
3 — Delaktighet
Att det tar tid och upplevs segt att få igenom små,  
till synes enkla, önskningar kan förstärka känslan  

av att inte bli lyssnad på eller att bli tagen på allvar. 
Många ungdomar har alltför många erfarenheter  

av en vuxenvärld som svikit, och inte sett  
dem eller lyssnat till dem.



”små saker, men det kan ta två månader 
innan de ens tar upp det. Måndagsmötet 
ska ta upp det nästa gång. De har sagt det 
nu i två månader. I julas kom förslag på 
en toastmaskin. Efter tre månader klar-
tecken. Än i dag har de inte köpt den.”

Tom, 13, berättar ovan om ett försök 
att påverka sitt dagliga liv på ungdoms-
hemmet. 

Dessutom är tiden i sig en viktig faktor 
i en ung människas liv. Den genomsnittli-
ga behandlingstiden på ett ungdomshem 
är cirka fem månader och om ett förslag 
på förbättringar inom hemmet inte ens 
realiseras under tiden den unge är kvar, 
är det lätt att förstå att de känner sig 
desillusionerade.

 Det finns en formell struktur för infly-
tande och delaktighet på ungdomshem-
men i form av elev- eller brukarmöten 
som sker veckovis på de flesta ställen. 
Många av de ungdomar vi intervjuat 
hade själva lyft förslag under något möte. 
På ett av ungdomshemmen finns också 
ett matråd dit man kan vända sig för att 
påverka matsedelns innehåll. 

En del berättar nöjt hur de fått sina 
favoriträtter på menyn, andra uttrycker 
besvikelse eftersom de försökt påverka, 
men inte fått igenom sina önskningar. 

Många ungdomar kan beskriva en 
specifik situation då de fått vara med 
och påverka något i det vardagliga livet 
på ungdomshemmet. Ofta handlar det 
om relativt ”små” saker som en idrotts-
aktivitet en helgeftermiddag. En flicka 
berättade att hon fick måla om väggarna 
i sitt rum. 

Under samtalen med ungdomarna 
framkommer en stark önskan om att få 
vara med och bestämma hur saker och 

»Måndagsmötet ska 
ta upp det nästa gång...«

ting ska vara och se ut i deras vardag. 
Många är nöjda i stort med möjligheter-
na att påverka sin vardag, men samtidigt 
framkommer från flera ungdomars sida 
ett visst missnöje med att ansvariga inte 
tar deras, ibland mycket enkla önskemål, 
om förändringar i vardagslivet på allvar. 

Upplevelsen att det tar så lång tid 
att få till stånd även små förändringar, 
som till exempel att få nya batterier till 
en fjärrkontroll, är ett uttryck för att 
inflytande och delaktighet i praktiken 
inte äger rum utifrån dessa ungdomars 
speciella förutsättningar. De är intagna 
på ungdomshem och lever i många fall 
med oklarheter om vad som ska hända 
med dem. Väntan och oklara besked 
kring vardagliga förändringar innebär 
för just dessa ungdomar onödigt ökade 
påfrestningar och gynnar inte den vård 
och behandling de får.

Det finns inom institutionerna rutiner 
och forum för hur ungdomarna ska få 
komma till tals och påverka sin vardag. 
Vi frågar oss trots det om dessa fungerar, 
om personal och tillsynsansvariga tar 
ungdomarnas synpunkter på allvar alla 
gånger. Barnombudsmannen anser att 

det är av stor vikt att ansvariga för de 
särskilda ungdomshemmen säkerställer 
att ungdomarna alltid har möjlighet att 
framföra sina önskemål om förändringar 
i vardagen. Ungdomarnas önskemål ska 
alltid följas upp och de måste i dialog 
på ett ärligt och öppet vis få reda på hur 
deras önskemål behandlats. Det handlar 
om att ungdomarna har rätt att påverka 
sin vardag, precis som alla ungdomar i 
samhället. n

»För mycket
tid att softa«
många av de intervjuade ungdomarna 
vill ha fler och utökade aktiviteter. Mer 
skola och intensivare behandling efter-
frågas, men också gemensamma skid- 
dagar och fler spel. I många av ungdo-
marnas berättelser tecknas en tydlig 

känsla av tristess i vardagslivet på ung-
domshemmet. ”Det känns som förva-
ring”, säger Jenny, 15. Och Ali, 18, tycker 
att ”jag har tappat tio månader från mitt 
liv.”

Flera av ungdomarna efterfrågar mer 
sysselsättning. Den reducerade rörel-
sefriheten och andra inskränkningar 
minskar möjligheterna till fritidsaktivi-
teter. Med mycket begränsad tillgång till 
mobiltelefon och internet kan ungdo-
marna inte heller till exempel surfa eller 
chatta. 

Rasheed, 18, beskriver det så här ”Det 
finns ingenting att göra, jag kollar tv 
varje dag, det är inte så roligt. Jag tänker 
inte så mycket på friheten, då blir jag 
bara galen och arg.”

Många vill ha mer tid i skolan. Över 
en tredjedel av de intervjuade ungdo-
marna vill ha längre skoldagar och läsa 
fler ämnen. Några ungdomar vill ha mer 
behandling i form av lektioner med ex-
empelvis ART (Aggression Replacement 
Training). Många ungdomar är kritiska 
till att de behöver bo på ungdomshem-
met så länge och tycker att behandlingen 
borde vara mer intensiv. 

ett par av killarna som intervjuats 
önskar mer utrustning till ungdomshem-
mets gym. Ibrahim, 18, konstaterar att 
vissa maskiner på gymmet är trasiga utan 
att det åtgärdas. Han vill också ha mer 
att göra med händerna. 

Hampus, 15, vill också träna, men blev 
besviken när han upptäckte att gymmet 
hade sextonårsgräns. Johanna, 15, före-
slår fler gruppdagar då man till exempel 
kan åka skidor. Utöver fysiska aktivite-
ter framkommer flera andra önskemål 
såsom spel och fler tv-kanaler. 

Roger, 17, sammanfattar: ”Vi vill ha 
bättre aktiviteter över vardagar och hel-
ger. Sitter och blir feta.”

Ungdomarna uttrycker i många fall 
ett stort behov av ytterligare stimulans, 
fler aktiviteter och sysselsättning. De 
individuella behoven varierar. Enligt 
artikel 31 i barnkonvention har barnet 
rätt till vila, fritid och kultur utifrån de 
egna behoven, men vi uppfattar att det i 
dag inte finns tillträckligt utrymme för 
individuell anpassning av vården och 
vardagens innehåll. Det behov av stimu-
lans som ungdomarna uttrycker framstår 
som en inte tillräckligt nyttjad möjlighet 
för att skapa meningsfullhet och struktur 
i vardagen. n

»Det handlar om 
min behandling«
barnombudsmannens intervjuer med 
ungdomarna tyder på att många är enga-
gerade i och känner väl till sin behand-
lingsplan. En tidigare studie ger ett mer 
nedslående resultat. 

Även om våra intervjuer med ungdo-
marna på de särskilda ungdomshemmen 
inte gick på djupet vad gäller delaktighet 
i behandlingen, är vår generella bedöm-
ning att det finns en god kännedom om 
behandlingsplanen som dokument och 
den planerade/pågående behandlingen. 
Behandlingsplanen är det verktyg per-
sonalen på ungdomshemmen använder 
för att organisera de ungas behandling. 
Planerna revideras utifrån vad personal 
och den unge kommer fram till under 
samtal om behandlingen.

Långt fler än hälften nämner själva 
planen under intervjuerna. Hos några av 
ungdomarna finns en tydlig medvetenhet 
om sin rätt att få komma till tals och på-
verka sin egen behandlingsplan. Isabelle, 
14: ”De är skyldiga till det, jag har fått 
med nästan allt.” 

En flicka ger å andra sidan en talande 
bild av hur det kan kännas att diskutera 
sin situation med vuxna. Ida, 15, svarar 
på frågan om någon frågat henne om vad 
det ska stå i behandlingsplanen: ”Jag har 
inte lyssnat direkt, dålig på att lyssna på 
såna saker. När min soc pratar ser jag 
bara hennes läppar röra sig.” 

En intervjuundersökning från 2005, 
med drygt 90 unga placerade vid tolv 
särskilda ungdomshem, visade att endast 
hälften av ungdomarna uppfattade att de 
hade en skriftlig behandlingsplan. Sam-
tidigt tyckte nära 90 procent av ungdo-
marna att det var viktigt att vara med och 
påverka sin behandling.*  

Resultatet av studien från 2005 var 
nedslående eftersom förekomsten av 
behandlingsplan är en viktig indikator på 
att samtal om behandling förekommer. 

Författarna resonerar kring tänkbara 
orsaker. Kanske har planen inte den kon-
kretion som krävs för att den ska kunna 
kommuniceras eller att personalen har 
svårigheter att förklara vad planen innehål-
ler. n

[noter]
* Mattsson, Titti. Ungas delaktighet. 
Exemplet institutionsvård. Forskningsrapport 
nr 2, 2008. Statens institutionsstyrelse, 2008.

socialsekreterare  
som lyssnar

Frågan om ungdomarnas delak-

tighet under utredningen och i 

själva beslutet att placeras på 

det aktuella ungdomshemmet 

berördes inte i våra intervjuer 

med ungdomarna. Däremot 

genomförde Barnombudsman-

nen tillsammans med Skåne 

läns landsting en enkätstudie 

under 2003 och 2004 riktad 

till ett sjuttiotal barn och unga 

som var placerade på särskilda 

ungdomshem eller HVB i länet. 

I enkäten ställdes frågor om 

den unges kontakter med soci-

altjänsten under utredningen 

och vård- och behandlingstiden 

på hemmet. Resultaten visade 

att nära sex av tio ungdomar 

ansåg att socialsekreteraren 

ofta eller alltid tog hänsyn till 

vad de tyckte och tänkte. 

[källa] Barnombudsmannen  
Vi har så mycket att säga! 2004) 
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delaktighet, positiv belöning, struktur, 
samarbete med föräldrar och stöd till att 
bygga upp tillvaron utanför institutionen. 
Det är några saker som karaktäriserar  
MultifunC, en modell för institutions-
behandling av flickor och pojkar med 
antisociala problem. 

Upphovsmannen till MultifunC är den 
norske psykologen Tore Andreassen. 
För många år sedan arbetade han som 
kontaktperson till ungdomar som vistats 
på institution.

– Många återföll i antisocialt beteende, 
men det sågs alltid som den unges eget 
fel, aldrig institutionens. 

–MultifunC är personalkrävande men 
behandlingstiden är kortare än vanligt. 
Ungdomarna vistas på institution mellan 
sex och åtta månader, därefter sker en 
uppföljning under fyra-fem månader, 
säger Tore Andreassen. 

Centralt i metoden är ungdomarnas 
rättigheter och delaktighet, både när det 
gäller vård och behandling och vardagliga 
frågor. 

– Ungdomarna ska vara delaktiga i allt 
som berör dem, ha full insikt i alla doku-
ment och kunna säga sin mening om alla 
beslut. De ska involveras i allt men har 
för den skull inte rätt att bestämma allt. 

Möjligheten att kunna påverka vissa 
regler och den tid man ska tillbringa på 
institutionen är en mycket viktig sak för 
de flesta, liksom rätten att bestämma 
över privata saker som frisyr och kläder. 

– Däremot kan man inte tillåta att nå-
gon sover fram till klockan 12 och strun-
tar i att gå till skolan eller att den unge 
använder sin mobiltelefon eller dator till 
att planera brott. 

tore andreassen jämför med föräldra-
rollen som också handlar om balans mel-
lan frihet och tydlighet, kärlek och krav. 
Personalen ska visa respekt och vara bra 
förebilder som kan lösa konflikter utan 
att hota.

– Om det är en regel vi inte kan för-
klara ska vi inte ha den. Ibland krävs 
kontroll men det ska inte finnas onödig 

kontroll, det skapar bara motstånd.
MultifunC:s metoder är inte så aukto-

ritära. Personalen måste vara välutbildad 
för att kunna motivera de unga och sätta 
gränser på rätt sätt. 

– Personalen diskuterar sig fram till 
gemensamma tolkningar av bestämmel-
ser och får fortlöpande konsultation och 
fortbildning.

Man använder sig av belöningar, inte 
tvång och straff.

– Det kan vara konkreta saker, som 
biobesök och mobilkort, men efterhand 
blir de mer symboliska. Det viktiga är 
att sambandet mellan mål och belöning 
är tydligt. Ungdomarna vill själva ha ett 
normalt liv och har så mycket att vinna 
på att ändra sitt beteende. 

Institutionerna arbetar med olika 
metoder, som till exempel rollspel om 
etik och moral, träning i problemlösning 
samt självkontroll enligt programmet 
ART (Aggression Replacement Training). 
Ungdomarna får lära sig att klara av ett 
nej utan att bli utagerande, att passa tider 
och att ta skolarbetet på allvar. Varje 
vecka formuleras konkreta delmål.

Avskiljning ska endast användas i 
akuta situationer. 

– Det kan användas för att lugna ner en 
utagerande, men inte som en konsekvens 
av regelbrott eller något liknande. Vi har 
inga bestämmelser om tidsbegränsning, 
men vi har föreskrifter som säger att 

inga inskränkningar i rörelsefriheten 
får ske utan ett särskilt beslut och att 
avskiljningen ska upphöra när den akuta 
situationen förändrats. 

samarbete med föräldrarna är mycket 
viktigt för att lyckas.

– Många föräldrar har kapitulerat. De 
har varit för eftergivna eller för aukto-
ritära och skäms över sina tillkortakom-
manden. I MultifunC-metoden dras de in 
i behandlingen. Man försöker förbättra 
relationen mellan den unge och familjen 
och lära föräldrarna hur de ska agera i 
olika situationer. 

Ibland kommer föräldrar till institu-
tionerna och tränar på hur man sätter 
gränser för sina barn och hur man ger 
positiv feedback. 

– Det går att bygga upp föräldrarollen 
igen om man får hjälp med att lära sig 
det, anser Tore Andreassen. 

Ungdomar med invandrarbakgrund 
har ibland speciella svårigheter när för-
äldrarna inte behärskar modersmålet och 
ungdomarna har tagit över föräldraauk-
toriteten i hemmet.

– När det inte går att samarbeta med 
föräldrarna på grund av språket kan vi 
nyttja tolk. Man kan också avtala med 
familjens vänner om att de får hjälpa till 
med att tolka mellan familjen och institu-
tionen om något händer när ungdomen är 
på hembesök.

Under vistelsen på institutionen är det 
betydelsefullt att nya prosociala bete-
enden kan provas ute i samhället. Det 
kan vara i skolan, på en arbetsplats eller 
genom att den unge deltar i olika fritids-
aktiviteter. 

I Norge samarbetar MultifunC- 
institutionerna med de lokala skolorna 
och undervisningen läggs upp utifrån 
varje ungdoms förutsättningar.

– I början var många skolor skeptiska 
till att ta emot barnen, men nu ser de 
fördelarna. Det pedagogiska teamet på 
institutionen ger stöd till ungdomarna, 
men också lärarna får råd som de kan ha 
nytta av i sitt arbete. 

multifunc innefattar en fyra-fem 
månader lång uppföljningsperiod. 
Föräldrarna uppmuntras och ges stöd i 
hemmasituationen och familjeteamet är 
tillgängligt för kontakt dygnet runt när 
den unge är hemma. 

När flickor och pojkar som bott på 
institution ska flytta hem igen måste 
övergången göras så smidig som möj-
ligt. Hemmavistelserna blir successivt 
allt längre och följs upp med analyser 
om vad som gått bra eller mindre bra. 
Arbetet inriktas på familjen men också 
på den unges övriga nätverk i skola och 
kamratkrets. 

– Utan förändring av ungdomens om-
givningar efter institutionsvistelsen har 
man liten möjlighet att lyckas. 

styrkan med multifunc är, enligt Tore 
Andreassen, att metoden är målfokuserad, 
intensiv och att eftervården är integrerad i 
metoden. Till utmaningarna hör komplexi-
teten.

– Det ställs stora krav på att persona-
len är engagerad, tydlig och samkörd. n

av Maritha sandberg Lööf

Behandling i balans 
mellan frihet och tydlighet

Fakta mUltiFUnc
• I Sverige kan MultifunC- 

modellen tillämpas på en av-

delning på en större institution 

medan övriga avdelningar verkar 

enligt andra metoder. I Norge är 

institutionerna mindre och alla 

arbetar enligt samma modell. 

• Uppföljningar visar att nästan 70 

procent av de ungdomar som gått 

igenom MultifunC inte återgår till 

destruktiva beteenden.

• Intresset för MultifunC växer 

även i andra länder. Både England 

och Ryssland har visat intresse och 

studerat MultifunC i Norge.

• Norge har bara en sluten insti-

tution, alla de andra är öppna. 

Sverige har sju särskilda ungdoms-

hem där barn avtjänar påföljden 

sluten ungdomsvård.

• I Norge är institutionerna mixa-

de med både flickor och pojkar, i 

Sverige finns både blandade och 

enkönade. 

Fakta tore andreassen
Tore Andreassen, psykolog och 

forskare vid Högskolan i Bodö, 

Norge, med lång erfarenhet av 

arbete med barn på institutioner. 

2001 fick han i uppdrag av svenska 

Statens institutionsstyrelse 

(SiS), Institutet för utveckling av 

metoder i socialt arbete, (IMS), 

samt norska barn- och familjede-

partementet att inventera den 

forskning som finns på området. 

Resultatet redovisas i boken Insti-

tutionsbehandling av ungdomar 

– Vad säger forskningen?

Foto EriK thallaUG

Utan förändring av  
ungdomens omgivningar 
efter institutionsvistelsen 
har man liten möjlighet 
att lyckas.

Tore Andreassen.
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den frågan sysselsätter honom ständigt. 
27 år gammal håller han på att komma på 
fötter. Det har varit en lång resa kors och 
tvärs inom svensk institutionsvård som 
började redan när han var 14.

Andreas har ännu en bra bit kvar till 
målet, som är att utbilda sig till behand-
lingsassistent. Först måste han plugga in 
gymnasiet på komvux och vara drogfri 
i tre år, han måste lära sig fylla i papper 
och sköta praktiska saker som att boka 
tid hos tandläkaren. Men han är på gång 
och målet är att hjälpa andra missbru-
kande ungdomar till ett liv utan droger. 

– Helst skulle jag vilja starta ett eget 
behandlingshem. Det handlar så otroligt 
mycket om personalen, att de har rätt 
grundtänk. Då kan det bli bra.

Och är det någon som borde veta hur 
det ska bli ”bra” så är det väl Andreas. 
Han som har varit på 17 institutioner 
under sitt liv. Som alltid fått höra att han 
har ”identitetsproblem” och gång på 
gång upplevt hur personalen svikit sina 

löften. Hur behandlingstiden förlängts 
utan att han har fått veta varför. Utan att 
han egentligen haft något att säga till om 
över huvud taget.

det började redan när han var 14, hade 
rökt hasch ett tag och blivit allmänt brå-
kig och strulig.

– Första gången jag rökte brass blev jag 
helt torsk. Det var som att komma hem. 
Och dessutom hade vi en kille som bodde 
hemma hos oss periodvis, när farsan inte 
var där, som langade. Så jag och mina 
bröder hade i princip fri tillgång. Jag var 
stenad dygnet runt.

Mycket är suddigt från de där åren när 
allting satte igång men Andreas minns 
att socialen la sig i på ett tidigt stadium 
och att de ganska snart skickade honom 
till ett familjehem. Där tillbringade han 
ett år. Sen tillbaka till pappan och till 
klassen. När det bara var två månader 
kvar på terminen – och på hela högsta-
diet – stack han från skolan.

– Sen hamnade jag på ett låst para-
graf 12-hem. Jag rymde men skickades 
tillbaka. Och så där höll det på. Fram 
och tillbaka, hemma två månader och så 
tillbaka in på något hem igen. Så fort jag 
kom hem var jag igång igen med droger 
och småkriminalitet. Fast jag har aldrig 
varit så där jättekriminell, det mesta jag 
har fått är dagsböter.

Vi sitter i Andreas lägenhet i det lilla 
värmländska samhället. I vardagsrummet 
ligger leksaker och i hallen står några väl-
digt små skor. Hans son har precis varit 

här, just nu är han på dagis och sen ska hans 
mamma ha hand om honom i en vecka.

Det var sonens födelse som gjorde att 
han äntligen orkade ta tag i sitt liv, berättar 
Andreas.

– Sen jag fick honom har jag blivit 
mycket mer motiverad. Jag vill flytta häri-
från, börja om på nytt. Men samtidigt har 
jag panikångest och varje natt drömmer jag 
mardrömmar, om att jag är på institution 
eller att nån försvinner ur mitt liv. Såna 
drömmar kommer nog att jaga mig länge. 
Kanske alltid.

det där med motivationen, att sluta med 
drogerna, att göra nåt annat av sitt liv, är 
något som Andreas återkommer till gång 
på gång. Under alla åren på institutioner 
har han varit på ett par ställen där han 
upplevt att personal och föreståndare haft 
ambitioner och verkligen velat ungdomar-
nas bästa, men de ställena har snarare varit 
undantag än regel.

– Jag vet att jag gjort en massa för att 
påverka min egen situation. De har sagt 
att om jag sköter mig så ska jag få åka hem 
efter sex månader. Och så har jag skött mig 
men så efter ett halvår har jag plötsligt fått 
ett samtal där de säger att jag måste stanna 
sex månader till, på grund av ”identitets-
problem”. Då vill man ju bara pissa i allt. 
Det har hänt mig hur många gånger som 
helst. Och så har jag rymt när det är tre 
månader kvar.

De bästa behandlingshemmen är sådana 
där en stor andel av personalen själva är 
före detta missbrukare, tycker Andreas.

– De som inte har den bakgrunden bryr 
man sig inte om. De står väldigt lågt i kurs. 
Man pratar aldrig med dem om sina pro-
blem utan bara med sådana som själva har 
varit ute på banan.

– Men det är också viktigt vad det är för 
föreståndare, fortsätter han. Om de har 
några ambitioner. Jag var på ett jävligt bra 
ställe en gång, ett öppet paragraf 12-hem. 
Föreståndaren där var väldigt förstående 
och drev stället med hjärtat. Han hade all-
tid tid för en, och det är ganska ovanligt.

mellan vistelserna på institutionerna 
bodde Andreas hemma hos någon av  
sina föräldrar. De har alltid varit invol-
verade i hur det har gått för honom och 
haft oändligt många samtal med social-
sekreterarna.

– Mamma och pappa tyckte också att jag 
behövde vård. Men det var väldigt jobbigt 
för dem också. Jag minns en gång när jag 

hade gått på roppe (rohypnol, reds anm) 
och måste in på avtändning. Farsan stod 
och ryckte mig i ena armen och två poli-
ser i den andra. Då var jag 14 år.

–Jag tror inte att det var så bra att jag 
fick så mycket uppmärksamhet från soc, 
tillägger han. Okej, jag rökte brass och 
tog en del tabletter men de ju var på mig 
som iglar. Och alltid skulle de skicka mig 
kors och tvärs över hela landet. Men att 
skicka iväg en 14-åring så långt hemifrån 
var ju värsta straffet, det var ju som att 
sitta på Alcatraz för mig. Och det var ju 
inte helt lätt för morsan och farsan att 
åka 40 mil för att hälsa på.

Tiden på de olika behandlingshem-
men går in i varandra för Andreas och 
han minns inte längre alla detaljer från 
de olika ställena. Han har också vistats 
på institution som vuxen, omhänderta-
gen enligt lagen (1988:870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). Men en 
sak minns han väldigt tydligt från så gott 
som alla ställen – bristen på meningsfull 
sysselsättning.

– Visst har jag haft kul på en del  
ställen. Men i det stora hela har det 
handlat om förvaring. Framför allt på 
SiS-hemmen. Det enda vi har gjort är 
trädgårdsarbete, städning, tvättat bilen 
och såna saker. Resten av tiden har jag 
styrketränat, ritat eller spelat gitarr.  
Eller tv-spel. Och sen har vi väl fått olika 
former av kognitiv terapi och så men  
de står bara där och babblar och slösar 
bort ens tid.

Skolgången har det inte heller va-
rit mycket med för Andreas del. I tre 
månader gick han på det individuella 
programmet på gymnasiet på hemorten. 
Sen hoppade han av. Samma sak när han 
började på komvux. Den gången la han av 
efter en vecka. 

livet på institution är hårt, säger 
Andreas. Inte bara för att man som ung 
människa blir ivägskickad hemifrån utan 
också för att tillvaron där inne är otrygg, 
ibland till och med farlig. Det finns också 
ofta en hårdhet från personalens sida, 
tycker han. Som till exempel att de alla 
kunde bli bestraffade när en av dem hade 
gjort något bus.

– Framför allt på SiS-hemmen var det 
så många regler. Det var bara nej, nej 
till allting, vad man än föreslog. Men en 
människa måste ändå ha någon form av 
frihet, annars blir man knäpp.

Den yttersta formen av frihetsberö-
van, det vill säga isolering, har han också 
erfarenhet av.

– På ett ställe var jag isolerad flera 
gånger. Jag fick sitta i 24 timmar, sen fick 
jag gå ut ur rummet och så in igen i 24 
timmar. I rummet fanns en madrass på 
golvet och en toa. Inget annat.

– Vid ett annat tillfälle var jag på av-
giftning i fem dagar. Under den tiden tror 
jag att det var 40 personal som kom in i 
rummet. Det är extremt jobbigt för den 
som varit ”igång” i 40 dagar att behöva 
möta så många olika människor.

– Jag har sådana hämndbegär, säger 
han plötsligt. Jag vill ha ut mina papper, 
min historia. Jag vill ha det svart på vitt 
vad som har hänt och vad de har gjort 
mot mig. Framför allt soc men även be-
handlingshemmen. Ibland undrar jag om 
de över huvud taget ville mig väl.

För närvarande skriver han en själv-
biografi om sitt liv och sina erfarenheter 
av institutionsvården. Det är ett sätt att 
få distans, men också att gå till botten 
med vad som egentligen hände under 
alla de där åren – och vad som kanske 
hade kunnat bli annorlunda.

– Jag vet inte om det över huvud taget 
har hjälpt mig att vara på behandlings-
hem. Det hade kanske kunnat gå riktigt 
åt helvete annars. Fast jag önskar att de 
hade frågat mig mer, tagit reda på vad jag 
ville. Hade jag blivit erbjuden att börja 
spela fotboll eller att gå en viss gymna-
sieutbildning eller så hade jag nog klarat 
mig bättre. n

av Åsa nyquist brandt

  

Vad ska Andreas Fäldt 
göra av resten av sitt liv?

»Visst har jag haft 
kul på en del ställen. 
Men i det stora hela 
har det handlat om 
förvaring.«
Andreas Fäldt.

»Helst skulle jag  
vilja starta ett eget  
behandlingshem.  
Det handlar så  
otroligt mycket om 
personalen, att de  
har rätt grundtänk.  
Då kan det bli bra.«
Andreas Fäldt. 

Foto: Åsa nyqUist Brandt
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