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Sammanfattning: 
Den statliga tvångsvården för placerade barn och unga på särskilda ungdomshem, har 

återkommande varit under internationell kritik från FN:s Barnrättskommitté och 

Tortyrkommitté för upprätthållandet av tvångsåtgärder som isolering. Statliga aktörer och 

civilsamhällesorganisationer har adresserat stora brister inom vården som i förlängningen 

riskerar att barn och unga far illa snarare än att få hjälp och behandling. Det senaste decenniet 

har ett rättighetsarbete påbörjats inom institutionerna. Trots beaktandet av mänskliga rättigheter 

och ett lyft av barns rättigheter inom verksamheten påvisas återkommande brister som vanvård, 

rättsosäkerhet och rättsliga övertramp från statligt anställd personal på de särskilda 

ungdomshemmen. Barn och unga står i beroendeställning till de statligt anställda som arbetar 

på institutionen. Att vara statligt anställd innebär dessutom ett ytterst ansvar att säkerställa 

mänskliga rättigheter, även inom den vård som bedrivs med tvång och kontroll.   

   Syftet med den här studien var att utifrån insamlat material från statliga aktörer, statens 

institutionsstyrelse, och civilsamhällesorganisationer undersöka hur att mänskliga rättigheter 

förverkligas, samt hur användandet av särskilda befogenheter legitimeras trots deras 

rättsosäkerhet. Studien har genomförts med tematisk analys som metod.  

   Resultatet påvisar att det förefaller finnas hinder för att mänskliga rättigheter ska förverkligas, 

genom upprätthållandet av brister som rättsosäkerhet, ojämlikhet och svårigheter med 

samverkan. Vidare tydliggörs att barns och ungas upplevelser av särskilda befogenheter ofta 

beskrivs i termer av våldsamma och bestraffande, medan statens vuxna ögon legitimerar dem 

som nödvändiga. Genom ett barndomssociologiskt och feministiskt angreppssätt diskuteras hur 

vuxnas institutionaliserade makt förefaller begränsa och förhindra realiserandet av ett 

barnperspektiv inom verksamheten. Vidare påvisas utifrån civilsamhällsorganisationers kritik 

hur etablerade arbetsmetoder som är förenade med döds- och skaderisker, används vid 

utövandet av tvångsingripanden och legitimeras som nödvändiga samt bedöms vara förenade 

med ”barnets bästa” och med ”respekt för människovärde och integritet”. Balansgången med 

att upprätthålla mänskliga rättigheter för barn och unga inom tvångsvården förefaller vara 

förenade med stora utmaningar.  

 

Nyckelord: LVU, barnperspektiv, barns rättigheter, isolering, särskilda ungdomshem 
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1.Inledande bakgrund 
Den statliga tvångsvården av barn och unga1 som bedrivs i Sverige har återkommande varit 

under skarp kritik för sina brister när det kommer till att tillgodose barn och unga mänskliga 

rättigheter. Förenta nationernas Barnrättskommitté och Tortyrkommitté har återkommande i 

sina granskningar riktat kritik mot att svenska statens tillåter isoleringar av underåriga utifrån 

artikel 37 om statens absoluta tortyrförbud. Kommittéerna uppmanar till ett 

totalförbud.2  Barnombudsmannen visade år 2010 allvarliga brister i sambandet med utövandet 

av särskilda befogenheter där underåriga blivit misshandlade av behandlingspersonal, 

tillbringat för lång tid i isoleringsceller och begränsats på ett otillåtligt sätt i kontakten med 

omvärlden.3 De särskilda befogenheterna regleras enligt lagen (1990:53) med särskilda 

bestämmelser för vård av unga (LVU) och omfattar olika tvångsingripanden såsom 

begränsningar i rörelsefriheten, begränsningar i kommunikation med omvärlden, inlåsningar, 

placering i avskildhet och kroppsvisitationer.4 Motivet bakom tvångsåtgärderna är att skapa en 

trygg och säker miljö för både personal och underåriga som är tvångsplacerade.5 Trots lagstödet 

i utövandet av dessa tvångsingripanden är kritiken omfattande. Justitieombudsmannens 

OPCAT-rapport från 2019 påvisar fysiska övergrepp från personal som strider mot svensk lag.6 

Skyddsvärnet påvisar i en rapport från 2020 att flertalet tvångsplacerade ungdomar blivit utsatta 

för sexuella övergrepp av statligt anställd personal.7 Barnrättsbyrån släppte år 2021 en rapport 

som påvisar att omhändertagna barn och unga i svensk tvångsvård blir utsatta för ett 

systematiskt statligt våld i samband med särskilda befogenheter utifrån etablerade 

arbetsmetoder.8 Bortom kritiken finns det gråzoner och etiska dilemman för staten, 

myndigheten och de verksamma som driver tvångsvården. Vården strider i sig självt mot 

grundläggande fri- och rättigheter genom att den bedrivs genom tvång. EU-rätten och 

 
1 Begreppen “barn och unga” avser de som placeras vid de särskilda ungdomshemmen. Enligt svensk lag och internationell 
rätt (Föräldrabalk (1949:381) 9 kap. 8 § och FN:s konvention om barnets rättigheter 1 artikeln) är individer barn fram tills 18 
år. Enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga §3 kan tvångsvård beredas fram tills barnet fyllt 20 år. 
Därför används begreppen “barn och unga”.   
2 Committee against torture, Concluding 
observation of the eight periodic report of Sweden (CAT/C/SWE/CO/8), 20 December 2021, s.4 
3 Barnombudsmannen. I’M sorry - Röster från särskilda ungdomshem (2010), s.45 
4 SFS, Lag (1990:53) med särskilda bestämmelser för vård av unga §§15 - 19 
5 Statens institutionsstyrelse. (https://www.stat-inst.se/for-ungdomar-och-klienter/information-till-ungdomar-och-
klienter/information-till-dig-som-vardas-pa-sis-sarskilda-ungdomshem-med-stod-av-lvu/) Hämtad 2022-02-03 
6 Justitieombudsmannen. Nationellt besöksorgan - NPM. Rapport från opcat-enheten 2019 (2020), s. 50 
7 Skyddsvärnet, ”Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”. En rapport om ungdomars berättelser om 
sexuella övergrepp och trakasserier på statliga ungdomshem, (2020), s. 5 
8 Barnrättsbyrån, “... och jag kunde inte andas” - en granskning om våld mot barn på de statliga 
ungdomshemmen (2021) s. 6 och Skyddsvärnet ” ”Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”. En rapport 
om ungdomars berättelser om sexuella övergrepp och trakasserier på statliga ungdomshem”, s.5 



 

 6 

Europakonventionen har företrädesrätt framför svensk rätt vilket innebär att svensk lag ska 

tolkas i ljuset av den.9 Några av de rättigheter som begränsas och är aktuella för denna målgrupp 

är Europakonventionens artikel 3 som stipulerar statens absoluta tortyrförbud.10 Artikel 5 som 

reglerar varje människas rätt till frihet och personlig säkerhet, och artikel 8 som medger rätten 

till skydd för privat- och familjeliv.11 Trots lagstöd och undantagsregler avseende artikel 5 och 

8 kan kvarstår praktiken i att tvångsåtgärder på ett moraliskt plan kan tolkas inskränka i 

mänskliga fri- och rättigheter för de barn och unga som tvångsplacerats på låst institution.12 De 

som arbetar inom institutionsvården, som bedrivs av Statens institutionsstyrelse är statligt 

anställda och har i sin roll som representanter för det allmänna skyldigheter att förhålla sig till 

svensk grundlag och lagstiftning, samt att främja och tillgodose mänskliga rättigheter enligt den 

statliga värdegrunden.13 Värdegrunden har tillkommit för att skapa rättssäkerhet, effektivitet 

och frihet från maktmissbruk och korruption.14 Trots detta visar internationell och nationell 

kritik att svensk statlig tvångsvård av barn och ungdomar misslyckas att förhålla sig till 

etablerade rättssäkerhetsprinciper som proportionalitetsprincipen vid utövandet av särskilda 

befogenheter, där bland annat statskontoret konstaterat att det finns problem med just 

rättsosäkerhet på institutionerna.15  

 

Det finns inneboende stridigheter i tvångsvården där barn och unga blir utlovade skydd, vård 

och behandling i statens regi, men i stället vittnar om utsatthet för hot, våld och övergrepp från 

statligt anställda. Att bedriva vård med tvång, men ändå upprätthålla mänskliga rättigheter 

förefaller vara en svår balansgång. I barnkonventionen som ratificerades av Sverige år 1990 

fastslås grunden för barn och ungas rätt till skydd, och därtill rätten att ses som självständiga 

rättighetsbärare som ska vara delaktiga i beslut och få komma till tals.16 Genom ratificeringen 

åtog sig Sverige ansvaret att förbinda sig till att den nationella lagstiftning och beslutsfattande 

skulle tolkas i ljuset av konventionen.17 År 2020 fattades trots ratificeringen beslutet att 

inkorporera barnkonventionen även om det ansågs råda normharmoni med svensk lag innan 

dess. Det uttalade syftet med inkorporeringen var att stärka skyldigheterna i offentlig 

 
9 Bernitz, Ulf, Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder (Stockholm: Norstedts juridik, 2020), s. 39 f 
10 EKMR, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter (1950), artikel 3 
11 EKMR, artikel 5 och 8 
12 EKMR, artikel 5 c) och 8 
13 Statskontoret, Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning (2019), s. 6 
14 Ibid, s. 6 
15 Statskontoret, s. 47 
16 Larsson, Monica och Hultman, Elin. ”Barns rätt till delaktighet vid beslutsprocesser inom den sociala barnavården. Vad 
betyder barnkonventionen och den rättsliga utformningen för tillämpningen i praktiken?”, Barn. Forskning av barn og 
barndom i Norden:3–4:2019, s. 85 
17 Ibid, s.87 
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verksamhet vid exempelvis myndighetsutövande och rättstillämpning.18 Inkorporeringen står 

inte okritiserad. Det kvarstår ett stort arbete för att barn och unga ska tillgodoses sina 

grundläggande mänskliga rättigheter. En extra utsatt grupp är de som placerats utanför hemmet 

för samhällets vård. Mot bakgrund av detta ämnar denna uppsats att undersöka förverkligandet 

av barn och ungas rättigheter i relation till svensk statlig tvångsvård med särskilt fokus på de 

särskilda befogenheterna. 

 

1.1 Problemformulering  
Det finns flera motsättningar i spannet mellan tvångsvård och mänskliga rättigheter som den 

här studien avser att djupdyka i. Att Sverige väljer att upprätthålla möjligheten till isolering av 

underåriga, trots internationell kritik som uppmanar till ett totalt förbud är ett avstamp för den 

här studien. Civilsamhällesorganisationers rapporter som påvisar systematiskt statliga 

övergrepp i samband med utövandet av särskilda befogenheter och etablerade arbetsmetoder är 

ett annat avstamp. Den tredje vinklingen är att anställda på de särskilda ungdomshemmen, där 

tvångsvården bedrivs har skyldigheter att upprätthålla och arbeta utefter den statliga 

värdegrunden och förhålla sig till etablerade rättssäkerhetsprinciper. Trots detta, rapporteras 

barn och ungas upplevelser av missförhållanden, våld och sexuella övergrepp in varje år inom 

ramen för den statliga institutionsvården som bedrivs med tvång.  Bristerna som rapporteras rör 

som tidigare nämnt ofta tvångsåtgärderna enligt särskilda befogenheter som är reglerade enligt 

LVU §§ 15 och 18 – 20. Elena Namli, forskare i tillämpad Etik vid Uppsala universitet, redogör 

för att mänskliga rättigheter bör ses som ett flerdimensionellt fält utifrån etik, politik och juridik 

där mänskliga rättigheter kan verka som moraliska principer för att uppväcka politiskt agerande. 

19 Rättigheter inom den statliga institutionella tvångsvården kommer i den här uppsatsen inte 

enbart att ses som något rättsligt. Utgångspunkten är snarare att moraliska och politiska 

dimensioner är ytterst centrala för hur rättighetsarbetet förverkligas, men även för hur särskilda 

befogenheter legitimeras och utövas. Denna utgångspunkt är central eftersom de tvångsåtgärder 

och placeringar som genomförs med stöd i lag, trots allt rent moraliskt kan ses som 

inskränkningar, som behöver synliggöras för att åstadkomma politiska förändringar och sätta 

barns rättigheter i främsta rummet.   

 
18 Ibid, s.88 
19 Namli, Elena, Human rights as ethics, politics and law, (Uppsala: Acta Universitatis Upsalensis, 2014), s.9 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur mänskliga rättigheter tillämpas i relation till 

statlig institutionell tvångsvård för barn och unga i Sverige. Mer specifikt är intresset att 

undersöka hur det redogörs för att mänskliga rättigheter förverkligas vid implementeringen på 

statliga ungdomshem. Vidare är även ett intresse att undersöka hur särskilda befogenheter 

legitimeras genom offentliga aktörer som utövar eller granskar den statliga tvångsvården, och 

hur denna legitimering förhåller sig till civilsamhällets kritik. För att få en analytisk bredd och 

fånga ett barnperspektiv kommer även civilsamhällets aktörers kritik mot tvångsvård av barn 

och ungas arbete med mänskliga rättigheter i allmänhet, och mot arbetet med särskilda 

befogenheter i synnerhet att beaktas. Den här uppsatsen avser att svara på följande frågor: 

•  På vilket sätt redogörs för förverkligandet av barns rättigheter vid den statliga 

tvångsvårdens arbete med implementering av mänskliga rättigheter? 

•  Hur legitimerar offentliga aktörer utövandet av särskilda befogenheter avseende den 

statligt drivna tvångsvården för barn och unga?  

• Hur förhåller sig legitimeringen till den kritik som lyfts fram från civilsamhällets 

aktörer avseende lagstiftning och praktik? 

 
1.3 Avgränsningar 
Trots det rättsliga avstampet för den här studien är den inte av rättsvetenskaplig karaktär med 

syfte att fastställa gällande rätt. Detta är ett medvetet val. Fokus för den här studien ligger 

snarare på moraliska och politiska aspekter utifrån ett maktkritiskt förhållningssätt, både 

relaterat till implementeringsarbetet och inriktat mot särskilda befogenheter. En rättslig 

bakgrund behövs eftersom både Barnkonventionen och de särskilda befogenheterna är 

reglerade i svensk rätt, vilket det rättsliga perspektivet centralt för att se gråzonen mellan 

tvångsvård, särskilda befogenheter och mänskliga rättigheter. Att anta ett barnperspektiv i den 

här studien innebär att på olika sätt uppmärksamma hur konsekvenserna av bristerna inom 

statlig institutionsvård som bedrivs med tvång också bidrar till negativa konsekvenser för barn 

och ungas erfarenheter. Gunilla Halldén menar att ett barnperspektiv inte handlar om att forska 

om barn, utan för och ibland med barn.20 Det här är ingen etnografisk studie där barn varit 

delaktiga och fått uttrycka sina egna tankar, däremot utgörs en del av materialet i studerade 

rapporterna barns egna berättelser. Halldén tydliggör visare att ett barnperspektiv handlar om 

 
20 Halldén, Gunilla, ”Barns inflytande över barndomen”, Sociologisk forskning 142:4 (2005), s. 6 
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att uppmärksamma hur konsekvenserna av exempelvis olika politiska beslut eller erfarenheter 

påverkar barns livsvillkor.21 Därför är ett centralt val att gå i dialog med det 

barndomssociologiska forskningsfältet.  

1.4 Etiska överväganden 
I den här studien finns inga deltagande eller identifierbara personer. Materialet som samlats in 

består av andrahandsdata där namn och personuppgifter redan är fingerade. Det mesta av 

materialet kommer från myndigheter och är allmänna handlingar, vilket innebär att 

offentlighetsprincipen aktualiseras.22 De delar som inte omfattas av offentlighetsprincipen är 

rapporter från civilsamhällesorganisationer som syftar till att sprida och uppmärksamma barn 

och ungas röster. Material som samlats in består till viss mån av berättelser från barn och unga 

i en utsatt position där upplevelser av våld och sexuella övergrepp figurerar. Detta kräver en 

varsam och respektfull hantering. En kritik som lyfts fram av Sarah Erwin i Qualitative 

secondary data analysis: ethics, epistemology and context mot användandet av andrahandsdata 

är att tidigare kvalitativa studier som bygger på intervjuer ofta består av personliga interaktioner 

där ett förtroende byggts upp mellan deltagare och forskare. Interaktionerna och relationerna 

mellan den primära forskaren och deltagarna präglar materialet. Samtycke föreligger dessutom 

ofta för just den specifika studien den primära forskaren genomför.23 Därför är det relevant att 

redogöra för hur den här studien förhåller sig till Vetenskapsrådets riktlinjer om God 

forskningssed. Fyra begrepp som Vetenskapsrådet använder sig av är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymisering/avidentifiering och konfidentialitet. Sekretess är aktuellt när det omfattar 

sekretessbelagda uppgifter eller vissa offentliga handlingar, i den här studien rör det sig, som 

tidigare nämnt om offentliga handlingar och publicerade rapporter. 24 Tystnadsplikt används 

vid sekretessbelagda uppgifter, i den här studien finns det inte några sådana. Anonymisering 

handlar om att inte röja medverkandes personuppgifter. I tidigt skede av studien gick tankarna 

om materialet skulle anonymiseras ytterligare, men detta bedömdes ej behövas utifrån att 

medverkande i materialet redan är anonymiserade och avidentifierade vid publikation.25 

Vetenskapsrådet framhåller att det kan finnas risker att en hel grupp stigmatiseras eller 

diskrimineras genom vissa forskningsresultat.26 I det här fallet finns det ett medvetet 

 
21 Halldén Gunilla, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, Pedagogisk Forskning i Sverige, 8:1–2 
(2003), s. 13 f 
22 SFS, 1949:105, Tryckhetsförordning. 2 kap, 2- 18 §§ 
23 Irwin, Sarah, “Qualitative secondary data analysis: Ethics, epistemology and context.”, Progress in Development Studies 
13:4 (2013), s. 297 
24 Vetenskapsrådet, God Forskningssed. (Stockholm, 2017), s. 39 
25 Ibid, s. 41 
26 Ibid. 



 

 10 

barnperspektiv där kodningen snarare skett utifrån att ifrågasätta diskriminerande och 

stigmatiserande strukturer. Syftet är genom ett intersektionellt förhållningssätt att motverka 

stigmatisering, generalisering och diskriminering. Konfidentialitet omfattar en allmän 

förpliktelse att ej sprida uppgifter som getts i förtroende, i det här fallet finns det inte några 

sådana uppgifter.27  

1.5 Disposition 
Den inledande delen av denna uppsats har syftat till att redogöra för studiens relevans, syfte, 

avgränsningar och etiska överväganden. I uppsatsens andra kapitlet ”Bakgrund” sätts studien i 

sitt sammanhang av tidigare forskning, och förtydligar dess relevans utifrån ett 

rättighetsperspektiv. Vidare redogörs för grunderna till barn och unga tvångsplaceras vid 

institution och vårdens syfte. Denna del omfattar även tidigare forskning i fältet ur ett såväl 

rättsligt som samhällsvetenskapligt perspektiv. I uppsatsens tredje del redogörs för den 

teoretiska ansats som uppsatsen utgått från, socialkonstruktionistiska perspektiv på barndom, 

samt en feministiskt intersektionell teoribildning. Den fjärde delen beskriver mer ingående 

tillvägagångssättet för den Tematiska analysen och i den sista delen består av resultaten utifrån 

de fynd, teman och mönster som hittats. Avslutningsvis kommer några kommentarer som 

knyter ihop studiens resultat med syfte och frågeställningar, samt sätter studien i ett 

sammanhang för tidigare och framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Vetenskapsrådet. God forskningssed. s.40 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer först och främst grundläggande delar och begrepp gås igenom, samt 

vad tvångsvård vid institution innebär. Därefter kommer en genomgång av de sociala och 

rättsliga grunderna till barn och ungas placeringar vid statlig institutionsvård relaterade till 

Barnkonventionen. Slutligen kommer särskilda befogenheter förklaras, och därefter kritiken 

mot dem ur ett rättighetsperspektiv.  

 

2.1 Barn och unga - rättssubjekt och begreppsdefinition 

Begreppsdefinitionen i denna uppsats utgår från de rättsliga benämningarna som också avgör 

placeringsgrunden. De som placeras på de särskilda ungdomshemmen gör antingen det till följd 

av bristande hemförhållanden, eget beteende eller en kombination av båda två, eller för att de 

genomgår slutenvård som straffpåföljd. Föräldrabalk (1949:381) 9 kap 8 § fastställer att den 

under 18 år är underårig. Underåriga erkänns som rättssubjekt, men utan fullständig rättslig 

handlingsförmåga. Det innebär att vårdnadshavare med förmyndarskap i de flesta fall företräder 

den underårige.28 Även barnkonventionen har som huvudregel att barn är barn upp till 18 år.29  

Straffmyndighetsåldern fastställs i Brottsbalken (1962:700) 1 kap 6§ till 15 års ålder. Det 

medför att personer under 15 år inte kan dömas till straffpåföljd, däremot kan socialtjänsten 

ingripa med åtgärder så som placering vid ett särskilt ungdomshem genom Statens 

institutionsstyrelse (SiS).30 Barn och unga mellan 15 - 18 år som begår allvarliga brott kan 

dömas till sluten ungdomsvård på SiS istället för fängelsestraff.31 Placeringen sker då utifrån 

lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) som sträcker sig till 21 år.32 

Detta innebär att placerade för på SiS ungdomshem inte alltid är under 18 år. De inledande 

bestämmelserna i LVU redogör för att vård enligt 3§ får beredas för den som fyllt 18 år, men 

inte 20 år. Övre gränsen för fortsatt placering vid de särskilda ungdomshemmen är 21 år.33 Att 

LVU sträcker sig längre än både Föräldrabalken och Barnkonventionen beror på att det kan 

anses finnas ett fortsatt behov av vård som ej kan tillgodoses på annat sätt, eller att annan vård 

inte ges den unges samtycke.34 

 
28 SFS 1949:381 Föräldrabalk, 9 kap 3§, 6 kap 2§, 10 kap 2§, 
29 SFS 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 1§ 
30 SFS 1962:700 Brottsbalk 1 kap 6§ 
31 Prop. 1997/98:96, Vissa reformer av påföljdssystemet, s. 177 
32 ibid. 
33 SFS 1990:52, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 1§  
34 Socialstyrelsen. LVU, handbok för socialtjänsten (2020), s.37 



 

 12 

Det finns ingen undre åldersgräns för placeringar, men medelåldern på SiS särskilda 

ungdomshem där vården bedrivs, år 2021 låg på 16 år.35 Mot bakgrund av att de som är 

placerade på SiS kan vara allt ifrån yngre barn till ungdomar upp till 21 år, kommer jag i 

huvudsak att referera till barn och unga, i mer rättsliga avseenden kommer underårig eller barn 

att användas som begrepp beroende på vilken lagstiftning som refereras till.  

2.2 Vad är tvångsvård?  

Tvångsvård av barn och unga har funnits i Sverige sedan 1600-talet, då det uttalade syftet var 

att härbärgera övergivna barn. De första institutionerna upprättades under 1800-talet.36 Syftet 

med institutionerna har förändrats på olika sätt sedan dess. Marie Sallnäs, professor i socialt 

arbete vid Stockholms universitet redogör för att institutionsvården genomgick en förskjutning 

av ansvaret för barnuppfostran från familj till stat.  Under 1900-talet delades institutionerna 

upp. Vanvårdade barn skulle separeras från vanartiga ungdomar. Och välartade ungdomar 

skulle separeras från de vanartiga som ansågs ha ett ”normbrytande beteende” och dålig 

barnuppfostran. Kritiken mot den dåliga barnuppfostran var baserad för en tanke om att dessa 

vanartiga barn kom från fattiga underklassfamiljer, vilka ansågs ha bristande förmåga att 

bedriva omvårdnad på grund av att de saknade utbildning.37 Dåtidens skyddshem för vanartade 

ungdomar kan sägas vara motsvarigheten till de särskilda ungdomshem som bedriver 

institutionell tvångsvård i dag.38 Tanken med placeringarna var att rädda de placerade 

ungdomarna från sin dåliga barnuppfostran för att ge förutsättningar att kunna bli goda 

samhällsmedborgare. Metoderna som användes bestod av olika former av disciplinering och 

bestraffning.39 Det har sedan dess skett flera skiften, från disciplinering, bestraffning och 

räddning.  

    Idag är det primära syftet med placering på låsta institutioner att barn och unga ska få skydd, 

vård och behandling för att kunna återgå till sina vårdnadshavare. 40 Totalt drivs 21 särskilda 

ungdomshem med 730 platser i Sverige där de flesta är låsbara, vilket innebär att de placerade 

begränsas i sin rörelsefrihet utanför institutionerna.41 SiS har en ambition att bedriva 

differentierad vård, vilket innebär att institutionerna har olika inriktning utifrån de placerades 

 
35 Statens institutionsstyrelse, ”Vår verksamhet, vård av unga.”, hämtad 24 mars, 2022, https://www.stat-inst.se/var-
verksamhet/vard-av-unga/  
36 Sallnäs, Marie, Barnavårdens institutioner. Framväxt, ideologi och struktur. [Elektronisk resurs], Doktorsavhandling, 
(Stockholm: Socialhögskolan, Stockholm, 2000), s.84 
37 Ibid, s.85 
38 Ibid, s.85 
39 Ibid, s.93 
40 Lundgren, Lars och Sunesson Per-Anders. Nya sociallagarna. Med kommentar i lydelsen den 1 januari 2019. (Stockholm: 
Nordstedts Juridik AB, 2019), s. 353 
41 Statens institutionsstyrelse. https://www.stat-inst.se/for-ungdomar-och-klienter/faq-ungdomsvarden/ (hämtad 2022-02-15) 
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behov och placeringsgrund.42 De som bor på särskilda ungdomshem vårdas mot sin vilja, och 

är inlåsta.43  

 

Klientnära anställda vid de särskilda ungdomshemmen 

Arbetandes roll på SiS utgår från att å ena sidan bedriva behandling, och å andra sidan utöva 

kontroll och tvång i vardagen för att få barn och unga att delta i institutionens vardagsrutiner 

och aktiviteter.44 De som arbetar klientnära på institutionerna har främst roller som 

behandlingsassistenter, eller behandlingspedagoger. Utövandet av tvång och kontroll, kan 

tolkas som en nutida form av disciplinering som är en central del av behandlingen och syftet 

med den. Samtidigt som anställda på SiS å ena sidan ska bedriva tvång och utöva kontroll ska 

de i sin roll statligt anställda förverkliga mänskliga rättigheter. Utifrån SiS etiska riktlinjer 

medför arbetet att bedriva vård men samtidigt förhålla sig etiskt och tillförsäkra rättigheter flera 

dilemman och utmaningar. Några av dessa dilemman förefaller bero på rätten att utöva särskilda 

befogenheter, som kan tolkas sudda ut gränserna utifrån aspekter om integritet, 

självbestämmande och jämlikhet. Integriteten inskränks när barn och unga kan behöva 

genomgå kroppsvisitationer eller rumsvisitationer. Självbestämmande ställer sig på tvären mot 

tvång, vilket innebär att självbestämmande behöver ske utifrån tvångets ramar. Jämlikhet är 

svårt att upprätthålla när barn och unga genom maktrelationerna försätts i en beroendeställning 

till vuxna som dessutom har lagstadgade maktbefogenheter att ingripa fysiskt om barnet eller 

den unge inte följa det tvång som föreligger på vården.45  

 

2.3 Tvångsvårdsplacering – vem och varför? 

Placerade inom tvångsvården har ofta en otrygg uppväxtmiljö bakom sig utan att få behov och 

intressen tillgodosedda.46 Beslutet om tvångsplacering vid institution sker sällan som ett första 

steg vid omhändertagandet, utan föregås ofta av andra placeringar.  Samtidigt framhåller bland 

andra Titti Mattson, professor i offentlig rätt att det finns en samhällelig bild av placerade barn 

och unga som komplexa och svårhanterade, vilket tycks rättfärdiga hårda tag och inskränkande 

av fri- och rättigheter.47 Socialtjänsten fattar flera olika beslut som utgör ingripande 

konsekvenser för enskilda personer. Ett av de beslut som är längst gående och inskränker på 

 
42 Socialstyrelsen. Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten. (2020), s.106 
43Statens institutionsstyrelse. https://www.stat-inst.se/om-sis/ (Hämtad 2022-02-15) 
44 Statens institutionsstyrelse, SiS etiska riktlinjer, (Stockholm, 2014), s. 5 
45 Ibid, s. 6 f 
46 SiS årsrapport 2021, s. 107 
47 Mattson, Titti, ”Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution”, i Enell, Sofia, Gruber, Sabine, Vogel A., Maria, 
Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution. (Lund: Studentlitteratur, 2018), s. 39 f 
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människors fri- och rättigheter är tvångsvård, som innebär att den enskilde bereds vård mot sin 

vilja.48 Tvångsvård bereds generellt genom tre olika lagar i Sverige idag: lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall (LVM), samt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).49 

Tvångsingripanden föregås av att den enskilde eller hens vårdnadshavare inte samtycker till 

vård.50 Beslut om tvångsvård räknas som betungande, vilket innebär att de ofta föregåtts av 

frivilliga beslut med direkta handlingsmönster. Först när dessa ej levs upp till har samhället 

befogenhet att agera genom tvång.51 Ett sådant handlingsmönster kan exempelvis vara en 

ungdom som inte lever upp till beslutade insatser från socialtjänsten och därför riskerar en 

negativ utveckling. Tvångsvården aktualiseras därför i syfte att skydda. 

För att tvångsingripanden ska få ske höjs kraven i from av rekvisit. Dessa rekvisit bygger på 

avsaknad av samtycke, att vården ej kan tillgodoses på frivillig väg och att det föreligger en risk 

för att den underåriges hälsa eller utveckling skadas.52  

   Samtyckesrekvisitet i LVU är dock inte helt okontroversiellt. Pernilla Leviner, forskare i 

offentlig rätt, problematiserar gränsen mellan frivillighet och tvång som banar vägen för 

potentiellt samtycke. Socialtjänstens utredningar fokuserar i ett första skede på att hitta 

motivation till frivilliga insatser, och tvångsvårdsplaceringar föregås ofta av frivilliga 

placeringar. Redan frivilliga placeringar utgör en inskränkning i familjelivet och kan därför ses 

som en sårbar position, vilket skapar en ojämn maktbalans i relation till samhällets 

ingripanden.53 Bakom utredningarna finns ett underliggande hot om att tvångsåtgärder kan 

behöva vidtas om frivilliga insatser inte ges samtycke. I praktiken innebär detta ”att tvånget ska 

göras så frivilligt som möjligt”, vilket gör det svårt att skilja på om det de facto rör sig om 

frivilliga insatser och samtycke, eller om samtycket sker under press för att undvika 

tvångsåtgärder.54 Det initiala syftet med frivilliga åtgärder och tvångsåtgärder var att främja 

inblandade individers möjlighet till självbestämmande och integritet. Leviner menar att det 

finns en risk att tvånget döljs i samtycket. Samtyckeskonstruktionen riskerar därför att bli 

 
48 Busch, Hillevi (red.). ”Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv”, Institutionsvård i fokus 2014:2 (2014, Malmö), s. 6 
49 Lerwall, Lotta (red.), Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt. (Uppsala: Lustus förlag, 2020), s. 
184 
50 Ibid, s. 185 
51 Warnling Conradsson, Wiweka, En introduktion till förvaltningsrätten. (Malmö: MTM, 2020), s. 47 
52 Lerwall, s. 185 f 
53 Leviner, Pernilla, ”Samtyckeskonstruktionen i LVU – en analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, 
grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt,” i Leviner, Pernilla och 
Lundström, Tommy (red.) Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. (Stockholm: Wolters 
Kluwer, 2017) s. 141 
54 Ibid, s. 142 f 
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paternalistisk och problematisk, då det är svårt att avgöra vad frivilligheten slutar och tvånget 

tar vid.55  

 

2.4 Bakgrunden till placeringar 

Placeringar inom statlig tvångsvård för barn och unga sker i huvudsak utifrån lagrummen i LVU 

och LSU, vid få fall sker även placeringar genom socialtjänstlagen (2001:453), SoL. LVU och 

SoL-placeringar sker på grund av bristande hemmiljö, eller barnen och de ungas egna beteende. 

De som placeras utifrån LSU gör det som straffpåföljd utifrån kriminella handlingar.  

 

Miljö och beteendefall 

Grundtanken med LVU är att lagen verkar som ett komplement till SoL om frivilliga insatser 

inte anses ge effekt. Syftet med omhändertagandet är att ge tillräckligt stöd till den underårige. 

Ett beslut med stöd av LVU utgör en begräsning i vårdnadshavarens bestämmanderätt såtillvida 

att vården kan genomföras.56 Placeringen vid statens särskilda ungdomshem sker med 

anledning av otillbörliga hemförhållanden enligt LVU §2: 

 
“Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister 

i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas.”57 

 

Dessa fall brukar hänvisas till som ”miljöfall” eftersom de beslutas till följs av hemmiljön. I 

praktiken kan det bero på våld i hemmet, sexuella övergrepp, brister i omsorg eller något annat 

förhållande som riskerar att skada hälsan eller utvecklingen. Vidare sker även placeringar 

genom LVU §3 som handlar om att den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för risk 

genom exempelvis missbruk, kriminalitet eller socialt nedbrytande beteende:  

 
“Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende.”58 

 

 
55 Ibid. 
56 Lundgren och Sunesson, (2019), s. 253 
57 §2 LVU 
58 §3 LVU 
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 En tvångsplacering vid de särskilda ungdomshemmen bereds inte omedelbart, utan föregås av 

en bedömning över vilka konsekvenser placeringen kan få i relation till den underåriges hälsa 

och utveckling. När LVU utvecklades under 1990-talet började begreppet ”påtaglig risk” 

användas som mätinstrument för beslut om tvångsomhändertaganden. Begreppet syftar till att 

det finns en konkret och tydlig risk för skada med relevant intensitet och aktualitet. Alla LVU-

beslut leder inte till placering vid Statens institutionsstyrelse i enlighet med 12§ i LVU. Dessa 

hem bereds för de som behöver ”särskilt noggrann till syn”.  

En gemensam bakgrund är att dessa underåriga inte fått sina behov och intressen tillgodosedda 

på olika sätt. I studien Traumatisering bland ungdomar med antisocial problematik som 

publicerades i tidskriften Institutionsvård i fokus år 2012 tydliggörs att mellan 70 - 96% av 

institutionsvårdade ungdomar har traumatiska erfarenheter.59 Dessa erfarenheter kan 

exempelvis vara bevittnande av våldsbrott eller vapenvåld, utsatthet för övergrepp eller 

bevittnande av händelser som separation eller dödsfall.60 Traumaerfarenheten är relevant för att 

förstå grundorsaken till placeringen i båda fallen. Kopplingen mellan traumatiseringen och 

mänskliga rättigheter kan tyckas vara lång, men är relevant eftersom den heterogena gruppen 

till följd av trauman ofta framställs som komplex och svårhanterad, vilket kan kopplas till att 

grundläggande rättigheter inte tillgodosetts de tidiga åren i livet. 

Unga lagöverträdare 

För unga lagöverträdare sker placeringar inom slutenvården på de särskilda ungdomshemmen 

som straffpåföljd för brott som annars skulle lett till fängelse. De placeras då enligt Lag 

(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU.61 Placeringarna omfattar 

straffmyndiga personer under 18 år enligt Brottsbalken 32 kap 1§: 

 
“Den som har begått brott innan han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om han eller 

hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt Socialtjänstlag (2001:453) eller lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och sådan vård eller åtgärd kan beredas den 

unge. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. Även den 

som har begått brott efter det att han eller hon fyllt arton år får dömas till ungdomsvård om det finns 

särskilda skäl för det. Den som har fyllt tjugoett år får inte dömas till ungdomsvård.”62 

 

 
59 Jansson, Lasse och Björck, Caroline ”Traumatisering bland ungdomar med antisocial problematik. Resultat från en 
litteraturöversikt.”, Institutionsvård i fokus 2012:11 (2012). s. 19  
60 Ibid, s. 19 f 
61 SFS 1998:603 om verkställighet av sluten ungdomsvård. 
62 SFS 1962:700 Brottsbalk, 32 kap 1§ 
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Som straffpåföljd innebär en placering vid sluten ungdomsvård att samhället bistår med insatser 

för att motverka ogynnsam utveckling. Påföljden om sluten ungdomsvård sker vid brott som 

annars skulle lett till fängelse, och är initialt en särbehandling om att straffrättsliga ingripanden 

ska ”anpassas till den unges brist på mognad, begränsade erfarenhet och särskilda 

förhållanden”, men även att hålla ungdomar utanför kriminalvården.63 Mot bakgrund av detta 

bygger påföljdssystemet på principen om att socialtjänsten har huvudansvaret.64 

Socialnämnden påbörjar även en utredning i vissa fall föra att undersöka om det finns behov 

eller åtgärder att vidta enligt SoL eller LVU.65 En sådan utredningen inleds vid misstanke om 

brott och går ut på att bedöma risk för återfall i brott eller annan ogynnsam utveckling. Detta 

görs för att undersöka om det finns ett mer komplext sammanhang med t.ex. bristande omsorg 

eller våld.66 Ibland sker vård enligt LVU när någon blir dömd till sluten ungdomsvård. LVU-

vården fortsätter då under tiden.67 Mikael Tärnfalk, universitetslektor på sociologiska 

institutionen vid Uppsala universitet, menar att det finns en växelverkan i socialtjänstens 

ideologiska utgångspunkt beroende på om det är barnets behov eller om det är brottet som står 

i fokus, där socialtjänsten vid kriminalitet tar på sig en slags straffande roll snarare än 

skyddande roll.68 Detta innebär att den myndighet som ska skydda barnet eller den unge och 

tillvarata behov, intressen och perspektiv istället agerar på liknande sätt som straffrättsliga 

påföljdssystemet. Konsekvensen av detta är att socialtjänstens ingripande i stället riskerar att 

bli bestraffande, trots att det inte är socialtjänstens ansvar.69  

 

2.5 Barnkonventionens huvudprinciper vid utredning och tvångsvård 

När socialtjänsten utreder behov hos barn och unga inför en eventuell tvångsplacering, och 

under tvångsplaceringen åligger det en skyldighet att beakta barnkonventionens fyra 

huvudprinciper enligt artikel 2, förbud mot diskriminering, artikel 3, barnets bästa i främsta 

rummet, artikel 6, rätt till liv och utveckling samt artikel 12, rätt att uttrycka sina åsikter. 

Artiklarna har successivt införlivats i svensk rätt samt i socialtjänstens arbetsmetoder genom 

Barns behov i centrum (BBIC) vars principer bygger på att säkerställa att barn och unga 

tillgodoses sina rättigheter enligt Barnkonventionen.70 Huvudprinciperna, likt övriga 

 
63 Prop. 1997/98:96, Vissa reformer av påföljdssystemet. s. 139 
64 Socialstyrelsen, Barn och unga som begår brott. Handbok för socialtjänsten. (Stockholm, 2020), s.31 
65 Ibid, s.84 
66  Ibid, s. 84 f 
67  Ibid, s. 138 
68 Tärnfalk, Mikael, Barn och brott – En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare., 
Doktorsavhandling (Stockholm: Stockholms universitet, 2007), s. 256 
69 Ibid, s. 257 
70 Socialstyrelsen. Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum. (Stockholm, 2018), s. 13 
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mänskliga rättigheter, gäller även med vissa begränsningar tvångsvården på SiS. Dessa 

redogörelser är centrala för att betona det statliga ansvaret att tillämpa dem, men också att 

lyfta fram risker och brister inom den sociala barnavården.  

2.5.1 Artikel 2: Förbud mot diskriminering 

“1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i 

övrigt.”71 

Diskrimineringsförbudet ska genomsyra alla artiklar i konventionen och beskriver staternas 

skyldighet att respektera och tillförsäkra varje barn inom respektive stats jurisdiktion samtliga 

rättigheter utan åtskillnad. Staterna ska inte bara förbjuda diskriminering, utan genom aktiva 

åtgärder skydda barn mot diskriminering.72 Rättigheterna ska inte likställas med 

likabehandling, utan kräver en flexibilitet där olika barn kan kräva olika åtgärder.73 Daniel 

Moeckli, professor i internationell lag vid Zürichuniversitet, redogör för att det finns 

inneboende strukturer som klassificerar människor olika utifrån deras bakgrund, vilket utgör ett 

moraliskt och politiskt dilemma när jämlikhet och icke-diskriminering ska tillämpas.74 Att 

möjliggöra jämlikhet, innebär inte enbart att människor behandlas jämlikt utan också ges 

förutsättningar för att behandlas jämlikt. Detta kräver att de barriärer som bidrar till att 

upprätthålla de missgynnande strukturerna för missgynnade grupper åtgärdas genom politisk 

och rättslig agens.75 I svensk lagstiftning kommer diskrimineringsförbudet till uttryck genom 

Regeringsformens 1 kap 2§ 5 st, samt i Diskrimineringslag (2008:567) 13§. I 2 stycket uttrycks 

det explicit att diskriminering är förbjuden inom socialtjänsten.76 Trots förbudet mot 

diskriminering släppte Diskrimineringsombudsmannen en rapport år 2021 som visar 

diskriminering vid bedömning och beslut inom den sociala barn och ungdomsvården utifrån 

samtliga diskrimineringsgrunder.77  I rapporten tydliggörs att det saknas kompetens och 

kunskap för att säkerställa rätten till delaktighet för barn med funktionsnedsättningar.78 Det 

 
71 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, UNICEF Sverige, (Stockholm, 2009), artikel 2. 
72 Barnkonventionen, artikel 2. 
73 SOU 2016:19, s. 98f 
74 Moeckli, Daniel,” Equality and Non-discrimination” I Moeckli et al. International Human rights Law. (Oxford: Oxford 
University Press, 2014), s.158 f  
75 Ibid, s. 159 
76SFS 1974:152, Kungörelse om beslutad ny regeringsform, 1 kap 2§ och SFS 2008:567, Diskrimineringslag, 13§ 2 st 
77  Diskrimineringsombudsmannen. Skillnader som kan utgöra risk för diskriminering? En kvalitativ studie om faktorer som 
påverkar socialsekreterares bedömningar och beslut inom den sociala barn- och ungdomsvården. (2021), s. 105 f 
78 Ibid, s. 61 
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framkommer att handläggare är präglade av könsstereotypa föreställningar som påverkar 

bemötande och bedömning av behov och insatser79, och att det finns risk för diskriminering på 

grund av organisatoriska förhållanden och otillräcklig kompetens att kommunicera med barn 

som har svårt att tillgodose språket.80 Rapporten pekar även mot att de som har annat etniskt 

ursprung än svenskt blir ogynnsamt behandlade både på grund av brister i organisationen och 

socialsekreterares stereotypa föreställningar.81Att diskriminering förekommer inom den sociala 

barn- och ungdomsvården är inte bara ett problem ur ett rättsligt och moraliskt perspektiv där 

vissa grupper kontinuerligt missgynnas. Det pekar också mot att kraven på kompetens och 

utbildning förefaller behöva högre prioritet vid politisk styrning i frågorna. 

2.5.2 Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet 

“1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 

första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”82 

Enligt artikel 3 ska alla åtgärder som påverkar barn beaktas utifrån barnets bästa, med 

utgångspunkt att få nödvändigt skydd och omvårdnad av juridiskt ansvariga. Som huvudprincip 

ska barnets bästa vara vägledande i alla frågor som rör barn, för att säkerställa konventionens 

samtliga rättigheter. Barnets bästa ska även vara avgörande vid rättighetskonflikter.83 Som 

princip är den flerdimensionell. Den materiella grunden gör rättigheten åberopbar i domstol. 

Som tolkningsprincip har den en vägledande funktion, och som tillvägagångssätt innebär det 

att alla beslut som påverkar barn ska innefatta en utvärdering av konsekvenser, samt en 

motivering för hur hänsyn till barnets bästa har tagits.84 I LVU kommer barnets bästa till uttryck 

i portalparagrafen 1 kap 2§ av SoL, samt i LVU 1§ 5 stycke.85 I Barnrättskommitténs allmänna 

kommentar nr. 10 uttrycks att alla beslut avseende rättskipning för unga som begår brott ska 

bedömas utifrån principen. I praktiken är det grunden för ungdomars lägre straffrättsliga ansvar 

och ett separat rättskipningssystem där bestraffning ersätts med rehabilitering och reparativ 

rättvisa.86 Principen genomförs genom regleringen avseende straffansvarsålder, hantering i 

 
79 Ibid, s. 71 
80 Ibid, s. 82 
81 Ibid, s. 97 
82 Barnkonventionen, artikel 3 
83 Ibid. 
84 SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag. s. 101 f 
85 1 kap 2 § SoL, 1§ 5 stycket LVU 
86 Committees right of the child, General comment no. 10, Children’s Right in Juvenile Justice, p.10 
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rättsprocessen samt under vilka förhållanden barn och unga avtjänar sina straff. 87 Moa 

Kindström Dahlin, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, redogör 

för att barns rättigheter i relation till svenska tvångsvårdsinsatser involverar rätten att uttrycka 

sin åsikt, men att beslutet i slutändan hamnar hos vuxna beslutsfattare. Att vårdnadshavare eller 

professionella i slutändan avgör som är barnets bästa i slutändan och att åsikterna tillmäts olika 

betydelse i olika situationer, ställer barn i en beroendeposition till vuxnas omdömen. Detta går 

emot barn som självständiga rättighetsbärare av fri- och rättigheter.88 Även i en situation av 

tvångsingripande insatser och särskilda befogenheter användas behöver barnets bästa beaktas. 

Att tillmäta barns egna åsikter vid exempelvis beslut om avskiljning som kan kräva ett snabbt 

agerande kräver kompetens och rättsliga, samt moraliska överväganden för klientnära arbetande 

i situationer som snabbt behöver fatta beslut om tvångsåtgärder. En central fråga är hur 

rättssäkert utövandet av särskilda befogenheter är utifrån beaktandet av barnets bästa, vilket 

diskuteras närmre i resultatdelen.89  

2.5.3 Artikel 6: Barn har rätt till liv och utveckling  

“1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling.”90 

Genom artikel 6 erkänns barns inneboende rätt till livet och statens skyldighet arr tillförsäkra 

barns överlevnad och utveckling. “Utveckling” enligt barnrättskommittén tolkas som ett 

helhetsbegrepp vilket omfattar alla aspekter av barns utveckling.91 De statliga åtgärderna ska 

syfta till optimal utveckling och uppfyllas till yttersta förmåga. I praktiken kommer artikeln till 

liv genom flertalet artiklar i barnkonventionen, särskild de som avser att säkerställa 

grundläggande behov, exempelvis artikel 24 avseende rätten till hälso- och sjukvård, artikel 27 

om rätten till en skälig levnadsstandard eller artikel 19 som erkänner barnets rätt till skydd mot 

alla olika former av våld och övergrepp. 92 I grunden är både LVU och SoL skyddslagstiftningar 

vars primära syfte är att skydda barn och unga från risker för ogynnsam utveckling eller 

utsatthet i hemmet. Socialnämndens grunduppdrag omfattar att i samarbete vårdnadshavare 

 
87 Kaldal, Anna och Tärnfalk, Michael, ”Samhällets hantering av barn som begår brott – en verksamhet i flera spår”, i 
Leviner och Lundström (2017), s. 244 
88 Kindström Dalin, Moa, ”Att tvinga ett barn – om barns rättigheter i hälso- och sjukvården och behovet av en tydligare 
tvångsvårdslagstiftning. ” i Förvaltningsrättslig tidskrift, nr.2:2018, s. 254 
89 SKR 2020:21:215. Vård av unga vid statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem., s. 22 
90 Barnkonventionen, artikel 6 
91 SOU (2016:19), Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av barnrättsutredningen. s.107 
92 Ibid, s.107 f 
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främja en gynnsam fysisk och psykisk utveckling.93 Titti Mattson redogör för att om tvångsvård 

ska kunna vara legitimt, behövs också barns vårdbehov tillfredsställas och minska framtida 

behov av vård.94 SiS förefaller enligt Mattson inte säkerställa denna kvalitét utan brister på flera 

nivåer för att säkerställa god vård.95 Vad gäller ungdomar som begått brott konstateras i 

barnkonventionens allmänna kommentar nr. 10 att ett liv i brottslighet påverkar utvecklingen 

negativt. Det kräver att konventionsstaterna tar fram strategier, arbetar förebyggande och 

bemöter ungdomsbrottslighet på sätt som stöder barnets utveckling. Detta medför i praktiken 

förbud mot dödsstraff och livstids fängelse, samt fastslår att frihetsberövande får användas som 

sista utväg under kortast möjliga tid.96 

2.5.4 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter  

“1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”97 

Rätten för barn och unga att uttrycka sina enskilda åsikter i frågor som rör dem gäller både 

enskilda och grupper. Artikeln återspeglar konventionens förhållningssätt till barn som egna 

rättighetsbärare med delaktighet och inflytande över sitt eget liv. Rättigheterna i artikel 12 är 

absoluta, och gäller alla barn. Det innebär en skyldighet att för staten att säkerställa möjligheten 

att utöva rättigheten.98 Tolkningen av “barn som är i stånd att bilda sina egna åsikter” ska enligt 

Barnrättskommittén betraktas som en skyldighet för staten att bedöma barnets kapacitet att bilda 

en egen åsikt, men även tillförsäkra alternativa sätt att uttrycka åsikter både för de som har 

behov av detta.99 Det framkommer av ordalydelsen att barnets åsikter ska tillmätas betydelse, 

vilket innebär att åsikter eller uppfattning ska beaktas.100 Enligt artikeln har barn rätt att höras 

i domstolsförfaranden och andra administrativa förfaranden som kan påverka dem. Det 

förutsätter att miljön och informationen är anpassad till barn och staten tillgodoser dessa 

 
93 Ibid, s.107 
94 Mattson, Titti, ”Barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga” i Leviner och Lundström. (2017), s.123 
95 Ibid, s. 121 f 
96 Committees right of the child, General comment no. 10, Childrens Right in Juvenile Justice, p.10 
97 Barnkonventionen, artikel 12 
98 SOU 2016:19, s.109 
99 SOU 2016:19, s.109 f 
100 Ibid, s. 110 
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förutsättningar. I svensk rätt kommer artikeln till uttryck dels genom SoL 11 kap 10 §, samt 

LVU § 36. 

2.6 Barnkonventionen, LVU och tvångsvård 
I samband med Barnkonventionens stärkta ställning och en omfattande rättslig förändring i 

riktning mot barn som självständiga rättigheter, har införlivningen av barns rättigheter stärkts i 

ett rättslig avseende. 101 Therese Johnstone, Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, redogör 

för att denna förändring även omfattar LVU.102 Ett dilemma med denna förändring menar hon 

är att något inneboende i LVU är att det finns en inre spänning mellan sårbarhet och beroende 

på ena sida, och självständig rättighetsbärare på andra sida. Rättigheter så som delaktighet ska 

ta plats i en kontext av tvång, där tvånget dessutom anses nödvändigt för att begränsa rätten till 

självbestämmande vilket förefaller strida mot den självständiga rättighetsbäraren.103  

   Jonna Rennerskog, doktorand vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, 

menar att LVU blivit ”rättifierad” och omvandlad till svensk lag utan att den blivit rättfärdigad 

genom moraliska överväganden och dilemman över den praktiska tillämpningen.104 Rättifiering 

innebär  att sociala, politiska och administrativa omständigheter kamoufleras i 

rättighetsterminologi och förväntas lösas när lagar transformeras i ljuset av internationella 

konventioner.105 Konsekvenserna av detta, menar hon är att LVU förvisso blivit förklädd i en 

skyddsterminologi i riktning mot en stärkt ställning där barn och unga ses som autonoma 

rättssubjekt.106 Samtidigt har denna skyddsterminologi inneburit en förskjutning där rättigheter 

individualiserats, vilket bidragit till att LVU-placerade barn och unga getts ökat ansvar över sitt 

beteende inom socialtjänsten och tvångsvården.107 Transformeringsprocessen har pendlat 

mellan att å ena sidan skydda barn och unga av de anledningar LVU-föreskriver, men å andra 

sidan också skydda samhället från dem.108 Detta har i praktiken inneburit en stärkt ställning för 

staten mot barnet, snarare än en stärkt ställning för barnet mot staten. Enligt Rennerskog innebär 

den stärkta ställningen och individualiseringen av barn som självständiga rättighetsbärare, 

 
101 Johnstone, Therese, Barnets delaktighet vid beslut enligt LVU. Dilemman mellan autonomi och sårbarhet. (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2021), s. 19 
102 Ibid, s. 23 
103 Ibid, s. 27 
104 Rennerskog, Jonna, “” Rightificating” Coercion – A critical Perspective on the Transformation of State-Driven Coercive 
Care”, i Social & Legal Studies. 30:5., (2021) s.727 
105 Ibid, s. 730 
106 Ibid, s. 729 
107 Ibid. 
108 Ibid, s. 734 
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också en fragmentering, då det förlägger ett ökat ansvar på barnet. Det sociala och strukturella 

skyddsnät och statliga ansvar har på så sätt i större utsträckning blivit ett personligt ansvar.109 

   Både Johnstone och Rennerskogs aspekter är centrala i den här studien. Barn och unga som 

är placerade på SiS är ofta placerade där för att de inte tillgodosetts mänskliga rättigheter de 

tidiga åren i livet. Syftet med LVU-placering på institution sker ytterst för att skydda och ge 

effektiv behandling att komma vidare i livet. Samtidigt ses det som nödvändigt att ge denna 

behandling med tvång och tvångsåtgärder som dels inskränker självständigheten, dels förstärker 

ansvaret för handlingarna.  

2.7 Särskilda befogenheter  
De särskilda befogenheter som får vidtas på de särskilda ungdomshemmen regleras enligt 15 – 

20 § i LVU. För att få vidtas föregås de av proportionalitetsprincipen som i detta lagrum regleras 

enligt § 20, och tydliggör att minsta ingripande åtgärder ska användas, och att tvångsåtgärderna 

endast får användas om de står i proportion till åtgärdens syfte.110 I praktiken innebär det att 

anställda vid SiS, som har rätt att tillämpa befogenheterna, måste göra en avvägning utifrån 

åtgärdens proportion i relation till ändamålet.111 Vidare ska barnets bästa beaktas även vid 

utövandet av de särskilda befogenheterna.112 Vilka särskilda befogenheter som får utövas beror 

vidare på om barnet eller den unge är placerad enligt 3 § i LVU eller 2§ LVU/SoL.113 De som 

befinner sig under sluten tvångsvård omfattas av samtliga tvångsåtgärder.114  

2.7.1 Inskränkningar i rörelsefriheten 

Placeringen vid ett särskilt ungdomshem utgör per automatik en inskränkning av 

rörelsefriheten. Institutionerna är ofta belägna på landsbygden och utgör ett direkt sätt att 

begränsa rörelsefriheten. De flesta institutionerna kan påminna om fängelser. Rastgårdar och 

institutionsbyggnadernas gränser är försedda med stängsel, murar och taggtråd som begränsar 

de placerade från att lämna.115 Vid rymningsförsök har personalen rätt att genomföra fysiska 

begränsningar.116 Ytterligare begränsningar i rörelsefriheten återges genom de särskilda 

befogenheter som regleras. Placering vid låsbar enhet sker ofta per automatik om placeringen 

 
109 Ibid. 
110 §20a LVU 
111 §15 LVU 
112 Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse § 4 
113 Mattson ”De särskilda befogenheterna ur ett barnrättsperspektiv” i Enell et al., s. 45 
114 Prop. 2017/18:169. Stärkt rättssäkerhet vid genomförandet av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-
hem., s. 26 f 
115 Andersson Vogel, Maria, Disciplinering, femininet och tvångsvård. Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem, (Lund: 
Studentlitteratur, 2020), s. 55 
116 §15 LVU  



 

 24 

sker enligt LVU §3, och alltid om den unge är dömd till sluten ungdomsvård.117 En placering 

vid låsbar enhet får i regel genomföras högst två månader i följd, men kan förlängas om det 

anses finnas behov av det. Den som är placerad vid sådan enhet har rätt att gå i skolan, ägna sig 

åt fysisk aktivitet och vistas utomhus.118 Vård i enskildhet innebär att barnet/den unge separeras 

från de andra ungdomar, om detta krävs på grund av särskilda behandlingsskäl eller för dennes 

eller andras säkerhet.119 Titti Mattson lyfter att det inte finns någon lagreglerad tidsgräns om 

det bedöms att “särskilda behandlingsskäl” förekommer för vistelsen. Detta innebär att 

placeringen kan pågå under en lång period, vilket bedöms av anställda på hemmet.120 

Avskiljningar eller isoleringar är en av de mest inskränkande åtgärderna som får genomföras 

för att begränsa rörelsefriheten och regleras i LVU 15c §.121 För att avskilja någon krävs det ett 

våldsamt agerande eller berusning som medför att barnet eller den unge inte kan leva upp till 

ordningen på institutionen.122 Avskiljningen sker i ett separat rum där den enda inredningen 

består av en madrass på golvet.123 Sedan 2018 har maxgränsen för att upprätthålla en avskiljning 

minskats från 24 timmar till fyra timmar i följd. Den som avskilts ska hållas under uppsikt och 

ha möjlighet att tillkalla personal. Läkare eller sjuksköterska ska yttra sig vid avskiljning, och 

den måste avbrytas vid begäran. Avskiljningen får inte användas i bestraffande syfte och ska 

följas upp med ett samtal där den unge får rätt att yttra sig om sin egen uppfattning.124 Trots 

förändringen i lagstiftningen avseende tidsbegränsningen visar det sig i granskande rapporter 

att avskiljningarna de senaste åren har fördubblats, även om de minskat i tid.125  

2.7.2 Inskränkningar i privatlivet och den personliga integriteten 

Rumsvisitationer, kroppsvisitationer och övervakning av telefonsamtal, elektroniska 

kommunikationstjänster och försäljning eller förstörande av egendom är några av de särskilda 

befogenheterna som kan ses inskränka på såväl privat- och familjeliv som den personliga 

integriteten. På institutionerna råder krav på nykter- och drogfrihet, vilket också kan komma att 

krävas bevis på. Detta sker genom lämnande av blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov 

enligt 17a § LVU.126 Vidare är en inskränkning att barn och unga få sina brev och försändelser 

 
117 Inspektionen för vård och omsorg. Dina rättigheter på ett särskilt ungdomshem (SiS) 
(https://www.ivo.se/privatpersoner/for-dig-som-ar-barn-eller-ungdom/bou-start/dina-rattigheter/du-som-bor-pa-sarskilt-
boende/) Hämtad 2022-03-04 
118 Prop. 2017/18:169, s. 118 
119 SOU 2020:63, Barnkonventionen och svensk rätt, vol. 3, s. 1448 
120 Mattson, Titti, ”De särskilda befogenheterna ur ett barnrättsperspektiv” i Enell et al, s.50 f 
121 15 c § LVU 
122 15 c § LVU 
123 Vogel A., Maria, Disciplinering, femininet och tvångsvård: tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. s. 15 
124 SOU 2020:63, Barnkonventionen och svensk rätt, vol. 3, s.1448 
125 Inspektionen för Vård och omsorg. Vad har IVO sett 2021? Iakttagelser och slutsatser och omsorgens brister för 2021. 
(Stockholm,2022), s. 28 f  
126 SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 17 a § 
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övervakade.127 Anställda har även rätt att sätta stopp för, eller övervaka besök, telefonsamtal 

och användning av kommunikationstjänster om det anses kunna påverka behandlingen eller 

äventyra vården för den unge. En sådan begräsning får ske högst i 14 dagar, men kan 

förlängas.128  Kroppsvisitationer eller ytliga kroppsbesiktningar innebär att barnet eller den 

unge behöver klä av sig naken framför en eller flera i personalgruppen.129 En sådan visitation 

eller besiktning sker för att kontrollera om hen bär med sig något olagligt. I regel sker det 

framför ett vittne (om den underårige inte önskar annorlunda), och det ska finnas möjlighet att 

önska vem i personalgruppen som ska utföra visitationen.130 Vidare får olaglig egendom, 

preparat, alkohol eller föremål som används vid missbruk förstöras eller säljas.131 

Rumsvisitationer kan även genomföras för att söka efter föremål som kan äventyra vården eller 

ordningen på hemmet.132  

2.8 Rättighetskritik mot de särskilda ungdomshemmen 
Kritik mot institutionsvårdens sätt att tillgodose tvångsvårdsplacerades barn och ungas 

rättigheter har kommit från flera håll. Kritiken riktar sig både mot hur tvångsvården utförs, styrs 

och organiseras, men ofta relaterat till särskilda befogenheter i allmänhet, och isoleringar 

(avskiljningar) i synnerhet. Internationellt har kritik riktats mot Sverige från både FN:s 

Barnrättskommitté och Tortyrkommitté, i huvudsak mot isoleringar av underåriga avseende 

artikel 37 som medför statens absoluta förbud mot tortyr, annan grym eller förnedrande 

behandling och bestraffning. Båda kommittéerna uppmanar till ett totalförbud av isoleringar för 

placerade barn.133 Trots detta förefaller svenska staten inte tycka att det är en framkomlig väg. 

Redan år 2010 rapporterade Barnombudsmannen i rapporten ”I’M Sorry- röster från särskilda 

ugndomshem” om allvarliga brister i sambandet med utövandet av särskilda befogenheter där 

underåriga blivit misshandlade, varit inlåsta för lång tid i isoleringscellerna och begränsats på 

ett otillåtligt sätt i kontakten med omvärlden. Dessa missförhållanden och brister i att 

tillförsäkra rättigheter eller bryta mot lagen har återkommande varit kritik mot myndighetens 

arbete.134 JO påvisar i sin opcat-rapport från år 2019 återkommande brister med fysiska 

övergrepp i samband med de särskilda befogenheterna.135 Även inspektionen för vård och 

 
127 19 § LVU 
128 15a § LVU 
129 Vogel A., Maria, Disciplinering, femininet och tvångsvård: tjejers vardag vid särskilda ungdomshem. s. 15 
130 17 § LVU 
131 20 § LVU 
132 17b § LVU 
133 FN:s tortyrkommitté I Genève. Concluding 
observation (CAT/C/SWE/CO/8), s.4, och FN:S barnrättskommittén i Genève. (CRC/C/SWE/CO/5), s.6  
134 Barnombudsmannen. I’M sorry - Röster från särskilda ungdomshem. (Stockholm, 2010), s.45 
135 Riksdagens ombudsmän - JO. Nationellt besöksorgan - NPM. Rapport från opcat-enheten 2019 (Stockholm, 2020), s. 50 
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omsorg (IVO) har återkommande de senaste åren rapporterat om missförhållanden, våld, 

övergrepp och bristande rättsosäkerhet vid de särskilda ungdomshemmen. 136  

3. Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området delas här upp i fyra utvalda kategorier som för att ge en 

överblick över tvångsvården och dess påverkan på barn och ungas möjligheter att tillgodoses 

rättigheter. Detta återknyter till studiens syfte om förverkligande av mänskliga rättigheter.  

   Den första delen av tidigare forskning går igenom hur institutioner ofta verkar och fungerar. 

Detta syftar till att ge en inblick i hur relationer mellan intagna och personal kan se ut på en 

institution och hur interaktionerna präglas av makt och kontroll, vilket är centralt i relation till 

studiens andra frågeställning som fokuserar på särskilda befogenheter och kritiken mot 

överträdelser av dem. Den andra delen fokuserar på tidigare forskning relaterat till särskilda 

befogenheter och tvångsvårdsplacerades rättigheter. Mot bakgrund av studiens syfte att 

undersöka legitimeringen av särskilda befogenheter, samt den kritik som framförs av 

civilsamhälleliga organisationer är tidigare forskning inom detta område ett sätt att vidga 

perspektivet inför analysen och spinna vidare på den forskning som redan har gjorts avseende 

rättsosäkerheten vid utövandet av särskilda befogenheter. Den tredje delen handlar om 

spänningsfältet mellan vård och skydd, samt disciplinering och straff vilket avspeglar hur 

upplevelser mellan barn och unga kan skilja sig inom institutionsvården. Den fjärde och sista 

delen handlar om placerade barn och unga som utsatt samhällsgrupp, och är relevant för att se 

hur tvångsplacerade barn och unga ibland har svårigheter att få sina rättigheter tillgodosedda 

på grund av vuxnas makt i samhället.  Detta återkopplar både till implementeringsarbetet och 

kritiken mot hur statlig tvångsvård ibland förefaller brista i tillförsäkrandet av dem.  

 
3.1 Urval och sökfraser 
Litteraturen har hittats med hjälp av sökdatabaser som Google Scholar, Uppsala universitets 

bibliotekstjänst och Diva med sökningar efter fraser som ”mänskliga rättigheter inom 

tvångsvård”, ”barnrätt inom tvångsvård”, ”särskilda befogenheter”, ”barn på statliga 

ungdomshem” gjorts. Sökningarna har utgått från syftet och frågeställningarna för att ge en 

överblick av forskningsläget. Vissa internationella sökningar som ”juvenile justice and human 

 
136 Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2021? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister 
för verksamhetsåret 2021., s. 20 f,  
Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2019? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2019. (Stockholm, 2018), s.32, 
Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2018? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för 
verksamhetsåret 2018. (Stockholm, 2019), s. 25 f  
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rights” har även gjorts mot bakgrund att frågan om mänskliga rättigheter för unga som begår 

brott förefaller vara ett globalt dilemma. Institutionsvården ser olika ut på olika ställen av 

världen, men liknande perspektiv av barn och unga i samhällsvård framställs vilket går att 

återkoppla till frågan om mänskliga rättigheter som universella. Det kan konstateras att den 

identifierat relevanta tidigare forskningen består i huvudsak av etnografiska, juridiska och 

rättsvetenskapliga studier. Att göra jämförelser med tvångsplacerade barn och unga under andra 

boendeförhållanden har valts bort även om detta skulle kunnat vara kärnfullt för att understryka 

placerade barn och ungas sårbara position i relation till de tvångsbeslut som fattats. 

 

3.2 Totala och sociala institutioner 

För att närma oss begreppet institutionell tvångsvård är det först relevant att definiera vad en 

institution som bedriver tvångsvård för barn och unga är. Erving Goffman beskrev år 1973 i 

Totala institutioner vad som kännetecknar just totala institutioner. Sådana kännetecken är att de 

totala institutionerna är byggda i syfte att avlägsna och begränsa socialt umgänge genom fysiska 

hinder så som murar, taggtråd, låsta dörrar och deras separata belägenhet från övriga 

samhället.137 Inom institutionen utgör de yttre omständigheterna en separat värld, vilket 

Goffman beskriver som ”inneslutande tendenser”. Detta innebär att den totala institutionen tar 

både intagna och arbetandes tid och intresse i anspråk.138 I praktiken innebär det att det 

vardagliga livet bryts ner genom att de flesta vardagsaktiviteter utgörs inom ramarna för 

institutionerna, sker i samma ihoptvingade sällskap och under samma auktoritära makter.139 Det 

viktigaste indiciet för totala institutioner är att mänskliga behov hos grupper hanteras genom en 

byråkratisk inrättning. Detta innebär att intagna upplever övervakning, kontroll och tvång och 

att maktförhållandena på institutionerna skapar ett stort socialt avstånd mellan intagna och 

personal. Avståndet påverkar hur grupperna agerar, pratar och förhåller sig till varandra.140 

Även om de särskilda ungdomshemmen inte utgör helt totala institutioner utifrån Goffmans 

mening, gör flera forskare kopplingen till att institutionerna som idag bedriver tvångsvård av 

barn och unga liknar beskrivningen av totala institutioner genom deras belägenhet, 

kontrolldimensioner och byråkratiska upplägg. Claes Levin, lektor vid socialhögskolan i Lund, 

använder begreppet sociala institutioner för att beteckna svensk tvångsvård för barn och unga. 

De sociala institutionerna kan likt de totala institutionerna förstås genom att de byråkratiska 

 
137 Goffman, Erving, Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor, (Stockholm, 1983), s. 13 
138 Ibid. 
139 Ibid, s. 14 f 
140 Ibid, s. 16 
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regleringen, dock sker den ordnat och relaterat till andra organisationer och nätverk.141 Det 

ramskapande inom institutionerna utgår från ett socialt tvång som legitimeras genom 

reglering.142  Även den inre kulturen baseras på handlingar och tankar som enbart förekommer 

i institutionsvärlden.143 Likheterna mellan totala och sociala institutioner är sålunda att personal 

och boende på anpassar sig till institutionens vardag och agerar inom de ramar och 

förhållningssätt som finns där.  

3.3 Särskilda befogenheter och rättigheter 
Mattson, har undersökt regleringen av särskilda befogenheter enligt LVU utifrån ett 

barnrättsperspektiv. Inledningsvis lyfter Mattson att samhällsdebatten om placerade barn och 

unga vid tvångsvård sällan resoneras utifrån termer av ingripanden i mänskliga fri- och 

rättigheter, utan snarare att fler barn och unga placeras och att vården är svår att verkställa 

utifrån gruppens komplexa och svårhanterade beteende.144 Genom tvångsplacerade barn och 

ungas komplexa problematik och utagerande beteende, tycks även utövandet av de särskilda 

befogenheterna legitimeras.145 En av orsakerna till att de särskilda befogenheterna anses 

befogade menar hon kan bero på att vården och dess innehåll är relativt okänd för de som ej 

varit i kontakt med institutionerna. Samtidigt som barns rättsliga ställning stärkts avsevärt de 

senaste åren, och internationella utlåtanden riktat kritik mot de särskilda befogenheterna inom 

tvångsvården, menar Mattson att de inte har begränsats utan snarare preciserats och utökats.146 

Den riktning som i samhället pekar mot ökad rättssäkerhet och reglering med ett tydligt 

barnrättsperspektiv gäller således inte de ingripanden och begränsningar som sker mot 

placerade barn och unga vid de särskilda ungdomshemmen.147  

   Maria A. Vogel och Sabine Gruber redogör för att det finns en könad dimension av 

användandet av särskilda befogenheter som tillämpas på olika sätt och i olika omfattning i 

relation till kön. De åtgärder som används gentemot killar är enligt författarna mer kraftfulla 

och omfattar i större utsträckning exempelvis prover för droger/alkohol, samt ytlig 

kroppsbesiktning.148 Befogenheter som framför allt tillämpas mot tjejer är omhändertaganden 

av egendom, ofta kopplat till misstanke om drogpåverkan.149 Författarna tydliggör att detta kan 

 
141 Levin, Claes, Det sociala ansvarets organisering. Social barnavård mellan byråkrati och solidaritet. (Lund: 
Studentlitteratur 2017), s.22 
142 Ibid, s.27 
143 Ibid, s. 23 
144 Mattson, Titti, ”De Särskilda befogenheterna” i Enell et al., Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution., s. 39 
145 Ibid. 
146 Ibid, s. 57 
147 Ibid, s. 59 
148 Vogel A. Maria, och Gruber, Sabine, ”Institutionsvårdens könade strukturer” i Enell et al. Kontrollerade unga 
tvångspraktiker på institution., s. 66 
149 Ibid. 
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bero på de könsstrukturer som skapas inom myndigheten och återspeglas i myndighetens 

strävan efter jämn könsfördelning. Grunden i detta är konstruktionen av män och kvinnors 

arbetssätt som komplementära till varandra, där kvinnligt och manligt kodade kroppar ges olika 

betydelser.150 Vidare är det även ett sätt att eftersträva normalitet i att agera ställföreträdande 

föräldrar utifrån ett kärnfamiljsideal. De positioner män och kvinnor tilldelas och agerar utifrån 

positionerar även ungdomarna i fack utifrån deras könsidentitet. Synen på det manliga och 

kvinnliga resulterar i att tillämpningen av de olika särskilda befogenheterna skiljer sig mellan 

tjejer och killar.151  

3.4 Skydd och disciplinering - Vård och straff 
Som tidigare nämnt hade anstalterna och skyddshemmen för ungdomar initialt både en 

disciplinär och fostrande funktion. Till viss mån går det att se att denna kultur ligger kvar på 

olika sätt. För vissa utgör placeringen ett skydd, och för andra snarare straffpåföljd. Kim Silow 

Kallenberg, forskare i Etnologi vid Stockholms universitet, menar att spänningsfältet mellan 

disciplinering och straff är inneboende i tvångsvården, där en av orsakerna kan vara att 

placerade barn och unga själva i grunden är där mot sin vilja och därför inte ser ett behov av 

behandling. Insatserna kan då upplevas som bestraffade utifrån att barn och unga ungdomarna 

tvingas till att delta, vilket tolkas som disciplinerande.152 Tvångsvård med stöd av LVU är inte 

en straffrättslig påföljd, men det går att se både som ett sätt att skydda placerade barn och unga, 

men samtidigt skydda samhället från destruktiva handlingar.153 Detta påminner om 

förhållningssättet för de unga som genomgår sluten ungdomsvård som just straffrättslig påföljd, 

där en initial utgångspunkt är att skydda samhället från brottsliga individer.154 Anna Kaldal, 

professor i processrätt på Stockholms universitet och Michael Tärnfalk, lektor vid sociologiska 

institutionen på Uppsala universitet, redogör för att den framväxande tanken om barn som 

självständiga rättighetssubjekt bidragit till spänningar och dilemman i frågan om straff och 

behandling för unga som begår brott. De unga som begår brott kan i högre utsträckning förstås 

passerat linjen från att ses som passiva objekt till att bli självständiga och rättsliga subjekt som 

har självständig rättslig status, vilket leder till såväl socialrättsliga som straffrättsliga 

dilemman.155 

 
150 Ibid, s. 68 
151 Ibid, s. 68 f 
152 Silow Kallenberg, Kim, Gränsland. Svensk ungdomsvård mellan vård och straff, doktorsavhandling (Huddinge: 
Södertörns Högskola, 2016), s. 222 
153 Ibid. 
154 Ibid, s.239 f 
155 Kaldal, Anna och Tärnfalk, Michael, ”Samhällets hantering av barn som begår brott – en verksamhet i flera spår” i 
Leviner och Lundström (2017), s. 240 
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3.5 Tvångsplacerade barn och ungas utsatta position 

Barn och unga inom den institutionella tvångsvården befinner sig i extra utsatt position. De 

orsaker till placeringen som föranlett att barn och unga utmålas som komplexa och 

svårhanterade, är centrala för att ur ett barnperspektiv se till barn och ungas livsvillkor. Levin 

redogör för att barn och ungas uppväxt, och grunden till placeringen kan sammanfattas med 

avbrott och uppbrott på olika sätt. De kännetecknas av separationer, omplaceringar och svåra 

relationer till vårdnadshavare som av olika anledningar inte tagit sitt ansvar.156 Det kan 

exempelvis handla om försummelse, trauman, vanvård eller att till följd av en missbrukande 

eller sjuk förälder behövt ta stort ansvar tidigare i livet. Reaktionerna av detta tar sig uttryck i 

ilska, våld, destruktivitet och desperation.157 Sammantaget går det att säga att dessa barn och 

unga inte fått sina rättigheter och behov tillgodosedda, och dessutom i många fall haft flera 

placeringar innan de hamnat på låst institution. Detta gör att SiS kan ses som en slags sista 

anhalt där inga andra alternativ anses fungera. Titti Mattson, professor i offentlig rätt vid Lunds 

universitet, skriver att barn och ungdomar befinner i en utlämnad position där de är i behov av 

vuxnas insatser för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Det finns dessutom en juridisk 

underlägsenhet då de flesta som är underåriga och lagstiftningen utgår från att det finns en 

vårdnadshavare som skapar livsförutsättningar. 158 Vid tvångsomhändertagandet byts en känd 

miljö ut mot en okänd institutionsvård, där det dessutom finns få indikatorer som pekar mot att 

vården bedrivs med ett lyckat resultat.159 Tvångsvården som bedrivs behöver sättas i en kontext 

där barnperspektivet ibland tycks ge utrymme för vuxnas kontroll och makt. Detta innebär att 

dessa barn och unga behöver förstås utifrån en sårbar och utsatt position i samhället, vilket 

också är centralt att beakta utifrån studiens syfte och barnperspektiv. 

4. Teoretiska perspektiv 
Den är studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på barndomssociologi och 

kompletteras med ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv ses inte barndom som något naturligt eller beständigt.160 

Detta öppnar upp möjligheten att erkänna barn och unga som självständiga individer som inte 

 
156 Levin. (2017), s.95 
157 Ibid, s. 98 
158 Mattson, i Enell et al. Kontrollerade unga, Tvångspraktiker på institution. (2018) s. 39 f 
159 Ibid, s.56 
160 James, Allison och Prout, Alan, “A New Paradigm for the Sociology of Childhood?” i Allison, James och Prout, Alan 
(red.) Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. (London: 
Falmer, 1997) s. 7 f 
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kategoriseras utifrån föreställningar om vad barn eller barndom bör vara. Detta går hand i hand 

med studiens barnperspektiv där forskning om barn sker för barns skull. Att se barn och unga 

som självständiga individer och rättighetsbärare går att återkoppla till såväl frågeställningarna 

om implementeringens förverkligande av mänskliga rättigheter (MR). MR tillförsäkras från 

staten mot individen, vilket kräver att barn och unga erkänns som självständiga individer. Att 

anta ett feministiskt perspektiv som i huvudsak betraktar maktstrukturer och dess 

institutionaliserade påverkan på undermarginaliserade och förtryckta grupper är relevant för att 

kunna göra en ideologisk tolkning av hur makt påverkar möjligheten att tillgodoses MR. Samt 

hur makt också kan legitimera praktiker som kan upplevas stå i strid mot det inneboende 

människovärdet som garanteras varje individ vid tillförsäkrandet av MR. Det intersektionella 

perspektivet går i samspråk med såväl det socialkonstruktionistiska som feministiska, och 

bidrar till att inte homogenisera gruppen. Detta är av vikt för att kunna se hur MR påverkas av 

det kontextuella, men även för att undersöka om det förefaller finnas diskriminerande praktiker 

i MR-arbetet.  

 

4.1 Socialkonstruktionistiska perspektiv på barndom 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på barndom har bland annat myntats av Alan Prout, 

professor i barndomsstudier vid Leeds universitet, och Allison James, professor i sociologiska 

perspektiv inom barndomsstudier vid Sheffields universitet i Constructing and Reconstructing 

childhood. Även Christopher Jenks, emeritusprofessor i sociologi vid bl.a. Londons universitet 

har i Theorizing childhood har bidragit till förståelsen av barndom som socialt 

konstruerat. Utgångspunkten för perspektivet är 1990-talets framväxt av ett paradigmskifte som 

författarna kallar ”the emergent paradigm”.161 Denna perspektivförskjutning har utmanat 

utvecklingspsykologin där barndomen/uppväxten ses som ett biologiskt tillstånd av tillfälligt 

varande i väntan på vuxenlivet.162 Det har medfört ett synsätt där barn i större utsträckning ses 

som egna rättighetsbärare vars röster förtjänar att höras.163 Skiftet återspeglas även genom 

erkännandet av att barn har egna rättigheter där Barnkonventionen tillkommit som ett 

universellt och holistiskt synsätt och instrument för att barn ska erkännas och tillgodoses 

mänskliga fri- och rättigheter. Perspektivet har medfört uppkomsten av så kallade 

delaktighetsrättigheter som syftar till att erkänna barn som delaktiga och självständiga subjekt 

 
161 Ibid, s. 7 f 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
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som är aktiva i skapandet och bestämmandet av sitt liv.164 Utifrån intresset för barns möjligheter 

till delaktighet och begränsade rätt till självbestämmande inom tvångsvården tar den här studien 

i huvudsak sin utgångspunkt i ett barndomssociologiskt perspektiv. Perspektivet ifrågasätter 

barndom och tanken på den som något naturligt och universellt, och föreslår att barndomar är 

konstruerade.165 Barndom ses i termer av plural då konstruktionen har en kontextuell 

påverkan.166 Genom att se barndomen som ett varande istället för blivande kommer barn i större 

utsträckning ses som självständiga aktörer som aktivt. I förlängningen kommer det leda till att 

barn görs aktiva i skapandet av sina egna livsvillkor.167 När barndomsforskning ställs i relation 

till sociala strukturer menar författarna att det finns behov av att ifrågasätta underliggande 

föreställningar om barn för att undvika att ett synsätt där barndom framställs som en signifikant 

kategori. Riskerna att inte ifrågasätta kan resultera i att exkludera olika sociala, ekonomiska 

eller kulturella förutsättningar som påverkar barn såväl lokalt som globalt. 168 

4.1.2 Den temporära barndomen 

Författarna betonar att västerländska samhället präglas av en linjär förståelse av ålder där 

barndom refereras till en viss tidsperiod i livet. Vid identitetsskapande för barn definieras deras 

underlägsenhet gentemot vuxna genom åldern. Åldrandet leder till ökad frihet och tillträde till 

vuxnas platser i samhället, men även skyldigheter. Barn förenas genom den biologiska 

utvecklingen, och kognitiva potentialen, men är samtidigt under kontextuell påverkan vilket gör 

de sociala perspektiven på barndom centrala.169 Denna linjära uppfattning behöver enligt Prout 

et al. ifrågasättas eftersom den reproducerar en bild av barndom som något naturligt som 

särskiljs från sociala och kulturella parametrar på barndom. Det riskerar att påverka de som 

befinner sig bortom det som framställs som ”normalt” på ett negativt sätt.170 Att se till den 

kontextuella påverkan och den sociala kontexten för tvångsplacerade barn och unga på 

institution är nödvändigt. På flera sätt utmanas det som framställs som något naturligt i 

barndom. Placeringen utanför hemmet innebär i sig något normbrytande utifrån bilden av barn 

och barndom som hänförs till kärnfamiljen.171 Att spendera en del eller flera delar av sin 

barndom på institution och kanske inte ha möjligheten att komma tillbaka till 

ursprungsfamiljen, strider såväl mot en normativ bild och svensk barnavårdspolitiks ursprung i 

 
164 Wall, John, “Human rights in the Light of Childhood”, i International Journal of children’s Rights, 2008:16, s.534 
165 James och Prout, (1997) s. 8 
166 James, Allison, Jenks, Chris och Prout, Alan, Theorizing childhood. (Cambridge: Polity Press, 1998), s. 139 
167 ibid. 207 
168 Ibid, s. 140 
169 ibid, s. 59 f 
170 Ibid, s. 64 
171 James and Prout, Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood. 
(Cambridge, 2015), s. 23 
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Familjestödsmodellen som utgår från att reparera den dysfunktionella familjen, snarare än att 

skydda barnet.172 Bruce Abrahamson, konsult för Defence for Children International, menar att 

barn som begår brott ofta framställs som oönskade just utifrån att de strider mot bilden av det 

hjälplösa, oskyldiga och sårbara barnet. De är inte oskyldiga, även om de ofta blivit utsatta för 

våld eller traumatiska upplevelser i hemmet. Han framhåller även att tonåringar går emot 

terminologin i rättighetsspråk som utgår från bilden av yngre barn.173 Det finns flera dilemman 

kopplade till synen på barndom som något temporärt, vilket påverkas av det kontextuella som 

ses i nuet. 

4.1.3 Vuxnas kontroll och makt  

James, Prout och Jenks visar hur barn blir subjektifierade utifrån den hierarkiska maktrelationen 

mellan barn och vuxna. Sätt att tala, forska, bedriva politik eller stifta lagar om barn vilar på 

tanken om att vuxna en gång har varit barn och därför vet vad det innebär. Detta bidrar till att 

barn inte ges möjlighet att uttrycka sina tankar, eller gör det på vuxnas villkor.174 Författarna 

belyser att det skett en professionalisering där vissa vuxna anses ha befogenhet att uttrycka sig 

om vad som är av barns intressen. Beroende på vilken vetenskapsdisciplin deras kunskap är 

hämtad från ser kunskapen och perspektiven ut på olika sätt. Bilden av barn ser inte likadan ut 

inom exempelvis den politiska, juridiska eller välfärdsmässiga diskursen. När dessa 

tolkningsramar står i konflikt till varandra i frågor om vad som är av barns intresse, eller barns 

bästa kan de korrelera, vilket innebär att barn hamnar mellan stolarna i stället för att få hjälp.175  

Detta kräver en inställning där kunskap, oavsett vilken disciplin det är, inte kan ses som objektiv 

utan är i konstant påverkan av maktstrukturer. För att se till barnets intressen menar författarna 

att det kräver beslut utifrån en sådan korrelation i större utsträckning behöver motiveras utifrån 

den sociala kontexten det enskilda barnet lever under och ges möjlighet till delaktighet.176   

 

Vuxnas makt över barn tar sig uttryck i alla delar av barns liv, den påverkar och formar såväl 

livsvillkor som identitetsskapande. Barn blir positionerade och styrda rent fysiskt utifrån vilka 

rum de bör och inte bör befinna sig i. Såväl offentliga platser som skolor, andra institutioner 

och hemmet sfär är genomsyrade av vuxnas kontroll och styrning vilket gör att dessa platser 

 
172 Heimer, Maria, Näsman, Elisabet och Palme, Joakim. Rättighetsbärare eller problembärare? Barns rätt att komma till 
tals och socialtjänstens insatser. (2017) 
173 Abrahamson, Bruce “Juvenile Justice: The “Unwanted Child”. Why the potential of the Convention on the Rights of the 
Child is not being realized, and what we can do about it” s. 15- 38 i L. Jensen, Eric och Jepsen Jörgen, ed., Juvenile Law 
Violators, Humans Rights and the Development of New Juvenile Justice Systems [Elektronisk resurs], (Hart publishing: 
2006) s. 21 f 
174 James et al. Theorizing Childhood, s. 144 
175 Ibid, s. 145 
176 Ibid, s. 145 
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inte är neutrala för barns upplevelser.177 Inom institutionsvård ses kontrollen över barn och unga 

som nödvändig. Kajsa Nolbeck, doktorand i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet m.fl. visar 

att miljön och interaktionerna mellan personal och placerade barn och unga på de särskilda 

ungdomshemmen är präglad av en socio-materiell kontroll där personal begränsar och 

kontrollerar den fysiska miljön. Detta sker genom att vård och behandlingspraktik inte 

avgränsas till ett visst möte eller rum utan sker genomgående i samtliga vardagsrutiner. 

Kontrollen tar sig uttryck i exempelvis låsta dörrar och rum som de placerade inte får gå in i, 

men även i vardagliga praktiker där personalen bestämmer över exempelvis matintag. Detta 

leder till en obalans mellan privatliv och social interaktion eller behandling, och kan ta sig 

uttryck i att placerade i stället börjar göra motståndsmanifestationer för att känna kontroll i 

situationen.178  

4.2 Vuxnas institutionaliserade makt   
Catharine A. MacKinnon, juridisk forskare vid Michigan Law School, problematiserar och 

redogör för att den liberala staten och dess lagar utgår ifrån ett manligt perspektiv och mäns 

intressen.179 Detta skapar tydliga konsekvenser för andra grupper, i synnerhet kvinnor men även 

barn, som ofta av olika anledningar förknippas till sina mödrar.180 Lena Alanen, forskare i 

barndomsstudier vid Jyväskylä universitet redogör för paralleller mellan feministisk forskning 

och barndomsstudier. Hon lyfter att barn, på liknande sätt som kvinnor begränsats av mäns 

makt, begränsas av vuxnas makt.181 Utifrån MacKinnon bidrar makten till ett konstituerande av 

den sociala ordningen som tar sig uttryck genom legitimering av normer och politiska beslut. 

Denna dominans institutionaliseras vilket bidrar till ett fortsatt upprätthållande av makt.182 

Institutionaliseringen tar sig uttryck både offentligt och privat och utövas genom lagar som 

syftar till att skydda, men i själva verket reproducerar och vidmakthåller ojämlikheten.183 Att 

det allmänna är institutionaliserat av normer och maktstrukturer ger en direkt påverkan på barns 

livsvillkor, delaktighet och därmed MR. Den främsta poängen med att lyfta fram MacKinnons 

feministiska teorier är inte att mäns makt, utan att utmana, och dra paralleller till andra 

 
177 James et al, s. 38 
178 Nolbeck, Kajsa, Wijk, Helle, Lindahl, Göran och Olausson, Sephide, “Claiming and Reclaiming Settings, Objects and 
Situations: A Microethnographic Study of the Sociomaterial Practices of Everyday Life at Swedish Youth Homes” s.1 -29 i 
Journal of Contemporary Ethnography, 00:(0) (2022), s. 21 f 
179 MacKinnon, Catharine A., “Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence.” I Signs 8:4 
(1983), s. 635f 
180 MacKinnon, Catharine A., ”Plädering för en feministisk rättsteori” i Kvinnovetenskaplig tidskrift., 12:1 (1991) s. 23 f 
181 Alanen, Leena,” Women’s studies/Childhood studies. Parallells, Links and Perspectives” i Fattore, Toby och Mason, Jan, 
Children taken seriously: in theory, policy and practice (London: Kingsley Publishers, 2005), s.93 
181 Ibid, s. 95 
182 Ibid., s 644 f 
183 MacKinnon, Catharine A. i Kvinnovetenskaplig tidsskrift 12:1 (1991), s. 19 f 
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maktstrukturer för att tydliggöra hur och att placerade barns livsvillkor påverkas av vuxnas 

institutionaliserade politiska och rättsliga makt. Lagstiftningar som LVU och SoL, samt 

barnkonventionens syfte är skydda barn och erkänna dem som rättighetsbärare. Synen på 

barndom som ett tillfälligt varande där barn som ”samhällets framtid” menar Jan Mason, 

forskare i psykologi och sociologi vid Sydneyuniversitet, bidrar till att ignorera de upplevelser 

som finns i nuet och både legitimera samt institutionalisera ett synsätt där vuxna anses ha en 

naturlig auktoritet över barn.184 Barnavårdspolitiken genom dess lagar kan ses som en 

mekanism för en institutionalisering av denna asymmetri och tar sig uttryck genom exempelvis 

beslutsfattandet om ”barnets bästa” (och andra principer) som utgår från vuxnas vilja att skydda 

barn. Detta förstärker ett paternalistiskt beslutsfattande och legitimerar vuxnas subjektiva 

godtycke att uttrycka vad som är bäst för barn. Makten i sin tur rättfärdigas genom barns 

biologiska omognad och beroende av vuxna.185 

4.3 Barns rättigheter som universella eller kontextuella?  
En utgångspunkt i barnkonventionen (likt andra konventioner om MR) är att rättigheterna är 

universella. Samtidigt pendlar de mellan det universella och kontextuella, de ska å ena sidan 

verka individuellt och kollektivt för barn världen över, men å andra utövas och säkerställas i en 

lokal kontext av rätt, politik och etik. Den universella och normativa utgångspunkten av 

barndom kan problematiseras både i utformandet och vid tillämpningen. Demokratiforskare 

Kristina Anne Bentley vid Kapstadens universitet, ifrågasätter den ideala bilden av barn som 

målas fram i barnkonventionen där barn å ena sidan beskrivs som passiva och i behov av skydd, 

men å andra sidan erkänner barn som autonoma rättighetsbärare med egen talan. När barn beter 

sig på ett sätt som inte lever upp till den ideala bilden enligt konventionen, finns det risker att 

de inte längre behandlas som barn trots att konventionen erkänner grundläggande fri- och 

rättigheter.186 Mason lyfter fram att det finns en återkommande normativ bild av barndom och 

familjenormer som återspeglas i västerländska länder, där den vita medelklassens kärnfamilj 

ses som den ideala. Detta tar sig uttryck i de lokala beslutsfattande processerna avseende 

barnavård och bidrar till ett stigma för normbrytande familjer som behöver samhällets hjälp.187 

Bilden av barns koppling till familjen, skapar dessutom ett stigma hos många placerade barn 

som är grundat i deras upplevelser av att inte ha ”normala” familjer.188 Denna normativa och 

 
184 Mason, Jan “Child Protection Policy and the Construction of Childhood”, i Fattore, Toby och Mason, Jan i Children taken 
seriously, s.93 
185 Ibid, s. 95 
186 Bentley, Kristina Anne, “Can there be any universal childrens rights?”  I The international Journal of Human Rights vol. 
9, (2005), s. 115 
187 Mason, i Fattore och Mason, Children taken seriously, s.94 f 
188 Ibid, s.93 
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institutionaliserade bild förefaller skapa en strukturell rättsosäkerhet där vissa barn och unga i 

högre utsträckning riskerar ingripanden i rätten till privat- och familjeliv. 

4.4 Intersektionella perspektiv på barndomssociologi 
För att återkoppla till MacKinnon, ger en intersektionella inramning verktyg att undersöka 

institutionaliseringen av makstrukturer, och om den normativa bilden av barn och barndom 

påverkar ungdomar placerade på SiS. Som verktyg och metod handlar intersektionalitet om en 

operativ inställning till både samhället och lagen, för att synliggöra hur lagen kan anpassas till 

verkligheten.189 Den intersektionella insramningen syftar inte bara till att synliggöra förtryck, 

utan också ställa dem i en dynamisk position till en hierarkisk upplevd verklighet.190 Det 

handlar om att fånga relationen mellan ojämlika strukturer som levd verklighet, i syfte att 

förändra tankar om ojämlikhet.191 Att det inte finns någon fast eller universell definition 

barndom enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet, ställer sig på tvären mot 

barnkonventionen som ett universellt verktyg och förhållningssätt. Därför kan det vara relevant 

med en kritisk blick mot den normativa universalismen i barnkonventionen och ifrågasätta och 

synliggöra hur normativa perspektiv på barn påverkar möjligheten att tillgodoses MR inom 

tvångsvården. Flera forskare lyfter att det finns ett undermåligt intersektionellt perspektiv i 

relation till barn och MR. Brittle och Desmet redogör för att migrant- och flyktingbarn tenderar 

att forskas om som en heterogen grupp utan att beakta intersektionell påverkan, vilket kan bidra 

till att barn reduceras till sina migrationsupplevelser.192 Quennerstedt och Frödén påpekar att 

det finns en undermålig intersektionell teoretisering av barns rättigheter då det ofta finns ett 

endimensionellt fokus på ålder. Detta riskerar att osynliggöra andra maktdimensioner. De 

framhåller särskilt att det behövs ett perspektiv som fokuserar på kön/genus som maktordning 

utifrån flickors upplevelser.193 Mot bakgrund av den underteoretisering Quennerstedth och 

Frödén åsyftar kommer den här studien i synnerhet fokusera på kön och genus som 

maktordning, och explicit tjejers påverkan. Barn och unga inom institutionell tvångsvård 

framställs ofta en ”komplex grupp”, men är ingen homogen grupp vilket motiverar ett 

intersektionellt perspektiv i denna studie. Detta kan kräva en latent och ideologisk analys av 

textmaterialet. 

 
189 MacKinnon, Catharine A, “Intersectionality as Method: A Note”, s. i Journal of Women in Culture and Society 38:4. 
(2013), s. 1023 f 
190 Ibid, s. 1024 
191 Ibid, s. 1028 
192 Brittle, Ruth och Desmet, Ellen,”Thirty years of research on children’s rights in the context of migration: towards 
increased visibility and recognition of some children, but not all?” i International Journal of children’s rights 28:1 (2020), s. 
50 f 
193 Frödén, Sara och Quennerstedth, Ann, ”The child as a gendered rights holder” I Childhood, vol. 27:2. (2020) s. 144 f 
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5. Metod och material 
Det här kapitlet går igenom insamling av material, men även den metod som används. 

Till den här studien används en kvalitativ metod, Tematisk analys, av insamlade dokument 

och rapporter med en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Detta innebär att 

materialet samlats in först, och därefter har de teoretiska ramarna satts.194 Vid kodning av 

materialet har det funnits ett intersektionellt intresse, som redogörs för nedan.  

 
5.1 Beskrivning av data 

Den här studien görs genom insamlade dokument, vilket medför begränsade möjligheter att 

både ta del av barns egna röster och den faktiska implementeringen ute på fältet. För att få in 

ett barnperspektiv är ett aktivt val att välja rapporter från granskande statliga myndigheter och 

civilsamhälleliga aktörer som tagit barns egna ord i beaktning vid granskningen. Materialet 

bedöms som autentiskt utifrån att det främst består av statliga rapporter och granskningar, men 

även aktiva civilsamhällsorganisationer på området. Trovärdigheten och representativiteten kan 

påverkas av hur många som har deltagit i tidigare studier, men mot bakgrund av studiens syfte 

och barnperspektivet i relation till området särskilda befogenheter är inte syftet kvantifierbart, 

utan snarare hur barns livsvillkor ser ut. De barnrättsorganisationer som två rapporter i 

materialet utgår från kan förstås vilja nå ut med en specifik ståndpunkt ur ett 

barnrättsperspektiv. Detta bedöms dock gå hand i hand med studiens syfte och intentionen med 

MR. 195  
 

Offentliga granskningar 
De offentliga granskningar av SiS som gjorts från externa statliga aktörer omfattar 10 olika 

dokument med totalt 340 sidor. Tre av dessa granskningar kommer från JO:s opcat-enhet, varav 

två är inspektionsprotokoll och en del ett kapitel i enhetens årsrapport. Vidare utgörs materialet 

av en skrivelse från regeringen, en rapport från Barnombudsmannen, en myndighetsanalys från 

Statskontoret och fem årsredovisningar från IVO mellan år 2017 – 2021 där relevanta delar 

avseende den sociala barnavården valts ut. Med undantag för regeringens skrivelse, består 

materialet på olika sätt av intervjuer med placerade barn och unga eller anställda. Valet av olika 

myndigheters granskningar är grundat i viljan att få en analytisk bredd från det offentligas håll. 

Detta har gett möjlighet att se hur det beskrivs att implementeringen av mänskliga rättigheter 

 
194 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö: Liber, 2011), s. 348  
195 Ibid, s. 489 f 
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förverkligas, i enlighet med studiens första frågeställning, men även hur kritiken och 

legitimeringen av särskilda befogenheter ser ut enligt studiens andra frågeställning.   

 

SiS egna granskningar/rapporter 

De offentliga dokument och rapporter som analyserats från SiS omfattar fem årsredovisningar 

mellan år 2017 - 2021, en rutin för hantering och bemötande vid hot och våld och myndighetens 

etiska riktlinjer. Två nummer har valts ut från Institutionsvård i fokus som är SiS egen 

rapportserie. Dessa handlar om hantering och upplevelser av hot och våld. I dessa nummer utgör 

placerade barn och unga, samt och anställdas röster materialet, vilket går i linje med studiens 

barnperspektiv och upplevelser av implementeringsarbetet. Vidare har även två interna 

dokument: SiS Handlingsplan för mänskliga rättigheter och Redovisning för att beakta 

barnkonventionen. Totala sidantalet för dessa dokument är drygt 580 sidor.   

Kritiska granskningar 

Ytterligare ett sätt att stärka barns egna perspektiv, vilket går i enlighet med att synliggöra barns 

och ungas upplevda verklighet och är centralt för att förstå implementeringens förverkligande i 

enlighet med första forskningsfrågan, görs genom två utvalda rapporter från 

civilsamhällesorganisationer. Dessa kommer från Skyddsvärnets projekt Ung och Inlåst som 

beskriver barn och ungas upplevelser av sexuella övergrepp på statliga ungdomshem, samt 

Barnrättsbyråns rapport som problematiserar användandet av särskilda befogenheter och sker i 

samverkan med olika forskare inom området. Dessa består totalt av 125 sidor.  

5.2 Tematisk analys 
Den tematiska analysen, här utifrån Victoria Braun och Virgina Clarkes modell, syftar till att 

identifiera, analysera och hitta mönster i insamlat material.196 Ett tema i en tematisk analys kan 

enkelt förklaras som ett mönster i insamlade data som består av många olika koder.197 Braun 

och Clarke särskiljer på semantiska och latenta teman, samt på induktiv och deduktiv inriktning. 

De semantiska temana är ofta explicit identifierade genom data, och de latenta kräver en 

tolkning av mönstret relaterat till en på förhand teoretiserad ram.198 Den induktiva riktningen 

motsvarar ett “bottom-up” perspektiv som innebär att detaljerna i materialet fokuseras på vid 

ett första skede, och att helheten sammanställs när detaljerna är klara.199 Den deduktiva 

 
196 Braun, Virginia och Clarke, Victoria, “Using thematic analysis in psychology” i Qualitative Resarch in Psychology 3:2 
(London: SAGE, 2006), s. 6 
197 Ibid, s. 6 
198 Ibid, s.12 
199 Ibid, s.12 
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riktningen innebär i stället att materialet läses ur sin helhet för att sedan sammanställa detaljerna 

utifrån teorin.200 Valet för den här studien är att göra en induktiv studie, med en latent inriktning.  

   Genom det induktiva tillvägagångssättet är analysen i huvudsak datadriven och fynden av 

teman är starkt identifierade med det insamlade materialet. Datan har insamlats specifikt för 

studien och inte drivits utifrån det teoretiska intresset av ämnet. Kodningen ska enligt Braun 

och Clarke utan att försöka passa in i en teoretiserad ram.201 Valet att göra en induktiv studie 

grundar sig i att implementeringen av MR och användandet av särskilda befogenheter är burna 

och förknippade med verkliga upplevelser. Även om denna studie inte bygger på intervjuer med 

varken placerade ungdomar, arbetande på SiS eller andra myndigheter, är ett sätt att komma 

närmre realiseringen av MR genom att till låta teman och kodning styras av insamlat material. 

Författarna framhåller att ett renodlat induktivt förhållningssätt inte är möjligt med tanke på att 

analysen formas av forskarens tidigare kunskaper, erfarenheter och åsikter.202 Att förhålla sig 

objektivt är alltså svårt. För att låta materialet vara drivande har en medveten hållning varit att 

försöka distansera och separera egna åsikter från materialet genom att hitta potentiella 

motargument. Den latenta inriktningen sätter kodningen i ett forskningssammanhang och 

skapar möjligheten att analysera både innehållet, och underliggande förutsättningar och 

antaganden i materialet. Det latenta är inget deskriptivt val, utan syftar till att komma åt 

underliggande föreställningar genom en teoretiserad ram som formar kontentan.203 Detta har 

gjorts genom att en intersektionell kodning, och genom att analysera utifrån den 

socialkonstruktionistiska, feministiska och intersektionella teoribildningen med fokus på hur 

vuxnas institutionaliserade makt påverkar barns livsvillkor och möjligheter att få sina 

rättigheter tillgodosedda. Genom den här typen av teoretisk ansats har det närmare beskrivit 

funnits ett medvetet perspektiv av hur olika maktstrukturer uttrycks implicit eller explicit i 

materialet. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Braun och Clarke redogör för att processen startar när analytikern börjar se mönster och teman 

i data, ofta i samband med insamlingen. Processen är klar när själva rapporteringen är 

genomarbetad både före, genom och efter analysen.204 Det första steget vid tematiseringen av 

denna studie var att initialt gå igenom sida för sida i varje rapport för att hitta övergripande 

 
200 Ibid, s.12 
201 Ibid, s. 83 
202 Clarke, Victoria, Braun, Virginia och Hayfield, Nikki “Thematic analysis” I Smith, Jonathan A. (red.), Qualitative 
psychology a practical guide to research methods (London, 2015) 
203 Ibid, s.13 
204 Ibid, s.16 
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teman och mönster, samt skriva ner dem. Braun och Clarke beskriver detta som ”morgonrocken 

för resten av analysen”. Det går ut på att bekanta, överblicka och notera insamlat material.205 

Totalt omfattade det första utkastet 142 olika teman och underkoder, i nästa steg delades de 

ytterligare upp och sattes i relation till varandra och studiens syfte. I detta skede valdes även att 

fritt skriva ner tankar om olika teman för att få fördjupad bild av deras samhörighet. I nästa steg 

valdes olika citat utifrån de olika temana och koder som sedan färgkodades och kopplades 

samman till större teman (se bilaga 1). Dessa citat som tematiserats och kodats omfattade totalt 

65 A4 sidor som i nästa skede skrevs ut och klipptes isär för att visuellt kunna se deras 

samhörighet. Den tredje fasen slutar enligt författarna när all data kodats och anslutits till olika 

teman.206 I nästa fas gick samtliga citat och teman återigen igenom för att kopplas till varandra 

och skapa en tematisk karta (se bilaga 2). Därefter skedde ytterligare en läsning av materialet 

för att tydliggöra relevansen i relation till studiens syfte och i relation till varandra. Braun och 

Clarke beskriver att det femte steget i en tematisk analys går ut på att för varje tema redogöra 

för en detaljerad analys som avväger teman och dess relevans mot forskningsfrågorna, samt 

identifiera subteman för större teman.207 Detta har i studien gjorts genom att skriva fritt, och 

koppla de olika temana till varandra och till tankar om hur barndom och vuxnas makt 

konstrueras. Slutgiltiga teman och koder som valts, präglar frågan om implementering och 

förverkligande av MR och är relaterade till särskilda befogenheter både utifrån myndighetens 

styrning och arbete och barn och ungas beskriva upplevelser. Till en början omfattade det tre 

större teman med tre underteman för varje. På grund av studiens omfång valdes ett tema bort. 

Detta bestod av djupare intersektionella analyser på tvångsvården med inriktning mot särskilda 

befogenheter och maktstrukturer.  

 

6. Resultat och analys 

Totalt består studien av två större teman som hittats i materialet och kommer att redogöras för 

i nedanstående analys. Tema 1 fokuserar på implementeringen och förverkligandet av MR och 

identifierade problem. De underkategorier som representeras är ”Rättsosäkerhet och styrning”, 

”Fler rutiner = Bättre rättighetsarbete?” och ”Vårdtagare eller rättighetsbärare?”. Samtliga 

kategorier speglar olika identifierade hinder vid implementeringen av MR och belyser hur 

denna rättsosäkerhet tar sig uttryck i termer av makt över barn och ungas livsvillkor och 

möjlighet att tillgodoses MR. Tema 2 fokuserar på särskilda befogenheter, kritiken mot dem 

 
205 Ibid, s.17 
206 Ibid, s. 20 
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och legitimeringen för att fortsätta arbeta med dem. De underteman som valts ut heter 

”Isolering, för barnets bästa?” och diskuterar om det överhuvudtaget går att anse att isolering 

är för barnets bästa. ”Nödvändigt våld” som diskuterar hur statliga aktörer legitimerar särskilda 

befogenheter, och slutligen ”I gråzonen mellan det lagliga och olagliga” som belyser den tunna 

rättsliga linjen som balanseras på för att hålla de särskilda befogenheterna, med fokus på 

avskiljning, inom lagliga gränser. 

6.1 Implementering av mänskliga rättigheter  
Det första temat fokuserar på implementeringen och förverkligandet av MR, samt identifierade 

problem som kan påverka förverkligandet. Det material som får ta plats här är främst 

granskningar som gjorts av myndigheten från exempelvis Statskontoret, IVO och SiS egna 

planer för att tillförsäkra MR. Detta grundar sig i viljan att få ett mer strukturellt perspektiv på 

arbetet eftersom implementeringsarbete är just något strukturellt. 

6.1.1 Rätts(o)säkerhet och styrning 
Att SiS arbetar med att implementera MR för placerade barn och ungdomar är tydligt både 

genom deras handlingsplan för mänskliga rättigheter, genom årsredovisningarna och deras 

arbete för att främja barnkonventionen. Det är inte en fråga om arbetet pågår, utan snarare hur 

det utformas. Statskontoret adresserar att det finns utmaningar med rättssäkerhet, jämlikhet och 

samverkan utifrån att det inte preciseras som mål för verksamheten. Detta innebär i 

förlängningen att det riskeras att inte föras vidare som centrala områden i verksamheten.208  

Detta illustreras genom följande citat:  

 
”Samtidigt finns några viktiga utmaningar som verksamhetsmålen inte adresserar. 

Samverkan, jämlikhet och rättssäkerhet är exempel på områden som inte lyfts fram 

tydligt i de strategiska målen och inte heller fångas upp i verksamhetsmålen. Samtidigt 

är både samverkan, jämlikhet och rättssäkerhet områden som vår utredning visar att det 

finns utmaningar inom och som det därmed finns anledning att prioritera”209  

 

På en semantisk nivå påpekas uttryckligen utmaningar där rättssäkerhet kan förstås som ett 

samlande begrepp som påverkar även samverkan och jämlikhet. Att en myndighet är rättssäker 

innebär att enskildas fri- och rättigheter är skyddade, då offentlig makt endast kan utövas inom 

 
208 Statskontoret, (2020:7), Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse. (2020, Stockholm) s. 47 
209 ibid, s. 47 
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lagens gränser.210 En rättsosäker myndighet däremot innebär att rättigheterna inte har garanterat 

skydd, och att offentlig makt riskerar att överträda lagens gränser. MacKinnon redogör för att 

auktoritära makter konstituerar den sociala ordningen genom legitimerande normer, vilket sker 

såväl genom samhället som politiken.211 När det kommer till frågan om underprioriteringen av 

rättssäkerhet, jämlikhet och samverkan behöver de förstås utifrån en latent reflektion där vuxna 

har ansvaret att säkerställa barn och ungas livsvillkor och rättigheter. En institutionaliserad 

makt som också är norm i samhället, utgår från att vuxna har just det ansvaret.212 Om makten 

är inkorporerad både på ett socialt plan och i lag, kan det enligt MacKinnon leda till att den 

sociala dominansen blir osynlig.213 De som befinner sig under tvångsvården kan förstås som 

rättsligt och politiskt underlägsna, och står i beroendeställning till de vuxna. Detta legitimeras 

genom att det ses som en självklarhet att barn inte kan bedriva politik, stifta lagar eller sätta 

agendan för hur myndigheter ska styras. Samtidigt är områden som på den semantiskt 

uttryckliga nivån beskrivs som bortprioriterade centrala för att kunna säkerställa 

rättighetsarbetet och främja barnperspektivet i verksamheten. Rättssäkerheten är central för att 

barn och unga inte ska bli utsatt för våld av vuxna i samband med utövandet av särskilda 

befogenheter. Jämlikhet är grundläggande för att åtgärda adresserade brister där tjejer enligt 

IVO får sämre behandling, upplever mer otrygghet, sämre bemötande från personal och i större 

utsträckning inte känner sig skyddade från våld och övergrepp på boenden.214 Samverkan är 

viktig för att säkerställa att barn och unga får bästa möjliga vård, kan skrivas ut i tid efter 

placeringen på SiS, och i större utsträckning få hjälp att komma i kontakt med instanser utanför 

institutionen, som barnrättsorganisationer och IVO.215  

 

Kunskapen om bristerna avseende rättssäkerhet, jämlikhet och samverkan är inte ny, utan 

redogörs för i granskningar av myndigheten år 2017. Åtgärder ska ha vidtagits, men kan tolkas 

otillräckliga.216 Trots att SiS ska arbeta efter ett barnperspektiv går det att tolka som att arbetet 

brister genom att dessa centrala frågor inte får högre prioritet.  

Rättsosäkerheten är inte koncentrerad enbart till SiS verksamhet. IVO tydliggör att det 

förekommer att socialtjänsten med stöd genomför tvångsvårdsplaceringar utan tillräcklig 

 
210 Alexius, Katarina och Hollander Anna ”Kan rättssäkerhet upprätthållas när barn skyddas mot omsorgsbrister enligt 2§ 
LVU?” i Leviner och Lundström (2007), s. 200 
211 MacKinnon, Towards a feminist theory of the state, s. 163 
212 MacKinnon, Feminism, Marxism, Method and the State: Toward Feminist Jurisprudence, s. 645 f 
213 MacKinnon. Towards a feminist theory of the state, s. 238 
214 Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2020? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister 
för verksamhetsåret 2020, s. 32 
215 Statens institutionsstyrelse, Dnr.1.1.1-1584-2018. Redovisning för att beakta barnkonventionen i Statens 
institutionsstyrelses verksamhet., s.8 
216 Statens institutionsstyrelse. SiS årsredovisning 2017. (Stockholm, 2017), s. 20 f 
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grund.217 Detta talar sammantaget för att rättsosäkerhet för barn och unga under tvångsvård är 

ett övergripande strukturellt problem, där det ytterst är regeringen och riksdagens ansvar att 

skapa rättsliga förutsättningar genom konkret och tydlig styrning.218 Även vid styrningen finns 

det problem: 

 
”Regeringens styrning lämnar stort utrymme för myndigheten att själva utforma sin 

verksamhet. Samtidigt är SiS verksamhet i vissa delar styrda av precisa lagkrav.”219  

 

I citatet framkommer på ett semantiskt plan att regeringen ger SiS ansvar att utforma 

myndigheten, samtidigt som det finns precisa lagkrav. För att utformningen ska ske korrekt och 

rättssäkert, är verksamheten avhängig på att personalen som arbetar klientnära har kunskap om 

de precisa lagkrav som finns för att inte riskera att träda över lagen. En latent tolkning av citatet 

kan tolkas visa en bristande prioritet från statens sida att säkerställa att det finns verktyg och 

förutsättningar att bedriva vården korrekt. Anställda vittnar enligt Statskontoret om att de 

saknar kunskap i statstjänstepersonsrollen och den statliga värdegrund som är central för att 

implementera mänskliga rättigheter. Flera har inte ens vetskapen om att de är statligt 

anställda.220 När kunskapen om den statliga värdegrunden brister, innebär det att vetskapen om 

de grundläggande åtaganden statstjänstepersonsrollen innebär gentemot mänskliga rättigheter 

också kan brista.221 Det har efter Statskontorets rapport vidtagits åtgärder för att utbilda 

anställda om den statliga värdegrunden i samarbete med Uppsala universitet, vilket pekar mot 

att arbetet går i rätt riktning.222  Samtidigt kvarstår rättsosäkerheten med precisa lagkrav å ena 

sidan, och att SiS lämnas stort utrymme att själva styra sin verksamhet.223 Rättsosäkerheten ger 

utslag i synnerhet när det kommer till de särskilda befogenheterna där barn och unga riskerar 

att blir utsatta för våld samtidigt som det utifrån personalens synvinkel talas om som ”lagligt 

våld”.224  

    När makten är institutionaliserad, likt MacKinnon redogör för, kan neutraliserad politik och 

lag osynliggöra ett strukturellt förtryck. Detta medför att den sociala dominansen över barns 

 
217 Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2018? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister 
för verksamhetsåret 2018, s. 55 
218 Marcusson, Lena, ”Det offentliga uppdraget och de mänskliga rättigheterna” i Anna- Sara Lind, Elena Namli (red.) 
Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. (Lund, 2017), s. 23 
219 Riksdagens Ombudsmän. Nationellt besöksorgan – NPM. Rapport från opcat-enheten 2019, s. 29 
220 Statskontoret, 2020:7, s. 75 
221 Ibid. 
222 Statens institutionsstyrelse, SiS årsredovisning 2021, s. 51 
223 Riksdagens Ombudsmän. Nationellt besöksorgan – NPM. Rapport från opcat-enheten 2019, s. 29 
224 Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2018? Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister 
för verksamhetsåret 2019, s. 58 
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livsvillkor blir osynlig, och legitimeras genom vuxnas upplevelser.225 I det här fallet kan går 

det att tolka som de prioriterade områden utgår från vuxnas upplevelser snarare än barns, när 

det kommer till att etablera arbetsmetoder för att främja barns rättigheter. Risken med detta är 

att de utöver att de är placerade mot sin vilja, inte heller får sin delaktighet beaktad och sina 

rättigheter tillgodosedda på institutionerna.  

6.1.2 Fler rutiner = Bättre rättighetsarbete? 
 SiS redogör för att det inte är något nytt uppdrag att främja, förverkliga och respektera MR, 

utan görs dagligen.226 Detta visar sig genom olika riktlinjer, rutiner och policys. Myndigheten 

har infört en rutin om egenkontroll som syftar till att fånga upp och systematiskt åtgärda brister 

avseende trygghet, rättssäkerhet, delaktighet och bemötande.227 Det har gjorts 

utbildningssatsningar om barns rättigheter och dess innebörd i praktiken för anställda.228 Det 

har även tagits fram ett informationsmaterial riktat till barn och unga om deras rättigheter,229 

och ska göras revidering av myndighetens riktlinjer utifrån fyra olika steg: undersöka, 

analysera, åtgärda och utvärdera i en ständigt pågående process.230 Flera rutiner, riktlinjer och 

policys är på väg. I SiS handlingsplan för mänskliga rättigheter ska över ett tjugotal nya rutiner 

och riktlinjer ha implementerats mellan 2020 – 2021, medan utbildningssatsningar eller 

kompetenshöjande åtgärder omfattar drygt ett tiotal och riktar sig till chefer och etikansvariga 

(med undantag för ett fåtal riktade mot klientnära arbetande).231  

 Prout et al. menar att barn behöver ses som självständiga och autonoma i skapandet av sina 

egna verkligheter för att i slutändan ses som aktiva i skapandet av sina egna livsvillkor.232 

Intentionen med implementeringen av rutiner, riktlinjer och policys kan vara ett sätt att arbeta 

för rättssäkerhet, nå fram till delaktighet och sätta barnets bästa i främsta rummet. Något att 

beakta är dock huruvida barnperspektivet tas på allvar när fokus ligger på fler dokument och 

rutiner snarare än utbildningar för de som arbetar nära barn och unga på institutionerna. 

Förverkligandet av implementeringen i verksamheten hänger ytterst på att de arbetande som 

bemöter, behandlar, och spenderar vardagen med, men som också har rätt att begränsa, utöva 

tvång och sätta barn och unga i isolering, respekterar MR och aktivt medverkar till att 

förverkliga arbetet. Samtidigt påvisar citatet nedan att detta i vissa fall förefaller brista:  

 
225 MacKinnon, Towards a feminist theory of the state, s. 238   
226 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.3-2774-2020. Handlingsplan för SiS arbete med mänskliga rättigheter 2020 – 2021, 
s.3 
227 Statens institutionsstyrelse, Dnr.1.1.1-1584-2018, s. 13 
228 Ibid. s. 13 
229 Ibid. s. 27 
230 Ibid. s. 13 
231 Ibid.s. 2- 30 
232 James et al. Theorizing childhood, s. 7 
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”Många av personalen uppgav att de var medvetna om att det fanns rutiner för 

riskbedömningar, men att de av flera skäl inte tillämpade rutinerna som det var tänkt. 

Däremot gjordes riskbedömningar på annat sätt under arbetspassen”233  

 

Citatet kommer från en av SiS egna studier avseende hantering av hot och våld, värt att notera 

är att det på den semantiska nivån inte är en utan många som har en medvetenhet om rutinen, 

men inte tillämpar den som tänkt. Riskbedömningar syftar till att i dialog med ungdomar avgöra 

vilka risker det finns för våld, självskada och hot. Det kan därför tänkas vara centralt för att 

främja barns rätt till delaktighet.234 Statskontoret visar att det råder organisatoriska brister där 

det saknas en tydlig ordning för hur styrdokument beslutas, förvaltas och kommuniceras.235 En 

majoritet av institutionschefer upplever otillräcklig styrning, och att det finns en otydlighet i 

hur implementeringen av dessa dokument ska gå till. Utformningen upplevs inte vara tillräckligt 

anpassad till den klientnära verksamheten.236 Statskontoret påvisar även att det är många som 

inte ens har kännedom om riktlinjerna, eller kompetens att följa dem.237  

Dessa organisatoriska brister, där riktlinjer, rutiner och policys skrivs på huvudkontoret och 

distribueras ut till verksamheterna kan riskera att göra implementeringen kontraproduktivt om 

inte alla delar av verksamheten också är delaktiga. På en latent nivå kan det tolkas ge uttryck 

för att implementeringsarbetet för att främja barnperspektivet inom tvångsvården, likt 

utmaningar med exempelvis jämställdhetsintegrering, ger uttryck för en assimilering där MR 

anpassas till verksamheten utan den transformativa process som krävs för att förändra eller 

förbättra de verkliga livsvillkoren barn och inom tvångsvården lever under.238 När det förefaller 

finnas brister med att tolka rutiner och riktlinjer, kan det utifrån James och Prouts perspektiv 

peka mot att de som befinner sig på huvudkontoret och utformar riktlinjerna har andra 

professioner än de klientnära arbetande som befinner sig på institutionerna, detta kan leda till 

ett glapp i hur verklighetsanpassningen kan göras vilket i slutändan försätter barn och unga 

mellan stolarna när de ska tillgodoses sina rättigheter.239 För ett förverkligande krävs det, likt 

MacKinnon redogör för relation till samhället och lagen, en operativ inställning vid 

 
233 Statens institutionsstyrelse. ”Hantering av hot och våld. Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med 
ungdomar på institutioner.” i Institutionsvård i fokus. Nr. 12 (2017), s.48  
234 Ibid.  
235 Statskontoret, (2020:7), Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse. s. 63 
236 Statskontoret. Ibid, s. 77 f 
237 Ibid., s. 72 
238 Jämställdhetsintegrering är ett verktyg och en strategi som syftar till att främja jämställdhet inom exempelvis olika 
institutioner som företag, myndigheter eller akademin. Wittbom, ”Eva, Jämställdhetsintegrering med styrning bortom new 
public management” i Tidsskrift för genusvetenskap 39:2–3 (2018), s.95 
239 James et al. Theorizing Childhood. s. 145 
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implementeringen av rättigheter där anpassningen sker utefter den upplevda verkligheten.240 

Vid förverkligandet av tvångsvårdade barn och ungas rättigheter, skulle detta, för att återkoppla 

till James et al. också innebära att de behöver ses som aktiva i skapandet av sina egna 

livsvillkor.241 Denna möjlighet kan utifrån citatet ses som villkorad på grund av organisatoriska 

brister. I slutändan kan dessa organisatoriska brister ses som ett hinder för att säkerställa de 

rättsliga, moraliska och politiska åtaganden som krävs för att säkerställa att en utsatt 

samhällsgrupp i en miljö av inlåsning och tvång tillgodoses grundläggande mänskliga 

rättigheter. Detta kräver att de också involveras och görs delaktiga i sin vardag.  

6.1.3 Rättighetsbärare eller vårdtagare? 
 
”Placerade barn ses alltjämt som mottagare av vård och inte som rättighetsbärare och i 

många fall strider barnens upplevelser mot barnkonventionen.” 242  

 

Barnombudsmannen beskriver vid en semantisk anblick att placerade barn ses som 

vårdmottagare, snarare än rättighetsbärare. Placerade barn och unga har i högre utsträckning än 

andra svårt att tillgodoses sina rättigheter och att insatser som görs inom den sociala 

barnavården brister.243 Att barn ses som vårdtagare snarare än rättighetsbärare, kan likt Brittle 

och Desmet redogör för angående barn som konstrueras utifrån sina migrationserfarenheter, 

bero på en slags reducering av placerade barn och unga som hänförs till sitt komplexa behov av 

vård.244 Beskrivningarna på den semantiska nivån av tvångsplacerade vid de särskilda 

ungdomshemmen görs återkommande i relation till deras placeringsbakgrund, diagnosbild eller 

svårhanterliga beteende. Risken av en sådan reducering är att gruppen homogeniseras vilket 

strider mot den kontextuella påverkan som  enligt James och Prout behöver ses för att kunna 

tillförsäkra och erkänna varje individs rätt till mänskliga rättigheter.245 I begreppet ”mottagare 

av vård” skymtas också på en latent nivå en indirekt passivitet där vården distribueras, vilket 

strider mot tanken om att barn och unga ska göras delaktiga i den tvångsvård som bedrivs.246  

 

“De intagna på avdelning Trollebo beskrivs av hemmet som utåtagerande med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska problem och svårigheter med 

 
240 MacKinnon, Catharine A, i “Journal of Women in Culture and Society, 38:4, (2013), s. 1023 f 
241 Prout, James och Jenks. Theorizing childhood, s. 7 
242 Barnombudsmannen. Vem bryr sig - när samhället blir förälder. Barns röster om att växa upp i den sociala barnavården. 
(Stockholm, 2019), s. 12  
243 Barnombudsmannen. (2019), s. 13 
244 Brittle och Desmet i?” i International Journal of children’s rights 28:1, s. 50 
245 James och Prout (1997), s. 7 f 
246 Wall, John, i International Journal of children’s Rights 16:2008, s.534 
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socialt samspel”.247  

 

I citatet påvisas på den semantiska nivån att arbetande på SiS beskriver barn och unga som 

utåtagerande med diagnoser och svårigheter med socialt samspel. Centralt att belysa är att 

terminologin av barn och unga beskrivs som intagna, begrepp som ofta används inom fängelser, 

vilket på en latent nivå kan tolkas som att placeringen är bestraffande, trots att just den 

avdelningen tar emot LVU-placerade flickor. För att frångå terminologin och gå tillbaka till 

beskrivningen där tjejer beskrivs utifrån sina vårdbehov, kan det å ena sidan fylla en funktion 

att tydliggöra vilka vårdbehov som finns för att öppna upp för rätt form av vård och behandling, 

och se till vård som en mänsklig rättighet. Samtidigt kan det på en latent nivå förstås som 

problematiskt att en heterogen grupp som på många sätt är utsatta i samhället, konstrueras 

utifrån sina diagnoser utifrån allmänna tjänstepersoner, och i förlängningen även av staten. 

Bentley menar att barn och ungdomar som inte framställs enlighet med bilden av barn som 

sårbara och hjälplösa, riskerar att inte bli behandlade som barn vilket skapar svårare 

förutsättningar att tillförsäkra MR.248 Dessa barn framställes till synes som passiva och i behov 

av vård, men å andra sidan utåtagerande (våldsamma), och beskrivs som ”intagna”, vilket citatet 

ger en representation av på en latent nivå. Att ses som passiv och vårdbehövande, men ändå 

utagerande och därmed aktiva kan tänkas påverka implementeringsarbetet och delaktigheten. 

Detta gör det relevant att undersöka hur barn och unga tillgodoses rätten till delaktighet inom 

tvångsvården. 

  

År 2010 konstaterade Barnombudsmannen i rapporten ”I.M SORRY” att det fanns stora brister 

i tillförsäkrandet av MR inom tvångsvården, vilket delvis bidrog till att myndigheten år 2017 

fick i uppdrag att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten. År 2018 

redogjorde SiS för utvecklingsområden som påvisades i beaktandet av barnkonventionen. 

Återkommande är vikten av att främja respekt, säkerställa utveckling, trygghet, delaktighet och 

inflytande.249 Just delaktighet är ett område som syftar till att säkerställa Barnkonventionens 

artikel 12,250 och kan tänkas vara ett sätt att göra barn och unga till aktiva subjekt som är med i 

skapandet av sina livsvillkor, likt James och Prout redogör för. Delaktighet kan ses som om det 

står på tvären mot bilden av den passiva vårdtagaren för att i stället främja en aktiv 

rättighetsbärare. SiS egen statistik visar att 85% av upplevde delaktighet i vård och 

 
247 Riksdagens Ombudsmän - JO. (2020), s. 49  
248 Bentley i the international Journal of Human Rights 9:2005, s. 115 
249 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.1-1584-2018. s. 1 ff 
250 ibid, s .10 
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behandling.251 IVO:s siffror pekar däremot på att upplevelsen av delaktighet år 2020 låg på 

50%.252 Utan att gå in närmre på varför siffrorna skiljer sig markant, men ändå kort nämna det, 

kan en orsak vara att barn och unga i större utsträckning känner ett annat förtroende för IVO 

vars ställning är att granska och adressera brister i ett förbättringssyfte. Frågan som då återstår 

är hur ett sådant delaktighetsarbete kan se ut. Ett exempel är att barn och unga görs delaktiga i 

att förebygga våldshändelser och hitta sätt i att hantera utlopp för starka känslor genom så 

kallade trygghetsplaner: 

 
”Trygghetsplanen tas fram i ett samtal med den unge och ger personalen 

information om hur varje ungdom önskar att personalen ska förebygga och 

hantera aggression och våld. Syftet är att stärka den unges delaktighet i vården 

och att individanpassa insatser som kan bli aktuella om en ungdom blir 

aggressiv eller våldsam. Trygghetsplanen fungerar som en instruktion från 

ungdomen till personalen om hur personalen bäst hjälper ungdomen vid en 

konfliktsituation.”253 

 

 Citatet ovan visar att planen ska fungera som en instruktion från ungdomen till personalen om 

hur hen bäst kan bli bemött vid aggressiva känslor.254 Det kan på den semantiska nivån ses som 

en insats för att beakta barn och ungas egna perspektiv. I många planer uppges att personalen 

inte ska ingripa fysiskt, utan i stället samtala eller be barnet/den unge lämna en stund för att inte 

eskalera situationen.255 Trots att önskemålet om att det inte ska förekomma fysiskt ingripande, 

finns det utifrån en latent förståelse ingen garanti för att det inte kommer ske eftersom 

personalen har den lagliga befogenheten att ingripa fysiskt.256 På detta sätt går det på att en 

latent nivå att se hur delaktigheten villkoras. Å ena sidan finns det möjlighet för barnet/den 

unga att ”ge en instruktion”, men å andra sidan är det ändå i slutändan personalen som beslutar 

om den följs, vilken kan ses som en fråga om makt. Utifrån MacKinnon, skulle detta kunna 

tolkas som om de med makt också i slutändan bestämmer hur utfallet ska bli medan det 

framställs som ett sätt att främja rättigheter.257 Det som förefaller vara delaktighet är 

delaktighet, men endast på ett begränsat plan utifrån den maktasymmetri som råder. Rollen som 

 
251 Statens institutionsstyrelse. SiS årsredovisning 2020. (Stockholm, 2019), s. 22 
252 Vad har IVO sett år 2020, s. 31 
253 Statens institutionsstyrelse, Dnr.1.1.1-1584-2018, s.4 
254 Statens institutionsstyrelse. SiS Årsredovisning år 2017. (Stockholm, 2018), s. 10 
255 Statens institutionsstyrelse. Pettersson, Tove. ”Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet 
med Trygghetsplaner.” i Institutionsvård i fokus:6. (Stockholm,2021), s. 64 
256 Ibid, s. 104 
257 MacKinnon, Towards a feminist theory of the state (Cambridge, 1989), s. 238 
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rättighetsbärare kan tolkas begränsas när åtgärder som syftar till att skapa delaktighet sker på 

villkoren av hur de vuxna på institutionerna uppfattar situationen och kan fatta beslut om när 

de behöver träda in fysiskt. Detta sker vid tillfällen som härleds till den unges beteende eller 

vårdbehov som exempelvis utagerande eller risker för självskada.258 Rollen som vårdtagare kan 

ur dessa perspektiv tolkas ha en rättfärdigande approach mot att ingripa på rollen som 

rättighetsbärare. Detta i sin tur kan påverka implementeringsarbetet.  

6.2 Att rättfärdiga statligt våld mot placerade barn och unga 
Barnrättsbyrån menar att de fysiska ingripanden som sker vid utövandet av särskilda 

befogenheter behöver förstås i termer av våld.259 Utifrån den kritiken avser det här temat att 

skildra hur SiS, statliga aktörer och civilsamhällesorganisationer som beaktar barn och ungas 

röster ser på de särskilda befogenheterna. Vidare hur de legitimeras, om de talas om i termer 

av våldsamma eller nödvändiga. Analysen syftar till att växla mellan att se barnperspektivet 

och samtidigt se de maktstrukturer som påverkar så väl rättfärdigandet som kritiken.  

6.2.1. Isolering – för barnets bästa? 
”Helt plötsligt tar han tag i mitt ben och häl, hänger mig typ upp och ner ja och sen 

släpar dom in mig, dom släpar seriöst in mig, alltså typ nästan bryter av min fot kändes, 

alltså det gjorde jätteont ja så jag skrek av smärta så här. Men dom brydde sig inte dom 

bara släpa in mig. Och [jag] försökte liksom spotta och bita bara för det gjorde så jävla 

ont och sen när dom väl slängde in mig där låg jag och hade massa panikattacker så jag 

skrek så mycket så jag svimmade i intervaller. Och sen när dom, dom trodde att jag va 

lugn när jag hade svimmat och då försökte dom klappa på mig och då väckte dom ju 

mig. Och det står ju att man inte ska röra mig när jag är arg heller.”…  Ja dom, dom 

höll i mig, jag kunde inte andas dom tryckte ned mig.”260  

 

När avskiljning (isolering) bedöms vara ”nödvändigt” ska det utgå från utifrån principen om 

barnets bästa. Det är ofta i samband med avskiljningar som SiS blir kritiserade. Det som kan 

leda till en avskiljning enligt LVU är att barnet/den unge agerar våldsamt eller är berusad till 

den nivå att det kan äventyra ordningen på hemmet.261 Citatet berättar på en semantisk nivå om 

en tjej som mådde dåligt. I samband med hennes dåliga mående blev hon irriterad över att 

 
258 Statens institutionsstyrelse. Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet med 
trygghetsplaner, i Institutionsvård i fokus nr. 6.(Stockholm, 2021), s. 113 
259 Barnrättsbyrån. ”… och jag kunde inte andas” – En granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen. (2021) 
s. 17 
260 Statens institutionsstyrelse. Institutionsvård i fokus nr. 6, s.50 
261 SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt, vol 3, s.1448 
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personalen ändrat boendets regler, vilket resulterat att hon inte kunnat följa sin lista på strategier 

för att lindra dåligt mående. Detta gjorde att hon stängde in sig på sitt rum, och därefter blev 

avskild.262 Något som centralt här är den roll vuxnas institutionaliserade makt spelar för 

barnperspektivet. Utifrån MacKinnons teori behandlas undertryckta grupper på samma sätt som 

de med makt ser på dessa undertryckta grupper.263 Det bör inte tolkas som att arbetande på SiS 

anser att barn och unga förtjänar att avskiljas. Däremot tydliggör personalens berättelser att det 

finns en rädsla för att barn och unga som stänger in sig på sitt rum kanske skadar sig själva eller 

riskerar att ta livet av sig, och därför inte kan lämnas ifred.264 I förlängningen kan berättelsens 

sammanhang på en latent nivå tolkas som att avskiljningen rättfärdigas utifrån att hon blev arg, 

genom motståndet eller risken att skada sig själv. De berättelser barn och unga återger avseende 

avskiljningar beskrivs sällan utifrån att de sker för deras bästa, snarare beskrivs dem i termer 

av maktmissbruk, våld och straff.265 Därför är en central fråga hur om avskiljningar 

överhuvudtaget kan bedömas utifrån principen om barnets bästa. En utmaning med 

bedömningen vid avskiljningssituationer visar citatet nedan: 

 
“Avskiljning får vidare bara användas om åtgärder bedöms vara till den unges bästa. I en 

akut situation riskerar bedömningen av den unges bästa att bli förhållandevis summarisk. 

Personalen måste snabbt fatta beslut om det är till barnets eller den unges bästa att 

personalen ingriper och för den unge till ett avskiljningsrum eller inte.”266  

 

I regeringens skrivelse framkommer det, på en semantisk nivå, att besluten om avskiljning kan 

leda till en summarisk bedömning av vad som är barnets bästa. Att bedömningen riskerar att bli 

summarisk lämnar ett tolkningsutrymme för att barnperspektivet vid det fysiska utövandet av 

särskilda befogenheter inte är det centrala. Det kan antas att många av de situationer som leder 

till avskiljning är akuta med tanke på att rekvisiten i LVU § 15 c som tydliggör att barnet/den 

unge endast får avskiljas till följd av våldsamhet eller berusning till den grad att det påverkar 

ordningen på hemmet.267 Utifrån en latent nivå kan ett dilemma vara om avskiljning sker för att 

skydda andra på ungdomshemmet, eller om det sker i syfte att hjälpa den som blir avskild. Om 

tanken är att se till ordningen på hemmet likt lagen föreskriver, kan ett annat dilemma var hur 

dessa beslut påverkar det enskilde barnets bästa. Det vill säga den som blir avskild. Även om 

 
262 Statens institutionsstyrelse. Institutionsvård i fokus nr. 6, s. 50  
263 MacKinnon, A. Catherine, I Signs 8:4 (1983), s. 644 
264 Statens institutionsstyrelse, Institutionsvård i fokus, 6. s. 47 
265 Barnombudsmannen. Vem bryr sig - när samhället blir förälder. Barns röster om att växa upp inom den sociala 
barnavården. (Stockholm, 2019), s. 76  
266 SKR 2020/21:215, Vård av unga vid statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem, s. 22  
267 15c § LVU  
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tanken skulle vara att stötta eller skydda, kan det fortfarande utifrån citatet, tolkas som svårt 

genomföra en sådan bedömning korrekt där barnet/den unge görs delaktig och ges utrymme att 

uttrycka sina åsikter.268 I förlängningen kan det ses som ett dilemma mellan sårbarhet och 

autonomi, där vuxnas makt och vilja leder till beslut. Om viljan strider mot vad som anses vara 

för hens bästa, förpassas beslutet i slutändan till ansvarig personal.269  

   Vid en vidare latent tolkning, kan detta utifrån ett maktperspektiv skildra hur beslut om 

barnets bästa vid avskiljningssituationer förskjuts eller villkoras utifrån vuxnas makt, vilket i 

slutändan inbegriper att den beroendeställning som finns mellan barn/unga och personal på SiS 

också riskerar att användas som medel för att fatta beslut om avskiljning. Mason beskriver att 

maktasymmetrin mellan barn och vuxna tar sig uttryck genom att beslut om barns intressen 

utgår från vuxnas vilja att skydda barn, vilket förstärker vuxnas godtycke att uttrycka vad som 

är bäst för barn och legitimeras genom barns beroende till vuxna.270 Detta påminner om den 

retorik som förs från såväl statliga myndigheter som SiS där avskiljningar ses som nödvändigt 

för att bedriva verksamheten, antingen i syfte att förhindra våldsamma situationer eller för att 

säkerställa enskilda barn/ungas trygghet.271 Ytterligare en aspekt att beakta vid den latenta 

tolkningen är att de som avskiljs genom sitt utagerande beteende strider mot en normativ bild 

av barn som sårbara och i behov av skydd. Utifrån Abrahamsons retorik, framställs de till och 

med ibland som oönskade av samhället, vilket han menar påverkar möjligheten att tillgodose 

MR.272 Det förefaller vara en heterogen, men återkommande grupp i avskiljningsstatistiken: 
 

“...det finns en liten grupp, främst yngre flickor, som avskiljs väsentligt oftare än andra 

ungdomar. Utmärkande för denna mindre grupp är olika kombinationer av autism, 

intellektuell funktionsnedsättning, adhd, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

personlighetssyndrom, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende där hot 

och våld även riktas mot behandlingspersonal.”273  

 

Vid en semantisk tolkning av citatet påvisar det sig att påvisar SiS avskiljningsstatistik att det 

främst är yngre tjejer med neuropsykiatriska diagnoser eller psykiatrisk samsjuklighet som blir 

avskilda.274 Vid en mer latent tolkning och ur ett intersektionellt perspektiv innebär att de som 

 
268 SKR 2020/21:215, s.22  
269 SKR 2020/21:215, s.35 
270 Mason, Jan i Fattore och Mason, Children taken seriously. (London, 2005), s. 95 
271 Statskontoret (2020:7), s. 23 
272 Abrahamson I L. Jensen, Eric och Jepsen Jörgen, red., Juvenile Law Violators, Humans Rights and the Development of 
New Juvenile Justice Systems, (2006) s.21 f 
273 SKR 2020/21:215, s. 24 
274 SKR 2020/21:215, s.24 
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i högst utsträckning är utsatta för det grövsta tvångsingripandet, redan befinner sig i en utsatt 

och undertryckt position utifrån samhällets normer avseende aspekter som kön och 

funktionalitet. I en av SiS egna studier påvisas att personalen ”väntar ut killar” längre innan de 

agerar fysiskt.275  En tolkning av detta kan vara att tjejerna utifrån traditionella könsroller inte 

agerar ”könsadekvat” genom sitt utagerande beteende, vilket kan skapa en osäkerhet i agerandet 

som riskerar att istället bli disciplinerande och korrigerande. Dessutom är de yngre än 

medelåldern på SiS (16 år), Barnrättsbyrån beskriver dem mellan 12 - 13 år.276 Likt James och 

Prout redogör för representerar en ökad ålder också en ökad frihet och autonomi som är central 

för identitetsskapandet. Samtidigt hänförs ålder till en del av barns biologiska utveckling, vilket 

riskerar att särskilda just ålder från de sociala perspektiven.277 Detta kan innebära att yngre 

tjejer också påverkas negativt utifrån att de befinner sig bortom det som förefaller vara 

”normalt” vid en specifik ålder i en viss kontext.278 MacKinnon menar att politik och lagar inte 

är neutrala utan har en konstant påverkan genom institutionaliserade maktordningar som i 

slutändan endast drabbar de som förtrycks.279 Den intersektionella redogörelsen visar att de som 

blir föremål för de grövsta formerna av tvångsingripande på många sätt också är en undertryckt 

grupp utifrån ett maktperspektiv. Barnets bästa kan utifrån MacKinnons teori om 

institutionaliserad makt, tolkas utgå från vuxnas referensramar av när det finns behov av att 

föras till avskiljningsrummen är, snarare än barn och ungas egna upplevelser.280 Dessa 

upplevelser skiljer sig markant. Staten som i förlängningen blir representant för vuxnas makt, 

ser avskiljningar som nödvändiga för att upprätthålla ordningen eller skydda medan barn och 

unga vittnar om att avskiljningar missbrukas, att de är våldsamma, och bestraffande.281 Detta 

leder till att beaktandet av barnets bästa vid avskiljningar, som till synes verkar, inte utgår från 

de kontextuella förutsättningar det enskilda barnet har eller ens barn och ungas upplevelser, 

vilket också kan bidra till en ”summarisk bedömning” av vad som är barnets bästa.  

6.2.2 Nödvändigt våld  
“SiS användning av de särskilda befogenheterna är nödvändig för att genomföra 

myndighetens uppdrag. Men de innebär också inskränkningar i ungdomarnas och 

klienternas friheter och ska bara användas när mindre ingripande åtgärder inte är 

tillräckliga.” 282  

 
275 Statens institutionsstyrelse. Institutionsvård i fokus nr. 6, s. 50  
276 Barnrättsbyrån (2021), s. 59–60 
277 Prout, James och Jenks. Theorizing childhood. s. 59 f 
278 Ibid, s. 64 
279 MacKinnon, I Signs 8:4 (1983), s.645  
280 Ibid. s. 645 f 
281 Barnombudsmannen (2019), s. 68 f 
282 Barnrättsbyrån (2021), s.17 
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I linje med tidigare forskning (t.ex. Mattson) framställs de särskilda befogenheterna, med en 

semantisk anblick, som nödvändiga för att bedriva myndighetens uppdrag, samtidigt erkänns 

de som inskränkningar i ungdomars friheter.283 Barnrättsbyråns kritik utgår från att vissa av de 

särskilda befogenheterna måste förstås i termer av våld. De särskilda befogenheterna är rättsligt 

sanktionerade och i personalens uppfattning ett slags ”lagligt våld”, vilket strider mot bilden av 

den allmänna förståelsen av våld som straffbart, illegitimt och med syfte att skada. Detta kan 

också i förlängningen legitimera användningen av det.284  

   Arbetssättet som bland annat används för att hantera våldsamma situationer, No Power No 

Lose (NPNL), syftar till att de-eskalera våldet och använda ett lågaffektivt bemötande. Om detta 

inte funkar ska fysiska grepp som inte skadar användas. För att genomföra dessa grepp krävs 

fysisk hantering av flera vuxna samtidigt.285 Barnrättsbyrån lyfter i sin rapport att en teknik i 

NPNL, går ut på att personalen tvingar ner barn och unga med magen mot golvet, för att sedan 

hålla fast armar och ben, och slutligen bära i väg till avskiljningsrummet. Barnrättsbyrån 

understryker att just nedläggning på mage är förenligt med skaderisker och att denna typ av 

fasthållning föranlett flest dödsfall inom ungdomsvården i USA till följd av fasthållning.286 

Metoderna som används är i grunden anpassade för att användas av vuxna i relation till andra 

vuxna, och används även inom polisväsendet och kriminalvården. Vid en latent tolkning utifrån 

citatet förstås de särskilda befogenheterna å ena sidan som lagliga, men å andra sidan som 

rättighetsinskränkningar som till och med är nödvändiga. Att de metoder som används är 

anpassade efter vuxna inom kriminalvården går att tolka som att den kontextuella bakgrunden 

för barn och unga som mer ofta än sällan inbegriper våld och försummelse, inte tas i beaktande.  

Dessa metoder kan även ses som om de anses befogade utifrån att dessa barn och unga på flera 

sätt passerat och utmanar normen av vad det innebär att vara ett barn. Vid LSU-placeringar kan 

en sådan passering bero på att de stämplats som ”farliga”. Vid LVU-placeringar ses de i stället 

ha ett ”normavvikande beteende” som utgör en risk för sin egen hälsa.287 Den fysiska 

hanteringen förefaller inte heller korrigerats utifrån ålder eller kroppsstorlek. Den grupp som i 

störst utsträckning blir avskild och är med om fasthållningar är just yngre tjejer med exempelvis 

neuropsykiatriska diagnoser. Enligt SiS, en grupp som omfattas av LSS-lagstiftningen.288 Barn 

och ungas upplevelser av så kallade ”nedläggningar” beskrivs ofta som bestraffande, 

 
283 Mattson, i Enell et al., Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution., s. 39 
284 Barnrättsbyrån. (2021) s. 17  
285 Statens institutionsstyrelse. Institutionsvård i fokus, nr. 6., s. 47  
286 Barnrättsbyrån. (2021) s. 71  
287 §3 LVU 
288 SKR 2020/21:215, s.24 
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våldsamma, och värre än själva isoleringen.289 I samband med nedläggningarna rapporteras 

mest våld in till IVO, dessutom triggas traumaresponser från tidigare utsatthet för sexuella 

övergrepp eller våld.290  

 

Mellan olika myndigheter förefaller det finnas skilda uppfattningar om personalens rätt att 

ingripa fysiskt genom nedläggningar och fasthållning. JO uttrycker att fysisk fasthållning inte 

hör till särskilda befogenheter som definieras i lag och att det inte får förekomma.291 

Regeringens skrivelse hänvisar till att fasthållningen regleras vid laga befogenheter i 24 kap 2§ 

BRB, där visst tvång eller våld får förekomma vid motstånd för att upprätthålla ordningen.292 

SiS i sin tur beskriver att det är svårt att för enskilda medarbetare vart gränserna för våld går, 

vilket kräver en individ- och situationsanpassning.293 Samtidigt rättfärdigas fasthållning genom 

en lagändring 2018 där fysisk fasthållning mot golv eller vägg kräver ett beslut om 

avskiljning.294 Lagförändringen framställs som en anledning till en nästintill fördubblad 

avskiljningsstatistik.295 Relaterat till de särskilda befogenheterna och våldssituationer utifrån 

Regeringens skrivelse, Statskontoret och SiS egna rapporter ligger inte tonvikten på våld som 

illegitimt eller straffbart, fokus ligger på anställdas svårigheter att veta vad de får göra utifrån 

barn och ungas fri- och rättigheter.296 En nedbrottning och fasthållning från flera vuxna, mot 

barn, utanför institutionsvården med de förenade skaderisker som finns skulle förmodligen 

klassas som våld. När det i stället sker i en låst miljö där vården inbegriper tvång och kontroll, 

legitimeras det som nödvändigt med hänvisning till att förhindra våldsamma situationer eller 

säkerställa den unges trygghet. Användningen av metoderna är första början hänvisad till att 

det annars finns en risk att personalen skulle behöva ta till åtgärder under nöd- och nödvärn, 

vilket skulle vara ett sämre alternativ.297 Samtidigt är lagstiftningen inte specificerat reglerad 

vilket lämnar ett tolkningsutrymme för vad som kan krävas vid situations- och 

individanpassningen.298 Även om våldet ska stå i proportion till situationen tycks det finnas en 

risk för att för mycket våld används utefter de metoder som används. Tvångsåtgärderna ska 

vidare ske under ”värdiga former” och ”med respekt för integritet och människovärde”, vilket 

citatet nedan visar på en semantisk nivå: 

 
289 Barnombudsmannen. (2019) s. 69 
290 Inspektionen för vård och omsorg. (2021), s. 20 och Barnombudsmannen (2019), s.69 
291 Riksdagens Ombudsmän, (2020), s. 51 
292 SKR 2020/21:215, s.22 
293 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.3-2774-2020. s.24  
294 Statens institutionsstyrelse. SiS årsredovisning 2018. (2019), s. 33 
295 Ibid. s.35 
296 SKR 2020/21:215, s.23 
297 SKR 2020/21:215, s. 23 
298 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.3-2774-2020, s. 24  
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”När ingripande åtgärder som till exempel att hålla någon i avskildhet, är nödvändiga så 

ska de alltid ske under värdiga former och med respekt för den enskildes integritet och 

människovärde.”299  

 

Utifrån en latent tolkning finns det en motsägelse i rätten att ingripa fysiskt och ”brotta ner” 

barn och unga för att lyfta dem till rummet där isoleringen ska ske, och att detta ska göras under 

värdiga former med respekt för integritet och människovärde. Vad som är respektfullt för den 

enskildes integritet och människovärde förefaller utgå från betraktarens ögon, vilket kan föra 

vidare resonemanget till vems definition värdiga former och respekt för integritet och 

människovärde utgår från. Det kan förvisso ses som en anvisning för att undvika en negativ 

våldsutveckling eller ingripande åtgärder som bestraffande, men kan likväl vara ett uttryck för 

att få in rättighetsterminologin i rutiner och riktlinjer utan vidare anpassning till 

barnperspektivet. På ett moraliskt plan är en fråga huruvida dessa ingripande åtgärder som, 

Barnrättsbyrån framhåller, är förenade med dödsrisk och upplevs som bestraffningar eller våld 

går att genomföra med respekten för integriteten och människovärdet. James et al. påvisar att 

för att barn och unga inte ska råka illa ut eller hamna mellan stolarna krävs det en kontextuell 

tolkning som motiveras utifrån barn och ungas sociala kontext.300 Utifrån perspektivet att 

beakta människovärde och integritet borde det i förlängningen anses relevant att beakta de 

upplevelser som finns av avskiljningar, men också de flesta har traumaerfarenheter. Det faktum 

att dessa barn och unga dessutom befinner sig i en låst miljö, under kontroll och tvång är 

relevant att ta i beaktande.301 Ur ett barnperspektiv är det därför relevant att ifrågasätta hur 

vuxnas referensramar står i centrum och om de inverkar på respekten för tvångsvårdade barn 

och ungas människovärde och integritet.  

6.2.3 I gråzonen mellan det lagliga och olagliga 
Som lyfts i ovanstående avsnitt framställs det som en svårighet för personalen att avgöra vad 

de får göra och inte får göra avseende särskilda befogenheter.302 Ett problem med detta kan 

vara att de överträdelser som inbegriper både våld och hot om våld inte tas för att vara lika 

allvarliga i institutionsmiljön. I samtliga årsrapporter från IVO påvisas det missförhållanden 

 
299 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.3-2774-2020, s. 25 
300 James, Jenks och Prout. Theorizing childhood. (2008) s. 38 
301 Jansson, Lasse och Björck, Caroline ”Traumatisering bland ungdomar med antisocial problematik. Resultat från en 
litteraturöversikt.”, i Statens institutionsstyrelse. Institutionsvård i fokus 2012:11 (2012). s. 19 
302 Statens institutionsstyrelse. Dnr. 1.1.3-2774-2020, s. 24  
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där barn och unga utsatts för vad som förefaller vara överträdelser av de särskilda 

befogenheterna:  

“IVO har sett att även SiS-hem har använt sig av tvångs- eller begränsningsåtgärder 

som inte faller inom ramen för deras särskilda befogenheter. Det förekommer att barn 

utsätts för farliga nedläggningar och fasthållning där personal tagit strypgrepp och satt 

knän i ryggen.”303 

 

På en semantisk nivå är detta ett exempel där tvångs- och begränsningsåtgärder används 

felaktigt på SiS. Det görs tydligt att det å ena sidan är tvångs- och begränsningsåtgärder, men 

tydliggörs också att de inte faller inom ramen för lagen. IVO går mer i linje med Barnrättsbyråns 

kritik om att ta terminologin av våld i beaktning för att undvika att legitimera det.304 Det skiljer 

sig från sättet andra myndigheter beskriver de särskilda befogenheterna och användandet av 

dem. De missförhållanden och våld som sker på SiS tas på allvar vilket uttryck explicit i 

materialet. Trots detta är det personalens svåra situationer som står i fokus vid användandet av 

särskilda befogenheter, snarare än hur dessa barn och unga påverkas av att bli utsatta den 

rättsosäkerhet och otydliga lagstiftning som förefaller kunna leda till att de blir utsatta för våld: 

”När ett frihetsberövat barn eller en ungdom med våld eller hot om våld sätter sig till 

motvärn eller på något annat sätt gör motstånd mot någon som ungdomen står under 

uppsikt av får det våld användas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt 

för att personalen ska kunna upprätthålla ordningen. Det går inte att ange vilka åtgärder 

som generellt sett kan vara befogade för att personalen på ett säkert sätt ska kunna föra 

ett barn eller en ungdom till ett avskiljningsrum. En bedömning av vilket tvång eller 

våld som är försvarligt avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.”305 

Likt citatet ovan tydliggör på en semantisk nivå får allt våld som krävs och anses vara försvarligt 

användas för att upprätthålla ordningen, vilket gäller både vid våld och hot om våld. Samtidigt 

går det inte att ange vilka åtgärder som kan ses som befogade för att genomföra ingripandena 

på ett säkert sätt, vilket också lämnar ett utrymme för att de kan ske felaktigt. På en latent nivå 

är risken att de fysiska ingripanden som sker felaktigt också legitimeras, vilket i förlängningen 

innebär att de ingripanden som förfaller vara våldsamma och leda till skador också anses 

rättfärdigat. Detta kan utgöra ett behov, likt Barnrättsbyrån menar, att börja förstå ingripanden 

 
303 Inspektionen för vård och omsorg. Vad har IVO sett 2021? Iakttagelser och slutsatser om vården och omsorgens brister. 
(2022), s. 20 
304 Ibid.  
305 SKR 2020/21:215, s. 22 
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i termer av våld. MacKinnon skriver i en kontext avseende lagstiftningen för våld mot kvinnor, 

att utformningen utgår från den grupp som har makt, och därav också tillskriver makten att 

avgöra vad som är och inte är våld. Detta innebär att även om lagstiftningen ser neutral och 

skyddande ut, så är makten inbyggd och kommer vara avgörande för definitionerna och den 

praktiska tolkningen av vad som är våld.306 När det kommer till särskilda befogenheter som 

begränsar och ger rätt till fysiska ingripanden innebär det att de kommer fortsätta ses som 

rättfärdigade genom att de definieras som särskilda befogenheter. Även om våld ibland 

förekommer, kommer det inte definieras som våld så länge det sker inom lagens gränser. 307  

Risken med en sådan institutionaliserad syn på särskilda befogenheter är att det som upplevs 

som våld i stället legitimeras, vilket i förlängningen leder att gränserna för det som i själva 

verket upplevts för våld kommer kunna rättfärdigas genom att det var legitimt.308 SiS och 

statliga myndigheter har inte utgångspunkten att det inte förekommer att personal utsätter 

ungdomar för våld, däremot förefaller lagstiftningen medföra en institutionaliserad syn på 

särskilda befogenheter som innebär att det får förekomma det våld som är nödvändigt. Vad som 

är nödvändigt står odefinierat, men förefaller att utgå från vuxnas perspektiv av vad som är 

nödvändigt. Även om personalen på SiS står i en situation där de förhåller sig till lagstiftning 

och riktlinjer ovanifrån, så har de både makt och ansvar över att inte går över det som anses 

nödvändigt. Samtidigt innebär den vaga och oprecisa utformningen i praktiken att risker för 

gränserna i våldet suddats ut och normaliseras under parollen att det var nödvändigt i 

situationen. 

7. Avslutande kommentarer 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur det redogörs för att mänskliga rättigheter 

förverkligas vid implementeringsarbetet inom den statliga tvångsvården för barn och unga, 

samt hur utövandet av särskilda befogenheter legitimeras i relation till den kritik som 

civilsamhället lyfter fram avseende lagstiftning och praktik.   

Initialt går det att konstatera att SiS på flera sätt arbetar för att implementera mänskliga 

rättigheter, men att det förefaller finnas såväl strukturella som organisatoriska hinder för att nå 

ett förverkligande. Ett hinder kan utgöras av vårdformen i sig bedrivs med tvång. Likt Johnstone 

påpekar utgör tvångsvården ett ingripande mot rätten till delaktighet och självständighet, som 

 
306 MacKinnon i Signs.8:4, (1983), s. 643 
307 Ibid, s. 645 
308 Ibid, s. 649 
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gör det svårt att balansera autonomin och sårbarheten. Barn och unga under statlig 

institutionsvård behöver förstås som beroende och utelämnade till vuxnas institutionaliserade 

makt, vilket också ställer krav på att vuxna skapar förutsättningar för att främja ett 

barnperspektiv och lyssna till de upplevelser och berättelsers som finns. Den här studien har 

visat att barnperspektivet villkoras och begränsas genom vuxnas makt, men också genom att 

barn och unga befinner sig på institutionerna mot sig vilja. De hinder som finns för 

implementeringsarbetet kan på en strukturell nivå tolkas som ett resultat av otillräcklig politisk 

styrning där myndigheten inte ges rätt verktyg och förutsättningar för att bedriva vården, men 

under en precis lagstiftning avseende tvångsingripanden som är oprecis i dess kontextuella 

sammanhang.  

Detta visar sig organisatoriskt genom att centrala komponenter för att förverkliga MR som 

jämlikhet, samverkan och rättssäkerhet prioriteras bort av myndigheten, men även i ett 

organisatoriskt glapp där administrativa rättighetsinsatser ges större utrymme än 

kompetenshöjande. Riskerna med att rättsosäkerhet inte prioriteras är att barn och unga inte blir 

skyddade inom institutionsvården, utan i stället far illa, vilket också inträffar och bekräftas av 

statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer. När problemet påvisas som både 

strukturellt och organisatoriskt påvisar det också en slags institutionaliserad makt, i likhet med 

den MacKinnon beskriver. Den institutionaliserade makten i det här fallet kan tolkas innebära 

att vuxnas makt att bestämma över barn och unga framställs som så pass neutral att det tas för 

givet att vuxna har rätt att bestämma, begränsa och sätta agendan för den levda verkligheten 

och därmed rättighetsarbetet. Effekterna av detta kan förstås i termer av James och Prout, där 

barn och ungas upplevelser och levda verkligheter inte ses som utifrån sitt varande eller riskerar 

att förringas, vilket också begränsar möjligheten till delaktighet och autonomi.   

Detta visar sig utifrån helt skilda upplevelser av särskilda befogenheter. Det barn och unga 

beskriver som våld och bestraffning, ses ur statens vuxna ögon som befogat och nödvändigt i 

stunden, även om bedömningar av barnets bästa riskerar att bli ”summarisk”. I förlängningen 

innebär det att fysiska ingrepp och rättighetsinskränkningar, som att brotta ner en 12-årig tjej 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och trauman kan legitimeras och kunna ställas i 

relation till principer och termer av barnets bästa eller med respekt för integritet och 

människovärde. Detta kan å ena sidan tolkas som en riktlinje att tänka efter vid utövandet av 

dem och för att undvika att våldet går utanför lagens gränser. Samtidigt har den här studien, likt 

Kindström Dahlin påpekar, visat att rätten att uttrycka sin åsikt och vara delaktig i situationer 
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av tvångsåtgärder ställer barn i en beroendeposition till vuxnas omdömen, vilket leder till 

delaktigheten begränsas, och att beslutet i slutändan kommer landa hos vuxna. 

Något som skiljer sig i den här uppsatsen från tidigare forskning, exempelvis Vogel och Gruber, 

är könsdimensionen av användandet av särskilda befogenheter där tvångsåtgärder mot tjejer 

snarare är mer kraftfulla än de för killar. Tvärtom visar sig det i den här studien att yngre tjejer 

som beskrivs i termer av stort vårdbehov och olika psykiatriska diagnoser, i större utsträckning 

blir utsatta för grövre fysiskt ingripande befogenheter. En tolkning av detta är att det finns högre 

tolerans gentemot killars aggressiva beteende, och att dessa tjejer inte agerar normativt och 

”könsadekvat” när de har starka och aggressiva känslor. Tvångsingripanden riskerar då snarare 

att få en korrigerande och disciplinerande effekt. När barn och unga på flera sätt bryter mot 

normer och bilden av barn strider mot det sårbara och hjälplösa, eller inte ger sken av sårbarhet 

på det sättet de förväntas göra till följd av ett bristande förtroende till vuxenvärlden kan det i 

linje med Bentley innebära att det är svårare att tillförsäkra mänskliga rättigheter. 

Sammanfattningsvis har den här studien visat att till följd av att vuxnas makt begränsas 

möjligheten att förverkliga mänskliga rättigheter inom tvångsvården för barn och unga. 

Tvångsvård förefaller vara en svår verksamhet att bedriva rättighetsarbete i, vilket också gör 

det ytterst centralt att beakta barn och unga upplevelser och livsvillkor vid 

implementeringsarbetet och stärka kompetensen inom verksamheten. Detta kan kräva att vuxna 

tar ett steg ner från piedestalen, och lyssnar på vad tvångsvårdade barn och unga har att säga 

om sina upplevelser. Så länge riktlinjer, rutiner och policys upplevs svåra att implementeras i 

verksamheten finns det också en risk att de inte tillämpas och att det därför inte sker någon 

djupare förändring. De döds- och skaderisker som Barnrättsbyrån visar följer med utövandet av 

fysiska grepp behöver från statens perspektiv tas på största allvar, och ställas i relation till artikel 

37 som reglerar ett absolut förbud mot tortyr i barnkonventionen. När barn och unga beskriver 

det som våld, kräver det en inställning och diskussion av vad det är som är nödvändigt med det 

fysiska utövandet av särskilda befogenheter. Det förefaller finnas stora hinder för att de ska 

utövas korrekt, i synnerhet när det kommer till att gå i samklang med rättighetsterminologin, 

och där med mänskliga rättigheter. Tvångsplacerade barn och unga på låst institution befinner 

sig i en utsatt position, inte bara genom institutionens låsta dörrar och det tvång utförs i 

vardagen, utan också utifrån sina kontextuella livsförhållanden som går emot det normativa. 

Många har kantats av trauman tidigare i livet och genom sitt beroende till vuxna som ska hjälpa 

och skydda, i stället fått det urholkat och utvecklat ett antagonistiskt förhållningssätt till 
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samhället och vuxna. Detta kan kräva ett förändrat och förbättrat agerande för att gå i samspråk 

med barnperspektivet och MR.  

Ett vidare forskningsarbete över hur mänskliga rättigheter förverkligas, och inte bara avses 

implementeras ur barn och ungas perspektiv kan därför stå väl till förfogande för att förändra 

och förbättra livsvillkoren för de som befinner sig inom den statliga tvångsvården. 
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Bilaga 1: Exempel på kodning 

 
Citat: Teman: Latenta Koder: Intersektionella:  

 
“I våra intervjuer 
lyfter både chefer och 
behandlingsassistenter 
fram att myndigheten 
saknar kompetens, 
utbildningar och bra 
verktyg och metoder 
för att behandla 
flickor. De uppger att 
behandlingsmetoderna 
är anpassade efter 
pojkar och att dessa 
“gamla metoder” inte 
fungerar på 
flickorna… Flickor 
som placeras på SiS 
institutioner har ofta 
en psykiatrisk 
problematik med 
exempelvis självskada 
och suicidalitet. SiS 
har inte möjlighet att 
själva behandla denna 
målgrupp och har 
samtidigt svårt att få 
tillgång till extern 
psykiatrisk expertis.” 
s. 84, statskontoret  

 

Kompetensbrist 

 

(O)likabehandling 

 

 

 

 

Implementering 

 

 

 

 

Externa faktorer 

 
 

Fokus på rutiner 

 

Otillräcklig 

styrning ovanifrån 

 

Rätten till vård 

villkoras 

 

De som ska 

bedriva 

tvångsvård som 

sista anhalt ”kan 

inte” bedriva den 

– Äventyrar med 

barn och ungas 

rätt till liv 

Finns inte metoder för 

tjejer 

 

Manlig norm som 

utgångspunkt 

 

Tjejer beskrivs i termer av 

sitt vårdbehov i större 

utsträckning 
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Bilaga 2: Tematisk karta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER 

IMPLEMENTERING ATT RÄTTFÄRDIGA STATLIGT 

VÅLD MOT BARN 

Rättighetsbärare 

eller vårdtagare? 
Isolering – för 

barnets bästa? Nödvändigt våld 

Gråzonen mellan 

lagligt och olagligt Rätts(o)säkerhet 

och styrning 
Fler rutiner = bättre 

rättighetsarbete? 


