungdomarnas åsikt och lyssnar. Hälften av alla ungdomar har svarat att det stämmer 

Precis. Även i de andra frågorna kring kontaktpersonerna har en stor andel svarat att det 

stämmer Precis. Flickorna känner sig inte förstådda i samma omfattning som pojkarna, 18 

procent svarar Precis jämfört med 35 procent av pojkarna.12 

 

De har i rapporten gjort tydliga tabeller. Dock har dessa inte gått att kopiera så därför är 

endast beskrivningen av tabellen med. Så för att få med sig positiva värderingar är det viktigt 

at ha en bra kontakt med sin kontaktperson och att denna tydligt lyssnar på eleven. 

Billingers rapport lyfter fram, att utan goda relationer kan man inte bedriva behandling. 

Problemet här är att deras resultat inbegriper flera olika behandlingsmetoder där relationen 

som del i behandlingen varierar, men den lyfts fram som en viktig punkt i varje 

behandlingsmetod.13 Genom intervjuer med både personal och klienter fick de fram att 

relationen såg olika ut mellan personal och klient beroende på vad personalen hade för 

arbetsuppgift. Som exempel på detta benämns psykologer, behandlingsassistenter i 

medlevarskap och så vidare. Alla hade de olika uppgifter men utan bra kontakt till klienterna 

föll helheten av hela behandlingen.14 

 

                                                 
12 Hermodsson & Hansson ”Demokrati i det lilla” sid 38. 
13 Billinger ”A focus group investigation of careprovider perspectives in Swedish institutions for the coersive 
care  of substance abusers”  ,sid 60f. 
14 Ibid, sid 60. 
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Jessica Palms rapport om ”Ungdomarnas upplevelse av sluten ungdomsvård” visar på att 

många (ca 70 % av de intagna) gillar personalen på sin institution. Rapporten handlar om 

ungdomar som blivit dömda till vård på grund av grova brott. Den behandlar upplevelsen av 

sluten ungdomsvård (LSU). Den jämför också LSU med LVU-placeringar och fängelse.15 Det 

ska dock poängteras att den är kvantitativ och gjord med hjälp av enkäter.  

 

Vad jag vill åstadkomma med min uppsats är att låta respondenterna tala om sina upplevelser 

istället att själva skriva om dom. Vad som också visas i Jessica Palms rapport är att de 

särskilda ungdomshemmen och LVU-placerade lyssnar mer till personal än på andra elever 

när det gäller kritik och beröm. På fängelserna är mentaliteten att man lyssnar lika mycket på 

personal som medinterner i dessa fall.16 

 

Positivt och negativt lärande av institutionalisering. 

Rapporten om ungdomar i tvångsvård, rapporten om demokrati i det lilla och rapporten om 

ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård tar upp (om än på olika sätt) huruvida en 

påtvingad vistelse på ett behandlingshem är till hjälp eller till skada. Med detta menar 

författarna att nykomna ungdomar på institutioner som dessa lär sig flera olika 

berusningsformer samt hur man begår mer avancerade brott.  Så kan det mycket väl vara då 

man sätter flera olika ungdomar med olika bakgrunder (både i missbruk och kriminalitet) 

tillsammans i en vardag där de tvingas umgås med varandra. Svårigheten ligger i, som 

författarna menar i rapporterna, att det finns en viss ”fängelsekultur” som man lätt hamnar i 

som ny. Denna upplevs som häftig och tuff och motverkar ofta behandling.17 Rapporten om 

ungdomar i tvångsvård är skriven utifrån en undersökning gjord på Råby behandlingshem av 

Claes Levin.18. Rapporten visar på alla delarna i vad det innebär att bli påtvingad en 

behandling. Om man ska se till positivt lärande och insikt om sin behandling kan man 

använda citatet på rapportens framsida ”Det var egentligen inget dåligt syfte: att skydda mig 

från samhället och samhället från mig.”19 Levin har gjort denna rapport utifrån både intervjuer 

och observation. Levin menar att kvalitativa studier är nödvändiga för att på olika sätt granska 

oss själva samtidigt som vi blir granskade av andra för att kunna veta vad vi bör ändra. Detta 

eftersom vi inte riktigt vet följderna av våra nuvarande insatser då vi jobbar med människor 

                                                 
15 Palm “Ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård”. 
16 Ibid, sid 17. 
17 Ibid, sid 17. 
18 C. Levin ”Ungdomar i tvångsvård”. 
19 Ibid Framsida. 
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och inget facit finns. Claes Levin visar i sin rapport hur positivt och negativt lärande kan se ut 

på en institution; ”35 % av hans respondenter menade att vistelsen inneburit att de bara lärt 

sig en massa skit (…) Under denna kategori samlas lärdomar från de andra ungdomarna 

såsom mer avancerade sätt att begå brott och introduktion inför nya droger(..) I kategorin 

ligger också anstaltsbeteenden, det vill säga hur man jävlas, luras med mera; (…) 44 % av 

respondenterna ansåg dock att de lärt sig hur de ska lyda och sköta sig, praktisk kunskap 

genom arbete och personlig utveckling”.20 

 

Den andra rapporten i detta tema är Jessica Palms, ”hur ungdomar upplever sluten 

ungdomsvård”.21 Här visas kvantitativa resultat på ett urval av 94 personer inom LVU varav 

60 uppger sig ha lärt sig mer om brott  (50 av dessa har även lärt sig mera om narkotika).22 

 

Rapporten om demokrati i det lilla av Hermodsson & Hansson visar att de oskrivna reglerna 

mellan ungdomarna är enligt pojkarna som står under LVU väldigt viktiga att följa. 60 % av 

pojkarna svarar att det är viktigt att följa dessa. Dessa oskrivna regler kan förklaras enligt den 

tidigare nämnda fängelsekulturen. 23 

 

Det som nu nämnts är resultat av negativt lärande. Det som är viktigt att också lyfta fram är 

den positiva delen av lärandet. Jessica Palm visar i sin rapport som redovisats ovan hur 

ungdomarna själva svarat; 48 av 95 menar på att vistelsen har varit till stor eller viss hjälp. 

 77 av 95 svarar att den varit till stor eller viss skada.  Palm menar att tabellen är svårtolkad då 

den är färdigställd utifrån en öppen fråga. Även om många menade på att 

institutionaliseringen var till skada så menade också många på att den hade varit till stor hjälp 

bland annat genom att de intagna blivit lugnare och kunde se ur ett drogfritt och nyktert 

perspektiv på sitt liv.24 

 

Några fler tydligt positiva lärdomar som Jessica Palm visar på är att 30 % inom LVU säger 

sig hantera förhållandet till familjen på ett bättre och sundare sätt; 32 % anser att de förstår sig 

själva bättre och mellan 35 och 40 % anser att de kontrollerar sina aggressioner på ett bättre 

                                                 
20 Ibid, sid 113. 
21 J.Palm “Ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård”. 
22 Ibid sid 18. 
23 Hermodsson & Hansson ”Demokrati i det lilla”, sid 34. 
24 Palm “Ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård”, sid 19f. 
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sätt, fått en bättre social förmåga och kanske viktigast, fått en social varning för 

konsekvenserna av vad deras handlingar inneburit.  

 

Vikten av delaktighet. 

Rapporten av Hermodsson & Hansson och rapporten av Jessica Palm, som båda redovisats 

ovan, lyfter båda fram vikten av upplevelsen om medverkande i vården av 

eleverna/klienterna.  Alla hittills uppstaplade teman kan ses individuellt men alla är de del i 

upplevelsen av behandlingen. Därför kan de te sig likartade.  

 

Hermodsson & Hansson visar i sina resultat på bland annat att 40 % av eleverna tar eget 

ansvar för sin behandling enligt dem själva. 48 % menar på att de tar ansvar ibland. Det är 

viktigt i mognadsprocessen att inse sitt eget ansvar inför en behandling men även sin 

livssituation.25  85 % menar också på att det är okej både från medboende och personal att 

vilja ha hjälp, vilket är en stor förutsättning för en lyckad behandling.26 70 % av eleverna hos 

Hermodsson & Hansson anser också att det är mycket viktigt att de får vara med och påverka 

behandlingen samtidigt som endast 6 % anser att det inte alls är viktigt.27  

 

Jessica Palm visar i sina undersökningar att endast 57 % av de LVU-placerade har varit med 

och utformat sin behandlingsplan. Här visade det sig också att LSU - och fängelsedömda i 

större utsträckning än LVU hade fått vara med och utforma planen. Endast 56 % av de LVU 

placerade var nöjda med sin behandlingsplan.28 

 

3.1. Sammanfattning av tidigare forskning 

Temat motivering och enad behandling är med i uppsatsen för att visa på hur viktig 

motivation är för ett resultat. När man tas från en livssituation och tvingas in i en annan, där 

man inte har samma möjligheter som innan, kan detta påverka en människa på många olika 

sätt. Det gäller också för personal att ge elever medel, verktyg och ersättningsupplevelser för 

att de inte ska falla tillbaka i missbruk. Grunden för att de hamnar på låsbar behandling är att 

de ofta använder droger för att klara av en vardag. Den tidigare forskningen visade att ofta går 

behandlingspersonal och elever åt olika håll i behandlingsplaneringen. Motivation skapas av 

                                                 
25 Hermodsson & Hansson ”Demokrati i det lilla”, sid 48. 
26 Ibid, sid 34. 
27 Ibid, sid 49. 
28 Palm “Ungdomars upplevelse av sluten ungdomsvård”, sid 22 
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samarbete och gemensam målsättning. Forskning visar att detta inte förekommer i önskvärd 

utsträckning. 

 

Relationen som grund för upplevelsen var det andra temat jag urskiljde. För att en elev ska 

kunna ändra på ett beteende i en behandling måste den ha förebilder och ett tryggt stöd. 

Många av dessa elever har en barndom utan trygga förebilder och därför måste de som arbetar 

på behandlingshem visa att man kan göra saker på andra sätt, som är mer enligt 

samhällsnormer, än vad föräldrar och andra under uppväxten kunnat visa på. Idag talas det i 

utbildningssyfte mycket om dynamisk säkerhet. Denna bygger också på relationer. Istället för 

att bygga stängsel så bygger man relationer. För att få dessa ungdomar att se annan sida av 

samhället måste vi som jobbar med behandling tryggt visa den andra sidan. Relationer innebär 

också att man tydligare kan kritisera beteenden, utan att skapa ilska. Rapporterna i detta tema 

upplevde jag som tydligt strukturerade och mycket informativa. Den tidigare forskningen 

visade här på hur viktig kontakten var även med de, personal som inte jobbade direkt med 

eleven/klienten. De flesta hade en god kontakt med sin kontaktperson som lyssnade i de flesta 

fall på klienten då det diskuterades saker utanför behandlingsplan. Jessica Palm visade också 

hur viktigt det är att klienter har ett stort förtroende för personal så att klienter inte enbart 

söker hjälp av varandra. 

 

Positivt och negativt lärande av upplevelsen av att vara på en låsbar institution kan se olika ut 

för varje individ. Detta tema är viktigt i uppsatsen för att visa hur det kan bli när man sätter 

olika individer med skilda åsikter, upplevelser och så vidare men med bara en sak gemensam 

tillsammans. Många av eleverna uppgav att placeringen endast lärt dem mer negativt beteende 

och kriminell verksamhet. De hade också fått lära sig mer om olika drogers effekter. Detta är 

det som man själv som arbetstagare på ett behandlingshem ofta upplever. Det som den 

tidigare forskningen tydligt beskrev på ett bra sätt är att det också finns positivt lärande. Detta 

sker när det går bra för andra elever eller att ungdomarna kommer till andra insikter då de inte 

är påverkade av narkotika. Det är egentligen för att få detta positiva lärande som eleverna blir 

placerade på institutioner. Den tidigare forskningen angav dock inga bättre lösningar för hur 

man skulle kunna komma ifrån det negativa lärandet. 

 

Att bli fri från ett missbruk eller bryta ett kriminellt beteende är inget man kan göra helt själv. 

Samtidigt är vikten av delaktighet och utformning av behandlingen viktig för motivationen 

hos en elev, men eleverna blir i de flesta fall tvingade till en låsbar institution. Bara detta kan 
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skapa en motsättning. Även om behandling sker inom låsbara former måste elever för att 

överhuvudtaget kunna ta till sig en behandling, få vara deltagande och skapande i sin egen 

behandlingsplan.  

 

Problemet jag ser med dessa rapporter är att även trots att de utgår från elevernas synsätt på 

behandling och så vidare, så förlitar de sig för mycket på information ifrån personal. Detta då 

två av rapportundersökningarna har haft personal närvarande som förklarat begrepp och 

betydelser för ungdomarna. Jag tycker heller inte att man kan bedöma någons upplevelse 

genom att ge dem enkäter eller sitta i fokusgrupper. De säger själva i rapporterna att 

klienterna/eleverna är väldigt beroende socialt och att då utsätta dem för en risk för 

grupptryck tycker jag inte är rimligt då man vill skapa en bild av deras egen upplevelse. Med 

tanke på hur mycket av påtvingad behandling vi i Sverige använder oss av så bedrivs det 

väldigt lite forskning om detta i jämförelse. 

 

4. Teori 

Det finns ett teoriavsnitt i uppsatsen, trots att den är skriven fenomenologisk. Detta då idén till 

uppsatsen kommer från Michel Foucault bok ”Övervakning och straff”. Då uppsatsen bygger 

på frågeställningen om hur ungdomarna upplever låst behandling så belyses området 

bevakning. Detta anser jag vara viktigt då det på flera av SIS institutioner förekommer 

rymningar och avvikningar. 

 

Teorin om Panopticon är tagen från Jeremy Bentham.  Han beskriver den som en princip för 

inrättningar där personer övervakas.29 Michel Foucault har hänvisat till Bentham när han 

beskrivit hur Panoptikon utvecklats i samhället.30  

 

Panoptikon betyder ”det allseende ögat”. Enligt Bentham är upplevelsen hos personer att bli 

bevakade det mest centrala. Att personer hela tiden blir bevakade är en omöjlighet, men om 

personerna ständigt upplever sig bevakade leder det till beteendeförändringar. 

Panoptikon är i sin ursprungliga mening utformat enligt följande: Det är en cirkulär byggnad, 

där fångarnas celler är omkretsen och de ska vara åtskilda från varandra. Detta för att 

fångarna inte ska kunna kommunicera med varandra. Övervakarna sitter i mitten eller i 

                                                 
29 Bentham ”Panopticon”, omslaget. 
30 Foucault ”Övervakning och straff”, sid 206f. 
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centrum av dessa celler. För att fångarna inte ska se vakterna, men vakterna ska se fångarna, 

så använder man skiljeväggar i vakttornet samt laborerar med dagsljuset.31 

 

Foucault som utvecklat teorin om Panoptikon till dagens sätt att övervaka, menar att de flesta 

institutioner och fängelser utövar Panoptikon, men på ett mer utvecklat sätt än Bentham. 

Alltså, vi övervakar inte likadant, men vi (samhället) övervakar idag varandra mer än 

någonsin.32 Panoptikon har ett ständigt och huvudsakligt mål, att göra en fånge (om det gäller 

som i detta fall, ett fängelse) medveten om att han är övervakad. Han vet inte när eller hur 

ofta, bara att han är övervakad. Övervakningen i sig kan vara slumpartad, ske sällan eller ofta, 

men den blir permanent i sin verkan eftersom fången får en ständig känsla av att vara 

övervakad. För att citera Foucault, ”i den ringformade yttre byggnaden är man alltigenom 

sedd utan att se; i tornet i mitten ser man allt utan att synas”.33 

 

Panoptikon skapar således inte bara övervakning utan även makt. Det Foucault utvecklar av 

Benthams byggnad är att det inte bara stannar vid en byggnad. Det är enligt Foucault en 

modell för maktmekanismen. Det används inte bara av fängelser heller. Panoptikon kan också 

användas till att förmå fångar att bättra sig, vård av sjuka, undervisning av skolbarn, förvaring 

av psykiskt sjuka, övervakning av arbetare av cheferna på arbetsplatser och även i övriga 

samhället på flera olika sätt. Genom att sjukskrivingar övervakas försvåras fusket, genom att 

idag sätta upp kameror på allmänna platser och affärer skapas övervakning, men mest 

utvecklat är det i dagens samhälle genom Internet. Allt som sker över internet kan övervakas 

och information i mängder lagras. Hela tiden blir det färre som övervakar och fler som 

övervakas vilken stärker makten hos den redan starka maktapparaten. 

 

Panoptismen är inte enbart till för att straffa i dagens samhälle. Den är till för att öka 

produktion, utveckla ekonomi, sprida undervisning och höja den offentliga moralen. 

Övervakningen var alltså skapad för att straffa, idag är den till för att producera och övervaka 

men även i flera fall också faktiskt straffa (även om detta inte är största anledningen till 

panoptism idag). Panoptikon består också av två dimensioner. Den första är disciplinering 

                                                 
31 J. Bentham ”Panopticon”, sid 54f. 
32 M. Foucault ”Övervakning och straff”, Inledning, sid xi 
33 Ibid, 203. 
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som innebär att man beter sig på ett visst sätt när man vet att man är övervakad. Det andra är 

normalisering, man beter sig som folk tycker att man ska bete sig.34  

 

Om man tittar inifrån ett låsbart behandlingshem så används vissa metoder (block och 

regelsystem som kommer tas upp senare) som tvingar fram ett beteende på institutionen. 

Detta att uppföra sig korrekt och att bete sig som andra tycker och vad man bör göra kopplas 

ofta direkt till institutionen. Få människor kan leva sitt liv enbart efter normen som är satt av 

andra. Eftersom de elever uppsatsen handlar om ofta har ett destruktivt förflutet, så blir 

normerna förknippade med detta, en slags trygghet. Om detta kan man läsa i annan litteratur 

som tar upp ämnet institutionaliserad. Panoptikon skulle ses som en korrektionsanstalt och 

syftet med korrigeringen var att återföra internerna från det kriminella livet till det normala 

samhället.35 

 

5. Metod 

Jag har valt kvalitativ metod eftersom jag vill undersöka hur den påtvingade vården upplevs 

av de intagna själva. Detta dels för att jag bättre ska förstå min arbetssituation, dels för att ge 

andra möjligheten att se arbetet vid dessa institutioner ur ett annat perspektiv. Den kunskapen 

kan ungdomarna ge oss. Detta är svårt, om inte omöjligt, att få fram genom kvantitativ metod. 

Ett skäl till detta är att man inom kvantitativ metod, exempelvis genom enkäter, så ges det 

fasta svarsalternativ, vilket begränsar möjligheten att tala om upplevelsen med egna ord för 

respondenterna. Kvalitativ metod ger en annan möjlighet att låta respondenten svara själv och 

med egna ord, samt även diskutera sådant som författaren inte förväntat sig. 

 

Då kvalitativ metod kan utföras på olika sätt så finns det två skäl till varför jag valt en 

fenomenologisk ansats. Det ena skälet är att eftersom syftet är att lyfta fram elevernas 

upplevelse och erfarenhet av att bli påtvingade behandling så passar fenomenologin 

därigenom att man tillåter eleverna att tala om sina egna erfarenheter. Sedan är det min 

uppgift att hitta essensen som binder utsagorna samman genom min analys och tolkning.  

  

Det andra skälet är att metoden kommer till rätta då eleverna har väldigt skilda bakgrunder, 

men något gemensamt som för dom samman. Denna gemensamma nämnare är deras missbruk 

av droger samt deras kriminalitet. För att fånga de essenser och gemensamma upplevelser 

                                                 
34 Föreläsning med M.Mahmoodian om ”Övervakning & Straff” 080212 
35 Bauman ”Globalisering”, sid 102 
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eleverna har av påtvingad behandling, så kan man således använda sig av en fenomenologiskt 

inspirerad ansats.  

 

Fenomenologi 

Fenomenologi syftar till att utforska strukturerna av medvetenhet. Metoden har sina rötter i 

Edmund Husserls filosofiska perspektiv. Han menade att forskare sökte efter den 

grundläggande ovarierade strukturen, även kallat essens, som också kan förklaras som att de 

söker efter den centrala underliggande betydelsen av en upplevelse. Forskaren måste för att 

lyckas med undersökningen lägga undan sin förförståelse, sina egna erfarenheter och delvis 

förlita sig på sin fantasis gränser, sin intuition och universella strukturer för att få en bild av 

upplevelsen.36 Fenomenologer måste gå till själva saken.  Edmund Husserl kallade detta för 

”zu den sachen selbst” som översatt till engelska blir ”to go to the things themselves”.37  

 

Från denna filosofiska ansats är fyra teman urskiljbara.  Det första temat handlar om att gå 

tillbaka till grekernas filosofi innan den blev påverkad av empirisk forskning. Det andra temat 

handlar om förförståelse. Fenomenologi handlar om att inte döma om vad som är rätt förrän 

det har hittats resultat som är mer säkra. Husserl förhöll sig och benämnde detta tema som 

epoké. Det tredje temat handlar om att allt medvetande ska riktas mot objektet. Verkligheten 

av ett objekt är relaterad till hur pass medveten man är om det. Verkligheten är enligt Husserl 

inte uppdelat i subjekt och objekt för sålunda skiftar dualiteten mellan subjekt/objekt i hur det 

framträder i medvetandet.   

 

Det fjärde temat är att fenomenologin vägrar se en delning mellan subjekt och objekt. Det är 

en påbyggnad av det tredje temat. Ett objekt begrips endast inom erfarenheten hos en 

individ.38 Dessa fyra teman ligger i flera olika sociologiska inriktningar och läger inom 

sociologin såsom reflexiv fenomenologi, dialogisk fenomenologi, empirisk fenomenologi, 

existentiell fenomenologi, hermeneutisk fenomenologi och social fenomenologi. Sociologin 

kan därför uppfattas som bred i sin tillämpning av fenomenologiska ansatser. 39   

 

Den inriktning som jag valt i denna uppsats är det psykologiska närmandet, som finns både i 

den empiriska- och även i den reflexiva fenomenologin. Den fokuserar på betydelsen av 

                                                 
36 Creswell. ”Qualitative inquiry and research design.”, sid 51f 
37 Dahlberg, Drew & Nyström. ”Reflective lifeworld  research”, Sid 44 
38 Creswell. ”Qualitative inquiry and research design.”, sid 52f. 
39 Ibid, sid 52f 
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erfarenheten och upplevelsen individuellt. Inriktningen innebär följande: Att avgöra vad en 

upplevelse betyder för en person som kan beskriva den.40 

Fördelarna med metoden är att den skapar uttryck för erfarenhet. Den ger möjlighet till 

mycket information. Nackdelarna med metoden är att den är omständlig och öppen i sitt 

tillvägagångssätt. Detta för att man inte får ha någon förförståelse. Att lyfta bort sina egna 

personliga erfarenheter är en ständig kamp. Man kan inte komma fram till ett ”rätt” svar, utan 

man måste tolka människors upplevelser vilket är svårt. Man kan inte använda sig av för 

många respondenter eftersom det är en tidskrävande metod. 

 

Man vill hitta en essens, en likhet mellan respondenterna, därför bör respondenterna vara väl 

utvalda då de ska ha liknande erfarenheter. Jag påstår att jag varit fenomenologisk med min 

uppsats. Hur jag arbetat fenomenologisk med uppsatsen, är att jag valt att fokusera på ett 

fenomen d.v.s. att bli påtvingad behandling och sedan valt ut respondenter som upplevt detta. 

Min förförståelse har varit svår att lägga undan. Mycket teorier har jag färskt i minnet 

eftersom jag ännu studerar. Jag tycker att jag lyckats berätta om fenomenet utan att komma 

med entydiga svar. Resultaten som framkommit, som visas i flera olika teman talar för att min 

undersökning är viktig men eftersom man pratar om upplevelser av erfarenhet så finns inget 

rätt eller fel svar. Fenomenologin har jag använt genom att välja ut en grupp elever som jag 

sedan satt mig ner för att intervjuat. Intervjuerna har genomförts vid olika tidpunkter för att 

undvika att svaren blir desamma. Det har varit på mornar, kvällar, på speciell grupptid och på 

fritid. Detta för att svarens essens inte ska påverkas av yttre effekter såsom irritation, trötthet 

och liknande. 

 

5.1. Urval 

 Då mitt urval har påverkats av mig och mitt intresse, så kallas det för ”förstabästa urval” 

(bekvämlighetsurval).41 Jag har valt ett behandlingshem som jag själv är yrkesverksam på. 

Där finns det en akutavdelning med sex platser och en behandlingsavdelning med tio platser. 

Jag började med att utesluta akutavdelningen med sex platser då eleverna där inte upplevt 

behandling på samma sätt som behandlingsavdelningen eftersom akutavdelningens primära 

uppgift är avgiftning. På behandlingsavdelningen använder man sig av behandlingsmetoder 

för att få ihop en behandlingsmodell. 

 

                                                 
40 Ibid , sid 53f. 
41 Esaiasson. ”Metodpraktikan”. sid 210. 



Peter Andersson  

 21 

De intervjuade eleverna har deltagit i en eller flera av metoderna så att de alla finns 

representerade. Av tio elever på behandlingsavdelningen tillfrågades sju stycken om att delta i 

intervju då tre föll bort p.g.a. för kort behandlingstid och att de inte hade tillräcklig erfarenhet 

av vistelsen på behandlingshemmet för att kunna bidra med intressanta svar. Ett kriterium för 

att delta var således att respondenterna skulle ha en viss mängd av behandlingserfarenhet för 

att kunna skapa en essens. Eleverna ska ha varit där en tid så att en behandlingsplan skulle ha 

hunnit upprättas eller påbörjas. Den andra punkten är att de ska vara placerade med tvång 

(LVU) .42   

 

Jag valde därför att tillfråga de 7 elever som deltagit i behandling i mer än fyra veckor. 

Frågan om att medverka i intervjun gjordes vid olika tillfällen under två veckors tid. Dock 

högst en dag innan intervjun genomfördes. Tanken med detta var att respondenterna inte 

skulle påverkas av varandra i för stor grad då de bor tillsammans och grupptryck är vanligt. 

Tillvägagångssättet var följande. Jag frågade slumpmässigt någon av de utvalda sju eleverna 

om eleven var villig att ställa upp på intervju. Jag förklarade att intervjun skulle ge en 

möjlighet för dem att uttrycka sina åsikter och känslor inför vistelsen på behandlingshemmet. 

Jag förklarade också att jag var där i en forskarroll som student och att intervjun skulle stanna 

mellan dem och mig i den rollen och min yrkesroll som behandlingsassistent skulle inte 

påverkas av vad de tyckte. Redan här tackade två elever nej till att medverka i intervjun. 

Förklaringen jag fick var att de helt enkelt inte ville, om de inte fick något för det. Jag har valt 

att inte belöna för medverkande då detta kan skapa en känsla hos eleverna att motprestera. 

Eleverna blev också tydligt informerade om att detta inte på något sätt påverkade deras 

behandling.  

För de fem som accepterade att delta under en inspelad intervju, så skedde intervjun vid olika 

tillfällen, i ett avskilt rum där endast eleven och intervjuaren fanns.  

De fem elever som intervjuades har vitt skilda bakgrunder. De kommer från olika delar av 

Sverige och har alla varierande erfarenhet av institutionsbehandling.  

Jag har valt att göra intervjuerna på ett behandlingshem där jag känner personalen. Detta har 

gjort att jag kunnat intervjua eleverna vid olika tidpunkter. Jag har också kunnat göra det på 

arbetstid och utan större reskostnader. Jag vill försvara mitt urval genom att det är min 

arbetsplats och att det därför var praktiskt möjligt för mig att genomföra intervjuer av detta 

slag.  

                                                 
42 P & B-M Sohlberg. ”Kunskapens former”, sid 104. 
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Jag ville ge eleverna möjlighet att visa en sida som jag inte som personal, utan forskare får ta 

del av. Mitt mål är också för de placerades skull att uppsatsen ska ge oss som jobbar med 

tvångsvård mer förståelse.  

 

Kort beskrivning av det valda behandlingshemmet 

På behandlingshemmets hemsida står följande: ”Behandlingsavdelningen är en låsbar 

behandlingsavdelning med tio platser. Behandlingsavdelningen arbetar med ett långsiktigt och 

systematiskt förändringsarbete. Behandlingstiden är individuell, och planeras i samarbete med 

eleven och placerande myndighet.”43  

 

Behandlingshemmet använder sig av en mix av behandlingsmetoder. TA ligger som grund i 

allt men även Art, KBT och öronakupunktur finns med. Genom denna mix som erbjuds så ges 

det möjlighet till individuell bearbetning av attityder och destruktiva livsmönster, samtidigt 

som eleverna får redskap för att klara av ett mer moget och rationellt sätt att tänka, handla och 

känna.44 

De två större behandlingsinriktningarna på detta behandlingshem är Transaktionsanalys och 

ART. I Transaktionsanalys använder sig behandlingshemmet först och främst av 

eftersträvandet av ett likställt förhållande mellan elev och personal. I början görs kontrakt om 

och i behandlingen för att ge eleven ansvar. Dessa kontrakt utvärderas kontinuerligt efter 

varje avslutat delmål. I gruppsamtal reflekteras och diskuteras det utifrån konkreta exempel 

såsom händelser på avdelning samt tidigare livserfarenheter. I enskilda samtal förekommer 

det skriptintervjuer som används för bearbetande av livssituation och känslomässiga låsningar 

 

ART används i form av färdighetsträning, vilket innebär social träning både i lektionsform 

och i den dagliga verksamheten, för att skapa en förutsättning för bättre kommunikation 

mellan elever och personal. Kontrollträning av ilska, som är till för att förhindra onödiga 

vredesutbrott och aggressiva handlingar genom att visa på att det finns alternativa handlingar 

som påverkar självbehärskningen hos både personal och elever. 

Moralträning, tas upp för att bearbeta vilka värderingar som finns och försöka få en mognad i 

etiska och moraliska frågor hos eleven.45 

 

                                                 
43 http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=5345 080508 
44 Egen Verksamhetsbeskrivning på behandlingshemmet 
45 Goldstein ”ART-Aggression replacement training”, sid 46f. 
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För eleverna upprättas också en individuellt utformad behandlingsplan. Den innefattar vilka 

olika aktiviteter som ska stödjas och mål som eleven tillsammans med personal ska arbeta 

mot. Behandlingsplanen görs efter den vårdplan som socialtjänsten presenterat och utefter 

vilka problem eleven har. Behandlingsplanen revideras alltid efter hand när mål har uppnåtts 

eller när målen till synes är omöjliga att nå.46  

  

5.2. Etik 

Om man tittar på vetenskapsrådets avsnitt yrkesetik så kan man läsa sig till att etik formas av 

reflektion av människovärdet i detta fall.47 Det finns också ett avsnitt om yrkesetik för socialt 

arbete, (socionomer). Det är detta avsnitt som jag har grundat mina etiska överväganden på 

med tillägg av egna etiska överväganden. I grunden innebär detta att uppsatsens riktlinjer 

präglats av etiska överväganden som berör profession & personlighet, klienten, kollegor & 

arbetsplats och samhällets värdegrunder. 

Dessa nämnda etiska punkter har utarbetats av Akademikerförbundet SSRs etikråd.48 

 

Jag har under uppsatsens gång valt att alltid vara själv med eleverna under intervjun för att 

diskussioner inte skall kunna tas ur sitt sammanhang av både andra elever samt personal.  

Jag har också sett till att elevernas riktiga namn inte redovisas. Eftersom intervjuerna finns 

inspelade så är det väldigt vikigt att det materialet finns skyddat. När denna uppsats är klar 

kommer intervjuerna att raderas. 

I många intervjusituationer erbjuds deltagaren en belöning. Detta har inte skett i dessa 

intervjuer då jag trott att det har kunnat ge konstlade svar enbart för att få en belöning. Innan 

intervjuerna har eleverna fått informationen att de hela tiden har kunnat avbryta intervjun.  

Jag kan ha kränkt någon omedvetet genom ord. Dock har det inte framkommit klagomål eller 

liknande angående kränkningar i detta sammanhang. 

Det går att dra de etiska aspekterna mycket längre, men jag har följt de etiska riktlinjer som 

angivits tidigare i texten samt de normer som finns i SIS etik folder som alla SIS-anställda 

måste ta del av.49 

 

 

 

                                                 
46 Egen Verksamhetsbeskrivning på behandlingshemmet. 
47 http://www.semalia.se/att/Yrkesetik.pdf , sid 2. 
48 Ibid, sid 8. 
49 www.stat-inst.se 



Peter Andersson  

 24 

5.3. Intervju  

Jag har använt mig av halv-strukturerade intervjuer för att hålla intervjun någorlunda 

strukturerad på ett sätt där jag själv kunde följa vissa teman och för att inte gå utanför ramen 

för temat i intervjuerna. Standardiserade frågor har sin utgångspunkt i principer där man vill 

kunna jämföra och generalisera. Detta kan i stort ha påverkat resultatet men jag anser att för 

min uppsats om hur påtvingad behandling upplevs så måste man använda sig av en 

begränsning. Därför har jag som styrmedel i intervjuerna inte använt helt ostandardiserade 

intervjuer, för då finns ingen ram. Fenomenologiskt sett så är ostandardiserade frågor det 

bästa men för detta måste man ha mycket mer erfarenhet än vad jag som student har.50  

Valet att  begränsa mig i intervjuerna är medvetet för att kunna bearbeta och ta hand om 

svaren.  

 

Intervjuerna omfattar ca 20 minuter med varje elev, utan avbrott. Jag är medveten om att 

intervjuerna ger ett begränsat material men respondentgruppen i detta fall är speciell och 

därmed svår att pressa i vissa situationer.  

 

Patel & Davidsson diskuterar hur man bäst kan förbereda en intervju. Diskussionens första 

punkt är frågan om man har täckt av det preciserade området grundligt. Om alla delområden 

blivit behandlade och verkligen är lämpliga. Den andra förberedelsen är om alla frågorna 

verkligen behövs i intervju sammanhanget samt om de är tydligt formulerade. Där kan jag 

medge vissa brister hos mig själv. Jag kunde ha varit bättre förberedd för att hålla intervjuerna 

levande längre. Detta lärde jag mig dock under intervjuernas gång men det var en tydlig 

skillnad mellan den första och sista intervjun. Materialet var inte jättetydligt i början vilket 

gjorde att de första intervjuerna haltade. 

Den tredje förberedelsen är att kolla om frågorna fungerar för de individer de är avsedda för. 

Den fjärde förberedelsen är att studera intervjuteknik.51  Den egna förberedelsen har varit att 

jag haft ett formulär med tematiska frågor som täckte av temat påtvingad behandling på en 12 

§ -institution. Detta formulär kommer att benämnas som intervjuguide. Intervjuguiden har 

använts som ett stöd för mig för att lättare kunna strukturera upp intervjuerna i deras 

slutskede.  

  

 

                                                 
50 Patel & Davidson “ Forskningsmetodikens grunder”, sid 61. 
51 Patel & Davidson “ Forskningsmetodikens grunder”, sid 68f. 
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Intervjuguiden:  

Intervjuguiden har innehållt dessa förberedda diskussionsteman: Vad är behandling och vad 

har ordets mening för betydelse för dig? Hur upplever du den behandling du får på detta 

behandlingshem? Känner du att du kan påverka behandlingen på detta behandlingshem? 

Förstår du behandlingens syfte? Känner du dig bevakad under din vardag? Hur påverkas du 

av att du är inlåst gentemot behandlingen? Finns det något du skulle vilja ändra på i 

behandlingen eller på institutionen för din egna skull som skulle vara till det bättre för dig? 

Vad för situation upplever du att du är i just nu? Känner du att du utifrån din situation kan 

delta och ta in allt vad behandlingen innebär? Känner du själv att du behöver behandling?  

 

Eleverna har hela tiden fått prata fritt om de velat men under intervjuerna har jag försökt se 

om det kunnat skapas en diskussion kring dessa teman för att begränsa intervjuerna till 

behandlingshemmet. Respondenterna kan ha diskuterat ett tema väldigt mycket och lite på de 

andra medan andra respondenter varit väldigt fåordiga kring varje tema men talat om andra 

saker utanför dessa teman. Intervjuguiden med teman är använd som hjälpmedel för både mig 

och eleverna. Därför är intervjuerna halv-strukturerade. Intervjuerna spelades in och inget 

antecknades. Efter intervjun har jag i enrum transkriberat intervjuerna för att kunna bearbeta 

dessa. 

 

Intervjuerna har skett, ibland på elevernas fritid och ibland när det har vart schemalagd tid 

eller då något annat som blivit inställt. Under min undersöknings period så har olika 

svårigheter och hinder dykt upp som kan ha haft en särskild påverkan på eleverna. Det har 

förekommit narkotika på avdelningar, det har skett avvikningar och så vidare. Ur etisk 

synpunkt är det viktigt att lyfta fram att de fem elever som med eget godkännande ställt upp 

på intervju har ej varit påverkade av narkotika vid intervjutillfället.  

Intervjuerna blev slumpmässigt tidsförlagda vilket gjorde att eleverna inte förberedde sig inför 

dom genom att prata med varandra och därmed gavs det ärliga och impulsiva svar. Det 

negativa var att jag som intervjuare eventuellt tappade mycket kvalité i intervjun genom 

stress, okoncentration och så vidare. Med tanke på att vissa av eleverna inte har slutfört sin 

grundskola så kan vissa begrepp som jag själv använt mig av, varit obegripliga för eleverna. 

Ibland har jag fått förklara begrepp och ord för eleverna och därmed kanske också möjligtvis 

påverkat intervjun.52 Man kan alltså säga att jag försökt och provat bemöta min uppsats med 

                                                 
52 Ibid, sid 68f. 
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en fenomenologisk ansats men att jag inte klarat detta fullt ut på grund av ovan nämnda 

omständigheter. 

 

I vilken utsträckning eleverna dock har fått tolka ord och betydelser, beroende på inställning 

till intervjun och tidigare erfarenheter kallas för grad av strukturering. Här har jag valt att 

använda mig av semistrukturerad intervju, även kallad öppen. Jag försökte hålla eleverna till 

ett tema om hur de upplever sin behandling på just detta behandlingshem de var på när 

intervjuerna gjordes. Man kan därmed säga att i mina intervjuer försökte jag hålla en hög grad 

av standardisering och låg grad av struktur. Det är så jag har tolkat fenomenologin som 

metod.53 

 

Definitionerna av teoribegreppen (Ibland så har teoribegrepp använts då jag diskuterat i 

intervjun) i intervjuerna med eleverna blir ostensiva och lexikaliska.54. Med lexikalisk 

definition menas att den vanliga innebörden hos ett begrepp beskrivs. Ostensiv definition är 

att man pekar ut en definition. Man pekar på en situation eller ett ting och säger vad det är för 

att undvika missförstånd. Detta har skett i samband med beskrivning av avdelning och så 

vidare av eleverna så att man förstår varandra. Dock är det viktigt här att inte begränsa sig till 

bara teorins definition. Varför dessa överhuvudtaget är med är för att mina frågeteman i 

intervjuerna är byggda på dessa och att mitt intresse kommer från Foucaults teori om 

övervakning. Eftersom fenomenologin helst inte använder sig av teorier på ett sådant sätt så är 

min nyfikenhet grundad utifrån en del teorier, främst Foucaults övervakningsteori men i 

största möjliga mån ska eleverna prata själva om sina upplevelser. Detta för att eleverna ska 

ha ett hum om vad begreppen innebär.   

 

Problemet med inspelade intervjuer såsom Patel & Davidson beskriver det är att så fort man 

stängt av inspelningsapparaten blir respondenterna mer talföra. Även jag upplevde detta 

fenomen att eleverna blir mer spontana efteråt för i intervjun försöker de framstå som logiska 

och förnuftiga.55 

 

 

 

                                                 
53 Patel & Davidson “ Forskningsmetodikens grunder”,  sid 61f. 
54 P.Sohlberg, B-M Sohlberg.. ”Kunskapens former.”, sid 103f. 
55 Patel & Davidson “ Forskningsmetodikens grunder”,  sid 70. 
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5.4. Analys 

Jag har vid analysen fokuserat på upplevelsen och erfarenheten. Jag är medveten om två saker 

i mitt upplägg som kan påverka validiteten. Det ena kommer vara att lägga undan min 

förförståelse. Att se bortom den information jag har om eleverna sen tidigare, hur jag själv 

anser hur de upplevs ska inte påverka denna uppsats. Den andra saken är att även om eleverna 

vet att jag studerar och att jag har lyft ämnet tidigare, så är jag själv sedd som personal. Detta 

kan göra att de inte riktigt vill öppna sina känslor och skildra erfarenheterna just så som de 

upplevt dem.  

 

Jag har analyserat resultaten enligt den fenomenologiska analysmetoden. Hur den fungerar 

beskrivs nedan. Specifika steg i hur man analyserar data från en sådan här intervju beskriver 

Creswell i fyra steg.   

1. Först får man börja med att läsa igenom all transkriberad data flera gånger.  

2. Det andra steget är att lyfta fram signifikanta uttalanden från varje intervju. När man gjort 

detta så går man in för det tredje steget. 

3.  Det innebär att man tolkar uttalanden som man också kan kalla citat och ger dessa en 

mening, en förklaring för vad man tror de kan betyda. Dessa förklaringar delas sedan in i 

olika teman i resultat delen.  

4. Som fjärde steg ska man sedan försöka få in dessa förklaringar i temaform som små 

narrativ där man beskriver sina fynd. Man kan kanske inte kalla detta för rena resultat men i 

fenomenologi går det under begreppet essens. 56 Analysproceduren består av tidigare nämnda 

steg. Varför man gör så är att fenomenologisk dataanalys består i att metodologiskt reducera 

data. I dessa förklaringar/citat man hittar så ska man försöka få fram alla möjliga betydelser. 

All förförståelse måste sättas åt sidan (detta är enligt mig själv det absolut svåraste med denna 

metod). Förförståelsen består här i alla ens egna fördomar eller egna upplevelser och 

erfarenheter. Eftersom redan inhämtad kunskap ska läggas åt sidan så återstår endast intuition, 

sin egen fantasis ramar och universella strukturer för att någonstans kunna tolka en annan 

människas upplevelse. Genom att använda egen kunskap i sammanhanget så tolkar man även 

egna upplevelser. 

 

 

 

                                                 
56 Creswell. ”Qualitative inquiry and research design.”,  sid 32. 
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6. Förförståelse inför intervjuer och uppsats 

Min förförståelse inför dessa intervjuer är att jag har en ytlig kunskap om elevernas bakgrund. 

Jag vet hur de fungerar på avdelningen och hur långt de har kommit i sin behandling. När jag 

lyfte detta ämne till min uppsats hade jag själv nyligen läst om övervakning av Foucault.57 

Det väckte min nyfikenhet om ämnet bevakning och hur detta kanske upplevs av eleverna då 

det gäller ett låsbart behandlingshem där man kanske som i mitt fall och tycke förutsätter att 

bevakningen är hårdare och mer noggrann än på ett öppet. Min förförståelse stämde inte alls. 

Enligt eleverna upplevde de flesta ingen särskild bevakning. För dem som upplevde 

bevakning så störde den inte behandlingen. Efter lite eftertanke vet jag inte om detta beror på 

att de är vana att bli bevakade, då de flesta av eleverna på ett 12 § behandlingshem har en 

historia när det gäller institutioner. Men det kanske också beror på att det inte övervakas på ett 

sådant sätt som jag förutspått. 

Min förförståelse som behandlingsassistent är att låsbara institutioner används på fel sätt. Då 

ser jag hur ungdomarna är för lång tid på denna institution. En låsbar institution borde finnas 

enbart för att låta ungdomarna landa i en miljö utan droger. Andra sätt än låsbara institutioner 

är sällan fungerande eftersom eleverna annars lätt kan få tag i droger. Som 

behandlingsassistent tänker jag också att vi som personal tar på oss ett alldeles för stort ansvar 

gentemot eleverna. 

Min uppfattning är att vi institionaliserar dessa ungdomar ännu mera genom att låsa in dem. 

Jag kan inte se hur detta i långa perioder kan vara en fördel för någon. Genom att ha lås på allt 

så låter vi inte heller ungdomarna lära sig något. Hur behandling kan vara att man tar bort alla 

möjligheter att ta eget ansvar förstår jag inte. Detta gäller då i de längre perioderna som sagt. 

Något som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att min förförståelse består av så 

mycket mer än det jag skrivit här. Det är endast min medvetna förförståelse jag har diskuterat 

i detta avsnitt men den förförståelse jag är omedveten om är så mycket större och kan också 

ha inverkat mycket på mitt arbete. Jag har heller inte lyft förförståelsen på något kulturellt 

eller samhälligt perspektiv utan endast ur den situation jag just nu befinner mig i. 

 

6.1. Reliabilitet och Validitet 

Jag har redan nämnt lite om validiteten i analysavsnittet men vill förtydliga detta. Jag anser att 

uppsatsen har grundförutsättningar för en god validitet då den grundar sina resultat i svar från 

elever som alla upplevt fenomenet påtvingad behandling. Eftersom endast ett behandlingshem 

                                                 
57 Foucault ”Övervakning och straff” 
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är med i studien så hade kanske utfallet blivit ett annat i en större undersökning där fler elever 

med påtvingad behandling hade ingått i studien. Uppsatsen kan därför inte tala för en större 

population utan kan enbart tala för detta behandlingshem och de som intervjuats. Det som är 

intressant är dock elevernas skilda bakgrund innan de kom till behandlingshemmet och som 

sannolikt påverkar validiteten på ett positivt sätt, eftersom flera olika livserfarenheter 

därigenom belyser det fenomen jag studerar. Reliabiliteten i min uppsats är dock enligt min 

egen uppfattning låg. Detta bl a för att jag utvecklades genom intervjuerna. Intervjuerna har 

alltså inte haft samma förutsättningar. Då uppsatsen försöker vara fenomenologisk så är det 

svårt att tala om hög reliabilitet i traditionell mening för den studie jag genomfört. 

 

7. Resultat  

Resultatet som man kan utläsa av studien är att utan större motivation så är möjligheten att en 

behandling lyckas väldigt låg enligt respondenterna. Resultatet kommer att presenteras i sex 

teman där man får följa och se elevernas egna ord. Däri ligger sedan min tolkning av 

erfarenheten ur ett fenomenologiskt perspektiv. De sex teman som lyfts i resultatdelen är  

• Allas problem, ett ”vi” på institutionen. 

• Frihetslängtan 

• Passivitet/Uppgivenhet inför behandlingen 

• Vad eleverna ser som behandling 

• Personalkontakt 

• Aktivitetsbrist 

 

Tema 1 

Allas problem, ett” vi” på institutionen. 

Det första som jag ser när alla intervjuerna är analyserade är hur ofta eleverna pratar om 

andras problem. Det är som att de kan se problemen som deras medboende har men inte alltid 

sina egna. Om detta kan ses som en skyddsfaktor, att lägga fokus på de andra som grupp 

istället för en själv vet jag dock inte. Eleverna vill åtminstone inte se sina problem som 

individuella. I intervjuerna när det pratas missbruk och beroende lyfter varje elev fram ett 

”vi”. Följande citat visar på exemplet hur eleverna också pratar för de andra eleverna på 

behandlingshemmet.  
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Elev 5: 

”De e bara skit i våra ögon o öron. Vi är bara med för att vi inte ska få rött block oja tror man 

skiter i det totalt.” 

 

Här använder eleven ordet våra och vi när han talar om behandlingsgrupper. Det tyder på att 

han inte bara talar för egen del utan också för andra. Rött block som eleven talar om är en del 

av en konsekvens. Institutionen använder sig av ett så kallat blocksystem. Detta innebär att 

när man medverkar i samtalsgrupper och annan verksamhet så förtjänar man en viss summa 

pengar och poäng. Följer man inte regler eller beter sig illa så kan pengen och poängen inte 

förtjänas, ett så kallat rött block. 

 

Elev 2: 

”De tycker ja fan, de känns som att vi är mindre värda. Som att vi inte får se på tv, oh asså 

liksom, å alla andra asså, dom som är ute får göra det men vi får inte göra det bara för att vi 

sitter här, liksom, de tycker jag är fel.” 

 

Här har en annan elev också frekvent använt sig av ordet vi. Han jämför sig och de andra på 

institutionen med ungdomar som inte vistas på institution. Eleven nämner också att de inte får 

se på tv. Detta kan tolkas fel men eleverna får se på tv efter verksamhet som avslutas kl.16.00. 

Eleven säger också att alla eleverna känner sig mindre värda istället för att uttryckligen 

påpeka att han själv gör det. 

 

Tema 2 

Frihetslängtan: 

Alla fem intervjuade nämner i intervjun hur de påverkas av inlåsningen. Situationen är jobbig 

och ger en effekt och en upplevelse hos eleverna att man inte vill tillbaka. Elevs 1 citat visar 

på en frihetslängtan. Frihetslängtan kan i detta tema tolkas som möjligheten att göra som man 

vill. Att ha möjlighet att träffa de man vill och när man vill. Även om de kanske är medvetna 

om att de inte klarar av sitt missbruk just nu i frihet så påverkar det väldigt mycket att behöva 

bli inlåst. Ingen människa trivs med att bli inlåst men detta är en lättare form av inlåsning 

eftersom det bara finns låsta fönster och grindar för nattetid. Dagtid har man möjlighet att 

komma ut ifrån behandlingshemmet på området som inte är inhägnat. Regler finns för det 

mesta och att vara ute på området är prestationsbaserat. Detta påverkar dock i så stor 

utsträckning att frihetskänslan försvinner från vardagen.   
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 Elev 1: ”Man kanske inte visar det men det är jävligt jobbigt. Sitta här o veta, fan ja kunde 

vart ute nu.” 

 

Eleven visar tydligt på att denne tänker eller har tänkt på att denne skulle kunna vara på en 

annan plats. Denna jobbiga situation som eleven benämner sig vara i skapar en längtan efter 

något annat, som tidigare nämnt en frihetskänsla 

 

Elev 2: ”Ja de e inte så jävla roligt o sitta här inne när man får reda på att en polare är 

ihjälkörd men.”  

 

Även här uttrycks en händelse som skapar en känsla av frihetslängtan utifrån att det inte var 

så roligt att vara inlåst vid tillfället. Frihetslängtan skapas eftersom det många tar som givet 

att delta i, kan vara mycket komplicerat eller omöjligt för dessa elever. Detta kan gälla 

bröllop, begravningar, födelsedagar och så vidare.  

 

Tema 3 

Passivitet/uppgivenhet  inför behandlingen: 

Vad som kan ses under detta tema är hur eleverna misstror att behandlingen ska fungera på 

dom redan från början. Detta gör att motivationen inte finns där alls innan de ens försökt. De 

visar i sina citat också att de lämnar över en hel del av ansvaret till personal. Eleverna lägger 

mer energi på att hitta felaktigheter i behandlingen och i situationen än fördelar och positiva 

delar som motivation. 

 

Elev 4: ”Näe inget sånt behandlingshem, ja skulle inte kunna sköta mej då. De går bar skit när 

ja är på öppet. De e inget som har funkat men de funkar liksom de blir inge förändring om ja 

är inlåst heller så” 

 

Citatet tolkas som att eleven är medveten om att den inte klarar av en öppen behandling 

genom att ta eget ansvar och skapa motivation för att behandla ett missbruk. Dock så menar 

han också på att han inte får någon motivation till förändring på ett låsbart behandlingshem 

heller. Behandlingshemmet blir alltså bara ett kort uppehåll i missbruket för eleven enligt 

honom själv. Hur och i vilken slags behandlingsform man ska komma åt en sådan här elev 

och försöka förändra honom är osäkert. Om man gå ett steg vidare och analyserar citatet så 

menar eleven på att han inte kan sköta sig på öppen institution. Det är för att eleven inte skulle 
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följa uppsatta regler och normer. Varför det kan fungera att följa dessa på en låsbar plats är 

kanske för att man inte ger samma möjligheter att misslyckas. Det finns lås på allt i stort sett 

och eleven får i vissa fall inte ens chansen att misslyckas eftersom ansvaret ligger på personal. 

Eleven menar också på i citatet att ingenting har hittills funkat och inte låst heller. Går man in 

med en negativ inställning mot behandlingen är det svårare för en behandlare att motivera 

eleven än om det hade varit frivilligt.  

 

Elev 5: ”Näe inte mycket för jag vill ju ha behandling liksom o ja vill att ja vill o ja vill ju 

sluta droga men ja kan ju inte göra det eftersom ja får ju ingen chans att komma ut o ja sitter 

ju inne dag in o dag ut.”. ”Asså ja vill ju så gärna sluta knarka men ja kan ju inte i och med att 

ja, ja kan inte göra det här inne alltså ja kan inte göra det när jag är på tvång.” 

 

Citatet visar att istället för att se detta som en chans att förändra sig så går den viktiga energin 

åt till att se alla hinder istället för möjligheter genom att eleverna inte kan göra något då de är 

under tvång. Båda dessa citat visar på att eleverna redan bestämt sig för att behandlingen i låst 

form inte fungerar. Ger man inte chansen till en behandling är risken väldigt stor att den 

misslyckas. Om man redan bestämt sig innan att behandlingen inte fungerar så försöker man 

oftast inte. Detta gör att man lägger ansvaret utanför sig själv och blir passiv i behandlingen. 

 

Tema 4 

Vad eleverna ser som behandling: 

Elever och personal är inte alltid överens om vad som är behandling och vad som passar 

eleverna bäst. Att kunna se ett stort mål framför sig där man är helt drogfri och inte sysslar 

med kriminella handlingar kan vara svårt för eleverna. Detta är ju det slutgiltiga målet men 

under behandlingens så gäller det att också ta sig förbi flera små delmål. Under dessa delmål 

händer det att elever tar återfall. Eftersom dessa delmål ibland kan påverka behandlingen 

under en viss tid så menar de flesta av eleverna på att behandlingen inte fungerar för dem alls. 

Eleverna har också i sitt missbruk upplevt direkt belöning av känslor. Denna direkta 

belöningen finns inte i behandling eftersom resultatet kommer långt efter 

beteendeförändringen. 
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Elev 3:  

”Behandling är, tycker ja i alla fall är att man får hjälp med det man har problem med. O att 

de fungerar.  Fungerar det inte, då tycker inte jag att det vart nån riktig behandling.” 

 

Elev tre menar på att en behandling är nästan som att ta bort en sjukdom på medicinsk väg 

Behandlingen på behandlingshemmet syftar till att ändra inställningen mot missbruk hos 

eleverna. Därför kan eleven se sitt missbruk som obotligt och omöjligt att ändra på eftersom 

denne inte vill ändra på något i sitt beteende. Vad som menas är att en behandling ska ge 

omedelbar tillfredsställelse och resultat. Den ska också helst upplevas bra utan att ge 

konsekvenser för övriga levernet. En behandling kan upplevas jobbig och slitsam och 

innefatta stora konsekvenser i sociala livet för eleven. Detta för att man måste ändra ett 

beteende. Resultatet och effekten av det ändrade beteendet vet man aldrig när man får se. 

Detta skapar såklart misstro mot behandlingen eftersom eleverna inte ser effekten direkt. 

 

Elev 5: ”Näe, de e som ja brukar säga till min soc, det här är en fritidsgård. Det är ingen 

behandling.” 

 

När man tittar på detta citat så menar eleven att det inte är någon behandling utan en 

fritidsgård. Vad han menar med det är kanske att han mest fördriver tid. Som tidigare analys 

menar eleven på att ingen behandling finns då han inte upplever dess effekter direkt.  

 

Elev 2: ”Näe asså, ja tycker inte de e så mkt behandling, ja tycker de e mer förvaring.” 

 

Analysen fortsätter som tidigare då eleven inte heller tycker att det är behandling utan mer 

förvaring. Vad som menas är om möjligt att eleven inte sett någon effekt alls av behandlingen 

men upplever att den inte existerar. Eleven känner sig som att denne bara blir förvarad. 

 

Eleverna har ofta inte upplevt de många negativa saker som kommer med ett missbruk då de 

är så unga. De positiva upplevelserna väger fortfarande upp de hittills negativt upplevda 

erfarenheterna. Detta kan göra att eleverna motsätter sig behandling för att de inte vill sluta 

droga. Enligt eleverna ska behandlingen vara något som förändrar hela deras tankesätt och 

beteende och inte bara lite.  
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Tema 5 

Personalkontakt.  

Detta tema berör hur viktig kontakten är för ungdomarna med personalen. Personalens uppgift 

är att vara en trygg förebild och hjälpa ungdomarna med deras problem. 

 

Elev 1: ”Ja de e ingen såhär att ja typ lite, man pratar lite med personal såhär, asså just 

behandlingsgrupper hjälper väl inte så men när man sitter o snackar med personal bara 

personligt o så, de hjälper bättre.” 

 

Citatet visar att även om eleven inte alltid uppskattar behandlingen så uppskattar han 

interaktionen mellan sig och personal. Med det menar jag inte behandlingsgrupper utan det 

vardagliga samtalen eller enskilda behandlingssamtalet där endast eleven och max två vuxna 

deltar. Eleven menar att behandlingsgruppsamtalen består i att de vuxna bara predikar 

behandlingsmetoden för ungdomarna och tar inte hänsyn till ungdomarnas åsikter.  

 

Elev 3: ”Jo ja hade en jävla bra enskild grupp med en personal, den kändes bra o trygg och 

mycket av det han sa stämde in på mig. O sånt.” 

 

Som elev tre påpekar gäller det att också kunna individualisera behandlingsinnehållet. Alla 

eleverna på institutionen har missbruksproblem. Detta innebär inte att problemen ser lika ut 

för varje elev. Elev tre hade fått en känsla av delaktighet i sitt samtal då detta stämde in 

mycket på honom. För eleven var också kontakten med personalen viktig. Hade det varit 

samma saker som stämde in på eleven i stor grupp så hade det kanske inte gått lika bra.  

 

Tema 6 

Aktivitetsbrist. 

Med detta tema vill jag belysa dels hur mycket olika aktiviteter betyder för elevernas 

välmående. 

 

Det som eleverna upplever gemensamt på institutionen är bristen av verksamheter på fritid. 

Institutionen är liten till sin storlek och utbudet av aktiviteter kan ses som begränsat.  

Citaten är tagna ur en diskussion där eleverna gavs möjlighet att själva tänka på hur de skulle 

kunna förändra institutionen och behandlingen till det bättre för dom :  
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Elev 1: ”Inte så mkt småregler o mer saker o göra. Tror det skulle förändra mycket.”  
 

Eleven visar här på att den anser att det finns för lite att göra. Eftersom eleverna är mycket på 

institutionen så är det lätt att man tröttnar på saker. Eleverna vill ha mer saker att göra men vet 

inte konkret vad detta kan vara.  

 

Följande citat visar också på hur viktig aktiviteterna är för ungdomarna:  

 

Elev 4: ”Nej då måste man sköta sig en hel jävla månad o en gång har ja vart o bowlat 

förresten.” 

 

Citatet är ett av de viktigaste då helt plötsligt eleven väljer att dela med sig av att han endast 

en gång vart och bowlat. Det var en stark upplevelse för honom. Aktiviteten var en positiv 

händelse för honom. Får eleverna vara med om roliga aktiviteter så kan behandlingen läggas 

in i dessa och då arbetar man med positiva elever. 

 

Elev 2: ”Ja, det borde vara mera aktiviteter, dagarna går fortare o det är inte lika jobbigt o va 

här då.” 

 

Här visar eleven på att aktiviteter minskar negativa tankar om tid och känslan om hur det är 

att vara på institutionen förändras.  Om det inte är så fullt jobbigt varje dag är det också 

möjligt att behandlingen går bättre. 

 

När jag summerar de teman som framkommit så anser ja att det behövs jobbas för ett klimat 

där eleverna inte upplever ett vi som grupp utan ett jag som enskild person. Man måste 

individualisera problemet till varje elev för det är eleven som sedan ska bryta sitt egna 

missbruk.  Jag har inte lösningen på detta utan dessa teman vill enbart belysa hur eleverna 

erfar den behandling de blivit påtvingade. Frihetslängtan är något som nog alla skulle erfara 

genom att ha galler för fönster, dörrar etc. Eleverna upplever inte att detta uppmuntrar till 

behandling utan snarare stärker en längtan ifrån behandling. Att elever är passiva och 

uppgivna inför behandlingen kan ses genom att många av eleverna har en längre historia av 

att vara på institutioner med olika behandlingsinriktningar, samt att de själva inte tror att de 

klarar av att sluta med missbruk och kriminalitet. Eleverna ser sin behandling som något de 

ska få se resultat på väldigt omgående. Får de inte se detta resultat blir det snabbt en negativ 
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inställning mot hela behandlingstiden. Det är inte heller säkert att eleverna upplever 

behandlingsinsatser på samma sätt som personal. Det som av yrkesutbildade ses som 

behandling behöver inte enligt eleverna vara den behandling de är i behov av. Eleverna 

känner sig förvarade och menar på att ingen behandling bedrivs då de inte upplever någon 

förändring. Eleverna menar på att kontakten med personal är viktig och grunden till vad de tar 

till sig av upplevelsen från institutionen. En bra kontakt kan göra att eleverna lär känna sig 

själva bättre och skapa grund för en trygg behandling. Många av eleverna upplever att de blir 

förbisedda när de väl argumenterar och att de inte har någon talan. Eleverna vittnar om att den 

personal som lyssnar och kan delge sina livserfarenheter är de som eleverna är mer 

intresserade av. Eleverna upplever också att det blir en slags tristess vid lite aktivitet. Alla 

eleverna upplever och menar på att med fler och varierande aktiviteter så blir det en bättre 

stämning för då blir inte vardagen så tråkig och humöret blir bättre. Vissa av eleverna tror att 

detta skulle förändra mycket, men om behandlingen skulle påverkas går inte att tyda av 

svaren. 

 

8. Diskussion 

8.1. Slutdiskussion frågeställning 

Min grundfråga var hur ungdomar upplever att bli påtvingade behandling. Den har kantats av 

teoretiska inslag i början då jag var nyfiken på om bevakning utifrån Foucault fanns 

närvarande och om eleverna upplevde detta. 

Jag har kommit fram till dessa resultat som presenteras i följande teman då de är 

återkommande i elevernas intervjuer. 

Tema 1, Allas problem, ett ”vi” på institutionen, bygger på att ingen elev vill se sig som en 

individ på behandlingshemmet. Detta för att de upplever en trygghet i samhörigheten med de 

andra och inte ser sina problem med individuella ögon. Det gemensamma ordet när det 

kommer till all slags beroendebehandling, stavas motivation. Hur lätt är det att hitta 

motivation på ett behandlingshem där det bor flera andra missbrukare och detta (missbruket 

av droger) ofta är deras gemensamma nämnare? Citatet om vi-känsla ligger i att jag tror 

eleverna har svårt för att acceptera sin situation och att ta sitt ansvar fullt ut. Det är lättare att 

lägga ut ångesten över en hel grupp istället för att bära den själv och ta ansvar för det man 

själv gör.  Jag tror också att fängelsekulturen som skildras i filmer också finns på 

behandlingshemmen, speciellt de låsta. Detta gör att eleverna känner ansvar inför de andra 

eleverna.   
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Tema 2 om Frihetslängtan bygger på att tvånget skapar en känsla eller längtan av att vilja vara 

fri. Denna frihetslängtan speglar sig på olika sätt hos varje individ men är synlig hos alla. Eget 

ansvar inför behandlingen måste finnas för att eleven ska ta sig ur sitt missbruk. Oavsett hur 

mycket hjälp som erbjuds eleverna så gör vi kanske en björntjänst genom att ta ifrån dem för 

mycket ansvar.  

Vad eleverna ser som behandling är i stort det viktigaste temat för hela uppsatsen, eftersom 

uppsatsen syftar till att ge en bild av hur eleverna upplever påtvingad behandling. Det som jag 

funnit är: 1. Att eleverna inte upplever någon behandling, utan menar på att det mer liknar 

förvaring. Det är ett negativt resultat då dessa unga ungdomar ska få en möjlighet till 

behandling men istället upplever att de bara sitter av tid. De flesta av eleverna delar 

uppfattningen att det inte går att tvinga på någon en behandling. De säger också alla att de har 

blivit påtvingade denna behandling. Dock visar det sig att man under tiden på 

behandlingshemmet kan ändra inställning till behandling och hur man ser på denna. När man 

tittar noggrannare på vad behandlingshemmets eget syfte i behandlingen är så är det just att 

förändra inställningen. Målet är inte att  bota ett beroende eller missbruk och göra eleven till 

en mönstermedborgare över en natt.    

 

2. Personalkontakten är det viktigaste instrumentet på behandlingshemmet. Det är denna 

kontakt som eleverna känner en trygghet i och som kan skapa förutsättningarna för en bättre 

framtid. Personal måste ses som förebilder eftersom eleverna kanske inte upplevt så mycket 

positiva förebilder ute i samhället. Vad som framkommer är att eleverna vill få en möjlighet 

att synas och föra sin talan och därmed också få respons.  

 

3. Aktivitetsbristen är en tydlig fråga på behandlingshem i undersökningen. Det finns mycket 

så kallad ”dötid” som inte utnyttjas och denna skulle behöva fyllas upp med värdefulla 

aktiviteter. Att skapa tålamod genom att inte aktivera eleverna kan vara ett läromedel en kort 

stund, men är inte brukbart i längden. Då behandlingen är till för att bryta negativa 

livsmönster så bör institutionen tillgodose positiva, lärorika och roliga aktiviteter för 

ungdomarna så att de ska kunna se en annan vardag än den de tidigare upplevt. På vilket sätt 

de sedan bör göra detta ligger inte inom denna uppsats syfte. Enligt min mening kan man inte 

heller bli helt ”normaliserad” genom att bara sitta på en institution. Man måste delta i det 

sociala livet och samhället och i det sammanhanget få positiva upplevelser som 

förhoppningsvis kan ge en skymt om och möjligtvis övervinna missbrukets och det tidigare 

levernets positiva delar.  
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8.2. Slutdiskussion om tidigare forskning  

Tidigare forskning, liksom mina egna resultat, pekar på att vi måste bli bättre på att skapa 

motivation. Behandling utan motivation är i stort sett omöjligt. Att motivera någon att sluta 

upp med ett inlärt destruktivt beteende är en insats värd mycket. Men hur motiveras en 

människa som placeras bakom galler? Mina resultat i uppsatsen pekar mot att fokus då 

hamnar på frihetslängtan. 

Andra resultat handlar om hur viktig kontakten är för eleverna med personal, för att bygga en 

grund till behandlingen. Personalen blir en trygghet, en slags förebild. Många av dessa elever 

har det tufft i familjelivet, speciellt i de perioder de missbrukar. Att bli nykter och se på livet 

med hjälp av trygg personal kan skapa riktig bra förutsättning för behandling. Delaktighet är 

ytterligare en viktig faktor. När man skapat en bra förutsättning så kan inte alla andra 

bestämma åt en elev vad den ska göra för framsteg. Man måste låta en elev delta för att göra 

det så positivt och motiverande som möjligt att sluta med missbruks beteendet. 

Om man jämför de teman i tidigare forskning med de teman jag funnit så ser man hur viktig 

relationen är. I tidigare forskning diskuterades relationen som grund för upplevelsen. Resultat 

finns också i mitt tema om personal kontakt. Upplevelsen av en behandling bör i möjligaste 

mån vara positiv för att kunna bryta ett tidigare beteende. Detta övergår i sedan i det tema i 

tidigare forskning som benämndes enad behandling. För att kunna behandlas så måste både 

behandlare och elev i detta fall vara överens. 

En tydlig skillnad mellan mina resultat och tidigare forskning i detta sammanhang, är att 

eleverna under temat, vad eleverna ser som behandling inte alls upplever att de blir 

behandlade. Detta är en viktig aspekt som bör uppmärksammas. Tidigare forskning pekar mot 

hur enad behandling skapar motivation. Mina resultat pekar mot att eleverna på 

behandlingshemmet inte alls är överens med personalen om vad behandling är. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning där vikten av delaktighet lyfts. I tidigare forskningen beskrivs 

hur få klienter som tog ansvar för sin behandlingsplan och allt annat som ingår i en 

behandling.  

Under temat passivitet/uppgivenhet i resultaten kan man se hur också dessa elever redan gett 

upp innan behandlingen påbörjats och gett ansvaret till personal. Oftast kommer det positiva 

lärandet i samband med vuxenkontakt medan det negativa framkommer i enskildhet med 

andra på institutionen. Det gäller alltså att försöka fokusera på de positiva delarna så att de 

negativa som att lära sig om droger och kriminella handlingar inte styrks.  Ungdomar som är 

omhändertagna och med tvångsåtgärder placerade på institution befinner sig i en mycket 
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speciell situation. Delaktighet i den egna vården är kanske svårare att realisera vid 

institutionsvård, men är lika viktigt som i övrig vård.  

 

8.3. Slutdiskussion om teori 

Jag hade en hypotes innan uppsatsen, om att eftersom behandlingen på institutionen är 

påtvingad, så känner sig eleverna mer övervakade av samhället och institutionen. Detta var 

min förförståelse av vad som störde behandlingen på ett konkret sätt. Denna hypotes grundade 

sig i teorin om panoptikon men eleverna har inte påstått sig vara extra bevakade förutom på 

regelsidan. När detta börjar kännas normalt för eleverna kan man börja tala om 

institionalisering. En kort förklaring om vad som menas med institutionalisering: att eleverna 

trivs bättre på institutionen än ute samhället och därför får det extra svårt att komma ifrån 

institutionerna. När det gäller teorin om panoptikon så kan man ibland undra om eleverna 

själva är medvetna om att de är övervakade så tydligt som en utomstående skulle tycka. Att 

följa institutionens regler och normer och också uppföra sig korrekt kanske endast görs för att 

uppnå den vinst som det innebär. Man får saker om man sköter sig som fungerar som en 

morot. På denna institution får eleverna pengar om de sköter sig korrekt. Att de gör detta 

behöver inte alls innebära att de vill förändra sig. De kanske bara förändrar beteendet 

tillfälligt för att tillfredsställa institutionen. När eleverna vet att personal är närvarande så 

beter de sig på ett särskilt sätt eller när de pratar om planering med sin socialsekreterare eller 

kontaktperson. 

Andra dimensionen gäller behandlingshem där behandlingen är påtvingad, och handlar om 

normalisering. Man gör och beter sig som man tror alla andra vill att man ska vara. Där är det 

viktigt att vara uppmärksam. Oavsett om man jobbar med en elev som fungerar jättebra på en 

institution så kanske man inte observerar det grundläggande problemet då eleven uppför sig 

som han tror andra vill uppleva honom, vilket kan kopplas till panoptikon så som det är 

beskrivet i teoriavsnittet. Dessa elever har en lång väg att vandra i behandlingsledet men de 

måste vara sig själva såsom de agerat ute i samhället för att det är där missbruksproblemet 

ofta ligger och inte inne på institutionen. Min tankebana innan uppsatsen styrdes av hur 

bevakning påverkar behandlingen. Resultatet visar inga tydliga tecken på att detta teoretiska 

perspektiv utifrån bevakning & panoptikon skulle vara en större del som påverkar 

behandlingen utifrån mina resultat. Den enda anpassning som gick att visa var det gällande 

beteendet när det kom att klara blocket för att få pengar. Blocket går dock ej att koppla till 

bevakningen utifrån min ursprungliga idé. 
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8.4.  En kortfattad diskussion om relationen mellan med vad SIS i sina mål vill med 

påtvingad behandling och hur detta upplevs av eleverna. 

 

SIS menar att LVU skall hjälpa den unge till utveckling och mognad och skapa 

förutsättningar för ett liv utan våld, droger och kriminalitet. Här krävs alltså att 

behandlingshemmet har en behandlingsmetod som kan påverka elevens motivation att vilja 

förändra sig. Eleverna själva har i resultatdelens olika teman talat om att behandlingen som 

bedrivs inte fungerar för dom. Att skapa förutsättning för mognad och utveckling för en elev 

genom att låsa in den motsäger sig själv enligt mig. Hur ska man kunna låta en elev mogna 

genom att på ett behandlingshem ta ifrån eleven en hel del ansvar. Frågan ligger inte på den 

nivå att vi inte ska använda oss av LVU utan hur vi ska kunna effektivisera vårdformen så att 

de teman som uppkommit i uppsatsen inte påverkar behandlingen i samma utsträckning. 

 

SIS menar att behandlingsutredningen skall resultera i en individuell behandlingsplan som på 

bästa sätt tillgodoser den enskildes problem och behov. Hur ska vi idag kunna se vad som är 

det bästa för eleven och tillgodoser vi alltid det behovet? Jag håller med Torbjörn Tännsjö att 

SIS ser till den enskildes behov för tillfället. Att bryta med missbruket betyder att man måste 

bryta med elevens vardag. Då kan man faktiskt tala för låst och påtvingad behandling eller 

som eleverna sade, förvaring. Vad som missas enligt mig är dock hur vi ser till den enskildes 

upplevelse. Har vi möjlighet idag att se till individernas enskilda upplevelser av behandling 

eller försöker vi bara lösa ett akut problem?  

Det som skiljer sig mest är elevernas uppfattning om behandling och SIS ambition och mål 

för behandling. Eleverna är övertygade om att endast de själva kan göra något åt sitt missbruk 

och behandlingen fungerar bara om de helt blir av med missbruk och kriminalitet precis som 

när man behandlar en sjukdom med till exempel medicin. SIS menar att behandling är en 

fråga om förändring hos eleven och den kan ske med tvång (annars skulle vi inte ha LVU 

med låsbara platser).  
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