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Abstract 

 

After the ratification of the UN Convention, Sweden has undertaken to adapt national laws so 

that they conform to the Convention of the Rights of the Child, CRC. Despite the ratification, 

the Care of Young Persons Act (LVU) allows young persons to be separated up to 24 hours 

by the staff at state institutions, even though it is contrary to the CRS’s 37th article. The 

ombudsman for children has reported that an amendment should be made, while the UN has 

criticized Sweden for the use of isolation of children. 

 A Critical Discourse Analysis of material collected from both the Ombudsman for 

Children as the state youth care was made to explain how the Swedish government justifies 

separations of children and young people in special youth care, with help from the 

neutralization theory, and also to understand what explains the fact that the Swedish 

government uses isolations of children when it does not conform to the CRC.  The analyse of 

the composition shows that the state diminish the problem with isolation of children and 

young persons by neutralizing the use of it, by not even mention isolation when they are 

working towards a better life for children in Sweden based on the CRC.  
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1. Inledning 
 

I februari 2015 publicerade aftonbladet en artikel med tillhörande inspelat material om Elinor 

Schyman, en 17 årig tjej som hade blivit tvångsomhändertagen och placerad på statens 

ungdomshem sedan hon var 14 år på grund av bråk i både skola och hem. Aftonbladet berättar 

bland annat om hur Elinor inte får träffa de andra intagna, vilket kan ses som en avskiljning, 

eftersom enligt personalen är risken för konflikt hög (Mohlin 2015).  

 I juni 2014 riktade FN:s barnrättskommitté kritik mot att det i Sverige, enligt nationell 

lag, är tillåtet att avskilja barn och krävde att regeringen skulle se över lagen. I kritiken 

rekommenderas Sverige att förkorta avskiljningstiden samt att begränsa användandet av 

avskiljning för att därefter avskaffa det helt. Sveriges barnombudsman (BO), Fredrik 

Malmberg, säger att de mänskliga rättigheterna på särskilda ungdomshem inte uppfylls och att 

den svenska regeringen måste ta kritiken från FN på allvar (Barnombudsmannen 2009, 

pressmeddelande). Sverige har fått ytterligare kritik från Juan Mendez, FN:s rapportör mot 

tortyr, som menar att Sverige isolerar barn under längre tider och uppmanar istället att införa 

ett totalt förbud av isolering av barn. FN:s tortyrkommitté gav i november 2014 Sverige en 

uppmaning att upphöra med all isolering av barn (Barnombudsmannen, 10 mars 2015)  

 För oss väcktes därför ett intresse av att försöka förstå hur statens institutionshem, SiS, i 

Sverige idag kan avskilja barn när det enligt barnkonventionen går emot barns mänskliga 

rättigheter. Att avskilja barn som redan befinner sig i en utsatt situation visade sig vara en 

metod som flitigt har använts inom den statliga institutionsvården av unga. Citatet i rubriken 

är hämtat från barnombudsmannens årsrapport från år 2009 “Kom närmare” och ger en stark 

bild av hur barn på institutionshem upplever sin vistelse; att barn på institutionshem blir 

sämre behandlade än andra barn. Det är därför av vårt intresse att belysa och problematisera 

frågan om avskiljning av unga på statens särskilda ungdomshem för att förmedla kunskap 

kring ett ämne som vi anser inte fått tillräcklig uppmärksamhet.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Rättssociologi handlar om samspel mellan rätten och samhället. Sverige har ratificerat 

barnkonventionen och har samtidigt valt att behålla avskiljning som en del av svensk 

lagstiftning, vilket gör att statliga ungdomshem använder avskiljning som en del av barn och 
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ungas behandling och vård. De statliga ungdomshemmens agerande är inte förenlig med den 

internationella barnkonvention som Sverige har tagit ansvar att följa. Vid jämförelse av hur 

statens institutionsstyrelse i rapporter framställer att deras arbetssätt utgår från 

barnkonventionen, i relation till hur barnombudsmannen skildrar intervjuer med barn och 

unga som varit eller är placerade på särskilda ungdomshem, framgår det att det finns en 

märkbar oenighet. Vårt syfte är att göra en diskursanalys för att kunna undersöka den 

oenighet som råder och varför statens handlande kan pågå och fortlöpa som det gör. Ur ett 

kritiskt kriminologiskt perspektiv vill vi analysera hur staten rättfärdigar sitt handlande med 

hjälp av Sykes och Matzas neutraliseringsteori och även Cohens utveckling av den vilket gör 

att neutraliseringsteorin kan appliceras på statliga brott och brott mot mänskliga rättigheter 

(Cohen 1993, s. 107).  

 

De frågeställningar vi utgår från är:  

 

• Hur använder staten avskiljning av barn och unga på särskilda ungdomshem när åtgärden 

bryter mot barnkonventionen?  

 

• På vilket sätt rättfärdigar staten sitt handlande och vad sänder det för signaler till samhället? 

 

 

1.2 Disposition av uppsats 

 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med bakgrund till uppsatsen, om barnkonventionen, med fokus på 

artikel 37, för att sedan övergå till att beskriva den svenska lagstiftningen angående lag om 

vård av unga och hur avskiljning beskrivs däri. I kapitel 3 beskrivs sedan tidigare forskning, 

följt av teoretiska utgångspunkter i kapitel 4. I kapitel 5 beskriver vi metoden och materialet 

vi har utgått från i uppsatsen. Kapitel 6 utgörs av diskursanalys där vi analyserar materialet vi 

använt. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 7 och en slutdiskussion om vilka signaler 

användandet av avskiljning sänder samhället samt förslag på fortsatt forskning. 
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1.3 Avgränsningar 

 

I Sverige avskiljs barn och unga i häkten och på ungdomshem. Även ensamkommande 

flyktingbarn har blivit avskilda i Sverige, vilket har blivit starkt kritiserat av FN. I vår uppsats 

har vi valt att avgränsa oss till att undersöka hur förhållandena ser ut för barn och unga på 

statens särskilda ungdomshem med fokus på avskiljning enligt 15 c § i LVU (SFS 1990:52) 

och se hur det är förenligt med barnkonventionen artikel 37. Det finns utöver avskiljning 

andra tvångsmedel och befogenheter personalen har tillgång till som kan ifrågasättas. Dessa 

kan också anses kränkande och stå i strid med barnkonventionen. Men med bakgrund av den 

kritik som riktats mot Sverige av FN och även med stöd av den tidigare forskning som vi tar 

upp senare i uppsatsen, har vi dock valt att fokusera på avskiljning av barn och unga på 

särskilda ungdomshem. Vi anser att det är en central del i strävan mot alla barns lika 

rättigheter i det svenska samhället som därför behöver belysas ytterligare. 

 

 

2. Bakgrund 
 

I följande kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsen, vilket främst handlar om 

barnkonventionen och hur svensk lagstiftning inte förhåller sig till den på ett sätt som blivit 

utlovat. Vi benämner även begreppet brott och ifrågasätter vad begreppet betyder. Uppsatsen 

berör handlingar vilka kan ses som likvärdiga med brott, som staten begår mot en konvention 

som den själv har godkänt och ratificerat. Vi anser därför att det är viktigt att poängtera vad 

ett brott är och kan vara, trots att vi inte alltid är medvetna om att det är något som den 

svenska staten kan göra sig skyldig till.  

 

 

2.1 Barnkonventionen 

 

FN:s barnkonvention trädde i kraft i september 1990 och innehåller 54 artiklar för barns 

rättigheter. När Sverige ratificerade barnkonventionen anpassades den dåvarande 

lagstiftningen för att stämma överens med konventionen, vilket betyder att själva 

barnkonventionen inte gäller som svensk lag (UNICEF, frågor om barnkonventionen). 

Barnkonventionen är rättsligt bindande för de stater som skriver under och innehåller de 
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grundläggande principerna: Alla barn har samma rättigheter, lika värde, lika rätt till 

utveckling, liv och att uttrycka sin mening samt att få den respekterad. Barnets bästa ska alltid 

tas hänsyn till vid beslut gällande barn (UNICEF, barnkonventionen är vårt uppdrag).  

Artikel 37 ska, liksom de övriga artiklarna, efterföljas av staterna som undertecknat 

barnkonventionen och innehåller följande:  
 

“(a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får dömass brott som begåtts av personer 

under 18 års ålder; 

(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller 

andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista 

utväg och för kortast lämpliga tid; 

(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och 

på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt 

från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att 

hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök;” (UNICEF, Barnkonventionen) 

 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bildades år 1993 och besitter uppdraget att 

företräda barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. År 2008 tillträdde Fredrik 

Malmberg posten som barnombudsman. Syftet är att bevaka och driva genomförandet av 

barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen har 

regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och åsikter i 

aktuella frågor. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår lagförändringar i 

frågor som rör barn och ungas rättigheter (Barnombudsmannen 10 mars 2015). 

 

 

2.2 Svensk lag  

 

När det handlar om åtgärder rörande barn ska hänsyn till barnets bästa särskilt beaktas enligt 1 

kap. 2 § Socialtjänstlagens grundprinciper (SFS:2001:453) och barnets bästa ska alltid vara 

utgångpunkt. Barnkonventionen bekräftar att barn ska ses som individer med egna behov och 

uppfattningar om verkligheten, som ofta skiljer sig från vuxnas syn (Fahlberg 2012, s. 31). 

 Socialtjänsten bygger på frivillighet. Ingripande enligt lag om vård av unga, LVU, får 

dock ske om det i situationer anses nödvändigt att vidta åtgärder till skydd för en ung person 

utan att dess samtycke är ett krav (Fahlberg 2012, s. 107). I 1§ femte stycket LVU (SFS 

1990:52) infördes år 2003 att barnets bästa ska vara avgörande för beslut. Dessutom ska 
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nämnden se till att den unga får relevant information så att han eller hon får möjlighet att 

uttrycka sina åsikter kring de åtgärder som nämnden planerar (Fahlberg 2012, s. 108).  

 Unga som har ansetts behöva vård enligt LVU på grund av sitt eget beteende enligt 3 § 

(SFS 1990:52) kan bli placerade i så kallade särskilda ungdomshem för att få särskilt 

noggrann tillsyn enligt 12 § LVU (SFS 1990:52). Statens institutionsstyrelse, SiS, har 

ansvaret för dessa ungdomshem, vilka besitter vissa tvångsbefogenheter som står över vad 

som annars följer av LVU. Dock ska tvångsbefogenheterna endast användas i undantagsfall 

när inga andra vårdmöjligheter är möjliga. Den som vårdas på särskilda ungdomshem kan av 

tvångsbefogenheterna hållas avskild från andra intagna om han eller hon uppträder våldsamt 

eller är påverkad av något slags berusningsmedel. Det är detta FN kallar isolering, som enligt 

15 c § LVU kallas avskiljning. Detta får ske i högst 24 timmar (Fahlberg 2012, s. 125). 

Det finns ca 25 särskilda ungdomshem belagda på olika platser i landet. På de särskilda 

ungdomshemmen placeras både barn och unga enligt LVU, men även de barn och unga som 

dömts till sluten ungdomsvård, som är en straffrättslig påföljd. Skillnaden mellan de som 

placeras enligt LVU och de som dömts till sluten ungdomsvård är att de senare har en 

tidsbestämd vistelse på hemmet medan den förstes tid beslutas efterhand utifrån vårdbehov. 

Majoriteten av de barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem är dock 

placerade där med stöd av LVU (Vogel 2012, s. 14-15). 

 

2.2.1 LVU 

 

I lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga regleras avskiljning enligt: 
 

15 c § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder våldsamt eller är så påverkad av 

berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon 

skall då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte hållas i sådan avskildhet längre 

tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd. 

Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om 

läkaren begär det skall åtgärden genast avbrytas. Lag (2003:406). 

 

Många av de unga som får vård på särskilda ungdomshem har en psykosocial problematik, 

oavsett om anledningen för närvaron på hemmet kan variera. All behandling på vårdhemmen 

är till för att ungdomarna ska få lämplig vård och hjälp att se ljust på framtiden efter tiden på 

hemmet. I Sverige vårdas varje år cirka 20 000 ungdomar på ett särskilt ungdomshem. Ofta 

ligger behandlingshemmet långt i från hemmiljön. Anledningen är att det kan kännas lättare 
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att bryta gamla och dåliga mönster för att få en nystart i livet. Det pågår en ständig och viktig 

debatt om hur särskilda ungdomshem fungerar och hur den bästa vården ser ut för unga. Med 

tanke på att ett omhändertagande av en ung person är ett stort ingrepp och problematiken ofta 

är komplex, är det oerhört viktigt att det hem som den unga hamnar på också kan ge den vård 

och den hjälp som behövs för varje individuell individ (Sörensen 2012).  

 Hur barn och unga blir behandlade på särskilda ungdomshem när det gäller 

tvångsåtgärden avskiljning, samt att det sker på ett sådant sätt att FN reagerar och menar att 

det kan röra sig om tortyr, bidrog till vårt intresse att fördjupa oss i ämnet och analysera 

situationen. Ju mer det uppmärksammas desto större är chansen att det sker en förändring. 

 

 

2.3 Vad definierar brott?  
 

“Brottsbalk (1962:700) 

1 kap. Om brott och brottspåföljder 

1§ Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som 

sägs nedan är föreskrivet. Lag (1994:458).” 

 

Agnew anser att konventionella kriminologer ägnar förvånansvärt lite tid åt att diskutera den 

faktiskt definitionen av begreppet brott. Ofta benämns brott endast som en handling som 

bryter mot straffrätten (Agnew 2011, s. 14). Agnew tar upp tre ledande kriminologers 

definition av brott: 

 
“We define crime as all behaviors for which a society provides formally sanctioned punishment” (Hagan) 

“A crime is any human conduct that violates a criminal law and is subject to punishment” (Adler) 

“Crime is a violation of social rules of behavior as interpreted and expressed by a criminal legal code created by 

people holding social and politial power” (Siegel). (Agnew s. 14) 

 

Denna definition av brott är så pass genomträngande i samhället enligt konventionell 

kriminologi att det inte längre är nödvändigt att varken presentera eller försvara den. Dock är 

det viktigt att poängtera att konventionella kriminologer inte undersöker alla handlingar som 

bryter mot straffrätten, de tenderar att fokusera på handlingar mellan individer, så kallade 

“street crimes”, vilket är ett vanligt brott som många människor blir utsatta för och som kan 

medföra mycket skada för offret (Agnew 2011, s. 14). Därför läggs mycket forskning och 
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fokus på de brotten, dessutom är de handlingar som tydligt passar in på definitionen av brott 

(Agnew 2011, s. 15).  

 Straffrätt speglar främst intresse och värderingar från mäktiga grupper i samhället, 

vilket leder till att konsekvenserna kan bli att en del skadliga handlingar inte blir definierade 

som brott. Särskilt inte om det är handlingar som begås av mäktiga grupper i samhället 

(Agnew 2011, s. 18). Juridiska definitioner av brott har blivit kritiserade på många viktiga 

punkter. Då de misslyckas med att beskriva de mest grundläggande och utmärkande dragen 

för brott och exkluderar även många handlingar som orsakar stor skada (Agnew 2011, s. 20).  

Internationella lagar är det närmaste vi kan uppnå en universell konsensus av rättigheter 

och vad som anses vara brott mot rättigheter. Internationella lagar kan ses som en moralisk 

kraft. Dock betyder det inte att de är helt problemfria. Det handlar mycket om politiska 

produkter och översättningar mellan länder måste ske. Alla länder ratificerar inte de 

internationella lagarna och det är ofta mäktiga länder som inte gör det. Det pågår även 

diskussioner om huruvida vissa rättigheter ska gälla alla individer i alla länder. Dessutom 

finns det rättigheter i de internationella lagarna som endast är vagt definierade. Trots det 

problematiska kring internationella lagar kan det ses som den mest lovande förmedlaren av 

vad som ska definieras som rättigheter och skadliga handlingar (Agnew 2011, s. 24).  

 

 

3. Tidigare forskning 
 

Vi har i detta kapitel fokuserat på tidigare forskning rörande barns perspektiv på särskilda 

ungdomshem som blivit utsatta för avskildhet, forskning om vad som är barnets bästa och 

barns delaktighet vid beslut om deras behandling, samt forskning om mänskliga rättigheter i 

det svenska samhället, eftersom att vi inte funnit någon forskning kring varför det är möjligt 

för Svenska staten att undgå barnkonventionens principer. Den forskning vi presenterar nedan 

behandlar dock ämnet avskiljning av barn i ungdomsvård utifrån ett juridiskt perspektiv. 

Även forskning om avskiljning på slutna ungdomshem av statens institutionsstyrelse är 

betydande i arbetet kring avskiljning av barn då deras egna perspektiv på handlingarna är 

intressanta. Vi presenterar även en liten del av den internationella forskningen som gjorts 

kring avskiljning av asylsökande barn.  
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3.1 Juridiskt perspektiv på avskiljning  

 

I sitt examensarbete diskuterar Elin Westin, från ett juridiskt perspektiv, avskiljningar enligt 

LVU och frågar sig om det är förenligt med barnkonventionen och skyddet mot isolering. 

Westin diskuterar avskiljning som tvångsmedel, som kan inbära en kränkning av barns 

rättigheter och att det har blivit uppmärksammat av barnombudsmannen, 

justitieombudsmannen och även FN:s barnrättskommitté. Avskiljningar har främst ställts i 

förhållande till barnkonventionen artikel 37, vilken ska vara ett skydd mot både 

frihetsberövande och mot förnedrande bestraffning (Westin 2013, s. 1). Westin intresserar sig 

för detta på grund av att många barn på SiS-hem anser att avskiljningar har använts som 

bestraffning (Westin 2013, s. 38). Vidare diskuterar hon att barnets bästa alltid ska vara 

utgångspunkten. Vad som avses med barnets bästa framgår dock inte exakt i varken LVU 

eller barnkonventionen, vilket betyder att det måste ske individuella bedömningar i varje 

enskilt fall (Westin 2013, s. 43). Det finns enligt Westin ännu en sida av problematiken. Hon 

menar att BO endast utgår ifrån barnkonventionen och de rättigheter som barn besitter. 

Personalen på SiS- boenden å andra sidan menade att behovet av att använda avskiljningar är 

stort, att det var den bästa åtgärden när barn agerar aggressivt. Vad som väger tyngst av 

praktiskt frågor och barns rättigheter kan diskuteras (Westin 2013, s. 45). När Westin har läst 

om avskiljningar och hur de tillämpas på SiS-hem ser hon hur avsevärt verkligheten och 

juridiken skiljer sig åt (Westin 2013, s. 51). Luckan mellan juridiken och verkligheten, 

avskiljning enligt svensk lag som används på särskilda ungdomshem, i relation till 

barnkonventionen, mänskliga rättigheter och kritik från bland annat FN, är forskningsluckan 

som fångade vårt intresse. 

 

 

3.2 Barns rättsliga ställning vid tvångsvård  

 

Titti Mattsson är professor vid juridiska institutionen vid Lunds Universitet och docent i 

socialrätt. Mattsson har forskat kring barns rättsliga ställning i tvångsvården och säger i 

rapporten, I’m sorry - röster från särskilda ungdomshem, att hon anser att svensk lagstiftning 

är repressiv och särskilt inriktad på tvångsåtgärder som isolering och kroppsvisitering. Enligt 

Mattson skiljer sig Sverige från exempelvis Norge där lagstiftningen riktar sig till den unge 

och fokuserar på hur den unges situation ska förbättras under tiden som placerad. Hon kallar 
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det en av den svenska välfärdens sista blinda fläckar. Sverige vill väl, men hörs rösterna från 

de barn och ungdomar det handlar om? (BO 2010, s.6). 

 I "Ungas delaktighet. Exemplet institutionsvård" undersöker Mattsson även ungas 

möjligheter att delta i frågor gällande deras vistelse på institutioner vilket inkluderar vård, 

behandling och utbildning enligt gällande rättsregler (Mattson 2008, s. 7). Hon anser att det 

finns ett behov av att belysa rättssäkerheten för unga placerade, och att delaktigheten är en 

viktig faktor för att uppnå ett säkert rättsskydd. Unga i institutionsvård tillhör en utsatt grupp 

och kan därför ha svårt att hävda sina rättigheter, vilket gör att de blir särskilt beroende av 

rättsskydd. Mattsson gör dessutom en jämförelse mellan svensk och norsk rätt, för att 

synliggöra hur alternativa lösningar i svensk rätt kan se ut (Mattsson 2008, s. 8). En förståelse 

för barn har under de senaste decennierna betonats i sociologisk barndomsforskning och barn 

bedöms som socialt kompetenta med förmåga att kunna agera, reflektera och delta i sin egen 

utveckling, vilket står i motsats till tidigare rådande uppfattningar om barn som inkompetenta 

och oförmögna på de flesta områden (Mattsson 2008, s. 9). Med ungas rättsliga krav på 

delaktighet refererar Mattsson till artikel 12 i barnkonventionen, vilken föreskriver "barns rätt 

till delaktighet i frågor som beror dem personligen så snart de kan uttrycka sin mening" 

(Mattsson, 2008 s. 17). De barn som har fyllt 15 år ska ha möjlighet, enligt processbehörighet 

11 kap 10§ SoL och 36§ LVU, att nå upp till de högsta deltagandeformerna för en rättslig 

process. När socialnämnden utreder ett barns förhållande som är 15 år eller äldre, besitter 

nämnden därför skyldighet att ge den unge möjlighet att yttra sig över vad som framkommit 

under utredningen, innan besluts fattas (Mattsson, 2008 s. 25). 

 I Norsk lag har de ungdomar som är föremål för ingripanden på grund av deras 

beteendestörningar stora möjligheter till att ta del av processen, oavsett ålder, eftersom 

ingripandet riktas mot dem och inte vårdnadshavare. En ytterligare skillnad är att norsk lag 

reglerar en uttrycklig informations- och yttranderätt för barn som har fyllt sju år. Vilket 

fastställer att barn har rätt att delta från sju års ålder. Därutöver reglerar norsk lag även 

institutionsplacerade barns rätt till delaktighet i särskilda bestämmelser, motsvarighet i svensk 

rätt finns ej (Mattsson 2008, s. 43).  Forskning visar enligt Mattsson antydan på problem att 

implementera ungas delaktighet i behandling (Mattsson 2008, s. 52).  

 Sammanfattningsvis menar Mattisson att barn och ungdomar har rätt att få delta i frågor 

som rör dem själva under sin placering, oavsett beslutstyp och så länge det inte strider mot 

barnets bästa (Mattsson 2008, s. 55). Därför finns det behov av att ytterligare reglera 

institutionsplacerade barns rättigheter i svensk rätt. Norsk lag har exempelvis en särskild 

avdelning som rör just institutionsplacerade ungdomars rättigheter. Vilket är en av 
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barnkonventionens grundtankar, att barn ska ses som subjekt och aktörer (Mattsson 2008, s. 

56).  

 

 

3.3 Social barnvård ur olika perspektiv  

 

Titti Mattsson har tillsammans med Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Lina 

Ponnert och Bodil Rasmusson i skriften: Social barnavård – några utmaningar Glimtar från 

forskning ur olika perspektiv, för Socialhögskolan i Lund belyst olika delar av forskning om 

social barnavård. De vill ge en överblick och visa på tänkvärt dilemma i social barnavård 

(Andersson et al. 2011, s. 3). Juridiken ställer enligt Mattsson höga krav på aktuell kunskap 

hos socialarbetare på grund av de lagändringar som sker kontinuerligt Synen på barns rätt och 

barns bästa är också något som förändras genom åren, vilket är en ytterligare utmaning för det 

sociala arbetet med barn och unga (Andersson et al. 2011, s. 5). De åtgärder som kan ske med 

stöd av LVU kan kallas för tvångsåtgärder eller skyddsåtgärder, beroende på hur man ser på 

insatsen och synen kan även variera mellan de involverade. Vad som för en part ses som en 

skyddsåtgärd, kan för en annan ses som en tvångsåtgärd. Barnets bästa ska alltid vara 

avgörande för alla besluts som fattas med stöd av LVU (Andersson et al. 2011, s. 10). 

Forskning visar att vid myndighetshandläggning och i rättsprocesser som rör barn personligt 

är det problematiskt att tillgodose barns rättigheter. Det har visat att barn inte får komma till 

tals i den utsträckning som lagen anger och att barnets bästa inte används så att det alltid 

värnar barnets individuella bästa (Andersson et al. 2011, s. 11). I grunden handlar det om 

barns rätt att bli bemötta med värdighet och respekt, en syn som kommer från 

barnkonventionen (Andersson et al. 2011, s. 12).  

 

 

3.4 Tvång kontra frihet 

 

Franzén diskuterar även hon i sin avhandling “Disciplining Freedom- Treatment Dilemmas 

and Subjectivity at a Detention Home for Young Men” olika ideologiska dilemma som 

uppstår vid behandling av unga på särskilda ungdomshem. Huvuddilemmat enligt Franzén 

handlar om tvång kontra frihet. Det tvingas fram ett önskvärt beteende hos de unga, samtidigt 

som det är ungdomshemmets syfte att få de unga att bete sig regelrätt av fri vilja och fokus 

ligger på individens eget ansvar (Franzén, 2014). Särskilda ungdomshem är främst 
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institutioner som bedriver social kontroll, dels på grund av att de syftar till att ge behandling 

och vård, och dels för att det handlar om barn och unga, inte vuxna människor (Franzén 2014, 

s. 12). Trots detta fokus idag, finns det en diskussion om att särskilda ungdomshemmen 

fortfarande fungerar kontrollerande och straffande. Namnen på de aktuella hemmen har 

varierat över tid och har kallats bland annat skyddshem, uppfostringsanstalter, 

ungdomsvårdsskolor etc. Begreppet skiljer sig även åt i allmänna debatter och litteratur och 

kan vara exempelvis hem, behandlingshem och ungdoms center. Det är fortfarande svårt att 

hitta det begrepp som speglar vilken slags institution det handlar om, vilket i sin tur är ett 

tecken på det dilemma som omger institutionerna och deras arbetsmetoder (Franzén 2014, s. 

13). 

 

 

3.5 Statens institutionsstyrelse 

 

Pia Wennerholm har via statens institutionsstyrelse år 2012 skrivit forskningsrapporten ”En 

systematisk översikt av insatser i syfte att minska avskiljningar och andra tvångsingripande 

åtgärder inom ungdomsvården” som har till syfte att reducera användandet av avskiljning och 

andra tvångsåtgärder på särskilda ungdomshem. Initiativet kom från regeringen år 2009 om 

att se över avskiljning på hemmen (Wennerholm 2012, s. 2-4). I rapporten kommer 

Wennerholm fram till att det finns försök till att reducera antalet avskiljningar och andra 

tvångsåtgärder inom institutioner där barn och unga med problematisk bakgrund befinner 

vårdas, bland annat genom fysisk aktivitet och organisationsstruktur (Wennerholm 2012, s. 

34). Det finns dock ingen förklaring till varför regeringen ville ha en översikt av avskiljning 

på hemmen. Syftet med rapporten är att minska användandet av avskiljning men Wennerholm 

förklarar inte heller varför det är viktigt att användandet av tvångsåtgärden minskar. Det finns 

en tydlig bild av att regeringen och statens institutionsstyrelse ser ett behov av att minska 

avskiljning av barn och unga på särskilda ungdomshem, men det finns en kunskapslucka, och 

det är varför det är viktigt. Vi menar att forskning som bedrivs av staten, genom dess 

institutionsstyrelse, inte är opartisk, vilket skapar ett behov av att bedriva en opartisk 

forskning kring frågan om varför avskiljning inte är bra och bör minskas i användandet. När 

frågor om hur det är möjligt för svenska staten att bryta mot barnkonventionen besvaras, finns 

det möjlighet att ändra statens agerande så att det blir förenligt med barnkonventionen och det 

vi som stat har lovat att efterfölja.  
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3.5.1 Könsskillnader  

 

I Statens institutions styrelse rapport nr 5 2012 ”Tillämpning av avskiljningar inom statlig 

ungdomsvård med fokus på skillnader mellan flickor och pojkar” har avskiljning granskats 

utifrån ett genusperspektiv. Syftet var att analysera de avskiljningar som ägde rum under sista 

delen av år 2008 med fokus på skillnader mellan flickor och pojkar, för att se om något 

mönster låg till grund för avskiljningar som i sådant fall skulle kunna vara föremål för 

utvecklingsarbete (Björck et al 2012, s. 2-3).  

 I rapporten framkommer att 20 procent av de personer som behandlas på hemmen blivit 

avskilda. Tiden för avskiljning var längre för pojkar än för flickor. Pojkar sitter i genomsnitt 3 

timmar längre avskilda än flickor. I 83 procent av de fall där en intagen blivit avskild var den 

bakomliggande faktorn till åtgärden våld, där våld mot personal var mest förekommande. En 

ytterligare vanligt förekommande orsak till avskiljning var att den intagne "inte lyssnar på 

tillsägelse”. Skillnaderna mellan flickor och pojkar, i både fall där det rörde sig om våld eller 

tillsägelse, var obefintlig (Björck et al 2012, s. 2-3). 

 I rapporten beskrivs även att barn och unga inom tvångsvården ofta har blivit utsatta för 

övergrepp och våld i tidigare situationer och att avskiljning därför kan innebära negativt 

behandlingsutfall och än mer våld från den unge personen då tidigare traumatiska händelser 

kan komma att återupplivas. Det kan i sin tur leda till ett misstroende för behandlingen från 

den unges sida. Rapporten menar dock att det saknas systematisk kunskap om vilka effekter 

en avskiljning kan ge (Björck et al, 2012, s. 7). SiS skriver även i rapporten att det både är ett 

etiskt och vårdrelaterat problem att avskilja barn och unga. De säger dock att "Samtidigt är 

det en laglig in- sats, grundad i skydds- och säkerhetsprinciper till stöd för att våldet inte ska 

leda till allvarlig skada för ungdomen eller för personalen.” (Björck et al, 2012, s. 23).  

 SiS forskar kring skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller avskiljningar. I 

rapporten delges även problematiken kring att över huvud taget använda avskiljning och vilka 

konsekvenser detta kan medföra. De försvarar detta genom att beskriva att det är en laglig 

insats. Återigen forskar alltså SiS om avskiljning och dess negativa konsekvenser utan att 

vidare diskutera huruvida det kommer sig att avskiljning faktiskt används. Det är återigen här 

vi finner en kunskapslucka, hur är det möjligt att komma fram till, i en SiS rapport, att 

avskiljning kan skada barn så pass mycket att de kan uppleva trauman, men att detta förklaras 

med att det “samtidigt är en laglig insats”? 
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3.6 Mänskliga rättigheter i Sverige 

 

Elisabeth Abiri diskuterar i boken “Mänskliga rättigheter - ett ofullbordat uppdrag” hur 

situationen för mänskliga rättigheter ser ut i Sverige idag och om människor vet om att de 

besitter mänskliga rättigheter. Hon frågar även om representanter för svenska myndigheter är 

medvetna om det ansvar de har för att skydda och främja mänskliga rättigheter i deras dagliga 

arbetsuppgifter. Ratificering av internationella människorättskonventioner betyder att den 

Svenska lagen ska utformas utefter att de mänskliga rättigheterna skyddas, implementeras och 

främjas av hela det offentliga Sverige dagligen (Spång 2009, s. 175). Vad gäller 

barnkonventionen har den transformerats till svensk lag, vilket betyder att det har gjorts 

förändringar i olika delar i den svenska lagen för att konventionen ska respekteras (Spång 

2009, s. 176). Processen när konventioner ska bli svensk lag kan vara problematisk när det 

handlar om att överföra språk, som är grunden för mänskliga rättigheter, från internationella 

konventioner till nationell nivå. När Sverige om formulerar en rättighet, för att den ska passa 

in i svensk lag försvinner ofta själva rättighetsbegreppet. Det betyder inte att åtagandet har 

försvunnit, dock blir det inte lika uppenbart vilka specifika rättigheter en invånare besitter i 

enlighet med de mänskliga rättigheterna (Språng 2009, s. 177).  

 Vid internationella jämförelser har Sverige en relativt bra rättighetssituation. Vad som 

måste belysas är dock att alla statistiska jämförelse har en tendens att osynliggöra de 

människor vars rättigheter trots allt kränks eller inte tillgodoses (Språng 2009, s. 180). Sverige 

har fått återkommande kritik från FN:s kommittéer om sättet att ratificera internationella 

konventioner och på detta har svaret blivit att den svenska lagen och alla lagändringar redan 

tolkas i enlighet med internationella konventioner. Om så är fallet borde det vara en garanti att 

alla myndigheter när de följer den svenska lagen respekterar innehållet i de internationella 

konventionerna (Språng 2009, s.183). Mänskliga rättigheter är dessutom en marginell 

företeelse i den svenska grund- och gymnasieskolan. På gymnasienivå inom samtliga kurser i 

samhällskunskap saknas begreppet mänskliga rättigheter i lärandemålen. När mänskliga 

rättigheter väl behandlas handlar det då istället om en nationell fråga som har med FN att 

göra, och inte det svenska samhället (Språng 2009, s.184). Vid svensk utrikespolitik är 

mänskliga rättigheter mer närvarande och regeringsföreträdare talar oftare om mänskliga 

rättigheter när det rör andra länder. Vilket betyder att den svenska in- och utrikespolitiken när 

det handlar om mänskliga rättigheter inte stämmer överens och det kan ifrågasättas om 

Sverige är ett land som inte lever som det lär (Språng 2009, s.186).  
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 Sanningen är att det svenska samhällets utveckling från grunden inte har utgått ifrån ett 

människorättstänkande. Sverige har ofta använt normharmoni när de internationella 

konventionerna har tillträtts, vilket har gjort att vare sig strukturer eller lagar har behövt 

anpassa sig till mänskliga rättigheter. Istället har det i princip fungerat tvärt om och de 

mänskliga rättighetskonventionerna har blivit anpassade till den existerande strukturen. Den 

svenska staten har ansett att mänskliga rättigheter främst är till för andra stater som behöver 

förändras och att allt redan har funnits i det svenska samhället. Abiri menar att det vilar en 

“mänskliga rättigheters-skugga” över Sverige, denna skugga har dock uppmärksammats allt 

mer under 2000-talet. Svenska regeringen har därför tagit fram två nationella handlingsplaner 

för att förändra detta och arbeta med de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

Myndighetsföreträdare har dock ställt sig skeptiska till handlingsplanerna och ifrågasatt varför 

vi i Sverige ska behöva arbeta med mänskliga rättigheter. På grund av att 

människorättsspråket aldrig riktigt implementerats i det svenska samhället är det lätt att anta 

att det är något nytt, som myndigheter i sin tur kan välja om de vill utgå ifrån eller inte. Den 

ökade fokuseringen på mänskliga rättigheter kan istället ses som en början på en 

förändringsprocess på längre sikt, för att det svenska samhället ska kunna tolka den svenska 

lagen som enlighet med mänskliga rättigheter (Språng 2009, s. 187-188). För att uppnå ett 

svenskt samhälle där de flesta kan leva ett liv med tillgodosedda mänskliga rättigheter, måste 

problemet med att det idag saknas kunskap om de mänskliga rättigheterna och vad de innebär 

lyftas både vad gäller myndighetsutövande och som enskilda individer (Språng 2009, s. 189).  

 

 

3.7 Asylsökande barn i Kanada  

 

Forskning har bedrivits om hur asylsökande och deras barn blir behandlade när de kommit till 

Kanada. När ett skepp anlände till British Columbia år 2010 med 492 asylsökande personer, 

varav 49 var barn, försattes alla barn, tillsammans med sina mödrar, i så kallad ”detention” 

(kvarhållande, frihetsberövande, arrest) i upp till sju månaders tid. Anledningen, menade 

regeringen, var att de asylsökande var terrorister och människosmugglare och utgjorde att 

säkerhetshot. Händelsen gav upphov till Bill C-4, en riktlinje för ”Preventing Human 

Smugglers from Abusing Canada’s Immigration System Act" (Cleveland et al, 2011).  

 De 49 barnen ombord på skeppet utgör dock inget undantag för hur asylsökande barn i 

Kanada behandlas. Under 2008 hölls 77 asylsökande barn i detention, på immigrationscenter, 

varje månad. Centren påminner om ett fängelse med medelhög säkerhet som bemannas av 
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vakter och omringas av höga staket. Forskningen visar på det faktum, att trots Kanadas 

ratificering av barnkonventionen och att hålla barn i detention är en sista utväg, så ser 

verkligheten annorlunda ut för de asylsökande barnen som befinner sig i landet, där detention 

används rutinmässigt och beslutsfattare inte ser till barnet bästa (Cleveland et al, 2011) 

 Användandet av detention har visat sig påverka barn negativt. Sömnsvårigheter, 

försämrad kognitiv utveckling, posttraumatiska stressymptom och separationsångest är några 

av de konsekvenser detention kan ge upphov till. Trots detta fortsätter användandet av 

detention av asylsökande barn i Kanada. Bill C-4 har dessutom förenklat användandet av 

detention för makthavare då det räcker att en grupp människor som anländer till Kanada 

saknar officiella ID handlingar för att försätta dem i detention. Detta gäller även barn 

(Cleveland et al, 2011). 

 Forskning om asylsökande barn som blir frihetsberövade i Kanada, kan liknas vid vad 

som händer barn på särskilda ungdomshem i Sverige. I Kanada finns en fungerande 

mekanism som organisatoriskt frihetsberövar de asylsökande barnen trots att det enligt 

barnkonventionen inte är lagligt. Men det saknas återigen en förklaring till hur det är möjligt 

för staten att agera på detta sätt, vilket återigen är det vi vill fokusera på i vår uppsats.  

 

 

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tidigare forskning har främst fokuserat på barnets bästa i situationer på särskilda 

ungdomshem, svensk lag och hur den står i relation till barnkonventionen.  Avskiljning är 

något som svensk lag är särskilt inriktad på enligt Mattsson (BO 2010, s. 6). Att barn och 

unga ska få komma till tals när det gäller deras behandling har även varit aktuellt och frågan 

om åtgärder är i form av straff eller skydd. Enligt lag ska tvångsåtgärder endast ske i form av 

skydd, barn och ungas utlåtande och uppfattningar säger dock något annat. Av forskningen att 

döma verkar alla rörda parter i situationer där barn och unga avskiljs vara väl medvetna om att 

deras  arbete och de beslut som tas ska vara förenliga med  barnkonventionen. Ändå avskiljs 

barn trots att det inte är förenligt med barnkonventionens artikel 37. Att vuxna och barn har 

en delad syn på verkligheten är ett faktum. 

 Vi har inte funnit någon tidigare forskning som analyserar eller förklarar varför staten 

kan kringgå barnkonventionen genom den nationella lagen. Den forskning vi beskriver ovan 

är exempelvis vad avskiljning är och hur det påverkar individer, antingen ur ett juridiskt 

perspektiv eller ur ett samhälleligt perspektiv. Därför finner vi det intressant att 



16 
 

vidareutveckla och undersöka varför det är möjligt, eftersom att vi menar att kunskap och 

forskning fattas inom det område när det gäller samverkan mellan rätten och samhället.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenterar vi våra valda teorier som kommer att bidra till att besvara våra 

frågeställningar i diskursanalysen. Vi berättar även varför vi valt dessa teorier.  

 

4.1 Neutraliseringsteorin 

 

Neutraliseringsteorin handlar om att ta hjälp av olika neutraliseringstekniker för att upphäva 

den kontroll som samhällets normer normalt sätt påverkar individers beteende. Vilket, enligt 

Sykes och Matza som är grundarna av teorin, gör att brottslighet kan utövas i samhället. Från 

början utgick Sykes och Matza från att det var arbetarklassens ungdomar som använde sig av 

neutraliseringstekniker för att skapa sina egna normer, i opposition till samhällets och 

medelklassens etablerade normer och värderingar. Sykes och Matza menar dock att 

neutraliseringsteknikerna även kan appliceras på ungdomar från medelklassen i viss mån, 

vilket visar på att brottslighet förekommer även utanför underklassen (Sarnecki 2009, s. 240). 

 Sykes och Matza framställer fem huvudsakliga neutraliseringstekniker:  

 

1.  Förnekande av ansvar, då individen överför ansvaret för sin handling utanför sig själv 

och kan exempelvis skylla på att man inte hade något annat val.  

2. Förnekande av skada, då individen förminskar eller förnekar den skada som blivit 

orsakad av handlingen, exempelvis att individen ansåg att bilen inte blev stulen, utan lånad.  

3. Förnekande av offer, då individen erkänner handlingen, men menar samtidigt att 

omständigheterna kring handlingen inte medför att det finns något offer. Individen kan sägas 

förflytta ansvaret för handlingen på någon annan, till exempelvis en person som anses förtjäna 

det som den blev utsatt för. 

4. Fördömande av dem som fördömer, då individen flyttar fokus från sina handlingar till 

de personer som fördömer dem. Fördömarna anklagas istället för att vara exempelvis oärliga 

eller själviska. Ett exempel kan vara att polisen anses vara rasistisk eller korrumperad.  
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5. Vädjan till högre lojaliteter, då individen prioriterar de uppfattningar och värderingar 

som tillskrivs närstående personer, exempelvis familj, vänner etc. Individen ser det som sin 

skyldighet mot samhällets krav (Sarnecki 2009, s. 240-241).  

 

Enligt Sykes och Matza handlar neutraliseringsteorin alltså om mekanismer som gör lag- och 

normöverträdelser möjliga, snarare än att bortförklara brottsligt eller normbrytande beteende i 

efterhand (Sarnecki 2009, s. 241).  

 

 

4.2 Stanley Cohen 

 

Stanley Cohen anser att den kriminologiska agendan borde inkludera statlig brottslighet och i 

ett bredare perspektiv även brott mot mänskliga rättigheter. Cohen intresserar sig även för 

sociologi av förnekelse, hur information kan vara välkänd utan att konsekvenserna är erkända 

(Cohen 1993, s. 97-98). Cohen ställer sig frågande om hur det kommer sig att när personer får 

information om andras lidande och smärta, brott mot mänskliga rättigheter, blir reaktionen 

ofta en form av förnekelse, undvikande, passivitet etc. Det är inte endast aktören som Cohen 

syftar på utan publiken, observatörerna (Cohen 1993, s. 104).  

 Cohen applicerar Sykes och Matzas neutraliseringstekniker på brott mot mänskliga 

rättigheter och statlig brott. Det intressanta är att enligt Sykes och Matza var avvikande 

beteende inte politiskt, medan Cohen menar att precis samma neutraliseringstekniker går att 

hitta i den politiska diskursen gällande brott mot mänskliga rättigheter (Cohen 1993, s. 107).  

 Enligt Cohen används neutralisering när man erkänner att någonting har hänt men 

antingen vägrar acceptera kategorin som handlingen tillhör, exempelvis brott, eller så redogör 

man för händelsen som moraliskt rättfärdigad. Cohen använder Sykes och Matzas 

neutraliseringstekniker och gör jämförelser med exempel från verkligheten av brott mot de 

mänskliga rättigheterna:  

 

1. Förnekande av skada, dem överdriver, de är vana vid våld, titta vad de gör mot 

varandra. 

2. Förnekande av offer, det var dem som började, det är dem som är terrorister, vi vill bara 

försvara oss. 

3. Förnekande av ansvar, jag följde bara order, jag gjorde mitt jobb. 

4. Fördomande av fördomarna, hela världen hackar på oss, det är värre på andra ställen. 
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5. Vädjan till högre lojaliteter, som armen, landet, för “the higher cause”, både gamla och 

ny lojaliteter (Cohen 1993, s. 107-108). 

 

 

4.3 Kritisk kriminologi 

 

Kritisk kriminologi är en inriktning inom kriminologin som tog fart i slutet på 1960 - och 

början på 1970 - talet. En diskussion väcktes om vilka som var de “riktiga” brottslingarna, 

med fokus främst på ekonomisk brottslighet, men till viss del även på stater (Bergqvist et al 

2012, s.240). Inriktningen bygger enligt Young, vilket Sarnecki tar upp, på “ironiska” insikter 

som går emot de sanningar som framförs av etablerade kriminologer (Sarnecki 2009, s. 241). 

Etablerade kriminologer kan sägas vara konventionella kriminologer med fokus på straffrätten 

och individers handlande (Agnew 2011, s. 2). Cohen är en kritisk kriminolog med en bredare 

syn på vad kriminologi är och inkluderar handlingar som vanligtvis inte bryter mot 

straffrätten (Agnew 2011, s. 2). Enligt Young är brott något som förekommer överallt i 

samhällets sociala struktur och brott som begås av de som besitter makt kan orsaka 

allvarligare konsekvenser jämfört med brott som begås av fattiga människor. Rättssystemet 

utgör en mindre del av systemet av social kontroll, snarare än som en frontlinje i försvar mot 

brott. Strafflagen är i praktiken både selektiv och ojämlik även om den formellt sett ska 

förespråka jämlikhet. Young anser även att rättssystemets olika delar, inklusive fängelser, är 

kontraproduktiva och producerar brottslingar snarare än att fungera brottspreventivt. Detta är 

endast ett fåtal av Youngs utgångspunkter som visar på att det för kritiska kriminologer faller 

naturligt att belysa handlingars skadlighet och konsekvenser snarare än brottet i sig, att 

framhålla social orättvisa snarare än straffrätt, handling istället för straff och rättigheter 

framför disciplin och kontroll. Kritisk kriminologi består av många olika inriktningar som kan 

komma att se ut på olika sätt, det som förenar de alla olika inriktningarna är kritiken mot det 

etablerade samhället och den etablerade kriminologin (Sarnecki 2009, s. 217-218). 

 Det finns två huvudargument mot att staters brott inte ska inkluderas i forskningen 

enligt Schoultz. Först och främst handlar det om att staten inte är en aktör och att det därför 

inte kan åberopas personligt ansvar för brottet. Motargumentet är att stater kan agera med 

uppsåt, precis som företag, och därmed kan de även begå brott. Det andra argumentet grundas 

i att staten inte begår “riktiga” brott, att handlingarna inte kan benämnas som brott i 

traditionell mening. Vilket har väckt kritik från olika håll med hänvisningar till internationella 

lagar och konventioner, men också när det gäller nationell lagstiftning där statens handlande 
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kan klassas som brottsligt (Bergqvist et al 2012, s. 240). När det kommer till ansvarskrävande 

av stater finns det två tydliga problem. Det händer för det första att uppmärksamhet endast 

riktas mot de mer ringa brotten, och att de grövre aldrig blir offentliggjorda. För det andra, av 

utredningarna som följer av statlig brottslighet kan det enbart pekas ut enskilda tjänstemän 

som ansvariga och inte dem som sitter högre upp i hierarkin (Bergqvist et al 2012, s. 242).  

 

4.4 Sammanfattning av teori  

 

Vi använder teorierna ovan för att analysera och förklara statens handlande vid användning av 

avskiljning när barn och unga behandlas på särskilda ungdomshem. Cohen utvecklade Sykes 

och Matzas neutraliseringsteori och använde den till att förklara brott mot mänskliga 

rättigheter och statliga brott. Sykes och Matza använde neutraliseringsteorin på individnivå 

för att förklara hur enskilda individer kunde begå brottsliga handlingar. Cohen lyfte dock 

teorin och menade att samma tekniker går att hitta i staters agerande på mesonivå, att det sker 

liknande neutraliseringar i staters agerande som organisation och utifrån ett makroperspektiv 

kan liknande handlingar och neutraliserande av dessa hittas i hela landet och ses som en del 

av politiken. När personal på särskilda ungdomshem får information om att alltid utgå från 

barnkonventionen i deras arbete med barnen, men att så inte är fallet då den nationella lagen 

ofta går före, där avskiljning är en befogad rättighet för de anställda, innebär detta att den 

statliga mekanismen försöker dölja det faktum att den nationella lagen och barnkonventionen 

inte samverkar med varandra. Hur de enskilda individerna arbetar på de särskilda 

ungdomshemmen är på visst sätt motsägelsefullt mot statens institutionsstyrelses riktlinjer, 

men är däremot förenliga med nationell lag. Det intressanta är att neutralisering används av 

den statliga mekanismen vilket speglar sig hos de individer som arbetar för SiS. Att utgå från 

den kritiska kriminologin som ett perspektiv känns aktuellt då vi främst fokuserar på staten 

som aktör och dess handlingar. Staten agerar på ett sätt mot barn och unga som inte är 

förenligt med barnkonventionen, som ska skydda alla barns mänskliga rättigheter. 

Neutralisering sker för att ett beteende ska rättfärdigas och bli moraliskt accepterat utifrån 

samhällets normer. Normen i samhället är att barn och unga ska behandlas utifrån de 

rättigheter som vuxit fram ur barnkonventionen, särskilt i en rättsstat som Sverige. Därför vill 

vi använda oss av neutraliseringsteorin, utifrån Cohens perspektiv, för att kunna beskriva och 

förklara vad som ligger bakom handlingar som bryter mot barnkonventionen, men som ändå 

används på särskilda ungdomshem. Det är en kriminologisk teori som vi kommer att använda 

utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, eftersom vårt syfte är att analysera varför de rättsliga 
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normerna och handlingarna kring avskiljning inte är förenliga med barnkonventionen, vilket 

har gett Sverige stark kritik från FN.  

 

 

5. Metod & Material 
 

I följande kapitel berättar vi varför vi valt den kvalitativa metoden och kritisk diskursanalys 

som textanalytisk metod. Vi ger även en redovisning av det material som används i uppsatsen 

för att ge en tydlig överblick.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har utgått från en kvalitativ metod i vårt arbete, som, om man jämför med den kvantitativa 

metoden, generellt sätt utgår från ord och inte siffror (Bryman 2011, s. 340). Den går djupare 

in på varför-frågor vilket ger en detaljerad beskrivning av en händelse (Bryman 2011, s. 363). 

Vi använder kvalitativ metod för att kunna besvara hur den svenska staten rättfärdigar sitt sätt 

att hantera avskiljning av barn och unga på särskilda ungdomshem trots att detta inte är 

förenligt med barnkonventionen, samt vilka samhälleliga konsekvenser detta kan föra med 

sig. Det skulle inte varit möjligt att besvara frågorna med en kvantitativ metod. Vi kan med 

hjälp av metoden få en detaljerad beskrivning av hur och varför ungdomar på särskilda 

ungdomshem blivit avskilda för att kunna analysera det utifrån vad SiS skriver i sina rapporter 

och på så vis besvara våra frågeställningar.  

 

 

5.2 Diskursanalys 

 

Ordet diskurs är vanligt förekommande i samhälleliga forskningssammanhang och har olika 

betydelser. Det kan bland annat användas för att förklara och diskutera samhälleliga uttryck 

på makro- och mikronivå, när det talas om en kollektiv världsbild eller när det handlar om 

mänskliga interaktioner (Sparrman 2009, s. 13). Diskursanalytiker studerar språk. Det är 

nämligen i språket meningen uppstår. Människans verklighet skapas av den logik som språket 

är uppbyggd av (Neumann 2003, s. 18). 
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För en diskursanalytiker är det intressant att studera människors olika konstruktioner av 

verkligheten och varför just några konstruktioner av verkligheten betraktas som helt naturliga 

och sanna. I det vardagliga livet är detta oftast inget problem då människan som varelse anser 

det självklart att alla delar en gemensam vilja att uppfatta situationer likadant som en själv 

samtidigt som människan även litar på att andra uppfattar ens egen handling som rätt i den 

rådande situationen. Det finns dock områden, tillexempel inom samhälleliga institutioner, där 

diskurserna uttrycker sig olika om bland annat värderingar och moral, i de fallen studerar 

forskare ofta situationer utifrån den kritiska diskursanalysen (Sparrman 2009, s. 17-19).  

 

5.2.1 Kritisk diskursanalys  

 

Vi har valt att använda kritisk diskursanalys som metod för att besvara våra frågeställningar. 

Vi använder oss av redan befintliga dokument eftersom det finns existerade intervjuer och 

annat empiriskt material som är relevant. Kritisk diskursanalys har vi valt på grund av att vi är 

intresserade av att analysera skillnaderna i vad å ena sidan barn och unga som är eller har 

varit placerade på särskilda ungdomshem säger om avskiljning, å andra sidan vad statens 

institutionsstyrelse själva säger i sina rapporter om användandet av avskiljning, för att 

analysera detta utifrån den kritik FN har delgivit Sverige av användandet av isolering av barn 

på ungdomshem. 

 Den kritiska diskursanalysen används ofta i studier som berör sociala maktprocesser och 

situationer där hierarkisk ordning förekommer, för att forska om de mekanismer som skapar 

dessa hierarkiska och makthavande ordningar. Intresset för användandet av den kritiska 

diskursanalysen grundar sig ofta i att forskaren upptäckt ett socialt problem och vill 

undersöka detta (Sparrman 2009, s. 21). Språket i de texter som analyseras är en utav de mest 

betydande mekanismer en kritisk diskursanalytiker arbetar med. En av den kritiska 

diskursanalysens ledande aktör, Ruth Wodak säger såhär om språkets betydelse inom området 

(Sparrman 2009, s. 22): 

 
“For CDA, language is not powerful on its own- it gains power by the use powerful people make of it. This 

explains why CL (critical linguistics) often chooses the perspective of those who suffer, and critically analyses 

the language use of those in power, who are responsible for this existence of inequalities and who also have the 

means and opportunity to improve conditions” (Sparrman 2009, s. 22). 

 

 Språket i de rapporter och texter vi läst kring å ena sidan barnen och deras bästa, å andra 

sidan statens institutionsstyrelse, är viktiga att analysera. Den kritiska diskursanalysen 
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fokuserar ofta på att kritisk granska de med makt istället för de som utsätts för den, vilket 

faller in i ramen för vår uppsats. 
 

 

5.3 Tillvägagångssätt  
 

I vår analys har vi analyserat det material vi redovisar i avsnitt 5.5. Diskursen finns i 

materialet, samtidigt som den utgör den verklighet vi studerar (Neumann 2003, s. 56). Det är 

av intresse att som diskursanalytiker läsa materialet utifrån ett maktperspektiv, vem som har 

makt och hur den upprättshålls (Neumann 2003, s. 63). I en kritisk diskursanalys är alltså 

maktperpektivet det väsentliga, trots att det inte finns ett direkt utarbetat sätt att genomföra 

den på (Bergström et al 2005, s. 329). Norman Fairclough är den forskare som främst 

förknippas med den kritiska diskursanalysen (Bergström et al 2005, s. 307) och i en av hans 

studier studerar han språket hos New Labour partiet i tre olika nivåer; olika stil, diskurser 

samt genre. Problemet med studien är att inte ens Fairclough följde sin egen modell vid 

analysen, vilket visar på den bred den kritiska diskursanalysen innefattar (Bergström et a 

2005, s. 339ff).  För att hitta det material som vi använder utgick vi från den kritik som riktats 

mot Sverige från FN vad gäller avskiljning av unga. Därifrån kunde vi utläsa att BO var en 

viktig del av diskussionen och även SiS. Det gjorde att vi främst utgick från BO och SiS 

rapporter för att göra en diskursanalys. Sedan läste vi det insamlade materialet och fokuserade 

på hur staten använt sin makt för att rättfärdiga och neutralisera avskiljning. Vi letade efter 

diskurser om hur staten framställer användandet av avskiljning i SiS rapporter, propositionen 

samt departemensserien för att jämföra det med samma diskurser i texter från bland annat BO 

och Pettersson och Petterssons studier om social kontroll och moraliska förväntningar på 

ungdomshem. I materialet har vi även granskat språket för att hitta ord, begrepp och 

formuleringar som tyder på neutralisering från statens sida. Material och analys presenteras 

samtidigt i kapitel 6 eftersom att det är inom materialet diskursanalysen sker.  

 

 

5.4 Forskningsetik 

 

Forskningsetik består av grundläggande etiska frågor gällande frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är en del av forskningen. Diskussionen 

kring de etiska frågorna vid samhällsforskning handlar främst om när någon bryter mot dem. 
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Olika krav som gäller för svensk forskning är bland annat informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011, s. 131-132). 

Forskningsetiken är något som vi har varit medvetna om, dock har vårt material endast bestått 

av redan befintliga dokument och därför har vi inte behövt använda oss av forskningsetik. En 

aspekt som däremot bidrog till att vi valde att arbeta med en kvalitativ textanalys i form av 

den kritiska diskursanalysen är vårt val av ämne. Barn och unga som är eller har varit 

placerade på särskilda ungdomshem befinner sig i en utsatt situation. Genom att använda oss 

av befintlig data och redan insamlad empiri tillför vi inte mer till deras utsatthet genom att 

undvika att besöka ett särskilt ungdomshem.  

 

 

5.5 Redovisning av material  

 

Det material som vi har valt att använda oss av är proposition 2009/10:232 som innehåller en 

ny strategi för hur barnkonventionen ska komma till uttryck inom statliga och kommunala 

verksamheter på ett mer utvecklat sätt. Propositionen är användbar för uppsatsen i och med att 

den ger en bild av vad staten anser i frågan kring avskiljning. Deras beskrivning av att all 

lagstiftning som rör barn ska utgå från barnkonventionen är intressant då de inte nämner 

anvkiljning i propositionen, trots att den skrevs efter FNs kritik mot Sverige angående 

isolering av barn.  

 Efter propositionen använder vi oss av departementsserie 2011:37 “Hur svensk 

lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen -en 

kartläggning”, som är en kartläggning av besluten i propositionen ovan. Anledningen till att 

den är viktig i resultatet är för att se hur propositionen ovan kom att utveckla 

barnkonventionen inom svensk lagstiftning.  

 Beslut om barns och ungas rättigheter i tvångsvården- handlingsplan för SiS åren 2014–

2015 från Generaldirektören har vi valt att använda på grund av att det visar hur SiS anser att 

de utgår från barnkonventionen i sitt arbete med unga på särskilda ungdomshem. Exempelvis 

att varje barn och ungdom som vistas på ett ungdomshem ska få information kring vilka 

rättigheter som gäller samt vart de ska vända sig om de upplever att han eller hennes fysiska 

och/eller psykiska integritet inte respekteras av personalen. Även här berättar staten sin åskikt 

kring hur avskiljning används och fungerar i praktiken, enligt deras mening.  

 Vi har använt oss av antologin Kontrollens variationer (Bergqvist et al 2012) som 

handlar om social kontroll och moraliska förhandlingar på ungdomshem. Vilket kan hjälpa 
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oss att förstå personalens och de ungas samspel på särskilda ungdomshem och hur det ständigt 

pågår förhandlingar, som egentligen handlar om vanligt mänskligt samspel. 

 Institutionsbehandling av ungdomar: vad säger forskningen? (Andreassen 2003) är 

litteratur som vi har använt för att det ger en tydlig blick över hur unga på särskilda 

ungdomshem ska behandlas enligt statens institutionsstyrelse.  

Vi har även använt BOs årsrapport från år 2009, Kom närmare, och BOs årsrapport från 

år 2010 I’m sorry - röster från särskilda ungdomshem. Varje år utger BO en årsrapport med 

olika teman rörande barn och unga och deras rättigheter. Från år 2009 och år 2010 är det 

teman som berör barn och unga som är eller har befunnit sig på särskilda ungdomshem och 

blivit avskilda. På grund av att det är rapporter från BO, en etablerad myndighet med 

information och intervjuer med barn och unga, anser vi att det är tillförlitliga källor för att 

undersöka hur barn och unga på särskilda ungdomshem upplever situationen. Vi anser att det 

är adekvat material eftersom att hur avskiljning på särskilda ungdomshem påverkar de unga är 

en väsentlig del för att kunna analyserar statens agerande och konsekvenserna av det.  

Eftersom att vi i vår diskursanalys kommer att utgå från ett kritiskt kriminologiskt 

perspektiv tycker vi även att det är viktigt att ta upp diskussionen gällande vad som definierar 

ett brott och vilka handlingar som ses som kriminella. Vi har därför använt oss av Toward a 

unified criminology: integrating assumptions about crime, people and society (Agnew 2011). 

Agnew diskuterar den konventionella och kritiska kriminologins syn på definitionen av brott 

och även betydelsen av internationella lagar. Vilket är relevant när vi ska besvara våra 

frågeställningar då barnkonventionen är en väsentlig del.  

 Det intressanta är att ställa BOs årsrapporter, med de ungas syn och erfarenheter, i 

relation till SiS egna rapporter och litteratur som visar på hur de anser, och teoretiskt sätt 

säger att barnkonventionen ska användas som grund i arbetet med unga på särkskilda 

ungdomshem. Vilket leder oss in på nästa del som innefattar en diskursanalys av texter i BOs 

årsrapporter och SiS rapporter för att kunna undersöka statens agerande med hjälp av 

neutraliseringsteorin. 

 

 

5.5.1 Kritik 

 

Viss kritik kan lyftas mot att det material vi använder som motargument till hur staten 

framställer sitt agerande vid avskiljning, kommer från BO:s årsrapporteringar, trots att BO är 

en statlig myndighet. Detta kan anses vara motsägelsefullt då vi kritiskt granskar staten, som 
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även BO är en del av. Dock är BO:s uppgift att upprätthålla barnens rättigheter i samhället 

utifrån barnkonventionen och lyssna till deras historier och åsikter, därför anser vi att det är 

nödvändigt material att använda i relation till SiS egna rapporter och statens åsikter i 

propositionen för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 

 

6. Diskursanalys 
 

Under följande kapitel kommer material att analyseras utifrån teorierna om 

neutraliseringstekniker samt kritisk kriminologi för att skapa en kritisk diskursanalys om hur 

barnens berättelser via BOs rapporter, är motsägelsefulla gentemot SiS egna rapporter och hur 

det kan förklaras med teorierna vi använt, med fokus på statens agerande.  

 

6.1 Proposition för att stärka barns rättigheter  

 

Det huvudsakliga syftet med proposition 2009/10:232 var att stärka barns rättigheter med 

utgångspunkt i barnkonventionen genom en strategi riktad mot offentliga aktörer på såväl 

statlig som kommunal nivå, vilka verksamhetsområden rör barn (prop 2009/10, s, 1). Det är 

främst regeringens ansvar att se till att Sverige respekterar barns rättigheter så som vi 

förbundit oss genom ratificeringen av barnkonventionen, dock har statliga myndigheter ett 

fullt ansvar att barnkonventionen följs inom vardera verksamhetsområde (prop 2009/10, s. 8). 

Aktörer inom området ska tolka lagar så att de i praktiken stämmer överens med 

barnkonventionen (prop 2009/10, s. 12).  

 Regeringens förslag i propositionen var bland annat att "All lagstiftning som rör barn 

ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.” och "Barnets fysiska och psykiska 

integritet ska respekteras i alla sammanhang.” (prop 2009/10, s. 10). Statens viktigaste medel 

för att garantera barns rättigheter är lagstiftning, därför är det viktigt att all lagstiftning inom 

området tillhandahåller barnkonventionens principer (prop 2009/10, s.11-12). 

 Ingenstans i propositionen kan vi hitta att  ordet avskiljning eller isolering nämns, trots 

att den skrevs under åren 2009/10, alltså efter kritiken från FN:s barnrättskommitté gällande 

isolering av barn utfärdrades. Barnrättskommittén hänför bland annat i kritiken att isolering 

av barn endast bör användas om det är absolut nödvändigt och inte på det sätt Sverige använt 

det, som ren bestraffning (Committee on the rights of the child 2009, punkt70). I proposition 
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2009/10:232 är det genomgående temat att barnkonventionen ska genomsyra all statlig och 

kommunal verksamhet samt lagstiftning som rör barn. Det som hamnar i skymundan är dock 

det faktum att inom LVU existerar en lag som säger emot vad regeringen påstår i 

propositionen, trots att de mottagit kritik för att just LVU innehåller en sådan, mot 

barnkonventionen, oförenlig paragraf. Staten har med sin maktposition, möjlighet att åtgärda 

det faktum att en lag inom den svenska rätten inte är förenlig med barnkonventionen, vilket är 

det regeringen säger sig sträva efter i propositionen, utan att uttrycka något om avskiljning. 

Genom tystnaden skapas istället en verklighet som säger något annat än vad 

barnrättskommittén påvisar, att avskiljning i Sverige inte är ett problem som motsäger sig 

barnkonventionen.  

 Trots att avskiljning som begrepp inte används i propositionen finns det neutralisering 

av hur staten behandlar barn och unga. Nedan följer ett citat ur propositionen under kapitlet 

som heter “Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang” (prop 

2009/10, s. 12). 

 
“Våld mot barn kan förekomma i barnets relationer med närstående, med övriga vuxna och med andra barn. Det 

drabbar barn i alla åldrar, från spädbarn till ungdomar. Det kan ske i olika sammanhang såsom i hemmet, i 

skolan, på fritiden och genom olika sociala medier.” (Prop 2009/10:232 s. 12) 

 

Regeringen målar upp en bild av att det är främst på platser som i hemmet, i skolan, på 

fritiden och genom olika sociala medier där våld mot barn kan förekomma, vilket gör att 

platser, som till exempel särskilda ungdomshem, glöms bort. Det kan ses som en form av 

neutralisering.  

 

6.2 Hur fullföljdes strategin från propositionen?  

 

Socialdepartementet utkom år 2011 med departementsserien (Ds) ”Hur svensk lagstiftning 

och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen -en kartläggning”, mot 

bakgrund av proposition 2009/10:232, för att kartlägga hur strategin från propositionen 

fullföljts (Ds 2011, s.11). I denna Ds granskas bland annat hur artikel 37 i barnkonventionen 

tillämpas i svensk lagstiftning. Slutsatsen är att svensk lagstiftning överensstämmer med 

artikel 37 i barnkonventionen, dock förekommer det fortfarande en del brister inom SiS 

särskilda ungdomshem vad gäller bland annat säkerhet och kvalitet (Ds 2011, s. 70f). Frågan 

om isolering av barn tas upp mot bakgrund av barnrättskommitténs kritik mot att isolering av 
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barn i bestraffande syfte, eller som kan skada barnets psykiska eller fysiska hälsa, ska vara 

absolut förbjudet (Ds 2011, s. 71). Svaret blir: 

 
"Socialstyrelsen har i Tillsyns- rapporten 2011 framhållit att man vid flertalet särskilda ung- domshem arbetar 

medvetet för att förebygga hot- och vålds- situationer samt att antalet avskiljningar har minskat.” (DS 2011:37 , 

s. 71) 

 

Socialdepartementet är väl medvetna om att isolering av barn förekommer på särskilda 

ungdomshem, trots att det strider mot barnkonventionens 37 artikel. I citatet ovan 

neutraliserar de dock användandet av isolering på särskilda ungdomshem genom att säga “att 

man vid flertalet särskilda ungdomshem arbetar medvetet för att förebygga hot- och vålds- 

situationer”. Det neutraliserar skadan som kan uppstå vid en isolering genom att förminska 

den och påpeka vikten av att förebygga dessa situationer framför att sluta använda 

avskiljning. Socialdepartementet neutraliserar även genom att skriva “samt att antalet 

avskiljningar har minskat” som avslutande del i kapitlet som handlar om isolering av barn. De 

förnekar skadan även där då de målar upp en bild av att nu används inte avskiljningar lika 

mycket som förut, vilket betyder att allt borde stå rätt till.  

 

 

6.3 SiS strategi för att stärka barnets rättigheter  

 

Efter proposition 2009/10:232 ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige” antog 

Sverige som sagt en ny strategi, med utgångspunkt från åtagandena ur barnkonventionen, för 

att stärka rättigheterna för alla personer under 18 år. Strategin ska gälla de aktörer som på 

både statlig och kommunal nivå bedriver verksamhet som rör barn (Prop 2009/10, s. 1). 

Genom strategin ska därför all lagstiftning gällande barn stämma väl överens med vad som 

bestäms i barnkonventionen, så även vid statens institutionshem där barnkonventionen ska 

respekteras och uppfyllas (SiS 2014, s. 1-2). SiS skriver i sin rapport ”Beslut om barns bästa 

och ungas rättigheter i tvångsvården- handlingsplan för SiS åren 2014-2015” att varje anställd 

inom SiS verksamhetsområde har en skyldighet att ha kännedom om att barnkonventionen är 

styrande och ska därför arbeta utefter dess principer för att skapa ett rättssäkert arbetssätt (SiS 

2014, s. 3). De rapporterar även om hur barn och unga på SiS ungdomshem har rätt till 

mänsklig värdighet och trygghet samt att SiS uppdrag är att skydda dem från vanvård och 

försumlig behandling. De problematiserar hur barn och unga hamnar i en beroendeställning 
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till personalen genom deras maktposition och vikten av att analysera makten inom 

institutionen. I de fall där avskiljning kommer till användning är det därför viktigt att det 

under alla omständigheter sker under värdiga och respektabla former för barnets 

människovärde. Barnet ska alltid få besked om och när ett beslut om avskiljning tas och har 

även rätt att överklaga om det finns möjlighet till det. För en potentiell utveckling av 

verksamheten genomför SiS fokusgrupper med barn och unga som är placerade på 

ungdomshem för att samla information kring vad de har för åsikter om de särskilda 

befogenheterna personalen har till sitt förfogande. Varje barn och ungdom som vistas på ett 

ungdomshem ska få information kring vilka rättigheter som gäller under tiden de vistas på 

hemmet samt vart de ska vända sig om de upplever att han eller hennes fysiska och/eller 

psykiska integritet inte respekteras av personalen (SiS 2014, s. 4-5). 

 SiS menar att i de fall där avskiljning används är det viktigt att det under alla 

omständigheter sker under värdiga och respektabla former för barnets människovärde (SiS 

2014, s. 4-5). Vi anser att  det kan ses som en neutralisering från SiS sida där de förnekar 

offer och eventuella skador genom att förtydliga att avskiljning alltid ska ske värdigt och 

under respektabla former. Vad vi anser är viktigt att poängtera är att det aldrig är varken 

värdigt eller respektfullt på något sätt att avskilja ett barn som redan befinner sig i en utsatt 

situation och många gånger har ett förflutet av utanförskap och svek av vuxna. Det står 

dessutom i motsats till barnkonventionen och barns mänskliga rättigheter.  

 I SiS rapport står det tydligt att medarbetare inom SiS verksamhet ska vara medvetna 

om att barnkonventionen är styrande i arbetet med barnen (Sis 2014, s. 3) och ändå berättar 

unga intagna om hur nyanlända barn på institution rutinmässigt avskiljs (BO 2009, s. 32), 

vilket kan ses som att personalen förnekar ansvar genom att endast följa order när de istället 

borde ifrågasätta användandet av avskiljning eftersom att det inte är förenligt med 

barnkonventionen.  

 De beskriver även hur barn och unga på hemmen ska ha rätt till mänsklig värdighet och 

att SiS ska skydda dem från försumlig behandling. I de fall där avskiljning används ska det 

ske under värdiga och respektabla former för att värdesätta barnets människovärde. Barn och 

unga på hemmen ska alltid få information om vilka rättigheter som gäller under tiden för 

deras vistelse (SiS 2014, s.4-5). Citatet på rubriken till denna uppsats kommer från Maria (BO 

2009, s. 33) och förklarar hur verkligheten kan se ut för barn och unga på särskilda 

ungdomshem. Barnen är inte medvetna om att barnkonventionen ska ligga till grund för 

vården på dessa hem. De som arbetar med barnen på hemmen ska informera om rättigheterna, 

vilket glöms bort eller finns helt enkelt inte med i personalens rutiner. Det är svårt att säga 
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vart felet ligger, om personalen som jobbar närmst barnen inte fått information om vad som 

gäller eller om de helt enkelt glömmer bort att utföra sitt jobb på ett korrekt sätt. Någonstans 

brister rutinerna och det är barnen som drabbas.  

 I rapporten som är gjord av SiS beskrivs det hur de anställda som arbetar med barnen på 

hemmen hur de ska följa barnkonventionen, ta hänsyn till barnets människovärde samt hur de 

ska informeras om vilka rättigheter som gäller. Det handlar om förnekande av ansvar när de 

människor med höga positioner inom SiS beskriver hur personal som jobbar nära barnen ska 

arbeta och att de ska ta ansvar över att barnkonventionen följs, när så pass stark kritik har 

riktats från FN mot avskiljning av barn i Sverige. Det är enkelt att i en rapport skriva om hur 

arbetet med barnen ska präglas av värdighet och förneka att annat än så sker. Att i rapporten 

romantisera avskiljning innebär förnekande av ansvar från de med högre ställning inom SiS 

eftersom att de då kan skylla på de anställda när avskiljning används på ett felaktigt sätt, eller 

på ett sätt som skadar barnen, eftersom att i rapporten ska all personal på SiS hem vara 

medvetna om, och arbeta utefter barnkonventionen. Det är själva verksamheten som borde se 

över vilka lagar de arbetar utefter och fråga sig om de är förenliga med barnkonventionen. 

 SiS skapar en romantiserad illusion om hur avskiljning används på deras särskilda 

ungdomshem genom att uttrycka en medvetenhet om de negativa konsekvenserna en 

avskiljning av barn kan få, men förmedlar det av ett intryck att detta sker med stabilitet, 

säkerhet och omsorg. De nämner inte den kritik som riktats mot användningen av 

avskiljningar, de nämner heller inte hur en del hem använder avskiljningar på rutin (BO 2009, 

s. 32). Deras sätt att beskriva avskiljning i rapporten påverkar den politiska diskursen 

eftersom att de är en del av staten, de har makt över vilka politiska beslut som ska tas. När 

avskiljning beskrivs på ett romantiserat sätt genom neutralisering och att hävda att det 

används med eftertanke och själ och är nödvändigt för arbetet på särskilda ungdomshem, lär 

inte den politiska diskursen ändras kring lagen om avskiljning.  

 

 

6.4 Avskiljning vs isolering  

 

I LVU används benämningen avskiljning för det som FN kallar för isolering. Att avskilja och 

isolera innebär i princip samma sak, det ligger dock olika styrkor i ordens betydelser. 

Avskiljning kan ses som ett mildare ord jämfört med isolering. Handlingen kan då i sin tur 

tänkas ses som mindre allvarlig i relation till FN:s mänskliga rättigheter. Anledningen till att 

Sverige i sin juridiska definition i lagtexten använder ordet avskiljning kan enligt Cohens 
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teori om neutralisering förklaras med att den svenska staten vill neutralisera en handling 

genom att benämna den med ett ord av mildare grad och på så vis kunna använda sig av det 

utan att det ifrågasätts. Svenska staten använder, genom att tillskriva ordet avskiljning på det 

begrepp som inom FN kallas för isolering, sin makt att styra den politiska diskursen och 

neutralisera själva handlingen avskiljning/isolering av barn. Genom ordet avskiljning 

påverkas synen och inställningen till handlingen jämfört med om det hade hetat isolering även 

inom den svenska lagstiftningen, vilket på så vis påverkar den politiska diskursen om 

användandet av avskiljning.  

 SiS använder ordet avskiljning i sin rapport i en positiv benämning, samtidigt som ordet 

avskiljning inte nämns i proposition 2009/10:232, trots att den är utformad för att stärka barns 

rättigheter i Sverige. När SiS väljer att använda ordet avskiljning istället för isolering 

påverkas innehållet att inte låta negativt, som FN:s kritik framstället situationen med 

isolering. Eftersom att SiS utformar sina egna rapporter bestämmer de själva hur de ska se ut 

och vilket budskap som ska ges med rapporten, vilket betyder att de utnyttjar sin makt. De 

anser att barnen på hemmen är i behov av denna åtgärd för att personalen ska kunna tillgodose 

barnets bästa i alla situationer, vilket är det budskap de ger den politiska diskursen genom 

rapporten. Avskiljning är enligt SiS nödvändigt. Därför nämns det inte heller i propositionen. 

Tystnaden talar för att den politiska diskursen inte har reagerat på FN:s kritik, utan fortsätter i 

samma spår som tidigare där SiS rapporter är mer betydelsefulla.  

 

6.5  Social kontroll och moraliska förhandlingar på ungdomshem 

 

Samordnare och socialarbetare som arbetar på särskilda ungdomshem ägnar mycket tid och 

engagemang åt det administrativa arbetet. Ungdomarna kan sägas hamna i en “diskursiv 

skugga” och omtalas knappt överhuvudtaget, och om det sker är det på ett indirekt eller 

flyktigt vis enligt Åkerström och Wästerfors (Bergqvist et al 2012, s. 75).  

 Studier har enligt Åkerström och Wästerfors visat att social kontroll inte endast är en 

fråga om regler och brott mot reglerna. Det liknar snarare moraliska förhandlingar mellan 

ungdomarna och personalen, eftersom att regler ges olika betydelser. Personalen och 

ungdomarna kommer överens för stunden på antingen ett underförstått eller uttalat sätt, om 

vad som är det “rätta” sättet att bete sig och huruvida någon ska klandras eller inte. Det är 

därför det ses som moraliska förhandlingar, eftersom att det handlar om växlande definitioner 

av vad som ses som rätt och fel. Moral produceras och reproduceras i samspel mellan 

människor och det blir ofta relaterat till bråk eller konflikter (Bergqvist et al 2012, s. 80). 
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Vardagen inom ungdomsvård är regeltät och full med mikropolitik, den är även moralisk 

laddad och socialt kontrollerande. Det handlar om ständigt pågående förhandlingar mellan 

unga och personal. Men trots alla abstrakta och lovande ord om olika behandlingsmetoder och 

modeller, handlar det egentligen bara om vanligt mänskligt samspel, oavsett 

omständigheterna (Bergqvist et al 2012, s. 88).  

 De moraliska förhandlingar som Bergqvist et al (2012) beskriver som pågående på 

ungdomshem visar på neutraliserande från personalens sida. Det finns inga tydliga regler utan 

handlar om mikropolitik där olika regler har olika betydelser och för ungdomar som redan 

befinner sig i en utsatt situation och ofta kommer från en tuff bakgrund faller offer för 

ovissheten i vad som förväntas av dem. Genom att ha en sådan miljö på ett ungdomshem kan 

ses som förnekande av offer. Det borde vara de ungas bästa som ska ligga till grund för 

behandlingen, när det i själva verket låter som att det är personalen som vill underlätta för sig 

själva i sitt arbete. Pettersson och Pettersson menar att det är vanligt mänskligt samspel som 

det handlar om, även på särskilda ungdomshem vilket även förstärker vikten av att 

barnkonventionen bör ligga till grund för behandlingen.  

 

 

6.6 Hantering av unga på särskilda ungdomshem 

 

Andreassen (2003) skriver om att ungdomar som är i behov av institutionsvård vid särskilda 

ungdomshem ofta kännetecknas för att ha en fientlig uppfattning av sådan miljö och även 

negativa erfarenheter av deras relationer med vuxna. Många gånger har de en rad 

behandlingsinsatser bakom sig, definierats som omöjliga och har en historia som ofta består 

av otrygghet och att ha blivit utstötta. Fysiskt aggressivt beteende och gränsöverskridande 

agerande är ofta egenskaper som de bär med sig. Med sådan bakgrund som många har gör att 

sannolikheten ökar för att, vid hot om maktkamp eller våld, de går in i ett utdraget samspel 

med andra. De utmanar ständigt de anställda med motstånd och avvisande beteende. För 

personalen handlar det om att vara tillräckligt bestämd och avvärja att situationer utvecklas 

till maktkamp och tvångsåtgärder (Andreassen 2003, s. 296). Det uppstår ofta konflikter 

mellan unga och personal i samband med att personalen driver igenom institutionens regler. 

De unga måste ofta ta del av situationer som skapar ångest och motstånd, exempelvis 

aktiviteter som de måste delta i för att utveckla färdigheter som de saknar. När personalen 

försöker ta kontroll över konflikter med hjälp av bestraffande metoder trappas ofta 

konflikterna upp till en intensivare aggressionsnivå. På grund av att ungdomarnas respons blir 
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att reagera på ett liknande sätt genom att bli aggressiva och eventuellt med fysiska angrepp 

mot personalen. Personalen måste i vissa situationer visa ungdomarna att de inte accepterar 

deras beteende, och att de kan komma att använda nödvändiga tvångsåtgärder för att förhindra 

det (Andreassen 2003, s. 297).  

 Undersökningar har visat att ungdomar som agerar våldsamt hanteras bäst av tydliga 

formulerade gränser. Det ger en förståelse av att våldsamt beteende är oacceptabelt. Frånvaro 

av tydliga gränser kan tvärt om leda till ökat utagerande hos unga (Andreassen 2003, s. 300). 

En faktor som ytterligare kan öka risken för utagerande är ett inkonsekvent beteende 

gentemot de ungdomarna (Andreassen 2003, s. 301). En viktig aspekt för att kunna hantera 

våld på institutioner är att minimera stresskällor. Dessutom är det viktigt att personalen är 

överens om när och hur man ska ingripa och att försäkra sig om att det går till så att man 

förhindrar ett återkommande negativt beteende (Andreassen 2003, s. 302).  

 Det finns två förklaringar till den negativa kulturen som uppstår kring institutioner som 

särskilda ungdomshem. Den ena förklaring är de negativa egenskaperna ungdomarna besitter 

som de tar med sig till institutionen och påverkar varandra med. Den andra förklaringen är en 

negativ institutionsmiljö som kommer till följd av att det är en frihetsbegränsad miljö som 

själva skapar aggressiva motkulturer (Andreassen 2003, s. 303). Om institutioner ska 

användas bör vistelsen vara kortvarig med mycket planering och meningsfull verksamhet, och 

inriktad på att förbättra kompetensen hos den unga för när den ska återvända till det vanliga 

samhället (Andreassen 2003, s. 305). 

 Återigen tas det upp att ungdomar som agerar våldsamt hanteras bäst av tydliga 

formulerade gränser, då det ger en förståelse av att våldsamt beteende är oacceptabelt. 

Frånvaro av tydliga gränser kan leda till ökat utagerande hos unga. Eftersom att avskiljning 

får användas när ungdomar uppvisar aggressivt beteende är det också dessa som behöver 

tydliga gränser istället för att tvångsåtgärden ska användas. Avskiljning kan även ses som en 

stresskälla för ungdomar som befinner sig i en utsatt situation, särskilt då de ofta inte förstår 

varför det måste ske eller vilka rättigheter de har. Som Andreassen säger måste stresskällorna 

minimeras för att våld ska kunna hanteras på institutioner. Att ta bort avskiljning som 

tvångsåtgärd och istället utbilda personal för att hantera dessa situationer, eller att avleda att 

sådana situationer uppstår kommer med stor sannolikhet göra att ungdomar blir mindre 

stressade och agerar mindre aggressivt. Här har staten chans att med sin maktposition ändra 

förhållandena på särskilda ungdomshem. Men eftersom att de beskriver avskiljning som 

nödvändigt, samt att det alltid sker under humana former, förnekar de vad ovan fakta säger 

om avskiljning. Enligt SiS fungerar avskiljning på ett väl fungerade sätt eftersom att de inte 
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vill sluta använda tvångsåtgärden, vilket betyder att de negativa konsekvenserna som ofta 

uppstår, för dem inte väger lika tungt som de positiva. I deras syn på de särskilda 

ungdomshemmen behövs avskiljning.  

 

6.7 Verkligheten ser annorlunda ut i praktiken  

 

Barnombudsmannen skriver i årsrapporten “Kom närmare” från år 2009 att det i ett 

välfärdssamhälle som Sverige är lätt att tro att alla barn har det bra. Det finns dock inte en 

positiv bild som generellt stämmer in på alla människor under 18 år. Det kan låta som 

självklart i teorin att respektera barn, ta dem på allvar och lyssna till deras åsikter, dessvärre 

ser verkligenheter annorlunda ut i praktiken. Varje barn har sin sanning, sin verklighet och 

ofta finns det en distans mellan barn och vuxna. Därför finns det en orsak till att vuxna måste 

bli bättre på att närma sig barn i deras verklighet och det är först då, menar BO, som 

barnkonventionen börjar genomtränga samhället. I årsrapporten skildrar BO hur barn 

upplever sin situation idag (BO 2009, s. 5). I grunden handlar barnkonventionen om vilken 

plats och vilken respekt barn visas i samhället och att barnets bästa alltid ska prioriteras av 

beslutsfattarna, det är därför mer komplex än en checklista som ska bockas av (BO 2009, s. 

6). En enkätundersökning som gjordes av BO år 2009 visar att 97 % av deltagarna ansåg att 

varje barn och ung person har rätt att känna sig trygg. Dock var det endast en femtedel av 

barn mellan 11-14 år som någon gång har hört talas om barnkonventionen (BO 2009, s. 13-

14) och enligt artikel 42 i barnkonventionen är konventionsstaterna skyldiga att informera om 

barnkonventionen (BO 2009, s. 20). 

 Maria är en av ungdomarna som i årsrapporten berättar om sina upplevelser på ett 

särskilt ungdomshem. När Maria var 13 år gammal utvecklade hon en kriminell livsstil och 

vid 14 års ålder omhändertogs hon enligt LVU och blev då placerad på ett särskilt 

ungdomshem. Under tiden fick hon aldrig någon chans att säga vad hon ansåg var bäst för 

henne. På ungdomshemmet där Maria placerades fick alla nyanlända sitta isolerade 

(avskilda). Som tidigare nämnt får intagna hållas i avskildhet enligt LVU om det krävs på 

grund av att personen uppträder våldsamt eller är påverkad av berusningsmedel. Om den 

intagne dessutom är under 15 år ska en läkare snarast yttra sig om avskiljningen. Detta 

betyder alltså att rutinmässigt hålla nyanlända unga personer isolerade inte är tillåtet enligt 

svensk lag och enligt artikel 3 i barnkonventionen ska konventionsstater (BO 2009, s. 32): 
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“säkerställa att institutioner, tjänster, och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller 

fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig syn.” (BO 

2009, s. 32). 

 

BO anser att avskiljning är en åtgärd som inte hjälper barn och unga, och därför ska det 

upphöra (BO 2009, s. 32).  

 
"Jag skulle vilja att vi i Sverige inser att vi har ungdomsfängelser, även om det inte heter så. Det är inte ovanligt 

att jag träffar fängelseinterner som tycker synd om dem som bor på institution" - Maria (BO 2009, s. 33). 

 

Citatet från titeln på vår uppsats kommer från Maria som ställer frågan när hon får träffa BO 

("Men barnkonventionen gäller väl inte dem som sitter på institution?"). BO menar att när en 

ung person som Maria, som under många år befunnit sig i samhällets institutionsvård inte 

känner till sina rättigheter, eller att hon överhuvudtaget har samma rättigheter som alla andra 

barn, är tecken på ett misslyckande. Tyngdpunkten på ungdomshemmen ska vara vård, till 

skillnad från fängelser ska det inte handla om att straffa personer. Enligt BO finns det andra 

åtgärder att använda för att upprätthålla ordning och säkerhet än avskiljning och andra 

straffliknande ingripanden (BO 2009, s. 33).  

 Enligt BO:s årsrapport från 2009 har ungdomshemmen misslyckats med att utgå ifrån 

barnkonventionen i sitt arbete och Maria är ett tydligt exempel eftersom hon inte ens kunde 

tro att unga på institutionshem har samma rättigheter som alla andra barn och unga. Om unga 

personer inte vet om vilka rättigheter de besitter blir även svårt för dem att ställa krav och 

påverka sina liv. Avskiljning får enligt svensk lag endast användas i vårdande syfte, dock 

menar BO att så inte är fallet i praktiken och att det inte är möjligt att avskiljning kan ske för 

barnets bästa. Då avskiljning i upp till 24h trots allt finns som ett alternativ i svensk 

lagstiftning visar på neutralisering från statens sida. Neutralisering i form av att skadan som 

de unga utsätts för och hur de uppfattar åtgärden som kränkande inte ses som tillräckligt stor 

för att åtgärden inte ska användas eller att lagen ska regleras.  

 Att det finns ett särskilt ungdomshem där avskiljning används som rutin för varje ung 

person som blir intagen och hur det kan ses som värdigt och respektabelt kan ifrågasättas. 

Dessutom bryter det även direkt mot svensk lagstiftning eftersom att det inte används i 

behandlingssyfte eller i en sådan situation som förespråkas av LVU. 
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6.8 En vuxenvärld som redan svikit 

 

I BO:s årsrapport från 2010 uppmärksammas vad ungdomar som bor på statliga ungdomshem 

har att berätta. Att vuxna som arbetar på särskilda ungdomshem har ett svårt uppdrag är inget 

som går att förneka, det kräver ett stort hjärta och mycket kunskap för att hjälpa barn och 

unga som har haft det svårt (BO 2010, s. 6). De unga som är placerade på särskilda 

ungdomshem har sämre möjlighet att få komma till tals än andra ungdomar, på grund av olika 

begränsningar och omständigheter. Alla barn och unga har dock rättigheten att få komma till 

tals i frågor som rör dem (BO 2010 s. 10).  

 BO träffade ungdomar som är placerade på ungdomshem för att lyssna till deras åsikter 

och behandlingsmetoder med hjälp av enskilda intervjuer. Syftet var att få en fördjupad 

förståelse och kunskap kring hur ungdomar på ungdomshem i Sverige upplever livet och 

vardagen. Sammanlagt intervjuades 35 ungdomar, 16 flickor och 19 pojkar mellan 13 och 19 

år (BO 2010 s. 10). 

 Som tidigare nämnt kritiserar FN Sveriges användning av isolering av unga på särskilda 

ungdomshem. SiS genomförde själva granskningar och det framgick att allvarliga fel hade 

begåtts vid användning av avskiljning, man glömde lyssna till ungdomarna (BO 2010 s. 12). 

Jakob 13 år berättar för BO att han sammanlagt blivit avskild över femtio gånger. Rasmus 17 

år har blivit avskild två gånger. Första gången blev han misshandlad i samband med 

avskiljningen på grund av att det hade blivit tjafs mellan honom och personalen. Två av 

personalen höll fast honom, en slog och en knäade. Rasmus polisanmälde misshandeln men 

inget hände. Andra gången Rasmus blev avskild var han lugn, han tyckte dock inte att det 

fanns någon anledning till att hålla honom där så länge som de gjorde. Vilket resulterade i att 

Rasmus blev ännu mer arg på insidan och förstod inte varför personalen gjorde som de gjorde, 

han undrade om de ens fick göra så. 15 åriga Johanna berättar för BO att hon sett personalen 

slänga sig på en tjej, att personalen överdrev, det hade räckt att bära in tjejen till 

avskiljningen. När flickan sedan hade behövt gå på toaletten hade personalen inte tillåtit det 

(BO 2010 s. 14).  

År 2009 var det cirka 300 ungdomar som blev avskilda, några flera gånger.  

 
“Avskiljning är en lagstadgad befogenhet som ger statliga ungdomshem möjlighet att praktiskt hantera en person 

som uppträder våldsamt eller är så påverkad av droger att han eller hon inte kan hållas till ordningen. Det sker 

genom att den unge placeras i avskildhet i ett särskilt isoleringsrum. Denna tvångsåtgärd ska vara den sista 

utvägen, när inget annat hjälper.” (BO 2010 s. 15). Trots regleringen har det under år 2009 upprepande kommit 
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rapporter om att avskiljning har använts felaktigt, att det har använts i straffande syfte. Ungdomar har blivit 

avskilda under många timmar trots att de enligt personalens egen dokumentation har lugnat ner sig. Istället har 

avskiljningen inte avslutats förens den unga har bett personalen om ursäkt. Viggo 14 år berättar för BO att han 

fick vara isolerad i åtta timmar fast han var lugn efter endast två-tre timmar (BO 2010 s. 15). 

 

 En isoleringscell är ett kalt utrymme med en madrass på golvet och en bepansrad 

glaslucka i dörren, för att personalen ska kunna hålla uppsikt över den avskilda. Lukas 

berättar att det är mörkt, att man får ligga på en madrass utan kläder. För honom är det ett 

straff för att man säger emot personalen. Alejandro blev som fyraåring bunden och inlåst i en 

garderob av sin pappa. Nu är Alejandro som tonåring placerad på ungdomshem och berättar 

att han satt isolerad sju gånger inom loppet av två månader när han kom dit. Efter 24 timmar 

kunde personalen ta ut honom i fem minuter och sen blev han avskild igen (BO 2010 s. 15).

 Det uppmärksammades brister i SiS egen tillsynsenhet. Både vad gäller tillämpning av 

avskiljning och dokumentationen av det. Avskiljning hade använts på felaktiga grunder och 

pågått längre än nödvändigt. Generaldirektören Ewa Persson Göransson erkände att det hade 

begåtts allvarliga fel och föreslog att avskiljning ska sänkas till en maxgräns på sex timmar. 

Det framgick även att under SiS granskning var det ingen som hade talat med de ungdomar 

som hade blivit utsatta för avskiljning på de särskilda ungdomshemmen, vilket var något som 

upprörde BO (BO 2010 s. 15).  

Fredrik Malmberg krävde ett förbud mot avskiljning av barn och unga på särskilda 

ungdomshem tre månader efter att han utsågs till barnombudsman. Hans motivering var att 

avskiljning står i strid med barnkonventionen. Bakgrunden till kravet var uppgifter om att 

avskiljning användes i bestraffningssyfte, vilket strider mot gällande lagar och riktlinjer. 

Avskiljning ingen åtgärd som hjälper barnet, det kan tvärtom upplevs som ännu en kränkning 

från en vuxenvärld som kanske redan svikit. Malmberg kallade situationen för en rättsskandal.  

 
"Barn och unga som är omhändertagna eller placerade av samhället är i en särskilt utsatt situation. När samhället 

omhändertar ett barn tar man på sig ett oerhört stort ansvar - man blir ställföreträdande förälder. De här barnen 

och ungdomarna är i en beroendeställning till de vuxna och har små möjligheter att komma till tas och få sina 

rättigheter tillgodosedda" - Fredrik Malmberg (BO 2010 s. 16). 

 

 Titti Mattsson menar att vi använder rättssäkerhetsverktyg idag som är för 

ålderdomliga. Svensk lagstiftning är repressiv, inriktad på att ge personal möjlighet att 

begränsa friheten för ungdomar genom tvångsåtgärder som avskiljning och kroppsvisitering. 

Barn ses som objekt i behov av vård. Mattsson jämför svensk lagstiftning med norsk, där 
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lagstiftningen fokuserar på hur den unges situation ska förbättras under tiden som placerad. 

Norsk lagstiftning innehåller även föreskrifter om vilka rättigheter du har som 

omhändertagen. I svensk lagstiftning saknar både målformuleringar och rättighetsperspektiv. 

Ett av de grundläggande problemen menar Mattson är att många institutioner är uppbyggda 

utifrån ett pojkperspektiv, vilket avspeglas i hur exempelvis avskiljning går till. Många flickor 

som blir placerade har varit utsatta för sexuella övergrepp och kan må oerhört dåligt av 

avskiljning som tvångsåtgärd. Personer som har fyllt 15 år har rättighet att överklaga 

avskiljning hos förvaltningsrätten. Eftersom avskiljningen då redan har skett är det många 

som inte ser poäng i att då överklaga beslutet. Mattsson är kritisk till formen av klagoinstans 

och menar att den är formalistisk och passar inte för ungdomar. Hon tycker att det borde 

finnas andra instrument som passar bättre för ungdomar i sådana situationer (BO 2010 s. 22).  

 Särskilda ungdomshem står dock inför en svår uppgift när de ska behandla barn och 

unga med svår problematisk bakgrund. Drogpåverkan och utåtagerande beteende kan likväl 

skada den intagne själv, liksom andra intagna eller personal (BO 2010, s. 19). I dessa 

situationer kan avskiljning, liksom andra tvångsbefogenheter, vara nödvändiga för att utföra 

arbetet mot den intagnes bästa. Det finns dock ett exempel på ett särskilt ungdomshem där 

endast tre avskiljningar förekom under 2009, Folåsa behandlingshem utanför Linköping. Per 

Rulander, avdelningsföreståndare på akut- och utredningsavdelningen menar att deras låga 

användande av avskiljning beror på flera olika faktorer, bland annat att personalen utgörs av 

en kärngrupp som omringas av en stabil personalgrupp, där ingen av medarbetarna är positivt 

inställda till avskiljning. Rulander ser skillnader från när hemmet öppnade år 2000, då med en 

mindre erfaren personalgrupp; avskiljningar användes mer frekvent och personal orkade inte 

arbeta kvar i den stökiga miljön. Arbetssättet var inte hållbart och det utvecklades riktlinjer 

för hur personal skulle hantera svåra situationer. Utbildning för personalen verkade även 

positivt. Ett belöningssystem utvecklades så att de intagna visste vilka handlingar som skulle 

ge positiva respektive negativa konsekvenser. Efter utvecklingen av arbetssättet dröjde det ett 

och ett halvt år innan någon intagen blev avskild. Exemplet med Folåsa visar på hur stor 

betydelse en bra och utbildad personalgrupp är. Avskiljningar kan undvikas i större 

utsträckning om personal på hemmen är väl medvetna om vad som gäller i de situationer som 

kan komma att uppstå (BO 2010, s. 19). 

Neutraliseringen fördömande av fördömarna kan enligt Cohen jämföras med att 

personer som kritiserar användandet av avskiljning inte anses förstå att det är en tvångsåtgärd 

som behövs på ungdomshem för att ungdomarna inte går att handskas med på annat sätt och 

att personalen på ungdomshem gör så gott de kan, “alla hackar på oss” (Cohen 1993, s. 107-
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108). Neutraliseringen gör då att användningen av avskiljning av unga rättfärdigas och ses 

som legitima, nödvändiga och rättfärdigade åtgärder.  

I BO:s årsrapport från 2010 beskriver tydligt att unga känner sig orättvist behandlade 

vid situationer där avskiljning använts. Dock visar den även på hur svårt det är att handskas 

med dessa ungdomar och att det kan uppstå situationer där personalen känner att avskiljning 

är det enda alternativet Exemplet från Folåsa visar dock motsatsen. Om personalen är 

tillräckligt utbildad behövs i princip inte avskiljning användas som tvångsåtgärd, vilket kan 

betyda att när avskiljning används är det främst på grund av brist på andra lösningar av 

situationer. Detta kan då ses som neutralisering för att avskiljning som åtgärd ska fortsätta att 

användas. Det kan exempelvis klassas som förnekande av ansvar, då ansvaret läggs på någon 

annan och att man endast lyder order.  

Alejandro som satt isolerad sju gånger inom loppet av två månader på ett särskilt 

ungdomshem, berättar att personalen efter 24 timmar kunde ta ut honom i fem minuter för att 

sedan avskilja honom igen (BO 2010 s. 15). Vilket är ett tydligt exempel på hur den svenska 

lagstiftningen kan missbrukas av personal. Hur avskiljningen har skett i behandlande syfte 

kan ifrågasättas. En neutralisering måste ske från SiS för att sådana situationer ska kunna 

uppstå, särskilt då Alejandro som fyraåring blev bunden och inlåst i en garderob av sin pappa 

(BO 2010 s. 15).  

 

 

6.9 Handlingar som faller utanför juridisk definition  

 

Myndigheters agerande gentemot barn och unga på särskilda ungdomshem, främst när det 

kommer till avskiljning, passar inte in i den juridiska definitionen av vad ett brott är. Enligt 

kritiska kriminologer, inklusive Stanley Cohen, är det dock den skada som uppstår till följd av 

en handling som borde vara det mest relevanta vid definitionen av ett brott, vilket den 

konventionella kriminologin anses missa (Agnew 2011, s. 20). När barn och unga på särskilda 

ungdomshem blir avskilda är konsekvenserna förövande (BO 2009 och 2010). Det sker ofta i 

straffande syfte, vilket även bryter mot svensk lagstiftning, och många barn känner sig både 

svikna och kränkta av vuxna. Många förstår inte ens att de har samma rättigheter som alla 

andra barn (BO 2009). Att kränka ett barn och att inte ta hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna kan anses vara ett brott med tanke på de konsekvenserna som uppstår, särskilt 

när det rör sig om barn och unga som redan befinner sig i en utsatt situation. Avskiljning ska 

enligt 15 c LVU endast ske som en sista utväg, om inget annat hjälper. Ändå blir barn och 
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unga utsatta för dessa handlingar och blir gång på gång satta i avskildhet på grund av att 

personalen anser att det är den enda lösningen i svåra situationer. 

Ett återkommande tema i vårt material är även att många unga anser att de blivit 

orättvist behandlade och att det pågår ett maktspel mellan personal och de intagna. Att det 

handlar om moraliska förhandlingar på ungdomshemmen (Bergqvist et al 2012, s. 80). 

Avskiljning verkar ofta ske på grund av att de unga inte gör som de ska, att de inte följer 

reglerna och att det därför uppstår konflikter. Om det inte finns tydliga gränser, om det inte 

finns en förutsägbarhet och att de unga hela tiden måste förhandla sig till vad som ska ses som 

rätt och fel, kan det ses som upplagt för konflikter. Att sedan använda avskiljning som en 

tvångsåtgärd utan att förklara varför, förlorar den unga förtroendet ytterligare och det blir en 

ond cirkel. Grunden till rättssäkerhet är förutsägbarhet, vilket många särskilda ungdomshem 

verkar saknar. Att då använda avskiljning med grund att det var den enda utvägen kan ses 

som neutralisering, för att kunna handla snabbt och enkelt. Att personalen använder 

avskiljning utan att kommunicera med de unga skapar en dålig relation mellan de unga och 

personalen och som Bergqvist et al skriver så handlar det egentligen bara om vanligt 

mänskligt samspel, oavsett omständigheterna och de olika behandlingsmetoderna (Bergqvist 

et al 2012, s. 88). Därför borde även konsekvenserna av tvångsåtgärden avskiljning av barn 

och unga tas på större allvar, eftersom att det är barns mänskliga rättigheter som förbises och 

den kritiska kriminologin vill belysa handlingars skadlighet och konsekvenser snarare än 

straffrätten och rättigheter framför disciplin och kontroll (Sarnecki 2009, s. 217-218). 

 

 

7. Slutdiskussion 
 

Genom att staten, på makronivå, och personal på mikronivå, neutraliserar sitt agerande 

rörande avskiljning av barn och unga, som inte är förenliga med barnkonventionen, ses 

handlingarna som legitima och moraliskt rättfärdigade. På makronivå sker neutralisering 

eftersom att svensk lagstiftning inte regleras utefter barnkonventionen när det kommer till 

avskiljning av barn och unga, trots återkommande kritik från FN. På mikronivå sker 

neutralisering när personal som arbetar med barn och unga på ungdomshem använder 

avskiljning utan att ifrågasätta de existerande rutinerna eller ser till barnets bästa i situationer 

som uppstår. Vi är medvetna om att personer på individnivå inte direkt kan påverka det 

övergripande systemet som staten innefattar, utan utför sina arbetsuppgifter ur principer och 
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regler som är utformade för yrket, det vi menar är dock att neutralisering sker på flera olika 

nivåer i samhället. Green och Ward (2000) skriver att grunden i statliga brott är att det som 

sker inte är avvikande eller onormalt och har inte heller några tydliga gränser i liberala 

demokratier som Sverige. Det implementeras successivt in i rutinen och ses då som legitima 

handlingar av staten. Avskiljning av unga, under 24 timmar, är inte ett brott enligt svensk lag 

då det regleras i 15c § LVU och utifrån vårt resultat används det rutinmässigt på särskilda 

ungdomshem. Dock går det emot barnkonventionen och kan därför enligt Cohen ses som 

likvärdigt med att bryta mot lagen (Cohen 1993). Att Sverige kritiseras av FN för att kränka 

barnkonventionen kan bli svårt för samhället att acceptera och på grund av kontinuerlig 

neutralisering av sitt agerande kan avskiljning av barn och unga fortlöpa (Green & Ward 

2000). 

 Enligt Sykes och Matza handlar neutraliseringsteorin om mekanismer som gör lag- och 

normöverträdelser möjliga, i detta fall statens användning av avskiljning av barn och unga, 

snarare än att bortförklara brottsligt eller normbrytande beteende i efterhand (Sarnecki 2009, 

s. 241). Neutralisering används för att staten ska kunna fortsätta att använda tvångsåtgärder 

som avskiljning och för att det ska ses som en moralisk rättfärdigad handling. De handlingar 

som staten anser är legitima och som kontinuerligt används runt om i landet är handlingar 

som bryter mot barns mänskliga rättigheter och kränker barn och unga som redan befinner sig 

i utsatta situationer. 

 Sverige har under flera års tid fått kritik för användandet av avskiljning av barn och 

unga, utan att någon förändring har skett. Med neutralisering som grund kan det ses som en 

vädjan till högre lojaliteter att avskiljning barn och unga används för landets bästa (Cohen 

1993, s. 107-108). Avskiljning används trots att det går emot barnkonventionen vilket kan ses 

som att svenska staten använder sin egen nationella lag, som tillåter avskiljning av barn och 

unga, trots att den strider mot barnkonventionen, för att de anser att avskiljning används för 

barnets bästa. Barnkonventionen hamnar i skymundan, eftersom att staten har fått kritik riktad 

mot sig under flera år angående avskiljning och trots det inte gjort någonting för att åtgärda 

kritiken, kan vi anta att svenska staten menar att avskiljning behövs och att barnkonventionen 

i den frågan inte är bättre än vår nationella lag.  

 Hur staten använder avskiljning av barn och unga framgår tydligt av BO:s årsrapporter 

som beskriver situationen utifrån barn och ungas perspektiv. Många gånger används åtgärden 

i straffande syfte, vilket inte endast bryter mot barnkonventionen utan även svensk 

lagstiftning, och ibland även på rutin, vilket också bryter mot svensk lagstiftning. Varför detta 

sker, och varför det kan ske är alltså syftet med diskursanalysen ovan och vår uppsats. Varför 
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det kan ske kan förklaras med neutraliseringsteorin. Det pågår ett ständigt neutraliserande av 

åtgärden avskiljning; den måste användas på ungdomshem, den används alltid på ett 

respektfullt sätt mot de unga, den är bättre än andra tvångsåtgärder etc. Vad BO och kritik 

från FN lyfter fram är att detta inte stämmer. Med hjälp av den kritiska kriminologin finns det 

ytterligare en förklaring till statens agerande, handlingarna passar inte in i den typiska 

kategorin för vad ett brott är. Dessutom är staten/myndigheter grupper i samhället som 

besitter makt, vilket enligt Agnew är ytterligare en faktor till att handlingarna inte definieras 

som brott (Agnew 2011, s. 18). Därför blir det lättare för staten att neutralisera sitt handlande 

och det blir svårare för utomstående att förstå vad som faktiskt sker. Särskilt när de unga på 

hemmen inte själva förstår vad de har för rättigheter och kan ställa för krav. I diskursen 

gällande avskiljning är det staten som besitter makten. Statens uttalande är vad som påverkar 

verkligheten med hjälp av sina begrepp och formuleringar. Ett tydligt exempel är när 

begreppet avskiljning används istället för isolering. Det sker en neutralisering av 

tvångsåtgärden och den ses som rättfärdigad. Vad det sänder för signaler till samhället är 

relevant att diskutera på grund av att det en konsekvens av att neutralisering pågår och det 

visar även på vikten av att en förändring måste ske.  

 

 

7.1 Vilka signaler sänder användandet av avskiljning?  

 

Att det i svensk lag finns en paragraf som reglerar avskiljning av barn och unga sänder 

signaler till samhället att det är accepterat att göra det. Att det endast ska ske som sista utväg 

och när inget annat fungerar är relativt och tolkningsbart. Maxgränsen för avskiljning är 24h, 

sedan kan barnet tas ut i några minuter och för att sedan bli avskild igen utan att det 

egentligen bryter mot någon svensk lag. Det finns alltså risker att avskiljning missbrukas och 

kan ses som en enkel utväg för personal. Barn och unga som blir utsatta riskerar att tappa 

förtroendet för vuxna och auktoriteter som missbrukar sin makt, särskilt när barnen inte blir 

sedda och lyssnade till. Vad som krävs av samhället, förutom att förbjuda avskiljning, är att 

öka barns kunskap om barnkonventionen och deras rättigheter. Det ger barn en chans att 

kunna påverka sina liv och veta vad de kan ställa för krav. Det försvårar att situationer uppstår 

där barn blir förbisedda och kränkta av vuxna. Även personalens kunskap på särskilda 

ungdomshem måste öka för att avskiljning inte ska behöva användas som tvångsåtgärd. Om 

personalen är tillräckligt kunnig i att hantera situationer där ungdomar beter sig aggressivt kan 

dessa avledas istället för att ytterligare stress och misstro ska uppstå mellan personal och 
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ungdomar. Kommunikation är det viktigaste för att undvika missförstånd och för att relationer 

mellan personal och ungdomar på särskilda ungdomshem ska fungera. Neutralisering av 

avskiljning som tvångsåtgärd gör att problemet trycks åt sidan, handlingarna ses som 

moraliskt och rättsligt legitima, vilket endast är en illusion.  

 Den 19 februari i år tog regeringen beslutet om att en utredning ska göras för att 

barnkonventionen ska kunna bli svensk lag, efter att FN:s barnrättskommitté har uppmanat 

Sverige att stärka barnkonventionens rättsliga ställning. Sverige var ett av de första länderna 

att ratificera barnkonventionen och efter 25 år har det tagits många viktiga beslut och gjorts 

stora insatser för att stärka barns rättigheter, än finns det dock fortfarande utmaningar. Det 

krävs att de svenska lagarna ses över för att barns rättigheter ska stärkas på riktigt och att 

förändringar sker. Regeringen räknar med att ha ett färdigt förslag till en ny lag under nästa år 

rörande barns rättigheter. En målsättning som regeringen har satt upp är att Sverige ska vara 

ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i och att göra barnkonventionen till lag 

är en väsentlig del för att lyckas förverkliga målet (Regnér 2015). Norge är ett av de länder 

som inte endast har ratificerat barnkonventionen, utan har även antagit den som norsk lag. 

Vilket har gjort att barnens rättigheter har stärkts. Det är den förändringen som kan tänkas ske 

i Sverige om barnkonventionen blir svensk lag och att det har skett i Norge visar på att samma 

förändring kan ske även i Sverige och att det därför inte är ett omöjligt mål.  

 

 

7.2 Förslag på fortsatt forskning  

 

Fortsatt forskning inom detta område kan tänkas vara att utvärdera hur institutioner, så som 

särskilda ungdomshem, förändras efter att barnkonventionen blir svensk lag, om den blir 

svensk lag, och hur det stärker barn och ungas rättigheter i praktiken. Ytterligare forskning 

kan även vara om brott mot mänskliga rättigheter borde tas på ett större allvar, när det gäller 

områden där det inte alltid är uppenbart och vad som i så fall kan göras. Statens 

institutionsstyrelse hade även kunnat utvärdera sig själva i förhållanden till barnkonventionen, 

oberoende av vad nationell lag avvisar till, för att ge en klar bild av hur deras arbete är 

förenligt med barnkonventionen.  

 Barn och unga på särskilda ungdomshem befinner sig i en utsatt situation och har svårt 

att göra sin röst hörd. Därför anser vi att det är vår skyldighet att göra det åt dem genom att 

medvetandegöra diskursen och genom att belysa det som vi anser, med hjälp av denna 

uppsats, är orsakerna till att avskiljning kan användas på det sätt som det gör på särskilda 
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ungdomshem. Det är även därför forskning alltid är nödvändigt och viktigt när det gäller 

situationer där vård ska hjälpa barn och unga, och inte göra mer skada.  
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