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Syfte: Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en 
fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga 
delaktighet inom tvångsvården. 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under 
ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid 
särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten 
vid samarbete och relationer med socialtjänsten? 

Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta 
delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiska intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar att behandlingsassistenter arbetar delaktighetsfrämjande med 
utredning och behandling genom regelbundna samtal och genom att skapa relation med 
ungdomarna. I vissa fall arbetar behandlingsassistenterna med strategier som främjar 
delaktigheten utifrån delaktighetstrappan. Resultatet visar att ungdomarnas grad av delaktighet 
beror på vilken kunskap behandlingsassistenten har om de riktlinjer som SiS utarbetat. 
Svårigheten som behandlingsassistenterna beskriver är att de har för lite tid att skapa goda 
relationer med ungdomarna och att det ibland saknas kunskap bland personalen. Om 
personalens förkunskaper varierar så är det svårt att tillsammans ha en gemensam riktning i 
arbetsgruppen om hur man ska arbeta delaktighetsfrämjande. Utifrån vilka förkunskaper 
behandlingsassistenterna har om socialtjänstens skyldigheter arbetar de för att främja 
ungdomarnas delaktighet i samarbetet. Behandlingsassistenterna lägger fokus på 
relationsbyggandet och genom en god relation skapas emotionella energier i mötet som gör att 
ungdomarna känner sig kompetenta att fatta bra beslut vilket gör att man frigör individens egna 
resurser att förändra sin livsvärld. 
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Förord 
Att skriva uppsats är att leva med en text och utvecklas i takt med texten. Jag är otroligt tacksam 
för de informanter som ställde upp med sin tid för att bli intervjuade som en grund i min studie. 
Ni bjöd in mig i ett kunskapsfält som med rätt förkunskaper gör människor mer ödmjuka, att 
förhålla sig till ett lagrum med respekt för individen och behålla engagemanget för ungdomarna 
och alltid kritiskt reflektera över sitt handlande det måste kunna liknas med att se sina i bland 
sämsta sidor i vit ögat när man går till och från jobbet. Jag hoppas att min studie bidrar till att 
förstå kunskapsbehovet hos den personal som möter de som behöver möta en god människa 
allra mest utan att bli dömd för den ryggsäck de bär och hur den tar sig uttryck. Människan är 
ett resultat av sina erfarenheter. 

”Det jag menar är att skapa relation att lyssna på dom att se dom, jag tror jag behandlar dom likt mina egna 

barn. Eller samhällets barn….det är ju samhällets barn.” 

Alla de citat som berör mig ända in, är det ni möter i ert yrke och den ni möters verklighet. 

Jag är ödmjuk för den tid min tidigare praktikhandledare och goda vän Elise Andersson lagt ner 
på min text för att korrekturläsa och all den hjälp med layout jag fått av min fantastiskt 
noggranna vän Jennie Zell. Utan det stöd jag fått hade mitt uppsatsskrivande försvårats 
betydligt. 

 

 

Varmaste tack /Anna Möller 
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1. Inledning 
 

I Sverige utgår man från en öppen demokrati (Matsson, Petersson, 2003, s. 52) och människans 
fria val. När människor, vilka i den här studien handlar om ungdomar som väljer en livslinje 
som kolliderar med en öppen demokrati vilken äventyrar individens och andra människors 
möjlighet att leva i ett tryggt och säkert samhälle, finns olika lagrum att tillgå för att reglera 
människors beteende. Ingrepp i människors rätt och frihet får endast göras med stöd av regler 
vilket gäller gentemot alla medborgare. Lagen är utformad så att tvångsomhändertagande är ett 
sätt som staten kan använda för att garantera alla sin medborgare ett tryggt liv (Bäck, Larsson, 
Erlingsson, 2011, s. 285) När man omhändertar en ungdom så ska alla frivilliga åtgärder vara 
förbrukade enligt Socialtjänstlagen 1:1(Sol) man kan då gå vidare och tvångsomhänderta enligt 
olika lagrum. Studien fokuserar på hur behandlingsassistenterna upplever att de genom sitt 
arbete främjar delaktigheten för ungdomarna som tvångsomhändertagits enligt LVU, Lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, på Statens institutions styrelse (SiS).  

 

1.1 Bakgrund 
 

Placering på ett särskilt ungdomshem sker efter beslut i förvaltningsrätten och föregås av en 
ansökan från socialnämnden. Nämndens ansökan ska bland annat innehålla en redogörelse för 
den unges förhållanden, beskrivning av dess problem och grunden för vård. Socialnämnden 
beslutar hur vården ska utformas, i en del fall beslutar socialnämnden att ungdomen ska beredas 
plats på SiS institution enligt LVU 12§. Det innebär att ungdomen skall stå under särskild 
tillsyn. Det beslutet fattas av förvaltningsrätten enligt 5§. Detta är en sista utväg för att få en 
individ att bryta sitt missbruk, sin kriminalitet eller sitt nedbrytande sociala beteende. Personen 
anses utsätta sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara, och därmed löpa stor risk att 
förstöra sitt liv eller att skada sig själv eller någon annan. Missbruk, socialt nedbrytande 
beteende eller kriminalitet kan ses som ett icke demokratiskt ideal (Matsson, Petersson, 2003, 
s. 52). Argumentationen för eller emot en rättslig åtgärd som följs av ett 
tvångsomhändertagande pågår under hela processen och personen i fråga måste uttryckt att de 
inte vill medverka till frivilliga insatser. Enligt Socialtjänsten så är alla insatser via Sol i 
samförstånd med den enskilde och ska ske på frivillig grund, vilket också är i enlighet med 
svenska demokrati och ett öppet och fritt land.  Det är de rättigheter man har i en rättsstat, men 
det är också så att när det finns risk för någons hälsa eller liv kan rättsstaten ingripa för att 
individen bryter mot demokratiska ideal. Staten har genom lagar tagit på sig att ytterst ansvara 
för landets medborgare. När en ungdom vårdas enligt LVU innebär det att ungdomen inte 
samtycker till vården. När ungdomen inte samtycker till behandling och utredning (LVU 1§) 
kan de skapa motstånd till att medverka i behandlingen eller utredningen. Att var positivt 
inställd till behandling eller utredning ger generellt bättre resultat (Ungar 2016). SiS intuitioner 
har särskilda befogenheter (LVU 15-20§) Det innebär att under särskilda omständigheter kan 
personalen omhänderta egendom, begära urinprov eller vårda ungdomen i avskildhet från andra 
ungdomar på avdelningen om det föreligger risk för hot och våld mot enskild person, andra 
ungdomar eller personal. 
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1.2 Författarens perspektiv 
 

Min uppsats grundar sig i att jag är intresserad av när lag möter verklighet. Det finns teorier och 
arbetssätt som ska fungerar i verkligheten. Verkligheten vi människor lever i är inte alltid 
utformad så att lagen och verkligheten praktiskt fungerar praktiskt tillsammans på ett helt 
gynnsamt sätt. För mig så uppstår tanken om en färgpalett där man måste se varje färg för att 
förstå vilken teckning man ska måla. Det jag menar är att man måste förstå vad det är vi vill 
åstadkomma. Under tiden för c-uppsatsen tog jag tjänstledigt från min tjänst som 
behandlingsassistent på Statens institutions styrelse med Ljungbackens ungdomshem som 
arbetsplats. Min inställning till SiS institutioner är kritisk i sammanhanget att jag tror att allt 
kan förbättras för att uppnå optimalt resultat. Trots att många som vårdas på institutioner 
återkommer inom kort inom samhällsvården så bedrivs vården som en sista möjlighet till 
förändring. När det är så måste den kritiskt granskas för att hitta vägar att uppnå bättre resultat. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en 
fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga 
delaktighet inom tvångsvården. 

 

2.1 Frågeställning 
 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under 
ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid 
särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? 

Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten 
vid samarbete och relationer med socialtjänsten? 

Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta 
delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Vetenskapliga artiklar 
 

Den tidigare forskning som ingår i studien behandlar fenomen inom institutionsvården. 
Forskningen diskuterar hur arbetsalliansen mellan ungdomarna och kontaktpersonal påverkar 
ungdomens inställning till förändringsarbetet, forskningen tar upp hur ungdomarna upplever 
professionellas makt och hur de professionella reflekterar över den makt som de har. 
Forskningen lyfter upp hur professionellas tolkning av ungdomens beteende påverkar de 
professionellas bemötande och senare även de ungas val av förhållningsätt emot 
samhällsvården. Forskningen tar upp kroppslig beröring inom institutionsvården och hur olika 
beröring påverkar ungdomarna och personalens identitets skapande. De vetenskapliga artiklar 
som använts i studien behandlar fenomen inom socialpedagogiskt och socialt arbete som har 
betydelse för ungdomens förändrings motivation. Forskningen är relevant för den här studien 
för att den behandlar olika sätt som synliggör ungdomarnas möjlighet att vara delaktiga i sitt 
förändringsarbete. Genom den här studien kan man få syn på fenomenet delaktighet utifrån 
delaktighetstrappan, den visar tydligt vilken nivån av delaktighet som ungdomarna har 
möjlighet till. Artiklar har eftersökts via Google och Högskolan Västs biblioteks databas, via 
handledare har författaren också fått tillgång till artiklar som har varit relevanta för studien. 
Sökord som används är: tvångsvård, institution, SiS, delaktighet samt socialpedagogiskt. 

 

3.2 Kroppslig beröring inom tvångsvård 
 

Beröring förekommer i tvångsvården i samband med särskilda befogenheter exempelvis vid 
avskiljning och kroppsvisitering.  Florian Eßer (2017) har studerat kroppslig beröring i olika 
skepnader inom intuitionsverksamheter för barn och ungdomar på Skottland. Det är två sorters 
beröring som anses vara centrala inom barn och ungdomars tvångsvård. Det ena är den 
omtänksamma och bekräftande beröringen som kan vara en kram mellan personal och ungdom 
när personalen börjar eller slutar sitt arbetspass för att bekräfta att man har en god relation. Den 
andra beröringen som är central inom tvångsvården är ”safety holds” då personalen ingriper för 
att skydda ungdomen från självskadebeteende eller för att skydda andra personer runt 
ungdomen, det är en del av det vi i Sverige gör vid särskilda befogenheter vid exempelvis 
hållning eller avskiljning. Både personal och ungdomar återskapar sin personlighet genom sin 
kropp och man använder sin kropp som ”verktyg” i socialt arbete genom sitt kroppsspråk (Eßer, 
2017). Det är viktigt att professionella är medvetna om hur de ”presenterar sig” och vad de 
bjuder in till via sitt kroppsspråk och via beröringen. Kroppen är central i barn och ungdomars 
identitetsskapande. Kroppen beskrivs och upplevs av många som personens frizon, som ingen 
annan har rätt till om individen inte bjuder in till det själv. Inom tvångsvård är det inte alltid så. 
Barnen och ungdomarna vistas under tvång på intuitionen. Vid safety holds berör personalen 
ungdomarnas kroppar mot deras vilja (Eßer, 2017). För att reflektera över vad man sänder ut 
och för att kunna växla mellan de olika typerna av beröring behöver personalen ha kunskap om 
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sin egen kropps betydelse och om ungdomarnas behov av sin kropp för att utveckla sin identitet. 
Inom SiS utbildar man sin personal i No Power No Lose, vilket är ett sätt att kroppsligt förhålla 
sig i situationer där personal behöver ingripa för att skydda.  

 

3.2 Makt i tvångsvården 
 

Socialarbetarens makt i tvångsvården har belysts i många studier och i resultaten lyfts vikten 
av att socialarbetaren är medveten om sin makt och hur makten används fram. När en individ 
tvångsvårdas för sitt missbruk kategoriseras individen som missbrukare, på det viset så 
upprätthåller socialt arbete denna kategorisering (Laanemets, Mattsson och Nordling, 2013). 
Socialarbetarens reflektion av sitt egna förhållningssätt av kategoriseringen och uppfattningen 
av missbruks begrepp beskrivs som viktigt för att förstå hur det egna förhållningsättet kan 
påverka det sociala arbetet. Det är av betydelse att socialarbetaren inom tvångsvården behöver 
vara medveten om sin makt i relation till klienten och de båda individernas olika positioner i 
samhällsstrukturen (Laanemets, Mattsson och Nordling, 2013). Vara oreflekterade som social 
arbetare över de egna förhållningsätt till kategorisering och makt kan gör att socialarbetaren 
ställer fel frågor till individen och att socialarbetaren på det viset inte ser individens verkliga 
behov (Laanemets, Mattsson och Nordling, 2013).  
Ungdomarna upplever sin placering på en SiS institution som en isolerad företeelse i sitt liv där 
de fördriver tiden (Enell, 2014). Ovetskapen om placeringens längd skapar en instabilitet som 
är ogynnsam för att utredning och behandling ska påverka ungdomen positivt. Hur ungdomarna 
väljer olika banor och strategier inom samhällsvården påverkas av hur de upplever att de blir 
uppfattade av socialarbetarna och hur de kan påverkar sin situation. Enligt ungdomarna är den 
tillit och det förtroende som byggs upp under förutsägbara och stabila relationer det som 
påverkar deras riktning i den fortsatta vården. Hur denna relation byggs upp utgår från hur 
socialarbetaren väljer att uppfatta ungdomens agerande och hur delaktig ungdomen känner att 
den får lov att vara (Enell, 2014). 

3.3 Relationer i tvångsvården 
 

Det finns ett samband mellan att personal är intresserad av att skapa relation med ungdomen 
och att ungdomen blir delaktig och motiverad att delta i behandling och utredning (Henriksen, 
Degner och Oscarsson, 2008). Personalens sätt att skapa relation är av betydelse. Hur 
personalen engagerar sig exempelvis genom att finnas till hands för samtal uppfattas positivt 
av ungdomarna. Att personalen och ungdomen skapar en god arbetsallians har betydelse för 
ungdomens inställning till sin behandling. (Henriksen, Degner och Oscarsson, 2008).  

Det finns olika sätt att bygga en god relation som kan bidra till en positiv utveckling för 
ungdomarna. Den relation som visat sig vara den som bidrar mest till en positiv relation för 
ungdomen är den relation som påminner om en god relation mellan förälder och ungdom 
(Ungar, 2016). Det är den relation ungdomarna beskriver påverkar dem mest och som bygger 
tillit. Att kombinera tydliga regler och krav med att vara förstående och en god vän ger 
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ungdomarna möjlighet att utmana sig själva. Att ungdomen blir respekterad om denne begår 
misstag, men trots det ändå få möjlighet till en ny chans. Att förmedla känslan av att se det goda 
i ungdomen skapar god relation (Ungar, 2016) 

Ungdomarna uppfattar att socialarbetarna använder ett språk under möten som ungdomarna har 
svårt att förstå (Bolin, 2014). De uppfattar också att de professionella personerna i mötet kring 
dem hantera ungdomarna som någon som enbart sitter med och lyssnar in och inte deltar i 
mötets diskussion. Ungdomarna upplever att vid de tillfällen vuxna riktar sig till ungdomen 
under mötet så anpassar de sitt professionella språk på ett sådant sätt så ungdomen uppfattar sig 
manipulerad (Bolin, 2014) 

3.4 Aktuellt kunskapsläge 

Kunskapsläget visar att ungdomarna väljer olika strategier att bemöta samhällsvården genom 
att de förhåller sig på olika sätt utifrån hur de professionella bemöter ungdomen. Ungdomarna 
upplever att professionella i visa situationer använder ett språk som inte är anpassat för att de 
unga ska förstå och som gör det svårt för dem att vara delaktiga under möten. Hur professionella 
reflekterar över sitt eget förhållningssätt till den kategorisering som socialt arbete medför när 
man delar in människor utifrån olika hjälpbehov och hur de reflekterar över den makt de genom 
sitt yrke förfogar över påverkar hur vården utformas. Professionellas engagemang påverkar den 
arbetsallians som byggs upp mellan ungdomar och professionella inom socialt arbete, vilket 
sätt de professionella väljer att hantera regler och krav gentemot den unge medför hur god 
arbetsalliansen blir. Att bygga upp en relation som påminner om den mellan barn och förälder 
har visat sig vara den mest fruktsamma för förändringsarbete, ungdomen får genom den 
relationen ett genuint engagemang från den professionella med regler och krav men också 
möjlighet att misslyckas men ändå få en ny chans, precis så som en förälder agera mot ett barn. 
De två olika beröringsätten som är centrala i tvångsvården är den bekräftande beröringen som 
stärker relationen, en klapp på axeln eller en kram den andra är saftey holds som är en hållning 
av ungdomarna till skydd för ungdomen själv eller i de fall hot uppstår mot andra. Båda beröring 
sätten kräver att professionella reflekterar över hur beröringen påverkar ungdomen och hur de 
professionella presenterar sig genom sitt kroppsspråk. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Litteratur 
 

Den teori som studien utgår ifrån är begreppen delaktighet utifrån delaktighetstrappan. 
Hjälpbegreppen empowerment, emotionella energier, olika maktutövande så som aktörsmakt, 
relationsmakt, sanktionsmakt, information och strukturell makt och begreppet tvångsvårds. 
Begreppen har valts ut då studien syftar till att förstå hur behandlingsassistenter främjar 
delaktighetsarbetet utifrån delaktighetstrappan. Under studien blev det tydligt att 
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behandlingsassistenterna ibland kompenserade ungdomarnas brist på delaktighet. För att kunna 
förklara de fenomenen behövde studien fler begrepp. Hjälpbegreppen förtydligar i analysen hur 
behandlingsassistenterna upplever att de gör delaktighetsfrämjande arbete när de inte kan följa 
delaktighetstrappans steg. Hjälpbegreppen förtydligar behandlingsassistenternas arbete som 
inte ryms i delaktighetstrappan. Sökandet efter teori och definitioner av begrepp har gjorts i den 
studielitteratur som ingår under Högskolan Västs treåriga Socialpedagogiska utbildningen där 
denna studie utgör examensarbetet. 

 

4.2 Hermeneutik  
 

I studien utgår jag från hermeneutikens tankar om att vår förståelse beskrivs i en spiralrörelse 
där vår nya kunskap ger oss nya frågor. Författarna Eriksson och Markström (2012, s. 153-154) 
lyfter fram Hans-Georg Gadamers tolkning av hermeneutiken. Han menar att man inom 
hermeneutikens perspektiv är öppen för andras tolkning av situationen och att man i samtal når 
samförstånd genom ömsesidig respekt. Charles Taylor en annan förespråkare för hermeneutik, 
har utvecklat Gadmers resonemang. Taylor menar att individens identitet formas i mötet och i 
bekräftelsen från andra. Vi formar våra värderingar genom en öppen dialog med andra och 
förvärvar då ny kunskap som påverkar vår utgångspunkt och vårt ställningstagande. Förståelse 
är en levande process där förståelsen hela tiden utvecklas i mötet med andra människor. 

 

4.3 Socialpedagogiskt perspektiv 
  
Författarna Eriksson och Markström (2012, s. 187-188) beskriver att det finns tre svenskar som 
anses ha haft stor betydelse för definitionen av socialpedagogik. Alf Ronnby är en av dem, han 
menar att grundidén är att utgå från att människor utvecklas i sociala processer. Ronnby ser 
socialpedagogiken som en handlingslinje för att mobilisera förtryckta grupper. Målet är 
frigörelse av mänskliga resurser och nya livsmöjligheter för individen. Sven Hessel menar att 
socialpedagogiken är ett samlingsnamn för kvalificerat förändringsarbete som pågår i socialt 
utsatta grupper. Hessel menar att socialpedagogiken kan visa på alternativa sätt att leva. Christer 
Stenmo menar att socialpedagogik är att vägleda social inlärning, den inlärning som uppstår i 
mötet med andra människor. Stenmo menar att socialpedagogiskt arbetssätt ska vara 
pedagogiskt snarare än psykiatriskt. (2012, s. 187-188) 
 

4.4 Viktiga begrepp 
 

Delaktighet kommer att beskrivas utifrån delaktighetstrappan av Shier (2001). 
Delaktighetstrappan ger en tydlig beskrivning av olika steg av delaktighet och vad varje steg 
behöver innehålla. Det blir överskådligt att utgå från delatighetstrappan i analysen utifrån det 
behandlingsassistenterna beskriver att de gör. Varje steg kräver en utveckling och ett utförligare 
sätt att medverka i beslutsprocessen kring till exempel en förändring. Delaktighetstrappan är 
också intressant då steg fyra är det steg man behöver uppnå för att följa barnkonventionen. 
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Första steget i trappan innebär att behandlingsassistenterna ska lyssna på ungdomarna. Det 
krävs att personalen är villiga att lyssna och att personalen arbetar med strategier för att lyssna 
på ungdomen. Steg två innebär att behandlingsassistenterna ska ha strategier i arbetet som 
stödjer ungdomen i att uttrycka sina åsikter och att det finns rutiner som ska följas för att 
ungdomen ska få stöd i att formulera sina åsikter. Steg tre innebär att personalen tar tillvara på 
ungdomens åsikt och att den åsikten ska ha betydelse för arbetet. I steg fyra ska ungdomen vara 
med och utforma exempelvis regler och rutiner i arbetet. Steg fyra i delaktighetstrappan 
beskrivs som den nivå man ska åstadkomma för att uppnå barnkonventionens krav på barn och 
ungdomars rättigheter. Femte steget i trappan kräver att vuxna är beredda att dela en del av sin 
makt med ungdomarna och att ungdomarna är med och tar ansvar för de beslut som fattas. 

 
 

Författarna Winman och Hermansson (2010, s. 252-253) skriver att motbilden till delaktighet 
är utanförskap som ett resultat av en mängd faktorer såsom fördomar, historia, brist på insikt 
och kortsiktiga handlingsplaner. En förutsättning för vara inkluderad är kunskap och social 
mobilisering. För ungdomarna i denna studie handlar inkluderingen om att bli inkluderade i det 
som sker i deras liv mot deras vilja. Det kräver förkunskaper inför och mobilisering till en 
handlingsplan. Att individer står utanför sociala sammanhang handlar sällan om att individen 
saknar förståelse utan att individen förstår situationen på ett annat sätt (Winman och 
Hermansson, 2010, s. 256-257).  

I studien utgår jag också från ett par hjälpbegrepp som ska hjälpa mig att beskriva det 
behandlingsassistenterna gör för att kompensera förlusten av delaktighet för ungdomarna i det 
som pågår i besluten runt ungdomen. Begreppet empowerment beskriver jag utifrån Askheim 
och Starrins (2007) tankar. Författarna beskriver empowerment som etablering av motmakt och 
som den terapeutiska positionen. Askheim och Starrin (2007, s. 19) skriver att utgångspunkten 
i empowerment är att stärka individerna så att de får kraft att ändra det som gör att de befinner 
sig i en maktlös position. Ungdomarna befinner sig i en maktlös position då de 
tvångsomhändertagits. Målet med att skapa empowerment är att få igång processer som leder 
till förstärkt självkontroll som i sin tur leder till större självförtroende och bättre självbild. En 
viktig sak i den terapeutiska positionen är att ändra expertens roll, i vårt fall 
behandlingsassistenten, till att vara jämställd samtalspartner istället för styrande (Askheim och 
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Starrin, 2007, s. 27). Experten ska vara inriktad mot den hjälpbehövande resurser och inte mot 
problemen och bristerna. Den hjälpbehövande ska då få känslor av att kunna förstå situationen, 
tro på att man kan hitta lösningar och att man kan ha inflytande på sitt eget liv. Emotionell 
energi är ett begrepp som främjar eller hämmar empowerment och är viktigt i allt samspel 
mellan människor. Författaren Starrin (2007, s. 65) beskriver begreppet emotionell energi som 
viktiga för de sociala band människor binder. Begreppet rymmer de känslor som vi känner när 
vi möter andra människor i olika sammanhang. Om vi känner oss delaktiga och fylls av 
entusiasm, solidaritet, handlingskraft och självtillit så fylls individen med emotionella energier. 
När människor är fyllda av emotionella energier så känner de sig säkra på vad som är moraliskt 
och omoraliskt. När människor töms på emotionell energi tappar de motivation och känner sig 
maktlösa, de blir osäkra på om deras handlingar är rätt eller fel. Detta händer när människor 
känner sig kränkta och förödmjukade. Människor uttrycker sina emotionella energier genom 
sitt kroppsspråk. Författarna Svensson, Johansson och Laanemets (2014, s.61) menar att 
människor med positiva energier genom sitt kroppsspråk bjuder till fortsatt socialt samspel 
medan de vid negativa energier avvisar socialt samspel. En arg och irriterad 
behandlingsassistent kan framkalla dessa känslor hos klienten (Svensson, Johansson och 
Laanemets, 2014, s.62). Detta gäller även i omvänd ordning där en positiv och glad 
behandlingsassistent ingjuter hopp och tillit.  

Makt är ett begrepp som påverkas av våra emotionella energier (Svensson, Johansson och 
Laanemets, 2014, s.71-72). Foucault menar att makt kan tränga in överallt och utövas av alla. 
Författarna Lilja och Vinthagen (2009, s. 32-33) förklarar Foucaults sätt att beskriva kvalitativ 
syn på makt, makt är inte endast av ondo. Makt kan enligt Foucault vara föränderlig över tid. 
Makt kan ta olika uttryck, exempelvis produktiv och skapande. Som produktiv kraft för makt 
människor framåt och styr individen mot vad som gör denne lycklig och därför känner denne 
glädje. Sociologen Max Weber definierar begreppet makt (Bäck, Larsson, Erlingsson 2011, s. 
17) som en ”förmågan att kontrollera folk, också mot deras vilja”. Nobelpristagaren Bertrand 
Rusell beskriver begreppet som en produkt av avsedda effekter. Makt sker i relationer mellan 
människor i form av aktörsmakt där en utövar makt och den andra utsätts för maktutövningen, 
detta kan också kallas relationsmakt då det sker i relationer mellan människor. (Bäck, Larsson, 
Erlingsson 2011, s. 17). Man kan utöva makt genom sankionsmakt, det vill säga makt som 
utövas genom belöning respektive bestraffning. Genom att sanktionsmakt utövas menar många 
att man uttömmer möjligheterna till att påverka. (Bäck, Larsson, Erlingsson, 2011, s. 18) Att 
utöva sanktionsmakt är kostsamt och kräver tillgång till tvångsresurser exempelvis polis, 
domstolar och kronofogdar. Även belöningar är kostsamt genom förmånligare ekonomisk 
ersättning och bättre villkor. 

Information kan också ses som ett maktredskap vilket kräver resurser, kunskap och 
kommunikationskanaler. Ett annat maktutövande är strukturell makt, man skapar system och 
strukturer som gör att människor handlar på ett särskilt sätt, till exempel är demokrati en 
strukturell makt som utövas. De olika maktpositionerna som klient och behandlingsassistent 
har påverkar samspelet och de olika utgångspunkterna gör att samspelet påverkas. 
Behandlingsassistenter inom tvångsvården arbetar utifrån byråkrati och lagrum. 
Behandlingsassistenten har tolkningsföreträdet av situationen utifrån Säljös (2014, s.102) 
beskrivning av att kunskap är makt. Ungdomarna och behandlingsassistentens tidigare 

8 
 



   

erfarenheter av liknande situationer påverkar förväntningarna av samspelet. Detta kan man 
koppla till hermeneutikens kunskapsspiral, ju mer kunskap vi har desto fler frågor ställer vi. 
Det är av vikt att beakta vad man gör med makten i tolkningsföreträdet enligt Svensson, 
Johansson och Laanemets (2014, s.72). Makten kan användas till gagn för klienten men också 
som förtryck av klienten. 

Den här studien handlar om tvångsvård. Hur ska man då förstå tvångsvård? Författarna 
(Svensson, Johansson och Laanemets, 2012,s. 128) beskriver att målet med tvångsvård är att 
bryta ett beteende hos individen som är destruktivt, att frånta individen den destruktiva 
identiteten och sedan skapa en ny. Tvångsvården kan i misslyckade fall leda till att individen 
enbart blir en klient med tidigare livserfarenheter som ifrågasätts. De beskriver att det inom 
socialt arbete förekommer många tvingande inslag. Författarna trycker på att det inom 
tvångsvården är viktigt att personalen är medveten om det mekanismer hos människan som 
tvångsvård kan utlösa och vilka emotionella känslor som uppstår. Tvångsvård kan påverka 
känslor som att bli kränkt, skapa hat och ilska, men också känslan av att det är skönt att någon 
gör något. Författarna beskriver att det är viktigt att inte glömma att människor som är 
tvångsomhändertagna inte helt saknar vilja, det handlar mer om att de inte vill samma saker 
som socialarbetarna.  

De ena begreppet här ovan ger möjlighet till de andra. Att ha möjlighet att var delaktig påverkar 
känslan av att var inkluderad i ett sammanhang som bidra till positiva emotionella energier som 
påverkar möjligheten att återskapa empowerment som en motmakt och ett sätta att stärka 
individen för att hantera den makt i olika former som kan utövas emot människor som sedan 
bidrar till att människor känner sig maktlöshet. Negativa emotionella energier gör människor 
orkeslösa att påverka sin situation, vilket en negativ tvångsvård kan generera. 

 

4.5 Användning av teorin 
 

Teorin är grunden i analysen av den insamlade empirin. De centrala begreppen är beskrivna 
utifrån min tolkning av begreppen i den litteratur jag använt i studien. I analysen använder jag 
definitionen av de begrepp jag redogjort för tidigare i teoriavsnittet. Begreppen syftar till att i 
analysen synliggöra hur de delaktighets främjande arbetet genomförs eller inte genomförs 
utifrån delaktighetstrappan och tydliggöra behandlingsassistenternas egna beskrivning av sitt 
arbete. Begreppen hjälper studien att synliggöra det som sker i behandlingsassistenternas arbete 
när det i relation till lagrummet LVU försöker kompensera ungdomarnas brist på delaktighet 
utifrån delaktighetstrappan. 
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5. Metod 
 

5.1  Fenomenologisk metod 
 

Jag utgår i studien från det fenomenologiska perspektivet. Fenomenologin grundades som 
filosofi av Edmund Husserl kring 1900, Martin Heigeffer utvecklade fenomenologin ytterligare 
till existentiell filosofi, Jean-Paul Sarte och Maurice Merleau-ponty vidareutvecklade 
fenomenologin i existentiell och dialektisk riktning. Inom sociologin var det Alfre Schutz som 
utifrån Hussels grund baserade filosofin på den sociala världen. (Kvale och Brinkamann, 2013, 
s. 41-42) Detta perspektiv fokuserar i kvalitativa studier på urvalpersonernas egna uppfattning 
om sin livsvärld (Kvale och Brinkamann, 2013, s 42).  Metoden är intresserad av att förstå 
utifrån aktörens egna perspektiv hur aktören uppfattar sin värld och hur livsvärlden upplevs av 
aktören med antagandet att den relevanta verkligheten är de aktören uppfattar. Metoden syftar 
till att sätta förkunskaper och vetenskap inom parentes för att komma fram till en 
förutsättningslös beskrivning av fenomenet, fenomenet i denna studie är delaktighet. 
Utifrån frågeställningen i studien så undersöks hur behandlingsassistenterna uppfattar att de 
arbetar för att främja delaktigheten hos ungdomarna i tvångsvården. Informantens relation till 
sin livsvärld är central, intervjun söker tolkningar och centrala teman i informantens 
beskrivningar, intervjun har ingen kvantifiering som mål, intervjuarens mål är att visar öppenhet 
för nya och oväntade fenomen. I den här studien fokuserade intervjusvaren på ett tema och en 
väl genomförd intervju kan medföra nya insikter hos informanten. (Kvale och Brinkamann, 
2013, s 43). Den här studien vill förstå hur behandlingsassistenter uppfattar sin delaktighet i 
delaktighetsfrämjande arbetet med ungdomarna utifrån delaktighetstrappan. Då ungdomarna 
befinner sig inom tvångsvård är de i beroendeställning till behandlingsassistenterna, hur 
behandlingsassistenterna upplever sitt delaktighetsarbete utgör en del av ungdomarnas 
livssituation. 
  

5.2 Halvstrukturerad intervju 
 

I kvalitativ metod med fenomenologiskt halvstrukturerade intervjuer söker man efter 
beskrivningar av personens egen upplevelse, personens tolkning av fenomenet (Kvale och 
Brinkamann, 2013, s 43). I den här studien har använts en halvstrukturerad intervju för att få 
svar på frågeställningen om fenomenet delaktighet. Utifrån en halvstrukturerad intervju och ett 
fenomenologiskt perspektiv kan ges en förståelse om när behandlingsassistenterna inom valt 
område uppfattar och beskriver att de arbetar delaktighetsfrämjande. En halvstrukturerad 
intervju ger författaren möjlighet att kunna ställa följdfrågor och utveckla resonemanget om 
delaktighet. Kvale och Brinkamann (2013, s 45-47) beskriver att genom intervju med 
fenomenologisk metod kan intervjusvaren ge tillgång till det mer specifika i informantens 
upplevelse, författaren kan sända tillbaka och få bekräftelse på det hen uppfattat. Intervjun ger 
författaren möjlighet att fokusera på temat. Intervjun kan förändra informantens egen 
uppfattning och det kan bli synligt för informanten att hen gör något annat än hen från början 
trodde. Genom en halvstrukturerad intervju ges möjlighet att fokusera på temat delaktighet och 
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låta informanten beskriva ytterligare genom sin egen berättelse. En fenomenologisk intervju 
söker beskrivningar av informanten utifrån studiens tema.  
 
 

5.3 Forskningsetik 
 

För att säkerställa det forskningsetiska i undersökningen följs det som författarna Kvale och 
Brinkamann, (2013, s 86-87) beskriver att man gör inom särskilda institutioner. Be om sam-
tycke hos den som en är ansvarig för intuitionen. Uppsatsidén presenterades för institutionsche-
fen och under ett ledningsmöte presenterades även uppsatsidén för avdelningscheferna. Avdel-
ningscheferna informerade i sin tur medarbetarna under deras kollegium om studien. Detta be-
skriver Kvale och Brinkmann kan ge en outtalad press på eventuella deltagare att delta om 
cheferna är positiva till undersökningen. Informanterna informerades om informationskravet. 
Det innebär att forskaren ska informera informanterna om studiens syfte och informantens roll. 
Forskaren ska också upplysa om att det är frivilligt att delta och att informanten när som helst 
kan be om att få avsluta sitt deltagande. Vid intervjun lämnades informationsbrev om studien, 
kontaktuppgifter till författaren och samt handledaren för att underlätta kontakten om det fanns 
frågor (Vetenskapsrådet, 2002, s.4-5). Samtyckeskravet skall man informera om innan inter-
vjun. Det innebär att forskaren ska inhämta samtycke av informanten där informanten intygar 
att uppgifterna får användas i studien. I denna undersökning lämnades samtycket ut och skrevs 
under av informanten i samband med intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002, s.6-8). 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och personliga medverkan ska på största 
möjliga vis hållas konfidentiella. I studien informerades informanterna om detta i samband med 
intervjun. 
Forskaren ska också vara medveten om att man kan röja någons person genom att man i den 
text forskaren skrivit kan förstå vem som uttryckt sig på ett särskilt vis (Vetenskapsrådet, 2002, 
s.9-10). 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som lämnas till forskaren av informanterna inte får 
användas till något annat än studiens syfte. I studien informerades informanterna om det i 
samband med intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s.11). 
 

5.4 Urvalet  
 

Det är viktigt att urvalet väljs ut utifrån kriterier som gör att man kan få svar på studiens fråge-
ställningar (Hjelm, Lindgren och Nilsson, 2014, s.152). Kriterier för urvalet i studien var att 
informanterna hade arbetat på SiS under minst ett år för att informanterna skulle ha förkun-
skaper om de riktlinjer och föreskrifter som finns i organisationen. Det ställdes inga krav på 
utbildningsnivå, ålder, kön eller etnicitet för inget av det kriterierna skulle kunna uppfyllas då 
variationen på det olika avdelningarna är lika många som antalet personalen och de hade det 
varit svårt att samla ett urval. SiS har en förhoppning att ställa krav på vis utbildning för an-
ställning som behandlingsassistent, organisationen har svårt att rekrytera utbildad personal och 
de arbetar aktivt med att validera personal till behandlingsassistenter. Snöbollsurval går ut på 
att informanten skickar vidare intervjuaren till en annan informant som hen tror kan ställa upp 
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på intervju (Hjelm, Lindgren och Nilsson, 2014, s.152) används snöbollurvalet så kan risken 
vara att informanten skickar vidare till en annan informant som har liknade resonemang och 
åsikter som informanten själv. För att informera personalen så presenterades studie idén för 
ledningsgruppen som består av avdelningsföreståndare. Avdelningsföreståndarna informerade 
personalen under sina kollegium att studien skulle göras, när personalen fått informationen om 
studien så mailades inbjudan till intervjuer ut till personalen på de olika avdelningarna. Det gav 
inte något gensvar. Upplevelsen är att många redan arbetar mycket och att ställa upp i en under-
sökning på privat tid ligger inte i allas intresse. Istället togs personlig kontakt med den personal 
som författaren trodde skulle ställa upp, detta blir en typ av snöbollsurval. När personlig kontakt 
togs så var det inga problem att få personalen att medverka. De personer som ställde upp som 
informanter i studien har alla förhållandevis mycket utbildning med sig in i organisationen ge-
nerellt har inte all SiS personal utbildning med sig när de börjar inom organisationen utan de 
utbildare sig internt inom organisationen. Informanterna i denna studie arbetar alla på samma 
institution på olika avdelningar, informanterna har arbetat inom SiS mellan tre till tolv år. Två 
arbetar på utredningsavdelning med ungdomar 11-17 år. En arbetar på behandlings avdelning 
11-17 år. En arbetar på akut avdelning 17-21 år. Två arbetar på behandlingsavdelning med 
ungdomar 17-21 år. I urvalet har tre stycken pågående högskoleutbildning eller så har de inte 
tagit examen av olika anledningar. Två stycken har flertalet internutbildningar. Två har valide-
rat till behandlingsassistenter inom SiS egen validering. En har yrkesutbildning till behand-
lingsassistent. En del av informanterna har både internutbildningar och högskolestudier. 
 

5.5 Genomförande 
 

Informanterna blev personligt tillfrågade via telefon kontakt. Alla informanterna fick 
informationsbrev och skrev på samtycke innan intervjun genomfördes. Två av intervjuerna 
gjordes i hemmet hos informanterna, två gjordes på ett lokalt café och två gjordes i grupprum 
på institutionen. Varje intervju spelades in och transkriberades, intervjuerna tog mellan 30-45 
minuter. Under intervjuerna utgick intervjuaren från en intervjuguide (Bilaga 1) som utformats 
för att ge svar på studiens frågeställningar. I de fall som det uppstod följdfrågor, ställdes de 
frågorna under intervjun för att skapa tydlighet i svaren. Kritiskt kan man fundera på hur miljön 
påverkar informantens svar under intervjun. Författarens uppfattning är att informanterna 
oavsett vilken miljö de befann sig tydligt redogjorde för delaktighet. Informanterna blev under 
intervjun medvetna om begreppet delaktighet på ett annat sätt och medvetna om hur delaktighet 
kan ses och tolkas från ett annat perspektiv. Intervjufrågorna gjorde att behandlingsassistenterna 
funderade på hur delaktighet praktiseras inom deras verksamhet. Uppfattningen är att 
informanterna vara uppriktiga under intervjuerna och det förekom aha upplevelser bland 
informanterna där de blev tydligt för dem att begreppet delaktighet innehåller mer än vad man 
vid första tanken tänker. 
 

5.6 Bearbetning och analys av inhämtad data 
 

Utgångsläget har varit deduktivt. En deduktiv ansats innebär att insamlade data har prövats 
mot förbestämda begrepp. Kodning, kategorisering och tematisering av data har gjorts utifrån 
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delaktighetstrappan (Lindgren, 2015, s.66-67). Delaktighetstrappan har fem steg, information, 
konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. När informanterna har beskrivit sitt arbete 
har en kod skapats som omvandlats till en kategori som blivit ett tema utifrån delaktighettrap-
pans steg. Kategorin beskriver förutsättningarna för vilket steg i delaktighetstrappan som data 
hamnar exempelvis att lyssna på ungdomen är steg ett. Författaren Kvale och Brinkmann 
(2013, s. 219-220) beskriver också att man på så sätt kan få syn på om ett fenomen som till 
exempel delaktighetsfrämjande arbete förekommer. Exempel på hur empirin kodats och kate-
goriserats visas i tabellen nedan. Ett exempel på hur författaren arbetat med en insamlade da-
tan följer i ett exempel ”Går jag på ett möte företräder jag ungen, jag känner ju barnet, jag 
sitter alltid bredvid, man skapar strategier för att klara av mötet” koden blir att ungdomen är 
med i att skapa strategi, kategorin blir strategi. Temat blir det steget i trappan där strategi är 
ett kriterier vilket är steg fyra. Intervjuerna transkriberades och skrevs ut, intervjuerna lästes 
och analyserades utifrån begreppen som ingår i studiens teori. Under läsningen av de transkri-
berade texterna framkom det att det behövdes fler begrepp för att synliggöra det behand-
lingsassistenterna arbetade med när det inte gick att göra ungdomarna delaktiga utifrån delak-
tighetstrappan, därför valdes följande hjälpbegrepp in i studien empowerment, emotionella 
energier, olika maktutövande så som aktörsmakt, relationsmakt, sanktionsmakt, information 
och strukturell makt och begreppet tvångsvårds. Begreppen växte fram och ansatsen blev till 
viss del induktiv (Lindgren, 2015, s. 66-67) När det finns en växelverkan mellan deduktiv och 
induktiv ansatser kallas det ibland för abduktion (Lindgren, 2015, s. 67) De begrepp som 
växte fram i den induktiva ansatsen har använts för att förklara fenomen som sker i relationer 
mellan ungdom och behandlingsassistent som en del i behandlingsassistenternas sätt att för-
söka kompensera att ungdomarna inte kan vara delaktiga. Begreppen gör det synligt hur be-
handlingsassistenterna exempelvis försöker återskapa delaktighet innanför ramen av ett LVU. 
Genom kategorisering utifrån delaktighetstrappan kan man få en överblick av i vilken omfatt-
ning delaktighetsfrämjande arbete praktiseras. Med halvstrukturerade intervjuer är utgångs-
punkten att kunna styra intervjuerna men ändå låta informanterna beskriva sin uppfattning likt 
det fenomenologiska perspektivet. 
 
Tabell. 1 

Data Koder Kategori Tema/steg i delaktig-

hetstrappan 
”Går jag på ett möte fö-
reträder jag ungen, jag 

känner ju barnet, jag sit-
ter alltid bredvid, man 

skapar strategier för att 
klara av mötet” 

 
 

”det kan vara killar som 
inte vill att tjejer ska 

vara med när man gör 
ett urinprov eller ytlig 
kroppsbesiktning även 

Ungdomen är del-
aktig i att skapa stra-

tegier. 
 
 
 
 
 
 

Samtal runt särskilda 
befogenheter. 

Strategi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomens åsikt har 
betydelse 

Steg 4 i trappan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steg 4 i trappan 
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skyddsvisitation då för-
söker man alltid ha det i 
tanken att den här perso-
nen tycker att det är obe-
hagligt när tjejer är med 
och vill inte visa sig na-

ken eller att en tjej tar på 
dem” 

 

”man försöker ha ett 
nära arbetssätt så man 

kan fånga upp dem så att 
man gör dem sedda, jag 
såg att det var ett jobbigt 

samtal är det något du 
vill prata om. Så räcker 

det ofta att ha blivit sedd. 
Man ligger nära på” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Behandlingsassisten-
ten lyssnar på ung-

domen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lyssnar in ungdo-
men 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steg 1 

 
 
 
 
 

 

Data Koder Kategori Tema/Begrepp 
    

”Det jag menar är att 
skapa relation, att lyssna 

på dem att se dem, jag 
tror jag behandlar dem 

likt mina egna barn. 
Eller samhällets barn… 

det är ju samhällets 
barn” 

 

Lyssna och skapa 
relation, behandla 

alla barn lika 

Möte mellan 
människors 

Emotionella energier 

”Vi måste ha det friare 
så stävjar vi det när det 

behövs. Är dom hungriga 
en natt är det inget 

konstigt inget barn ska 
lägga sig hungrigt, men 
händer det fyra dagar i 

rad så får man tänka om.  
Vi har yttre strukturer.” 

 

Behandla alla 
individer lika, 

Makten att gränsdra 

Möte mellan 
människor, Makt 

Emotionella energier 
Makt 

”Jag har själv haft det 
struligt. Att vuxna kan be 

om förlåtelse” 
 

Jämlikhet Möte 
 

Emotionella energier 

 
 
 
 

6. Reliabilitet, Validitet och generalisering 
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Att ifrågasätta reliabilitet i studien innebär att man undrar om studien kan genomföras vid en 
annan tidpunkt och av andra forskare och ändå få fram samma resultat. Reliabiliteten handlar 
om ifall informanterna skulle förändra sina svar under intervjun om det var olika intervjuare 
(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 263). Validitet innebär att man i fråggasätter sanningshalten i 
det yttrande som gjorts under studien. Frågan är om undersökningsmetoden som författaren 
ändvänt undersöker det som är tänkt att studien ska undersöka (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 
264). Om studiens resultat bedöms vara rimligt och tillförlitligt så kan frågan om studien är 
generaliseringsbar ställas, det innebär att man överför resultatet på andra personer i samma 
situation som undersökningspersonerna i studien. I den här studien har författaren varit själv 
tillsammans men informanten under intervjuerna och under analysarbetet vilket gör att den 
kritiska granskningen från andra saknas under arbetets gång.  

Författarens ambition har varit att svara på de frågeställningar som ställs i studien och att inte 
ställa ledande frågor under intervjuerna. Då informanterna intervjuats angående sin livsvärld 
uppfattning går det inte att generalisera resultatet då det är personligt. Man kan utifrån studien 
att det finns likheter mellan informanternas uppfattning. 

 

7. Resultat 
 

Resultatet av analysen kommer att redovisas utifrån hur behandlingsassistenterna inom ramen 
av de maktingrepp som ett LVU och en placering på SiS institution innebär ändå försöker skapa 
delaktighet och reglera ungdomarna utifrån SiS befogenheter och de uppdrag som de har från 
socialtjänsten. Redogörelsen för analysen kommer beskriva vilken nivå ungdomarna befinner 
sig i delaktighetstrappan utifrån hur behandlingsassistenterna uppfattar att de arbetar. 

 

7.2 Innanför ramen 
 

Behandlingsassistenternas uppfattning är att de påbörjar ett informationsflöde som ungdomarna 
inte varit delaktiga i tidigare, innan de anlände till institutionen. Behandlingsassistenterna 
arbetar med inskrivningssamtal för att ungdomen ska få den information som finns tillgänglig, 
man går också igenom hur det fungerar på avdelningarna. Regelbundna samtal under hela 
placeringstiden gör det möjligt för ungdomen att både bli lyssnad på, framföra sin åsikter och 
åsikten kan också tas tillvara av behandlingsassistenten. Om dessa samtal bidrar till 
delaktigheten i utredning och behandling avgörs utifrån hur behandlingsassistenten hanterar 
samtalen. Tidigare forskning visar att flera delar är viktiga i relationskapandet (Henriksen, 
Degner och Oscarsson, 2008). När behandlingsassistenten gör det möjligt för ungdomen under 
mötet att bli lyssnad på och signalerar att de är villiga att lyssna på ungdomen, samt när denne 
har en strategi för att stödja ungdomen att uttrycka sin åsikt och tar tillvara på ungdomens 
åsikter kan de tillsammans bilda en god arbetsallians. De blir tydligt att behandlingsassistentens 
förkunskaper om delaktighetstrappans olika steg kan påverka engagemanget i samtalen med 
ungdomarna. Om ungdomen upplever att behandlingsassistenten inte lyssnar och om det inte 

15 
 



   

finns strategier så blir samtalen enbart information. Hur behandlingsassistenten arbetar är 
förknippat med förkunskaper och den personliga inställningen. Hur behandlingsassistentens 
inställning till ungdomens möjligheter att lyckas påverkar relationen mellan de två parterna 
(Ungar, 2016). 
Vid inskrivningen försöker behandlingsassistenterna informera ungdomen om varför de 
kommit till institutionen och vad som kommer att hända de närmaste veckorna. 
Behandlingsassistenterna upplever svårigheter i att ge information till ungdomarna då de själva 
inte fått tillgång till informationen. Det tar ofta några dagar att samla in informationen och under 
den tiden kan inte behandlingsassistenterna påbörja arbetet med att utforma en utredning- eller 
behandlingsplan. Behandlingsassistenterna kan då inte heller ge informera eller involvera 
ungdomen i vad som kommer att ske under den fortsatta placeringen. Behandlingsassistenterna 
upplever att de är svårt att ge information till ungdomarna dels på grund av ungdomarnas unga 
ålder, men också för att ungdomarna påverkas av de agg de känner inför socialtjänsten. Hur 
behandlingsassistenterna sätter ord på de man upplever som svårigheten i att ge information 
variera utifrån förkunskaper, en av behandlingsassistenterna upplevde att de ungas bristande 
förmåga att tolka text och uppfatta verbal information var det som var mest betydande för 
ungdomens möjlighet att förstå. Att vara ung kan också bidra till att man har svårt att tolka text 
och verbal information. Den möjlighet ungdomarna har att påverka sin situation i den första 
delen av placeringen är begränsad utifrån delaktighetstrappans olika steg. 
 
”Speciellt den låga åldern, den mellan 11-17, det är nog väldigt svårt för en 12-13 åring och förstå vissa saker, 
det är svårt för mig vad det innebär jag tror det kan handla lite om mognad, lite om vilja och lite om utveckling 

och vart man är i livet som ungdom. Att komma direkt hemifrån och hit och så är allt låst, låsta dörrar, låsta 
fönster, man måste alltid fråga om lov” 

 
Begreppet emotionella energier påverkar hur vi skapar band mellan varandra. 
Behandlingsassistenterna beskriver att de fokuserar på att skapa relation men att de skulle 
behöva mer tid för att hinna med att ge ungdomarna tillräckligt med engagemang. Detta 
samtidigt som personalen behöver upprätthålla säkerheten på avdelningen för ungdomar och 
personal. Om behandlingsassistenterna prioriterar att hålla ordning på avdelningen eller skapa 
relation påverkas av behandlingsassistentens egen förmåga att påverka de olika situationerna. 
När tiden inte räcker till eller kunskap saknas om betydelse av relationen så är det lätt att falla 
tillbaka på det som styrs upp av regler och lagar, ungdomar som placeras på SiS ska vistats 
under särskild tillsyn. När ordningen upprätthålls på avdelningen så upplever 
behandlingsassistenterna att de också gör sitt arbete rätt innanför ramen av LVU placeringen. 
Behandlingsassistenterna beskriver att de försöka återskapa en känsla av tillfredsställelse när 
ungdomarna väntar på nästa steg i placeringen och att de kan försöka vara behjälpliga i 
ungdomens frustration över att vara inlåst. Behandlingsassistenterna beskriver att de genom sitt 
agerande försöker skapa ett bra möte som de kan fylla med emotionella energier som främjar 
känslan av empowerment, behandlingsassistenterna behöver samtidigt vara gränsdragande 
vilket rättfärdigas genom särskilda befogenheter. I de fall ungdomens frustration tar sig uttryck 
på ett sådant vis så personalen behöver ingripa till skydd för person så prioriteras ordningen på 
avdelningen framför att skapa relation. 
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”Vi har nog mest hållningar på intuitionen för att dom är så ledsna, dom är sårade, svikna dom har svårt att lita 
på vuxna. Dom behöver nej och jag. Vi ser att dom är ledsna, allt går inte att prata om.” 

 
Efter att utredningen gjorts och behandlingsplanen upprättats så får ungdomen ge sin bild av 
planeringen. Ungdomen befinner sig på steg ett i delaktighetstrappan när 
behandlingsassistenterna lyssnar på deras åsikt. Behandlingsassistenterna och i de flesta fall 
kontaktpersonen och ungdomen samtalar om ungdomens åsikter angående planeringen. För att 
ungdomen ska känna sig motiverad till behandlingen arbetar behandlingsassistenterna med att 
försöka få ungdomarna att förstå vinsterna med behandlingen, detta gör genom MI 
(motiverande samtal). Hur väl man kan arbeta med MI samtal är förknippat med förkunskapen 
om metoden och om behandlingsassistenten upplever sig behärska metoden. 

”om han undrar varför han ska göra just de vi har skrivit, så får han säga sitt om han inte tycker han behöver 
det får man ju prata om det igen.” 

 I visa fall så enas man inte om att det behövs en förändring. Det kan generera att ungdomen 
inte vill medverka i behandlingen.  

”man får in vårdplanen från socialtjänsten och då informeras ungdomarna om att deras vårdplan har kommit in 
och då går kontaktpersonerna igenom vårdplanen om de behöver det, sedan gör man om vårdplanen till en 

behandlingsplan från utredningen som är gjord och när det är klart gås behandlingsplanen igenom med 
ungdomarna.” 

Om ungdomen medverkar i utredning eller behandlingen på grund av att den unge kommit till 
insikt att det behövs en förändring eller om ungdomen medverkar för att ungdomen blivit lovad 
att flytta efter genomförd behandling så kan ungdomen i nästa steg inte påverka vilka som ska 
delta i utredning eller behandlingsutförandet. Det beror på att SiS-institutionens personal är 
profilerade genom att ha olika utbildning inom behandlingsprogrammen. Ungdomen är 
utelämnad att samarbeta med de människor som kan genomföra den utredning eller behandling 
som just den unges utredning eller behandlingsplan innehåller. Ungdomarna rör sig inte i 
delaktighetstrappan när det gäller vem som ska utföra insatserna. 

”jag menar, vi har rätt få utbildad personal i alla olika behandlingsprogram som vi har, så om eleven inte tycker 
att den personen är bra att samtal med så har de oftast inget att välja på för det är den personen som har den 

utbildningen, och är det så att eleven säger jag vill verkligen inte ha det här samtalet med den personen så blir 
oftast inte samtalet av” 

 
Det delaktighetsfrämjande arbetet i utredning och behandlingsarbete är begränsat till mellan 
steg 1-3 i delaktighetstrappan. Behandlingsassistenterna lyssnar in ungdomen och har strategier 
för att främja ungdomens möjlighet att utrycka sin åsikt. Behandlingsassistenterna inhämtar 
ungdomen åsikt när utredning eller behandlingsplan upprättats. Däremot kan inte ungdomens 
åsikt och önskningar alltid förenas med det uppdrag SiS har från socialtjänsten vilket gör att 
ungdomarna inte kan påverka eller vara delaktiga i besluten som berör utredning och 
behandling.  
Samarbetet med socialtjänsten och ungdomens socialsekreterare sker vid regelbundna möten. 
Behandlingsassistenterna främjar ungdomarnas delaktighet i samarbetet genom att informera 
ungdomarna om de skyldigheter som socialtjänsten har gentemot ungdomarna. 
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Behandlingsassistenterna beskriver att de tillsammans med ungdomen gör strategier för att 
ungdomen ska klara av möten med bland annat socialtjänsten.  

”Går jag på ett möte företräder jag ungen, jag känner ju barnet, jag sitter alltid bredvid, man skapar strategier 
för att klara av mötet” 

 
Behandlingsassistenterna försöker också upprätthålla kontakten med socialtjänsten och på de 
sättet bidra till samarbete och en god arbetsallians mellan ungdomen och behandlingsassisten-
ten men också mellan ungdomen och socialtjänsten. Hur samarbetet ser ut är väldigt olika be-
roende på vilken kommun man arbetar mot, detta kräver att behandlingsassistenterna är flexibla 
i de olika samarbeten som byggs upp runt ungdomen och att det finns förkunskaper om vems 
som har ansvar för vilka delar. Tidigare forskning visar att ungdomens uppfattning av samar-
betet med socialtjänsten är avgörande för vilken strategi ungdomen väljer gentemot socialtjäns-
ten och också hur ungdomen uppfattar att de kan få stöd av socialtjänsten efter avslutad place-
ringen (Enell, 2014). Upplevelsen behandlingsassistenterna har är att socialtjänsten ofta har för 
lite tid för att följa upp sina ärenden och att behandlingsassistenterna är de som får framföra 
dåliga beslut som berör ungdomarna. Socialtjänstens bristande tid som personalen upplever gör 
att behandlingsassistenterna ibland känner sig ensam i att arbeta med en hållbar plan som leder 
till ett långsiktigt förändrings arbete som är gynnsamt för ungdomen. Detta riskerar att påverka 
arbetet och att både behandlingsassistenterna och ungdomen upplever placeringen som en iso-
lerad föreställning i den unges liv. 
 

”dem måste komma hit på uppstartsmöte, de är skyldiga att komma hit och besöka de ungdomarna de har 
placerat, det spelar ingen roll om man bor i Kiruna eller här, man är skyldig att besöka och ha en kontakt. Det 

försöker vi upprätthålla.” 
 

”Så det är ju inte oftast det är möjligt att göra dem delaktiga heller för de har så mycket att göra så tyvärr när vi 
har kontakt med socialtjänsten så är de något dåligt som har hänt.” 

Samarbetet med socialsekreteraren ska underlätta vid utskrivning för ungdomen. 
Behandlingsassistenterna menar att de kan komma med förslag utifrån SiS utredning och 
behandling, men det är upp till socialsekreteraren att hantera och förvalta den information som 
SiS samlat. Hur socialsekreteraren hanterar informationen och ungdomens önskemål påverkar 
vilken strategi ungdomen väljer att hantera den fortsatta vården utifrån (Enell, 2014).  

”ofta är ungdomen inte med på planeringen som blir lagd utan det kan vara att eleven är 50 % nöjd inte 100 % 

nöjd.” 

I samarbetet beskrivs att det finns saker som kan förbättras, framför allt så är tiden det som 
behandlingsassistenterna upplever svårast att hantera. När ungdomarna är klara med sin 
utredning eller sin behandling hos SiS så tar socialtjänsten över planeringen. 
Behandlingsassistenterna tycker att informationsflödet åt båda håll kan bli för långdraget och 
ungdomarna blir kvar hos dem för länge. När placeringen blir för lång så är det svårt att 
upprätthålla en god kvalité på motiveringsarbetet. 

”ett samarbete med socialtjänsten där man så snabbt som möjligt kan få in vårdplanen och planen för 
framtiden” 
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”en kille fick faktiskt välja mellan två olika hem. Men den här killen och mamman samarbetade. Det är upp till 
respektive kommun att anamma vad vi kommer fram till. Ibland är det pengarna i hemkommunen som avgör. 

 
I vissa fall kan SiS utföra insatser när ungdomen flyttar från avdelningen, då är det en 
överenskommelse mellan SiS och den kommun som köper insatsen. Utifrån delaktighetstrappan 
så varierar de delaktighetsfrämjande arbetet mellan 1-5. Det beror på hur stor möjlighet 
ungdomen har att delta utifrån behandlingsassistentens uppfattning av ungdomen men också på 
hur socialsekreteraren agerar gentiomot behandlingsassistentens kunskaper om ärendet och 
gentemot ungdomen agerande under placeringen. Förkunskaper blir centralt för att innanför 
ramen av LVU kunna arbeta med att främja delaktighets arbete. Förkunskaper om 
delaktighetens betydelse för förändringsarbetet och förkunskaper om att människors 
förkunskaper, erfarenheter och upplevelser påverkar hur den enskilde agerar i olika situationer. 

 

7.3 Makt att förändra 
 
De särskilda befogenheter som SiS förfogar över kan ungdomen påverka genom att de följer 
regler och strukturer. Särskilda befogenheter innehåller olika maktperspektiv.  Relationsmakt 
är ett maktutövande mellan människor och aktörsmakt är makt som en person utövar mot en 
annan, men även sanktionsmakt som innebär att man blir belönad eller bestraffad, inringas i 
särskilda befogenheter. Om ungdomarna håller sig till regler och strukturer belönas de med att 
särskilda befogenheter inte behöver användas. Sanktionsmakt beskrivs vara uttömmande på alla 
möjligheter att påverka den individen som makten är riktad mot. Makten att förändra ett 
beteende bli tydligt genom särskilda befogenheter. Men att förändra beteende genom 
sanktionsmakt släcker eventuellt ut beteendet just då men förändrar inte ett beteende på sikt 
genom förändringsarbete då sanktions makt beskrivs tömma ut alla möjligheter att faktiskt 
påverka den enskilde individen. 

”Inte mer än dem vet vad man inte får göra. Händer inga grejer behöver vi inte använda befogenheterna. Är det 
någon som varit utsatt för sexuella övergrepp så stövlar man ju inte bara in på rummet utan då är man försiktig. 

Då håller man ju inte hur som helst utan då måste man verkligen tänka till.” 

Behandlingsassistenterna informerar ungdomarna om de särskilda befogenheterna vid 
inskrivningen på avdelningen. Det upprättas också en trygghetsplan vid inskrivningen där 
ungdomarna får beskriva vad de behöver för stöd om de blir arga eller hur de vill att personalen 
ska agera vid särskilda tillfällen. Det blir ett sätt för ungdomarna att framföra sin önskan och 
vara delaktig i hur personalen bemöter ungdomarna i de fall som trygghetsplanen används. Att 
utforma en trygghetsplan handlar om att ställa rätt frågor till ungdomarna för att få svar som 
kan leda till ett strategiskt arbetssätt, det kräver att behandlingsassistent kan uttrycka sig på ett 
sådant sätt så ungdomen kan förstå för att ge goda svar. Vid inskrivning försöker personalen 
förklara vad särskilda befogenheter innebär, men det kan vara svårt att ringa in alla scenario där 
särskilda befogenheter kan bli aktuellt. I alla människors identitetsskapande är kroppen viktig 
och vi anses ha rätt att avgöra vem som ska ta i oss och när (Eßer, 2017).  Den här möjligheten 
tas ifrån ungdomar som tvångsvårdas på SiS då möjligheten till särskilda befogenheter finns.  
Ungdomarna riskerar alltid att utsättas för särskilda befogenheter om behandlingsassistenterna 
och ungdomen inte uppfattar en situation på samma sätt, det gör att behandlingsassistenterna 
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konstant har ett makt övertag i relation till ungdomen. Det finns två sidor av detta, vissa 
ungdomar behöver behandlingsassistenterna handgripligen skydda från ungdomarnas egna 
självskadebeteende och för att undvika dessa scenario finns det strukturer på avdelningen för 
att inte utsätta ungdomarna för risker. 
 

”Vissa regler är de med och beslutar om, andra inte, de får inte välja om de vill ha sax på rummet. De får inte 

vara med och fatta beslut som vi anser är föräldrarnas beslut. Då stöttar vi föräldrarna i att stå kvar och 

bestämma.” 

”det kan vara killar som inte vill att tjejer ska vara med när man gör ett urinprov eller ytlig kroppsbesiktning 
även skyddsvisitation då försöker man alltid ha det i tanken att den här personen tycker att det är obehagligt när 

tjejer är med och vill inte visa sig naken eller att en tjej tar på dem” 
 
SiS har genom sina riktlinjer försökt skapa strategier för att arbeta med återkopplande samtal 
vid särskilda befogenheter. En del av informanterna lyfte upp under intervjun att de krävdes att 
behandlingsassistenterna är väl förtrogen med organisationens riktlinjer för att det skall 
fungera. Det behandlingsassistenterna beskriver är att vetskapen i arbetsgruppen om hur det ska 
arbeta måste vara väl förankrad och det behöver finnas strategier och tid för att utföra dem. 

 
”Det är vår skyldighet, det är också en kunskap som personalen behöver ha om våra riktlinjer. Att man ska ge 

återkopplande samtal vid visa särskilda befogenheter.” 

Delaktigheten kring särskilda befogenheter varierar beroende på vilken situation som uppstår 
och vilken kunskap som personal har kring särskilda befogenheter. I bland hinner inte 
personalen informera ungdomen utan de måste snabbt ingripa för skydd av person. 
Behandlingsassistenternas ambition är att försöka att arbeta förebyggande i form av 
information och tydlighet och genom trygghetsplanen ta till vara på ungdomen åsikter. Det är 
avgörande vilken inställning behandlingsassistenterna har till syftet med särskilda 
befogenheter om man ser det som ett sätt att fostra eller om en avskiljning eller nedläggning 
ses som ett misslyckande där man inte nått fram med förebyggande insatser. Särskilda 
befogenheter är till för att skydda person inte för att disciplinera genom makt och på det sättet 
upprätthåller ett kränkande. Används särskilda befogenheter för disciplinering är risken att 
man hamnar i det som blir misslyckad tvångsvård där ungdomen blir en klient med tidigare 
livserfarenheter som ifrågasätts. Det bidrar inte till förändrings arbete och inte heller ett gott 
allians byggande mellan personal och den unge. Det är i visa situationer ofrånkomligt att 
använda särskilda befogenheter, de är då behandlingsassistenterna menar att de måste 
reflektera över hur de gör.  

”Min värsta hållning någon gång, en kille från Sudan, ser jag att han upplever något han har varit med om 
tidigare. Han trodde han var någon annanstans. Han ringde en gång och tog upp den incidenten, han tackade 

för att det var jag som höll i honom den gången.” 

Informanterna menar att de måste visa empati och inte döma ungdomarna. Att förstå att 
ungdomen reagerar på det som sker runt dem och inte endast utifrån den situationen som råder 
där och då. Att vara gränsdragande men också ge positiv respons och låta ungdomen 
misslyckas utan att ungdomen upplever direkt sanktioner bidrar till en god arbetsallians där 
relationen påminner om en föräldrar-barn relation. Tidigare forskning har också belyst denna 
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relation som den mest fruktsamma för en positiv utveckling (Ungar, 2016). I intervjuerna blir 
de tydligt att det finns skillnader mellan olika personal. Informanterna menar att det är svårt 
att bygga denna typ av relation om personalen inte har förkunskaper om olika beteende men 
det är också svårt om personalen saknar erfarenhet av den typen av relation. Det krävs två 
typer av förkunskap, både den teoretiska om makt men också den relationella erfarenheten av 
goda relationer.  Delaktigheten utifrån delaktighetstrappan varierar från att i det förebyggande 
arbetet med särskilda befogenheter befinna sig mellan steg 1och steg 3 men vid en faktisk 
avskiljning råder det helt avsaknad på delaktighetsfrämjande arbetet. 

”Man måste hålla och skydda med hjärtat och INTE med hjärnan” 

Att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården innefattar många svårigheter enligt 
behandlingsassistenterna. Det råder enighet om vad behandlingsassistenterna upplever som 
svårast, viket är att motivera ungdomarna att delta över tid. Att åstadkomma en helhetslösning 
där ungdomarna får svar på frågor eller en planering som visar när de är färdiga och kan flytta. 
Ha vetskap om sin framtidsplanering har tidigare framkommit i forskning är viktigt för att 
undvika att placeringen blir en period där ungdomen enbart fördriver tiden (Enell, 2014) För 
ungdomen behöver det finnas möjligheter att delta. 
 

”Någonstans så säger man när du gjort detta ska vi titta på utslussningsalternativ och när de har gjort det 
så har vi väldigt svårt att leva upp till det för oftast när de är klara med programmen så har de flera 

månader kvar att vara hos oss och där blir det väldigt svårt att skapa motivationsfaktorer som blir bra för 
ungdomen.” 

Inom ramen för LVU som rymmer särskilda befogenheter är det faktum att den fysiska miljön 
är begränsade genom låsta fönster och dörrar på avdelningar. Det statliga maktingreppet är så 
omfattande och uttömmer många chanser att skapa delaktighet i utredning och behandlingen. 
Det är svårt att motivera inom denna vårdform menar behandlingsassistenterna. 
Behandlingsassistenternas förhoppning är att de kan skapa goda relationer och på det viset 
kunna påverka ungdomarna i en riktning som är lyckosam för deras utveckling vilket tidigare 
forskning också ser är betydelsefullt (Henriksen, Degner och Oscarsson, 2008). 
Behandlingsassistenterna har makt att skapa förändring genom att reflektera över deras egna 
förhållningsätt och hur de påverkar ungdomen. 
 

”man har stor möjlighet att påverka ungdomarna, jag vet att vi ”sätter” oss i ungarna” 
 
Utifrån delaktighettrappans olika steg så växlar behandlingsassistenternas delaktighetsarbete 
mellan nivå 1 och 3. I vissa fall har ungdomarna ingen möjlighet till delaktighet utifrån att de 
olika strukturer och lagrum som finns till förfogande för behandlingspersonalen krävs på grund 
av vissa ungdomars beteende, det är svårt att göra de båda sakerna samtidigt. 
Behandlingsassistenterna upplever att trots strategier runt att ge ungdomarna information är det 
svårt att förmedla alla delar till ungdomen på grund av att ungdomarnas tankar är upptagna med 
andra funderingar. 
 

”Jag tror inte många av killarna förstår varför de är placerade och varför vi använder oss av särskilda 
befogenheter för att vid ett inskrivningssamtal är det ofta tusen frågor som åker runt i huvudet på dem så det är 
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ju ett arbete som man får ha hela tiden som grabben är placerad ha det samtalet, vi har ju som rutin att ta det 
vid inskrivningen och är det något som är oklart så får man ju sätta sig ner och ta de snacket igen.” 

 
Det behandlingsassistenterna beskriver är att de försöker kompensera förlusten av delaktighet 
och möjlighet att delta utifrån delaktighetstrappans olika steg, genom att skapa möte som 
genererar emotionella energier (Starrin, 2007, s. 65) där ungdomarna fylls av känslan att höra 
hemma i ett sammanhang och var accepterad.  
 

”Ofta vid läggning brukar jag gå in en stund och bara kolla hur de mår sätta mig på sängkanten och fråga, de 
är så pass unga så de brukar inte kunna hålla masken just då, för kvällen blir tung, jobbig och ensam. Och då 
kommer det där lilla gosedjuret upp som vi har gett dem innan som de inte ville ha då ”jag vill nog ha de där 

gosedjuret” då kommer de ”jag vill hem, jag saknar min mamma eller min syster och att man bekräftar att man 
lyssnar och förstår dem.” 

Det gör att ungdomen får möjlighet att bygga upp en motkraft och etablera en strategi att 
förändra sin livsvärld. Men det är svårt, menar behandlingsassistenterna, för ungdomarnas 
motivation är så liten alternativt har de ingen motivation alls. Att orka motivera ungdomarna 
under hela placeringen beskriver behandlingsassistenterna också som svårt. I vissa fall är 
placeringstiden lång, för lång tycker behandlingsassistenterna.  Om behandlingsassistenten inte 
är engagerad i samtalet kan samtalet istället generera att ungdomen saknar möjlighet till 
delaktighet. Ungdomen töms också på emotionella energier vilket skapar känslor av skam och 
skuld. I det fallet så blir tvångsvården negativ. Det gör att klienten förblir en klient med tidigare 
livserfarenheter som ifrågasätts. Precis som tidigare forskning visar är det relationen som skapar 
skillnad för ungdomarna. För att skapa relation så behövs tid, den tiden upplever 
behandlingsassistenterna att de får för lite av. 
 
Att behandlingsassistenterna har olika personliga åsikter och förkunskaper angående en 
ungdom och deras beteende menar behandlingsassistenten påverkar delaktighetsarbetet och 
motivationsarbetet negativt. Att personal upplevs ha svårt med professionellt förhållningsätt 
och att de påverkas av sina personliga åsikter gör det svårt att skapa tydlighet vilket kan skapa 
otrygghet i en arbetsgrupp och påverkar arbetet. 
 
Studien visar att kunskaper om SiS som organisation är en viktig del i att arbeta 
delaktighetsfrämjande utifrån den ramen som lagen medför, förkunskaper om relationens 
betydelse och vad som påverkar ungdomarna positivt är viktig kunskap för att 
behandlingsassistenterna ska kunna skapa förutsättningar för ett positivt förändringsarbete och 
delaktighet för ungdomen. Att behandlingsassistenterna är medvetna om sin betydelse i 
relationen och hur deras förhållningsätt påverkar ungdomens förutsättningar har visat sig 
viktigt. Att vara medveten om vad delaktighet innebär och hur det påverkar är viktig kunskap 
för att kunna utföra delaktighetsfrämjande arbete. Utan förkunskap vet man inte vad och hur 
man ska närma sig arbetsuppgiften. Studien bygger vidare på den tidigare forskning jag redogör 
för som beskriver vikten av engagemang i skapandet av relationer, tydligheten i verbal 
kommunikation men också betydelsen av den beröring som ungdomar på SiS riskerar att råka 
utför men också kan bli bekräftade igenom.  
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”Det jag menar är att skapa relation att lyssna på dom att se dom, jag tror jag behandlar dom likt mina egna 

barn. Eller samhällets barn….det är ju samhällets barn.” 

 

8. Slutdiskussion 
 

Studiens fokus är att förstå hur behandlingsassistenter som arbetar på SiS institutioner uppfattar 
att de arbetar för att främjar ungdomars delaktighet i utredning och behandlingsarbetet, hur det 
främjar ungdomarnas delaktighet vid särskilda befogenheter och i samarbetet med 
socialtjänsten samt vilka svårigheter behandlingsassistenternas uppfattar i delaktighetsarbetet.  

I resultatet av analysen framgår det att man inom SiS institutionerna är styrda av lagrummet 
LVU vilket gör att delaktighetsarbetet blir begränsat. Exempelvis är att ungdomarna till en 
början inte är delaktiga i några beslut som påverkar deras livssituation utifrån det som 
delaktighetstrappan beskriver i de olika stegen. När ungdomarna kommer till institutionen 
kommer de ibland ovetandes om vart de ska och anländer med polis. Den information 
ungdomarna får är den som socialtjänsten delgivit SiS-institution och endast i vissa fall delgivit 
ungdomen. Behandlingsassistenter inom tvångsvården upplever sig begränsade i sitt 
delaktighetsfrämjande arbete både när det gäller utredning och behandling, särskilda 
befogenheter och i samarbetet med socialtjänsten. Behandlingsassistenterna upplever sig 
begränsade av att de får för lite tid med ungdomarna. Det behövs tid för att skapa relationer 
med ungdomarna och den tiden upplever behandlingsassistenterna att de inte har. Genom att 
bjuda in ungdomarna till samtal och genom regelbundna möten erbjuder 
behandlingsassistenterna ungdomarna delaktighet, men det är också starkt förknippat med om 
behandlingsassistenten är engagerad i samtalet och i mötet med ungdomen. Under placeringen 
på SiS institution är det svårt att skapa delaktighet då allt sker utifrån ett tvång. Ungdomen vill 
i det flesta fall inte delta och man är inom institutionen fyrkantig i förhållningsätt. Många gånger 
saknas kunskap om hur man praktiskt ska främja delaktighet och personalen använder LVU 
lagen som ett argument. Att de utifrån lagen har rätt att göra på olika sätt. Att prata om 
förhållningsätt utifrån behandlingsassistentens roll och betydelsen av vilket förhållningsätt 
behandlingsassistenterna har skulle kunna främja ungdomarnas möjlighet till delaktighet. 
Förhållningsättet kan också bidra till goda relationer som i sin tur bidrar till goda arbetsallianser 
mellan ungdom och behandlingsassistenterna.  Behandlingsassistenterna fokuserar på att skapa 
relationer med ungdomarna som kan bidra till att ungdomarna upplever emotionella energier 
som bidrar till känslan av välbefinnande och gör att ungdomen lättare hittar motivation till 
förändringsarbete. 
En diskussion inom organisationen SiS angående organisationens inställning till särskilda 
befogenheter skulle bidra till en tydlighet i personalgrupperna om vad som är organisationens 
förhållningssätt. Att särskilda befogenheter som är ett omfattande makt ingrepp mot ungdomar 
som rättfärdigas genom lagrummet LVU och § 12 är en diskussion som behöver hållas levande. 
 
Utifrån delaktighetstrappan befinner sig ungdomarna större tiden av sin placering utanför 
delaktighetstrappan eller på första steget då utredning och behandling utförs. När ungdomen 
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ska flytta förväntas de hoppa över två steg i trappan och vara med i besluten och också ibland 
ta ansvar för besluten i planeringen om deras framtida flytt. I vissa fall fortsätter ungdomen att 
befinna sig utanför eller på steg 1 när socialtjänsten i samråd med institutionen planerar för 
ungdomen utan att ungdomen får sin åsikt hörd. 
Ungdomens delaktighetsmönster är förknippat med att de unga när de kommer till avdelningen 
är frustrerade, arg och ledsna. Detta tar sig uttryck på ett sätt som riskerar både den unges, andra 
ungdomars och personalens trygghet på avdelningen och man då i visa fall behöver använda 
särskilda befogenheter. 
Att ungdomarnas möjligheter till delaktighet påverkas av vilka relationer de har med 
behandlingsassistenterna och socialsekreterare blir tydligt. Det är upp till de professionella att 
bedriva ett delaktighetsfrämjande arbete. Viktigt i det arbetet är relationskapande och att 
behandlingsassistenter har förkunskaper om vad som påverkar människors sätt att bete sig. 
Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv behöver man arbeta med mer strategiska arbetssätt för 
att frigöra människors resurser för att mobilisera och skapa nya livsmönster för ungdomarna 
som är placerade på SiS. 
Inlärning sker utifrån definition av socialpedagogik i mötet med andra. Det innebär att 
behandlingsassistenterna utifrån ett sådant förhållningsätt har möjlighet att förändra genom sitt 
sätt att vara. Samtidigt går det emot förhållningsättet när särskilda befogenheter nyttjas. Om 
ungdomars egna resurser ska frigöras för att ungdomen ska kunna förändra sin livsvärld kan 
det inte ske via ett tvång. Tvingas ungdomar i mötet med professionella att delta i vård genom 
den sanktionsmakt som uppstår så är det inte den sortens inlärning som kommer frigöra deras 
resurser. Det delaktighetsfrämjande arbetet som behandlingsassistenterna uppfattar att de gör 
genom att tillsammans med ungdomen bygga strategier inför möten är ett sätt att mobilisera 
människors egna resurser och på så sätt frigöra ungdomarnas resurser till att förändra sin 
livsvärld. 
Att vidare forska på hur SiS institutioner använder sig av delaktighetsfrämjande metoder och 
hur det i relation till tvångslagen kan praktiseras på ett sådant sätt som gör det möjligt för 
tvångsomhändertagna att tillgodogöra sig delaktighet och möjlighet att påverka på ett bättre sätt 
skull vara önskvärt. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Syfte/ Studiens aktualitet 
Syftet med studien är att undersöka hur behandlingsassistenter inom tvångsvården på SiS 
institutioner arbetar för att främja ungdomarnas delaktighet i behandlings och utredningsarbetet 
och vilka svårigheter behandlingsassistenterna upplever i det delaktighetsfrämjande arbetet. 

 

Frågeställningar 

Hur arbetar ni delaktighetsfrämjande vid behandling och utredningsarbetet inom tvångsvården. 

Hur arbetar ni delaktighetsfrämjande vid särskilda befogenheter som exempelvis urinprov och 
kroppsvisitation? 

Hur arbetar ni delaktighetsfrämjande vid exempelvis relationer med socialtjänsten och andra 
samverkanspartners till klienten? 

Vad är svårigheten med att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården? 

 

Intervjufrågor 

Kan du kort presentera dig själv i din yrkesroll 

Kan du kort presentera dig själv i din yrkesroll 

Utbildning?  

Hur länge har du varit yrkesverksam inom organisationen? 

Arbetar du med utredning eller behandling? 

Vilken ålder har de ungdomar du arbetar med? 

 



   

 

Intervjuguide 

Tema Information 

Vilken information får ungdomarna om varför dom är placerade? 

Vilken info får ungdomarna om behandlingsplan/utrednings planering? 

Vad får ungdomarna för info ang. särskilda befogenheter som § 12 hemmen har? 

Hur får ungdomarna information, exempelvis via text, verbalt, språk som används och av vem? 

När får de informationen?  

Tror du ungdomarna förstår informationen, varför/varför inte gör de det tror du? 

Vilka svårigheter tycker du det finns med att ge information? Vilken del av att ge information 
är lättast att ge, svårast? 

Hur kan man göra så att informationen ges på bättre sätt tycker du? 

 

Tema- att ge stöd för att ungdomen ska uttrycka åsikt 

Hur gör ni för att hjälpa ungdomen att formulera sig, gör ni det genom att de får hjälpa att skriva 
ned vad de tycker, i samtal, erbjuder ni tolkningsmöjligheter? 

Ges de stöd i att underlätta för ungdomarna att uttrycka åsikt i samband med (särskilda 
befogenheter) kroppsvisitation, urinprov, avskiljning och hur gör ni det? 

Hur hjälper ni ungdomen att utrycka sina känslomässiga behov av exempelvis saknande av 
närstående, behovet av trygghet i olika former, rädsla eller obehagskänslor för andra ungdomar 
på avdelning eller personal? 

 

Tema- att ungdomen får påverka 

Vad är ungdomen med och beslutar om på avdelningen? 

Hur hjälper ni ungdomen att bli medveten om sin situation, vilka begränsningar och möjligheter 
som finns  

Hur tar man till vara på ungdomarnas synpunkter angående särskilda befogenheter? 

Kan ungdomen vara med och påverka användning av särskilda befogenheter, varför/varför inte, 
beskriv om det skiljer sig åt. 

 



   

 

Tema- samarbete 

Hur samarbetar ni med exempelvis socialtjänsten eller andra aktörer som finns runt ungdomen? 

Är ungdomarna alltid med på möten som gäller dem? Varför är den det/varför inte? 

Får ungdomen vara med och bestämma vilka som ska vara med i samarbetet, varför/varför inte? 

Får ungdomen vara med och bestämma innehåll kring det man ska prata om/göra varför/varför 
inte? 

Hur är ungdomen med i planeringen kring det fortsatta arbetet efter utredning/behandling som 
utformas med socialtjänsten? 

 

Tema- svårigheter i arbetet med delaktighets främjande arbete i behandling och 
utrednings arbete 

Vad är svårighet med att jobba inom den här vårdsektorn? 

Vad upplever du som din viktigaste uppgift för att underlätta så att ungdomen ska, kan delta?  
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