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”1 § Socialnämnden ska ge barnet eller den unge som är placerad i ett familjehem eller ett 

hem för vård eller boende aktuella kontaktuppgifter till den socialsekreterare som handlägger 

hans eller hennes ärende. 

Barnet eller den unge ska även få information om hur man når tillsynsmyndigheten. 

Nämnden ska inledningsvis samt, om det behövs, återkommande informera barnet eller den 

unge om grunden för placeringen. Han eller hon ska även informeras om sina rättigheter i 

förhållande till familje- hemmet eller hemmet för vård eller boende” (SOSFS 2012:11) 
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Sammanfattning 
 Syftet med studien är att undersöka om placerade ungdomar får den information de har rätt 

till och om de upplever att de får sin röst hörd. Forskningen om barn och unga som är 

placerade i samhällsvård visar att ungdomarna upplever att de inte blir lyssnade på och att de 

inte känner sig delaktiga i de processer som rör dem. För att kunna besvara studiens syfte har 

semistrukturerade intervjuer gjorts. Nio intervjuer har genomförts med ungdomar mellan 18-

21 år som alla varit placerade på HVB-hem eller på institution. Resultaten visar att 

ungdomarna inte får den information de har rätt till vid en placering och att de inte upplever 

att deras handläggare är lätta att få tag på.  

 

Nyckelord: HVB-hem, Institution, Ungdomar, tillgänglighet, delaktighet, rätten till 

information 

 

 
Abstract 
 The purpose of the study is to investigate whether placed young people are getting the 

information they are entitled to and if they feel they getting their voices heard.  Research on 

children and young people who are placed in social care shows that young people are not 

being listened to and that they do not feel they are participating in the processes that affect 

them. Semistructured interwies has been used in order to answer the study`s purpose. Nine 

interviews were conducted with young people aged 18-21 years. They have all been placed 

into hvb-home or in an institution. The results show that the young people are not getting the 

information they are entitled to get and that they do not feel their socialworker are easy to 

obtain. 
 

 

Keywords: HVB-home, Institution, adolecents, availiability, participation, right to 

information 
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Inledning 
I Radiodokumentären i två delar Den fastspända flickan (2012) av Daniel Velasco får vi höra 

berättelsen om Nora som 16 åring blir tvångsomhändertagen enligt LVU för sitt 

självskadebeteende. När Nora är 17 år börjar hon prostituera sig, hon är då boende på HVB- 

hemmet Tumlebo i Täby kyrkby. Här är en berättelse om en ung flicka som flyttas runt på 

familjehem och institutioner, där professionella vuxna inte lyssnar på vad Nora vill eller tror 

på det hon säger. Nora skildrar sitt liv på institutionerna genom inspelningar hon gjort under 

sin tid som boende där. Under programmet får vi gång på gång höra hur Nora inte får rätt till 

den vård hon behöver och hur hennes åsikter som rör hennes behandling negligeras. När Nora 

berättar för polisen om de sexual brott som begåtts mot henne läggs förundersökningen ner 

trots att hon har bevis. Ett barn som berättar om hur vuxna runt om henne svikit och vilka 

konsekvenser detta får i fortsättningen för en ung människas liv. Ropen på hjälp som ingen 

hör. Hur är detta möjligt i dagens Sverige? Där det så fint beskrivs i de områden som rör barn 

och unga om ett barnperspektiv, barnets bästa och om barnens rätt att komma till tals i de 

situationer som rör honom/henne. Nora är långt ifrån den enda som farit illa inom social 

barnavård, som inte lyssnats på eller fått veta sina rättigheter.  

 

”Det har varit ett riktigt jävla kaos liksom, det har bara varit snurr på allt hela tiden man har 

inte riktigt hunnit stannat upp och sådär, man önskar att man hade haft ett liv som vilken 

ungdom som helst” (Nora, 2012) 

 

Problemformulering 
Regeringen tillsatte 2006 en särskild utredare som fick i uppgift att granska allvarliga 

övergrepp och vanvård vid institutioner inom den sociala barnavården. Utredningen fick 

namnet ”Vanvård i social barnavård under 1900-talet”(SOU 2006:05). I januari 2010 

presenterade utredningen sin delrapport. Ett resultat av den delrapporten blev att Regeringen 

tillsatte Upprättelseutredningen vars uppdrag blev att föreslå hur alla dessa människor skulle 

kunna kompenseras (SOU 2011:9). Det framkom i utredningarna att vanvård och 

försummelse hade varit vanliga inslag inom den sociala barnavården under åren 1920-1990. 

En Tillsynsreform trädde i kraft i januari 2010 för att stärka barnens rätt till en trygg och god 

fostran. Rapporterna pekar på att misshandel och försummelse fortfarande förekommer inom 
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den sociala barnavården och att det måste göras mer för att skydda barnen. Tillsynsreformen 

är en åtgärd som bl.a. Ska ha inneburit att barn får information om sina rättigheter när de 

placeras och att de har rätt att komma till tals. Tillsynsreformen ska även ha inneburit att barn 

och unga ska veta vart de kan höra av sig om de uppstår missförhållanden i familjehemmen 

eller på institutionerna. Vårt bidrag till fältet blir att undersöka om barn får den information de 

har rätt till vid en placering på HVB-hem eller på institution och om de upplever att de är 

delaktiga och får sin röst hörd. 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka om ungdomar som har varit placerade har kunskap om sina 

rättigheter och om de fått den information de har rätt till vid en placering på HVB-hem eller 

på institution.  

 

Frågeställningar 
Upplever de placerade ungdomarna att de varit delaktiga i de beslut som rört dem? 

Upplever Ungdomarna att deras handläggare på socialtjänsten har varit tillgängliga? 

Upplever ungdomarna att de har fått sin röst hörd under sin placeringstid? 

Bakgrund 
Intresset för barns rätt till delaktighet och rätt till information har vuxit drastiskt de senaste 

decennierna. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka ungas rättsskydd och 

arbetar för att barn och unga ska få en plats i samhället som enskilda individer med rättigheter 

lika för alla.  

Barnombudsmannen har på regeringens uppdrag under 2010 träffat och Intervjuat ungefär 

100 barn och unga som är placerade i familjehem eller på ett HVB-hem 

(Barnombudsmannens årsrapport 2011 Bakom fasaden – Barn och unga i den sociala 

barnavården berättar). BO uppmärksammade allvarliga brister från barnens perspektiv. 

Ungdomarna säger att de upplever att personalen på HVB-hemmen och socialtjänsten inte tror 

på dem, att de bemöts med fördomar och inte ses som individer. Ungdomarna säger också att 

förväntningarna på dem är låga och att det finns behov av vuxna som man kan lita på. 

Barnombudsmannen genomförde 2010 en enkätundersökning till alla socialnämnder runt om i 

landet. Ungefär hälften av nämnderna svarade att de har direktiv om hur barnens åsikter ska 

hanteras och dokumenteras under utredningarna. Knappt hälften har direktiv om hur barnet 
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ska hållas informerat under utredningen och knappt en tredjedel vet att barnet ska få 

information om sina rättigheter.  

Tillsynsreformen 

Regeringen startade under 2006 en utredning om vanvård i den sociala barnavården (SOU 

2011:66 Vanvård i social barnavård). Anledningen till utredningen var alla de människor som 

hade varit placerade på institution eller i familjehem fram tills 1990 och som började berätta 

om vad de varit med om under sina placeringar. Utredningen blev klar 2010 och utmynnade i 

en ny utredning som handlade om upprättelse för alla de barn som blivit utsatta för vanvård 

mellan 20- och 90 talet (SOU 2011:9, Barnen som samhället svek). Dessa utredningar kom 

fram till att en tillsynsreform som innebar att man flyttade över ansvaret över tillsyn från 

länsstyrelserna till Socialstyrelsen i ett första steg skulle starta. Detta skedde 1:a januari 2010. 

Det skulle sedan utvärderas om det skulle tillsättas en renodlad tillsynsmyndighet vilket 

regeringen har kommit fram till att vi i Sverige behöver. Anledningen bakom tillsynsreformen 

är att länsstyrelsen inte har klarat av att säkerhetsställa att barn och ungdomar i familjehem 

eller på HVB-hem inte utsätts för vanvård eller andra missförhållanden. Inte heller 

Socialstyrelsen har lyckats med det uppdraget de fick 1:a januari 2010. Tillsynsreformen har 

inneburit att Socialstyrelsen ska sprida information och kunskap, det ska göra minst två besök 

per år varav minst ett skall vara oanmält. De har tagit fram broschyrer om de ungas rättigheter 

som socialtjänsten ska dela ut till de unga så att de vet vilka rättigheter de har och vart de kan 

vända sig om det uppstår missförhållanden eller om de behöver råd och stöd. De ska även 

tilldelas en egen handläggare som ska finnas tillgänglig. Att utredningar tar alldeles för lång 

tid och att socialstyrelsen har svårt att mäkta med tillsynsuppdraget, som har kommit att bli 

deras största arbetsuppgift, är några av anledningarna till att en renodlad tillsynsmyndighet 

förväntas tillsättas den 1:a juni 2013. 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att ungdomar som placeras på institution eller i 

familjehem får växa upp under trygga förhållanden. Upprättelseutredningen (SOU 2011:9) 

pekar på en rad brister i arbetet med de placerade barnen. En av bristerna är att barnen alltför 

ofta inte anser att deras röst är viktig och att de inte känner sig delaktiga i de beslut och frågor 

som rör deras situation. I Sverige omhändertogs 17700 barn 2009 och 2011 var siffrorna 

något högre.  Våra barn och unga är en resurs för samhället och ska också ha rätt till 

inflytande och delaktighet. Barns generella uppväxtvillkor är en del av vår framgångsrika 

välfärdspolitik men hur generella är de? Ungdomar som är eller riskerar att hamna i 

samhällsvården har sämre förutsättningar och löper större risk att hamna utanför. Studier har 
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visat att placerade barn oftare än andra inte slutför skolan, har tillgång till sämre sjukvård och 

saknar det vuxna stödet som man behöver för att växa upp och utvecklas under trygga 

förhållanden (Andreassen, 2003). 

 

 I boken När samhället träder in (Sallnäs, 2012, s. 292f) skriver författarna att under man en 

längre tid har diskuterat barnperspektivet i det sociala arbetet med barn och unga och hur man 

ska kunna öka deras rätt till deltagande och inflytande. Det som krävs är att det i framtiden 

blir förändringar i lagstiftning och i utbildningen av de professioner som arbetar med barn och 

unga och en ökad medvetenhet för att öka barn och ungas inflytande. Den speciella miljö som 

man vistats i när man bor på en institution där man omger sig med en särskild grupp, både 

personal och andra barn och unga som man skapar en relation till. Man måste lyssna och fråga 

barnen och de unga vad de har att säga och vad detta betyder för dem. För de barn och unga 

boende på institution är det viktigt med andra etablerade kontakter utanför som finns när de 

behöver hjälp eller vill uttrycka sina åsikter. (a.a)  

 

I barnombudsmannens studie bakom fasaden framkommer det av ungdomarna att det är 

viktigt att bli sedd och lyssnad på och att mångas upplevelse är att det inte är så idag.  

 

“Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden, - i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och 

en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom.( 5 kap 1§ Sol) 

Vårt bidrag till fältet blir att uppmärksamma om det har skett några förändringar, ur de ungas 

perspektiv, sedan tillsynsreformens riktlinjer trädde i kraft i januari 2010.  

 

Ungdomar 
En ungdom är någon som håller på att bli vuxen. I vår kulturella kontext definierar vi 

vanligtvis ungdomen efter ålder. Det finns dock ingen definitiv tidpunkt då barn går över till 

att betraktas som ungdomar (Sallnäs, 2012, s. 119) Ungdomsstyrelsens definition på unga är 

personer mellan 13-25. I vår studie kommer vi att använda begreppen barn, unga och 

ungdomar utan att definiera någon ålder.  

 
HVB-hem 

De flesta av de institutioner som vi har i Sverige idag i den sociala barnavården går under 

beteckningen HVB (hem för vård och boende). En mindre del utgörs av särskilda 
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ungdomshem. Begreppet HVB är ett samlingsnamn för olika institutioner som jobbar på 

uppdrag av socialtjänsten. I början på 2012 fanns det enligt Socialstyrelsens nationella 

register 748 HVB som riktar sig till barn eller ungdomar. Vid samma tidpunkt fanns det 25 

Särskilda ungdomshem (Sallnäs, 2012, s. 189) 

Av de som omhändertas i samhällsvård är majoriteten 13-18 år och framförallt de som 

benämns som struliga tonåringar (a.a, s. 123). Omsorgsbrister i hemmet är vanliga skäl till 

placering innan tonåren medan beteendeproblem hos ungdomar är vanliga skäl till placering i 

tonåren (a.a) 

Hem för vård eller boende tar emot enskilda individer i behandlingssyfte där boende är en del 

av behandlingsplanen. Hemmen kan drivas i både privat och offentlig regi. När det drivs i 

privat regi krävs ett tillstånd som utfärdas av socialstyrelsen för att få bedriva vården.  Det 

ställs en rad krav på verksamheten och om hur vården ska bedrivas. Kraven handlar bland 

annat om bemanning, kompetens, journalföring och behörighet hos personalen. Tillsyn ska 

ske minst två gånger per år av socialstyrelsen. Minst en av tillsynerna skall vara oanmälda. 

Man ska intervjua de unga som samtycker till det för att få en bild av hur de unga har det. 

Uppgiften som ett HVB-hem ska bedriva kan variera. En del HVB-hem bedriver korttidsvård, 

dvs. träder in för att lösa en akut situation. Möjligen har de ett uppdrag att utreda barnets 

behov av vidare insatser. Andra HB-hem bedriver mer eller mindre långsiktigt 

behandlingsarbete (Sallnäs, 2012, s. 190). Under de senaste åren kan man se en trend av 

inslag av manualiserade arbetsmetoder exempelvis av ART (Aggression replacement 

treatment) och KBT (Kognitiv beteendeterapi). Det förekommer också egenkomponerade 

behandlingsmetoder och det saknas konsensus om vilka krav som ska ställas på de metoder 

som används (Socialstyrelsen & Länsstyrelserna, 2009). Inga studier är gjorda som ger en 

forskningsmässig överblick över vilka metoder som används inom HVB-vården. Det innebär 

att man inte vet vad det har för effekter och hur de berörda ungdomarna ser på sin behandling 

(Sallnäs, 2012, s. 190) 

 
Särskilda ungdomshem 
De särskilda ungdomshemmen kallas ibland för paragraf 12-hem och drivs av staten. 

Uttrycket syftar på den paragraf i LVU-lagen om vård av unga som säger att för de unga som 

behöver ”stå under särskilt noggrann tillsyn” skall de finnas särskilda ungdomshem (Sallnäs, 

2012, s. 192) Dessa institutioner är till för de ungdomar som har ett utåtagerande beteende 

eller missbruksproblem. Många som blir placerade vid de särskilda ungdomshemmen har 

också allvarliga psykiska problem. Varje år påbörjas vård vid särskilda ungdomshem för cirka 
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1100 ungdomar (SiS, 2011). Majoriteterna av platserna är låsta eller låsbara och de allra flesta 

är placerade med tvång. Anledningen till att man befinner sig på ett särskilt ungdomshem är 

att frivillig vård av olika anledningar inte kan genomföras (Sallnäs, 2012, s. 192). Vid de 

särskilda ungdomshemmen utgår man ifrån att ungdomar ska behandlas och inte straffas. Men 

förhållandet till strafftanken är komplicerad. I Sverige är vi eniga om att barns som begår 

brott eller uppvisar annat problematiskt beteende inte kan ställas till svars för sina handlingar 

på samma sätt som vuxna. Ungdomarna som visats vid de särskilda ungdomshemmen finns i 

ett stort åldersspann, från de nedre tonåren till vuxna (20 år).  Det innebär att de som ligger i 

det övre åldersspannet faktiskt kan straffas för sina handlingar (a.a. s. 192) 

 
Institutionsvård för unga 
Marie Sallnäs skriver att dygnsvård i sig inte är önskvärt (2012, s. 186) Det är ett alternativ 

som tas till när andra möjligheter är uttömda eller inte ses som hållbara (a.a.) 

Det finns officiella ambitioner att hålla antalet placeringar nere. Trots det så har 

placeringarna, under de två senaste decennierna ökat. Ökningen begränsar sig dock till 

tonåringar (a.a) Det finns ingen forskning som visar att problemen bland de unga har blivit 

värre eller ökat över tid. Det man däremot kan konstatera är att ensamkommande flyktingbarn 

står för en stor del av ökningen (a.a). Öppna och förebyggande insatser under 200-talet har 

ökat parallellt med att placeringar har gjort det (socialstyrelsen, 2006) Det finns alltså inget 

tydligt samband som säger att mer öppenvård ger färre placeringar (Sallnäs, 2012, s. 186). En 

anledning till att HVB-verksamheten har förändrats de senaste åren är den kraftiga 

privatisering som har skett. Det har lett till en omstrukturering av behandlingsutbudet. Det har 

uppstått nya mellanformer av institutionsvård och familjehemsvård. (a.a) En del tidigare 

familjehem har låtit verksamheten växa och övergått till att bli privata institutioner. Denna typ 

av verksamhet, och även många andra privata HVB-hem, har personal med genomsnittligt 

lägre utbildning än offentliga hem (socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2009). Man kan prata 

om två olika trender inom dygnsvården. Den ena är den stora privatiseringen som har lett till 

avprofessionalisering av delar av institutionsvården. Den andre är framväxten 

behandlingsinriktade familjehem som inneburit professionalisering av delar av 

familjehemsvården (Sallnäs, 2012, s. 187) 

 

Ungdomars rättigheter 
Barn och ungdomars rättigheter har under lång tid setts som underordnad de vuxnas sätt att se 

på vad barn och unga behöver. Under de senaste decennierna har denna syn på barn och ungas 
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rätt förändrats. Det tydliggörs i de åtgärder vi har vidtagit för att stärka barns rätt i Sverige. Vi 

har ratificerat barnkonventionen och en rad nya lagändringar har trätt i kraft för att skydda 

och förtydliga barnens röst i de angelägenheter som rör barnen och de unga vuxna. Undre ett 

år omhändertas ca 26000 barn och unga i samhällets vård. De placeras i familjehem eller på 

HVB- hem (Socialstyrelsen, 2013). Det är socialnämnden som ska se till att de placerade får 

den vård de behöver samt den information som de har rätt till.  Regeringen har gett 

socialstyrelsen i uppdrag att ansvara för tillsynen av sociala verksamheter. Regeringen skriver 

på sin hemsida	  ”En viktig markering när det gäller det allmännas skyldighet har fr.o.m. den 1 

januari 2011 förts in i regeringsformen. Enligt 1 kap. 2 § regeringsformen ska det allmänna 

verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns 

rätt tas tillvara (prop. 2009/10:80). 

I Sverige lever de flesta barn och ungdomar under relativt goda förhållanden tillsammans med 

sina föräldrar. I de fall ungdomar inte kan bo hemma, av olika anledningar, och som samhället 

sociala ungdomsvården har ett särskilt ansvar över. Detta finns författat i Socialtjänstlagen 

(2001:453) och i lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Under de senaste åren har olika sociala rapporter, tillsyns- och forskningsrapporter visat att 

det finns stora brister i den sociala ungdomsvården. Både tidigare och den regering som vi har 

i skrivande stund har vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister och för 

att stärka skyddet för ungdomar i utsatta situationer. 

	  

Det är svårt att hävda sina rättigheter som ung boende på institution då man är en särskilt 

utsatt grupp som också har ett särskilt behov av ett bakomliggande rättsskydd. För att kunna 

upprätthålla ett sådant system är rättsskydd en viktig faktor ( Titti Mattson SIS 

forskningsrapport 2008). 

Mattson skriver också att barns rätt att komma till tals har nästan blivit som ett mantra i 

lagstiftningen om barns rätt och att det tidigare inte syntes så mycket. Men Mattson påpekar 

att det måste upprättas tydliga riktlinjer på myndighetsnivå så att institutionen i varje 

individuellt ärende kan titta på den unge och sitt eget handlingsutrymme i frågor som gäller 

honom/henne.  

 

I utredningen SOU 2011:9 ”Barnen som samhället svek” skriver forskarna att barnens och de 

ungas rättskydd är svagt när de är placerade och att de övergrepp och allvarliga försummelser 
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som förekommit gör frågan ännu mer aktuell om barns och ungas rättsäkerhet, att ha rätten till 

information och möjligheter att påverka sin egen situation under den tiden de är placerade. I 

svensk lagstiftning kan det ses som att man har tillgodosett barns och ungas rättskydd men de 

beslut rör oftast bara myndighetsutövande beslut. 

 

När barnombudsmannen år 2010 träffade drygt 100 barn och unga boende på HVB eller i 

familjehem så berättade de att personalen mest informerar om skyldigheter inte om 

rättigheterna. De flesta barn och unga som BO träffade hade heller ingen aning var eller vem 

de skulle vända sig till när de kände att de inte blev bra behandlade eller att något var fel. De 

telefontider som socialsekreteraren hade gjorde också de oanträffbara när de unga behövde de 

som mest (BO, 2010).  

 

Genom tillsynsreformen 2010 (prop. 2008/09:160) har tillsynen effektiviserats och 

ambitionsnivån höjts inom den sociala ungdomsvården. En rad åtgärder har genomförts för att 

stärka barnrättsperspektivet. Vid tillsyn får man prata med barn utan vårdnadshavarens 

medgivande och tillsyn av HVB som riktar sig till ungdomar ska ske minst två gånger per år – 

varav en gång ska vara oanmäld. Det ska också finnas bra och lättillgänglig information för 

ungdomarna om deras rättigheter. 

I slutrapporten (Hem för vård eller boende för barn och unga, Slutrapport från en nationell 

tillsyn 2006–2008) skrev man bl.a. att verksamheterna behövde förbättra sin strategi när det 

gäller barnens säkerhet och att barnens förutsättningar till att bli delaktiga behövde stärkas. 

Dessutom behövde dokumentationen om barnen förbättras för att stärka rättssäkerheten och 

för att ge möjlighet till insyn. Kommunerna brast när det gällde att överlämna vårdplan och 

utredning till HVB, att göra barnen delaktiga vid placeringstillfället och att följa upp varje 

enskilt barn. 

 
Informationsbroschyrer till barn och Unga på HVB 
Om de unga inte får den informationen de har rätt till så kan det betyda det att de inte heller är 

medvetna om sina rättigheter. Det skulle kunna leda till att de inte kan påverka den situation 

de befinner sig i och inte har en aning vart det ska vända sig vid klagomål eller vid 

funderingar om sin vård.  
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I två olika broschyrer har socialstyrelsen och Barnombudsmannen skrivit vilka rättigheter 

barn och unga boende på HVB -hem har. I broschyren ”Dina rättigheter” av socialstyrelsen så 

finns det uppradat olika punkter som barnet eller den unge har rätt till. 

 

. Att ha rätt till information om sin boende situation, varför man befinner sig där och 

hur länge det är tänkt att man ska göra det. 

. Vem som är barnets eller den unges socialsekreterare och hur man kontaktar 

han/henne och att denne följer upp barnets eller den unges situation. 

. Att vara delaktig i beslut som tas runt barnet och den unge själv. 

. Bli mött med respekt och inte bli behandlad nedvärderande eller kränkande av varken 

personal eller andra boende. 

. Att läsa sina egna utredningar och få kopia på dessa och få denna förklarad för sig om 

barnet eller den unge undrar något. Barnet och den unge har också rätt att få läsa 

anteckningar om honom/henne. 

. Barnet eller den unge har rätt till att få stöd i skolarbete eller hjälp med utbildning eller 

annan sysselsättning. 

. Att på boendet veta vilka rutiner som gäller, kunna kontakta personal dygnet runt och 

bo i en miljö fri från missbruk. 

. Kunna få hälso- och sjukvård, tandvård om barnet eller den unge behöver det och få 

äta näringsriktig mat och få visad hänsyn om man är vegetarian eller inte kan äta viss 

mat av religiösa skäl. 

. Rätten till sina egna personliga saker, och om någon i personalen tror att nåt kan skada 

barnet eller den unge så kan de ha rätt att söka i genom hans/hennes rum men att 

barnet eller den unge har rätt att närvaro då. 

. Barnet eller den unge har rätt att neka personalen att söka igenom hans/ hennes kläder 

trots att han/hon skrivit på avtal om detta. 

. Inte utsättas för någon kollektiv bestraffning på boendet. 

. Rätt att få ha kontakt med anhöriga eller andra personer viktiga i barnets eller den 

unges omgivning, och ta hänsyn till hans/hennes önskan att träffa dem även om det 

inte alltid går. 

. Kunna ringa och skriva brev till vem man vill om det inte finns beslut på att barnet 

eller den unge inte får det. 

. Rätten till att överklaga ett beslut om barnet den unge är över 15 år. 
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Barnkonventionen 
Barn har rätt att få sina behov tillgodosedda och bli skyddade mot diskriminering och 

utnyttjande, de har rätt att komma till tals och att få respekt. Konventionen om barnets 

rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006). Konventionen definierar vilka rättigheter hela 

världens barn borde ha rätt till och att det ska gälla i alla samhällen. Konventionen finns till 

för barnen,   

De ska innefatta de mänskliga rättigheterna så som sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska (a.a).   

 

 

Artikel 3: Barnets Bästa 

 

Barnets bästa har lyfts fram som det som ska komma i främsta rummet enligt FN:s 

barnrättskommitté vid de åtgärder som rör barn. Vid alla beslut som tas om barn ska artikel 3 

vara vägledande och vid allt som rör barn i relevant lagstiftning. Åtgärder som rör barn inom 

socialtjänsten ska barnets intresse ha företräde enligt SoL (2001:453) att barnets bästa ska 

beaktas till vad barnets bästa kräver. (Unicef 2008) 

 

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

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i det främsta rummet. 

 

Artikel:12 Respekt för barnets åsikter 

 

Barnet har rätt att fritt att uttrycka sina åsikter i som rör han/henne och respektera dessa. 

Barnet är en enskild individ med egna känslor och åsikter och med grundläggande mänskliga 

rättigheter. (Unicef 2008). I Barnkonventionens grundläggande princip artikel 12 formuleras: 

 

1 Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

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

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad 

 

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

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 
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lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet. 

 

I socialtjänstlagen, lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, föräldrabalkens regler 

m.fl. finns rätten att bli hörd injusterad. (Unicef, 2008) 

 

Socialtjänstlagen  
1. kap 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet,  

• Jämlikhet i levnadsvillkor,  

• Aktiva deltagande i samhällslivet 

 

 Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

 Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.  

 

Enligt förarbetena till lagen är Socialtjänstlagen en ramlag som baseras på portalparagrafen 

som läses ovan. Ordet ramlag innebär att de som arbetar med denna lag har frihet att tolka 

lagen utifrån de enskilda individernas behov (Norström och Thunved 2009, s. 39). Enligt 

Bengt Börjeson ses Socialtjänstlagen som en utopi av de socialarbetare som arbetar utifrån 

den eftersom samhällets resurser inte räcker till för att bistå klienterna i den utsträckning som 

Socialtjänstlagens portalparagraf hänvisar till (Börjeson 2008, s 23-24). Börjeson menar att 

politikerna har haft en stark tilltro till socialarbetarnas kompetens att hantera detta 

tolkningsföreträde för att gynna klienterna (Börjeson 2008, s. 25).  

En pojke eller flicka som är i kontakt med socialtjänsten bör få information och bli delaktig i 

det som pågår och planeras och som har med hennes eller hans situation att göra. 

Informationen bör ges så tidigt som möjligt, dels för att informationen kan lugna den unge i 

en obekant och kanske skrämmande situation, dels för att den unge skall kunna ge uttryck för 

sin inställning tidigt i processen. Denna inställning skall kunna utgöra en del av 

bedömningsunderlaget i ärendet eller målet. Vid samtal är det viktigt att ta reda på om den 
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unge kunnat ta emot och förstå den information som lämnats. Information bör ges 

kontinuerligt under hela tiden som ett ärende pågår. (prop. 2006/07:129, s. 38) 

Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vår undersökning har gått till. Vi kommer att 

redovisa våra vetenskapliga utgångspunkter, urvalet och vår förförståelse. Vi kommer även att 

gå igenom vår materialinsamling samt hur vår materialbearbetning har gått till. Kapitlet 

kommer även att innehålla de etiska överväganden vi gjort. Eftersom det är ungdomarnas 

egna perspektiv vi vill undersöka har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den kritik 

man riktar mot kvalitativ forskning är bland annat att generaliserbarheten är låg och att den 

inte är tillräckligt representativ (Kvale, 1997) Eftersom vårt syfte är att undersöka 

ungdomarnas egna reflektioner och subjektiva upplevelse anser vi att den kvalitativa metoden 

passar vår studie bäst. Den kvalitativa metoden har använts i studien då vi vill ta del av 

ungdomarnas egna perspektiv och för att kunna göra det på bästa sätt har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer med både öppna och slutna svarsalternativ 

 
Arbetets disposition 
Större delen av arbetet har vi arbetat tillsammans. Vissa områden har vi delat upp 

huvudansvaret för. Hanna har haft huvudansvaret för bakgrund och litteratursökning. Marias 

huvudansvar har varit teori- och metod kapitlet. Vi har dock hela tiden diskuterat det vi har 

skrivit och korrigerat i varandras texter. Bearbetningen av intervjuerna, resultatet, analysen 

och diskussionen har vi skrivit tillsammans.  

 
Förförståelse 
Förförståelsen som vi har med oss in i denna uppsats skiljer sig ifrån varandra. Maria har 

arbetat på institution i ett par år och har en kritisk inställning till behandling av ungdomar i 

grupp. Hon är däremot medveten om att det i en del fall inte finns några bättre alternativ. Det 

kan innebära att hon tolkar det intervjupersonerna säger på ett annat sätt än Hanna som inte 

har erfarenhet inom fältet. Målet är hursomhelst att förhålla sig så objektiv som möjligt till 

vårt material. Det som kan tänkas vara positivt med Marias arbetserfarenhet är att det finns en 

vana att prata med ungdomar i utsatta situationer och att det kan ha gjort det lättare för 

ungdomarna att känna sig trygga under intervjuerna.  
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Metodval 
Vi har använt oss av Semistrukturerade intervjuer som metod för att besvara våra 

frågeställningar. Vi har vid intervjutillfällena använt oss av en intervjuguide och alla 

intervjuerna spelades in. Efter våra intervjuer har de transkriberas av en och samma person för 

att de inte ska tolkas olika. Kvale (2009) skriver att det är ett socialt samspel som sker i den 

kvalitativa forskningsintervjun och att det där framställs kunskap som bygger på intervjuarens 

skicklighet och personliga förmåga att ställa frågor. I forskningsintervjun har det också 

betydelse att man kan tillämpa viktiga teorier och metoder. Intervjuguiden bestod av 16 frågor 

med svars alternativ Ja/Nej och alternativa uppföljningsfrågor beroende på vilket svaret på 

frågan blev. Vi är medvetna om att Ja/Nej frågor också är vanligt förekommande i den 

kvantitativa forskningen framförallt i enkäter. Vi valde dock att göra intervjuer dels för att det 

krävs fler respondenter i enkäter och för att det är mer tidskrävande. Vi var även osäkra på om 

ungdomarna skulle komma att fylla i enkäterna inom den tidsram vi hade. När man väljer att 

använda sig av enkäter så kan man inte heller ställa uppföljningsfrågor om man vill att 

respondenterna ska gå lite djupare in i svaren. (Bryman, 2009, sid 147).  

 

 

Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att studien, om den gjordes igen, skulle generera samma resultat.  I 

kvalitativ forskning har det diskuterats om reliabilitet och validitet och hur pass väsentliga 

dessa begrepp är i sammanhanget. (Bryman, 2009, sid 43). Den externa reliabiliteten i denna 

studie är låg då vi valt att titta på vissa personer som vistats i en viss miljö och det går inte att 

exakt efterlikna denna miljö i en ny liknande studie. Med den interna reliabiliteten tittar på om 

man som forskare kommit överens om hur man ska tolka det man sett eller hört. ( a.a. sid 

257). Så efter vi förtydligat det vi observerat så kan vår interna reliabilitet klassas som hög. 

 

Validitet 
Validitet är studiens giltighet, har vi mätt det vi avsett att mäta? När man fastställer en studies 

validitet så är studiens innehåll och syfte väsentligare än metodfrågorna. Det man kan se 

kritiskt på i fråga om intervjuer inom forskning är att det resultat man fått fram är helt utan 

giltighet då man inte vet om respondenterna talat sanning. (Kvale & Brinkmann 2009, sid 

271).  Det behöver inte bara vara brister med att validera kvalitativ forskning utan det kan 

också finnas en styrka i att fråga sig om den sociala sanningens komplexitet. (a.a., 2009, 271).  
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Bryman (2011, sid 258) förklarar att trovärdigheten i sig består av fyra delar. Trovärdighet 

som innebär att forskaren garanterar att studien genomförts i enlighet med de regler som finns 

och att forskaren redovisar de resultat som kommit fram till de som har deltagit. Detta görs 

för att styrka att intervjupersonerna upplever att forskaren uppfattat dem korrekt. 

Överförbarheten innebär att andra utomstående personer med hjälp av en databas kan bedöma 

hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten säkerställs genom att 

forskaren redovisar alla delar av forskningsprocessen. Här kan bland annat handledare hjälpa 

till och granska undersökningens pålitlighet. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren inte medvetet låter sina personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen 

påverka utförandet och resultatet av studien (Bryman, 2011, sid 261). 

 

Tillvägagångssätt 
Vi genomförde intervjuerna både på telefon och vid personliga möten med de unga. Sju av 

intervjuerna gjordes på telefon och tre gjordes vid personliga möten. Anledningen till att vi 

valde telefonintervjuer var på grund av det geografiska avståndet till respondenterna, Vid 

intervjutillfällena fick de informationen om att deras deltagande i studien är frivilligt och de 

kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Vi informerade också att intervjuerna skulle 

komma att spelas in och att dessa skulle förstöras när studien var färdig och att de skulle vara 

helt anonyma i studien. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med 16 ursprungs 

frågor både med öppna och stängda svarsalternativ. Fördelarna med att man spelar in 

intervjuerna är att man kan vara med och lyssna uppmärksamt på vad informanten berättar 

utan att behöva anteckna ( Bryman, 2011 sid 311). 

 
Litteratursökning 
I arbetet med vår studie så gjorde vi flera olika litteratursökningar i flera olika databaser för 

att hitta litteratur och forskning som relaterar till vårt ämne. Vi började sökningarna genom att 

gå in på Ersta Sköndal högskole biblioteks hemsida där vi gjorde sökningar utifrån deras 

upplagda databaser. Vi började med att söka i databasen DIVA där vi skrev först in sökord 

som Ungdomar, HVB-hem det resulterade i 21 träffar i tidigare uppsatser där vi hittade vidare 

tips i referenslistor som var väsentliga för vår studie. Andra sökord som vi använde oss av var 

ungas rätt till information, barns rätt till information vi har använt dessa ord tillsammans eller 

var för sig. Vi har också använt oss av LIBRIS, Google schoolar, Google books search och 

hela Googles sökmotor. För att får mer kunskap om och uppdatera oss på aktuell forskning på 
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området Ungdomar som vistas på HVB-hem så har vi läst och använt oss av Socialstyrelsens 

rapporter (SOU) och forskningsrapporter från t.ex. SIS (statens institutionsstyrelse). 

 
Urval 
Vi har använt oss av ett så kallat snöbollsurval som handlar om att forskaren inledningsvis har 

ett mindre urval av informanter som forskaren sedan kan få tips av för att komma i kontakt 

med ytterligare intervjupersoner (Bryman 2011, s. 196).  

De Ungdomar/unga vuxna vi har intervjuat har vi fått tag på via kontakter. Eftersom en av oss 

jobbat på ett HVB-hem föll det sig naturligt att kontakta de som varit placerade på de 

enheterna inom den koncern som är aktuell de har sedan förmedlat ytterligare ungdomar som 

varit placerade på HVB-hem eller på institution. Alla våra intervjupersoner är över 18 år och 

vården är avslutad. Det var viktigt att det vi intervjuade hade varit placerade efter 2010 

eftersom det var då som tillsynsreformen trädde i kraft och de nya informationskraven kom 

till. Alla våra intervjupersoner har varit placerade på grund av eget beteende. De så kallade 

beteendefallen. Hos alla respondenter har placeringarna skett pga. missbruk. Anledningen till 

att vi har valt att intervjua personer som har avslutat sin behandling har varit att vi vill att de 

ska ha fått distans till sina placeringar. Vi tror att det är lättare att vara kritisk under 

placeringstiden eftersom man ofta är placerad mot sin egen vilja.  

 
Etiska överväganden 
När vi har gjort våra etiska överväganden inför vår studie har vi valt att använda oss av 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (vetenskapsrådet, 2011) Intervjupersonerna har 

alla varit placerade vid HVB-hem och vården är avslutad.  Nyttjandekravet anser vi vara 

uppfyllt eftersom alla intervjupersoner fått information om att det endast är vi som skriver 

uppsatsen och möjligtvis vår handledare, om hon ber om det, tar del av materialet. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna fått information om att det 

är anonyma och det finns inga personuppgifter knutna till studien, inte heller namn på 

hemmen som de varit placerade på. Informationskravet är uppfyllt genom att vi informerat 

alla intervjupersoner om vårt syfte med studien och vad den kommer att användas till. 

Samtyckeskravet uppfylldes när intervjupersonerna i de bandade intervjuerna samtyckte till att 

vara med. Ett av våra etiska dilemman var att intervjuerna skulle kunna riva upp gamla 

minnen hos respondenterna och att det var någonting som vi som ansvariga för studien 
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behövde ta ansvar för. Vi erbjöd ungdomarna telefonnumret till Bris (barnens rätt i samhället) 

och de gavs även möjlighet att få ett samtal med en terapeut som en av oss har en nära 

relation till.  Vi informerade dem om studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta 

intervjun utan att behöva ange något skäl för det. Vi berättade att de är anonyma och att det 

endast var vi två som skulle ta del av materialet med undantag för vår handledare om hon bad 

om det.  

 

Tidigare forskning 
 

Nordisk forskning 
Vi har letat efter tidigare forskning som kan kopplas till vår studie, och som också kan ge oss 

olika perspektiv på den sociala barnavården i Sverige. Vi ville också hitta forskning som kan 

ge oss en bild av hur barns rätt stärkts. Vi har inte kunnat hitta så mycket forskning som rör 

barn och ungas rättigheter på HVB hem. Det vi har hittat är forskning som tar upp en del om 

barn och ungdomarnas egna uppfattningar om att bo på institution. I forskaren Marie Sallnäs 

kapitel ” Institutionsvård för barn och unga” (När samhället träder in, 2012) tar författaren 

upp hur lite forskning och studier det finns som tittar på hur barn och ungdomar tycker det är 

att befinna sig på en institution. Vi har också i Sverige lite kännedom om vad de får för 

möjligheter till stöd i sitt dagliga liv. Sallnäs påpekar hur komplicerat det är att föreställa sig 

barn och ungdomars upplevelse att vara placerad och att för att få veta måste vi lyssna på dem 

och ställa frågor.  

 

Hur mycket unga är delaktiga i sin egen behandling tar författarna Anne Hermodsson och 

Cecilia Hansson upp i sin forskningsrapport ”Demokrati i det lilla”(2005). Där de skriver om 

att ge ungdomar ett eget utrymme att komma till tals och få ge synpunkter på sin egen vård. 

Att kunna påverka och delta i sin egen vård knyter också författarna till Empowerment, och 

Antonovskys olika begrepp som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att kunna 

kontrollera och påverka sina egna framsteg i livet skapar det en känsla av egen inre kontroll, 

som kan ger mer begriplighet och mening i individens tillvaro. Sätt för att kunna skapa detta 

hos ungdomen är att t.ex. ungdomen får information om sin egen behandling och att vara med 

och delta i sin egen behandling och utredning (a.a, 2005 sid 8). Författarna tar också upp hur 

lite det finns forskat om ungdomars delaktighet i sin egen behandling, och att delaktighet som 
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begrepp ofta finns som en beståndsdel när det forskas om behandling men inte ur ungdomars 

synvinkel. I rapporten skriver de också att det sig finns stora brister för ungdomarna att kunna 

vara delaktiga i sin egen behandling. För att kunna få delta i sin behandling måste ungdomen 

också inse själv att han/hon behöver hjälp att komma till rätta med sina problem (a.a, sid 85). 

 

 

I BO:s rapport (Bakom fasaden, 2011) ser vi tydligt vilka brister det finns att se till barnets 

bästa för barn och ungdomar på institution.  Barnen och ungdomarna känner sig inte 

tillräckligt delaktiga, och de har svårt att vara med och påverka. Socialnämnden har ett 

individperspektiv där man har skyldighet att se över tillsynen. HVB hemmen måste respektera 

barnens och ungdomarnas grundläggande rättigheter och aldrig utsätta barnets hälsa för risker. 

Flertalet av barnen och ungdomarna uttryckte misstro och bristen av att inte få sina behov 

tillgodosedda av socialsekreteraren. De påtalade också att de kände sig svikna när 

socialsekreteraren lovat saker som han/hon inte sedan kunnat hålla. Många upplevde också att 

socialsekreteraren hela tiden var kontrollerande och inte inbjöd till delaktighet. 

Socialsekreteraren fanns inte heller tillgänglig när barnen sökte kontakt (a.a) 

 

Forskningsrapporten ”Ungas delaktighet” skriven av Titti Mattson (2008) pekar på att kraven 

på att barn och ungdomar ska kunna vara delaktiga i beslut som rör dem har höjts inom 

svensk lagstiftning. Kraven härstammar från början från barnkonventionen att barn har lika 

rätt som vuxna att få sin röst hörd Hon tar också upp att barns delaktighet att verkligen få vara 

med i beslut som rör dem är ett problem inom flera olika områden som rör barn och ungas 

vardag och deras framtid (a.a. sid 45) Det finns svårigheter att införliva dessa krav på 

institutioner och att barnen inte är delaktiga i varken beslut eller att bli lyssnade på är enligt 

forskarna ett stort demokrati- och rättssäkerhetsproblem Mattson tar också upp en studie 

gjorda av forskare i Norge där man intervjuat barn, ungdomar och behandlingspersonal på 

fem st. institutioner och resultatet som framkom var att för många bestämmelser, rutiner, och 

repressalier gjorde att ungdomar hade lite utrymme till att kunna påverka sin egen vardag och 

kunna vara delaktiga i sin egen situation. 

 

Internationell forskning  
Enligt Roger A. Hart (Childrens Participation, 1992) så är deltagande som rättighet ett 

fundament i vårt medborgarskap. Att deltaga i beslut är det som bygger vårt liv och det 

samhälle vi lever i. Barns deltagande i beslut är en fråga som bildar stark opinion för eller mot 
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i olika samhällen i världen. En del människor tycker att barn ska hållas utanför och skyddas 

mot att bli involverade i beslut och slippa en massa ansvar, få behålla en bekymmersfri 

barndom. Men barn behöver få vara med i beslut med vuxna och inte helt plötsligt vid en 

ålder runt 16, 18 eller 21 få en massa nytt ansvar som man inte haft förut. När man lär sig vara 

delaktig i beslut så lär man sig gradvis att förstå och få att ett starkare självförtroende att delta 

i demokratiska beslut. Hart beskriver sin deltagande stege i åtta steg. Stegen bygger på 

Manipulation, dekoration, symbolism, anvisad och informerad, konsulterad och informerad, 

inflytande tillsammans med vuxna, initiativ och inflytande, initiativ och medbestämmande rätt 

med vuxna. De fem sista stegen visar hur barns deltagande kan yttra sig på olika sätt. Den är 

gjord för att man lättare ska kunna titta på hur man kan tänka på barns delaktighet i ett större 

sammanhang men kan även appliceras i en annan mindre kontext (a.a sid 8). 

 

Boken Institutionsbehandling av ungdomar- Vad säger forskningen? (2003) Bygger på 

litteratur inom den internationella forskningen om ungdomsinstitutionen som 

behandlingsvariant. I kapitlet Autonomi och kultur skriver författaren om hur bristen på 

självbestämmande när man bor på en institution upplevs som en stor förlust. Ungdomen kan 

pga. av detta också utveckla en negativ attityd mot personal och ett motstånd mot 

institutionen. Enligt en undersökning som gjordes i Storbritannien 1998 så fann man att 

ungdomarna hade mer positiva åsikter om institutionen om de inte utsattes för mobbing, blev 

sexuellt trakasserade, om personalen hörsammade dem och om de upplevde de andra 

ungdomarna som bodde där som trevliga. ( a.a, sid 220 ). Tvång är något som förekommer i 

institutionsvård, redan när man placerar en ungdom mot hennes/hans vilja (LVU). Det är svårt 

att balansera mellan behandling och att vara kontrollerande som personal då man t.ex. måste 

skydda ungdomarna från att skada sig själv och andra. Men det är angeläget att inte använda 

sig av mer tvång än vad som behövs, då en mer rättvis kontrollerande sätt gör att ungdomen 

har bättre förutsättningar att utvecklas positivt (a.a, sid 227). Ungdomar med 

beteendeproblem kan uppfatta att varje ingrepp i deras rätt att själv bestämma som tvång. 

Forskning indikerar att det finns samband mellan att vilken nivå av självbestämmande, 

kontroll och hur personalgruppen är ordnad har inverkan på hur ungdomarna fungerar på 

institutionen (a.a, sid 237). 

 

Vuxnas låga tilltro till barn och ungas förmåga att delta i olika beslutsprocesser bygger på att 

vuxna är av den uppfattningen att de vet vad som är det bästa för barnet eller ungdomen. 

Vuxna kan missbruka denna makt över dem för att de tror att det handlar till förmån för 
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barnet eller ungdomens välbefinnande (Lansdown, 2001, sid 3 ). Men barn och ungdomar har 

egna uppfattningar och erfarenheter som är en del av det de upplevt i sina egna situationer. 

Om vi då vill fatta de bästa besluten så behöver vi fråga barnen och ungdomarna om deras 

åsikter och se till att de får vara med och delta i de beslutsprocesser som rör dem (a.a, sid 7). 

Barn och ungdomar är precis som alla vi andra människor och de har rätt att uttrycka sina 

åsikter, bli tagna på allvar och bli respekterade. Då måste det också finnas vuxna som lyssnar 

på vad de har att säga och att det som de säger har betydelse (a.a, sid 15).  

Teoretiska utgångspunkter 
	  
Empowerment  
Deltagande och inflytande är en grundläggande rättighet i Barnkonventionen för alla barn och 

unga. Det betyder att barn och unga har rätt till delaktighet och att få göra sin röst hörd i alla 

processer som rör dem. Det finns alltså inga rimliga skäl till att begränsa deras delaktighet och 

inflytande (Sallnäs, 2012, s. 138). 

En av de teorier som vi kommer att utgå ifrån i vår analys handlar om Empowerment och vad 

det har visat sig ge för effekter för den enskilda individen. Iden om Empowerment har sin 

grund i den sociala aktivistideologin som växte fram i USA under 1960-talet och de idéer om 

hjälp till självhjälp som lanserades under 1970-talet (Meeuwisse, 2006, .s 261) 

Nyckeln till framgång i empowerment teorin är självbestämmande och öppenhet, att öka 

ungdomarnas förmåga och självförtroende att ta tillbaka makten över sitt eget liv och 

minimera risken för social uteslutning. Empowerment handlar om att överföra makt (Askheim 

& Starrin, 2007, s. 40). 

Empowerment handlar om teorier, metoder och förhållningssätt i socialt arbete med avsikt att 

stärka och mobilisera socialt utsatta individers och gruppers egna resurser så att de kan 

förändra sin egen livssituation. Att använda sig av Empowerment i relation till placerade 

ungdomar har visat sig vara effektivt och skulle kunna reducera risken att ungdomarna blir 

socialt utslagna.  

Social utslagning handlar om hur individer på olika sätt kan utestängas från full delaktighet i 

samhället. Det handlar inte bara om resultat av att människor konkret blir utestängda utan kan 

också vara en följd av att ungdomarna själva stänger sig ute från olika delar av samhället. 

Social uteslutning är ett generellt begrepp och fokuserar på ett antal faktorer (ekonomi, 

utbildning, arbete) som gör att individer inte har samma förutsättningar och möjligheter som 

majoriteten av befolkningen har (Giddens, 2007, s. 301). Ungdomar på HVB-hem risker att 
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hamna utanför och riskerar att hamna i social uteslutning om de inte får det de har rätt till när 

det kommer till skolgång, stöd och trygga vuxna som de kan lita på.  

Empowerment syftar till att stärka ungdomarnas känsla av delaktighet i samhället. För att 

kunna arbeta med empowerment krävs det att man bygger upp en tillitsfull relation till 

ungdomarna. I relationen till ungdomarna bör man tillvarata deras rättigheter, göra 

ungdomarna delaktiga och lyssna till vad det är de själva vill och utgå från det. Många 

placerade ungdomar har dåligt självförtroende och låg självkänsla vilket kan innebära ett 

hinder för delaktighet (a.a. ). Målet för socialarbetaren bör vara att möjliggöra för ungdomen 

att se sig själv som handlande och självständig. Ett sätt att hantera detta på är att informera 

ungdomar om deras rättigheter, samt att se på arbetet med ungdomarna som ett samarbete 

(Adams 2008, kap. 5). En av de svårigheter man kan stöta på i arbetet med placerade 

ungdomar är att ungdomarna inte alltid vet vad de behöver vad som är deras bästa. I de fall 

där man är placerad med stöd av LVU blir det extra knepigt eftersom man kan ha 

omhändertagits för att det egna omdömet inte har varit de bästa Det kan bli problem när 

ungdomen inte ser det som ett problem att ha kontakt med destruktiva vänner, inte ens när 

kontakten leder till dåliga beslut. Det viktigaste i empowerment teorin handlar ändå om, att så 

långt det är möjligt, lyssna på vad den unge vill och säger att den behöver. 

Ungdomarnas upplevelse, i både vår studie och i Barnombudsmannens rapport, är att 

socialtjänsten inte lyssnar och att handläggarna inte är tillgängliga.  

 
Empowerment och paternalism 
Empowerment kan ses som en liberal styrningsstrategi där individer ses som autonoma med 

ett ansvar och en förmåga att fatta egna beslut.  Paternalism innebär att individens 

valmöjligheter eller handlingar begränsas med motivet att det är för individens bästa utan 

dennas uttryckliga medgivande (Meeuwisse, 2006, s 253). Mead menar att den nya 

paternalismen innehåller två viktiga förändringar. För det första lägger den större vikt vid 

tvång och motprestationer än tidigare. För det andra ger den myndigheten rätt att avgöra vad 

som ligger i det individuella intresset (a.a s. 256). Bengt Starrin (Starrin, 2007, s 67) beskriver 

två tankemodeller, den paternalistiska tankemodellen och den empowerment orienterade 

tankemodellen (a.a. s, 68f). Dessa två förhållningssätt till individer i socialt underläge, 

exempelvis ungdomar som är placerade, skiljer sig helt från varandra. Den paternalistiska 

tankemodellen bygger på över- och underordning och medför en syn på människan i 

allmänhet, och framför allt att utsatta människor, inte är förmögna att förstå vad som är bäst 
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för dem (a.a. s. 67). Ett sådant förhållningssätt lyfter fram beroendet och låter inte 

ungdomarna att ha en egen vilja, eller att ens få försöka att nå fram med sina önskemål. För 

ungdomar på boenden kan ett sådant förhållningssätt innebära att personalen blir ”experter” 

på hur ungdomarna ska leva sina liv och att ungdomarna själva har lite eller ingenting alls att 

säga till om. Detta förhållningssätt används många gånger med avsikten att skydda och hjälpa 

ungdomarna men får i stället effekten att de får anpassa sig efter det system av rutiner som för 

tillfället gäller. Det kan vara att alla ska träna på tisdagar eller att handläggaren på 

socialtjänsten är så övertygad om att en viss insats är det bästa för ungdomen så att den unges 

röst inte spelar någon roll. I det paternalistiska förhållningssättet används ett separerande 

språk (a.a., s. 68) med det menas ett språk som bland annat är predikande, dömande och skuld 

och skambeläggande. Med detta språk framhålls under och överordning och kan upplevas 

som kränkande och förödmjukande av ungdomarna. Forskning inom social omsorg har 

uppmärksammat ett förhållningssätt som kan jämföras med ett paternalistiskt förhållningssätt, 

där följande företeelser förekom, ett skapande av maktlöshet, ignorerande, hotelser och 

skrämsel gentemot individer (a.a.). Med ett sådant förhållningssätt gentemot ungdomarna 

förminskas dennes självbestämmande och deras beroendeställning understryks i stället.  Med 

ett förhållningssätt som utgår ifrån den empowerment orienterade tankemodellen (Starrin, 

2007) förstärks den enskildes självkänsla genom att man blir sedd, hörd och respekterad. Det 

centrala i denna modell är det sammanbindande språk till skillnad från det paternalistiska 

förhållningssättet som har ett separerande språk. Det sammanbindande språket karakteriseras 

bland annat av att det är uppmuntrande, bekräftande, aktivt lyssnande och medkännande. I det 

empowerment orienterade förhållningssättet utgår man från en positiv människosyn, det 

betyder att man utgår ifrån att ungdomarna vet sitt eget bästa under rätta förhållanden. Det är 

upp till socialtjänsten att skapa de förutsättningarna. När det kommer till placerade ungdomar 

kan ett sådant förhållningssätt vara att respektera ungdomarnas personliga förutsättningar. Att 

möta ungdomen där den är och inte där den bör vara för exempelvis sin ålder. Genom ett 

empowerment orienterande förhållningssätt från Socialtjänsten/personalens sida bemöts 

ungdomen som en individ med integritet och som på sitt sätt, efter sina egna förutsättningar 

kan känna att hon/han kan påverka sitt liv. Tengqvist gjorde en studie (2007) av verksamheter 

som bedrev missbruksvård och där de arbetade efter ett empowerment orienterat 

förhållningssätt. I studien framkom viktiga begrepp som värderingar, människosyn och 

förhållningssätt som det centrala i detta arbetssätt. Efter en utvärdering av verksamheterna 

beskrevs utgångspunkter som utgjorde en bas för förhållningssätt i empowerment arbete som 

innebar att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar, att fokusera på alla 
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individers lika värde och rättigheter och att synliggöra och förändra maktstrukturer så att de 

uttrycker respekt för människors lika värde och rättigheter (a.a. s, 81). En applicering av ett 

empowerment orienterat arbetssätt inom HVB-sektorn, då man utgår från positiv grundsyn på 

människan, skulle kunna medföra att möjligheter och förutsättningar skapas för att i högre 

grad tillvarata ungdomarnas behov och önskemål. Detta arbetssätt som modell och 

Empowerment begreppet som teori utgör en grund och ger en tydlig riktning att utgå ifrån vid 

hantering av svåra situationer som kan gälla å ena sidan ungdomarnas självbestämmande och 

å andra sidan Socialtjänsten/personalens professionella makt. 

 
Empowerment och socialt arbete 
I målen för den statliga ungdomspolitiken, vars syfte är att ge alla ungdomar samma 

förutsättningar, utgår man från fyra perspektiv i arbetet med att förstärka 

ungdomsperspektivet. Det är mångfaldsperspektivet, resursperspektivet, rättighetsperspektivet 

och självständighetsperspektivet. Dessa mål ska också omfatta de ungdomar som den sociala 

barnavården kommer i kontakt med. Socialtjänsten behöver utveckla strategier för hur de kan 

uppfylla ett ungdomsperspektiv och nå upp till dessa mål för alla ungdomar (Sallnäs, 2012, s. 

138). Unga saknar inte bara inflytande under tiden de är placerade utan även efter vårdens slut 

och de ska etablera sig som självständiga vuxna (a.a) De ungdomar som klarar övergången 

från dygnsvård till vuxenlivet var de som hade en stabil och trygg relation till någon vuxen. 

Ungdomars utsagor visade också att kontinuerliga och förtroendefulla relationer till 

socialtjänstens personal också var betydelse fulla (a.a s. 143). 

Det inte är möjligt för en person att maktgöra (empower) en annan person. Däremot är det 

möjligt är att skapa villkor och förutsättningar för ungdomarna att själv ta makten över sitt 

eget liv. (Askheim & Starrin. 2007). Payne är inne på samma spår när han skriver att 

klienterna själva måste ta makten men att det är socialarbetarens uppgift att se till att 

förutsättningarna för detta skapas (Payne 1997). Utmaningen för det sociala arbetet blir då att 

ta reda på och konkretisera vad det innebär att skapa dessa förutsättningar. Stor vikt bör 

läggas vid den professionellas roll att stödja och underlätta, detta måste vara en 

grundläggande roll. (Askheim & Starrin, 2007, s. 215.) Hela iden med Empowerment är att 

den enskilde ges möjligheter att styra och ta ansvar för sitt eget liv. För att detta ska kunna 

vara möjligt krävs såväl kunskap som socialt stöd och materiella resurser. Empowerment 

baserat socialt arbete innebär bland annat (a.a.) 
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• Att vara uppmärksam på ungdomarnas rätt till och behov av inflytande och 

självbestämmande. Detta innebär att uppgiften inte är att peka finger och tala om vad 

de bör eller inte bör göra. Som socialarbetare bör man istället uppmuntra ungdomarnas 

egna initiativ och deltagande i samhället. Man ska ta deras synpunkter och önskemål 

på allvar, 

• Att stärka ungdomars självtillit och tilltro till den egna förmågan att själva avgöra 

vilka insatser från samhället sida som underlättar deras situation,  

• Att medverka till att göra ungdomarna medvetna om sambanden mellan den situation 

de befinner sig i och de strukturella samhälleliga förhållanden som har betydelse för 

deras situation 

• Att undanröja hinder för placerade ungdomars integrering i samhället och verka för att 

mänskliga rättigheter följs och utvidgas. Många ungdomar saknar kunskaper om sina 

rättigheter (BO, 2012). Detta skapar onödiga motsättningar mellan ungdomarna och 

socialsekreterarna. Mänskliga rättigheter innefattar även frågor som har att göra med 

skälig levnadsstandard och frågor som har att göra med demokrati, jämlikhet och 

fördelning av makt.  

 
Brukarmakt 
När makt används på ett sätt som systematiskt begränsar och minskar marginaliserade 

gruppers värde och handlingsutrymme, medverkar det till att koncentrera makten till de som 

redan är mäktiga (Askheim & Starrin, 2007 s. 87). Makt används då för att rangordna och 

skilja på människor som mer eller mindre värda. Denna rangordning får konsekvenser för de 

olika gruppernas handlingsutrymme. De ungdomar vi har pratat med nämner att de aldrig har 

känt att de har haft någonting att säga till om när de kommer till deras placeringar. När det 

kommer till tvångsvård innebär det ofta en kränkning av ungdomarnas integritet eftersom 

maktförhållandet mellan ungdomen och socialtjänsten är extra ojämlikt (a.a) Skillnaden på 

brukarmakt och empowerment är att empowerment är ett begrepp som kan användas i alla 

sammanhang i livet. Brukarmakt begränsas till de tjänster i välfärdssektorn som en individ 

använder sig av. Författarna Börjesson & Karlsson skriver i sin bok brukarmakt i teori och 

praktik (2011) att begreppet brukarmakt till skillnad från brukardeltagande eller 

brukarinflytande är att föredra eftersom det betonar ett maktperspektiv som i de övriga 

begreppen blir flytande och inte lika kraftfulla (Karlsson & Börjesson, 2011). När riksdagen i 

slutet av 1990-talet skulle ta ställning till en förändring av socialtjänstlagen beskrevs ett antal 
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utvecklingstendenser inom socialtjänsten (Börjesson& Karlsson, 2011, s. 26). Man menade att 

bland annat brukarinflytande vid utformningen av nya verksamheter sågs som självklart av 

allt fler (a.a.).  Många verksamheter exempelvis socialstyrelsen väljer ofta att prata om 

brukarinflytande. I en av socialstyrelsens publikationer (perspektiv på kunskapsutveckling 

inom socialtjänsten-en antologi 2003) antyder de att det finns många olika erfarenheter, 

uppfattningar och teorier som kan sägas forma brukarperspektiv. Det finns inte ett 

brukarperspektiv att utgå ifrån. Det finns även olika konkurrerande perspektiv och viljor inom 

socialtjänsten som måste beaktas för att ge brukaren faktiskt inflytande (Börjesson & 

Karlsson, 2011, s.33). Enligt Börjesson och Karlsson (2011) borde en viktig anledning att föra 

in brukarmakt i praktiken vara att det är till gagn för den enskilde individen. Brukare kan 

också ha viktiga kunskaper som kan förbättra de insatser som ges, både generellt och för den 

enskilde brukaren (a.a. s.43). Ytterligare ett skäl till att föra in brukarmakt i praktiken kan ses 

ur ett mer ideologiskt perspektiv. Att ge människor inflytande över de stödinsatser som de är 

föremål för kan anses ha ett egenvärde. Delaktighet i den egna processen ses inte bara som 

bidragande till demokrati och effektivitet utan ger också de offentliga stödinsatserna en 

”serviceidentitet” som ses som positiv (a.a. s. 44). 

 
Makt inom socialt arbete 

När makt ska definieras är det dels själva handlingen som betonas, d.v.s. maktutövningen, 

dels förmågan, d.v.s. tillgången till maktresurser (Meeuwisse, 2006, s. 249)Har man tillgång 

till maktresurser som t.ex. tvångsmedel och rätten att fatta beslut om behandling sitter man på 

makten. Effekten av makt kan vara både positiv och negativ men behöver inte i sig vara 

varken negativ eller positiv (a.a). Foucault (1986, 1987) konstaterar att maktrelationer kan 

förändras och att makten aldrig är absolut utan relativ. Maktaspekten finns inneboende i 

relationerna och verkar inte bara uppifrån och ner utan från alla tänkbara håll. Det innebär att 

makt inte bara är ett redskap som socialarbetaren kan ta till i vissa situationer utan den finns 

inbyggd i alla yrkesrelationer (Meeuwisse, 2006, s. 249). Socialt arbete är en 

människobehandlande verksamhet och ska hantera makt som är synlig och uppenbar men de 

utövar också en makt som är osynlig och subtil. När det kommer till den synliga makten 

handlar den om att villkoren och förutsättningarna för att och rätten att överklaga ett beslut 

finns reglerat i lagar och förordningar (a.a s. 251) Det är den ekonomiska, juridiska och 

ideologiska grunderna som bestämmer maktutövningen. Michael Lipsky (1980) använder 

begreppet Street-level bureaucrats (gräsrotsbyråkrater) för att benämna de tjänstemän som 
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arbetar närmast klienterna. Även om socialarbetaren är underkastade lagar och regler 

förväntas de använda sitt omdöme, och vi måste lita på att de handlar enligt de moraliska 

koder som finns i deras yrkesroller (Meeuwisse, 2006, s. 251). Mötet mellan klienten och 

socialarbetaren sker ofta i slutna rum och är inte öppna för insyn eller kontroll (a.a). 

Socialarbetaren som jobbar närmast klienten har därför stora möjligheter att utöva en mer 

osynlig makt. Även om klienterna har vissa lagstadgade rättigheter är de ofta i underläge 

eftersom maktbalansen är ojämlik (a.a). Socialarbetaren kanske hellre fyller i blanketter än 

lyssnar på klienten. Hon är kanske inte tillgänglig när klienten vill ha kontakt, eller lämnar 

oklara besked. (a.a) Många klienter känner inte till sina rättigheter och känner skam vilket kan 

leda till att klienten inte kan tydliggöra sina behov (Scheff & Starrin 2002).   

 
Socialtjänstens som organisation  
I organisationer finns en ansamling av resurser som är mer effektiva än om resurserna skulle 

vara oorganiserade. Kontroll av resurser innebär makt som kan påverka människors liv. 

Samarbete mellan tjänstemän och myndigheter kan göra hjälpresurserna mer effektiva. Men 

om det uppstår makt- och revirstrider, antingen inom den egna organisationen eller mellan 

olika yrkesgrupper, kan det innebära att klienterna hamnar mellan stolarna och inte får den 

hjälp de har rätt till (Meeuwisse, 2006, s. 250). Något som är utmärkande för alla 

organisationer är just kontrollerar resurser av olika slag (a.a .s 168) För människobehandlande 

organisationer gäller det resurser som på något sätt efterfrågas eller är betydelsefulla för 

klienten. Kontroll över resurser innebär därför också möjligheter till maktutövning gentemot 

klienten. Man kan uttrycka det så att socialarbetares maktutövning är organisatoriskt 

förankrad (a.a s. 186) Den enskilde socialarbetaren har trots det relativt stort 

handlingsutrymme. Inom institutionsvården är dimensionen tvång-frivillighet, eller kontroll 

av ungdomars tid och rum ett viktigt tema(a.a). Frågor som har med kontroll av människors 

frihet att göra och som socionomer kan vara inblandade i är: När ska ungdomar som är 

placerade på HVB- hem få besöka sina föräldrar? Vad är en sund eller en destruktiv kontakt 

för dessa ungdomar? . Dessa frågor ger socialtjänsten, och även socialarbetaren, ett 

organisatoriskt förankrat övertag (a.a s.187) Socialtjänsten och de flesta andra organisationer 

där socialt arbete utförs är byråkratier. Dessa organisationer ska, efter vissa bestämda regler 

och lagar, utföra politiska beslut eller förverkliga politiska mål (a.a). Organiseringen av det 

sociala arbetet, särskilt inom socialtjänsten, har varit väldigt svårföränderligt. Viktiga 

organisatoriska strukturer och principer för lösning av sådant som definierats som sociala 
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problem har levt kvar i stort sett oförändrat under hela 1900-talet (a.a s. 191). Detta trots att 

det har funnits en stark önska från lagstiftare och andra myndigheter såsom Socialstyrelsen att 

driva förändringarna bort från det åtgärdsorienterade arbetssättet. Kritiken har ofta fokuserat 

just på socialtjänstens sätt att organisera det sociala arbetet (a.a). Problemen med att blanda 

tvång och stöd, det byråkratiska åtgärdssystemet och det hårt kritiserade utredandet. . I det 

sociala arbetet med barn och familjer påminner regelverket mycket om det som infördes för 

hundra år sedan (a.a). Den sociala barnavården är egendomligt opåverkad av den moderna 

socialpolitiska diskussionen om rättigheter (a.a s. 192). Offentliga organisationer, ofta 

myndigheter, som har i uppdrag att utföra specifika och ofta svåra arbetsuppgifter blir väldigt 

bundna till sitt specifika arbetsområde och sina arbetsuppgifter (Lipsky, 1980) När det uppstår 

problem kan inte organisationen läggas ner eller flytta ifrån problemen (a.a) Problemen måste 

lösas inom organisationen vilket är en anledning till varför offentliga organisationer kan 

upplevas som tröga och otillgängliga. Socialsekreteraren kan ta till avvärjningsstrategier för 

att hantera känslomässigt jobbiga situationer. De kan då upplevas som opersonligt överdrivna 

och formella i mötet med klienten (Billqvist, 1990). 

Resultatredovisning 
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka om ungdomar som varit placerade har 

kunskap om sina rättigheter och om de fått den information de har rätt till vid en placering på 

HVB-hem. 

 

. Upplever de placerade ungdomarna att de varit delaktiga i de beslut som rört dem? 

. Upplever ungdomarna att deras handläggare på socialtjänsten varit tillgängliga? 

. Upplever ungdomarna att de har fått sin röst hörd under sin placeringstid? 

 

I denna resultat del kommer vi först att presentera intervjupersonerna sedan redovisa vårt 

resultat utifrån tre olika teman, som har utformas efter de svar vi fått i våra intervjuer och är 

kopplade till vårt syfte. Vi har intervjuat 9 stycken ungdomar som sammanlagt varit placerade 

vid 38 olika tillfällen. Ungdomarna har tilldelats anonymitet och vi har därför valt att kalla 

dem R1, R2, R3, R4 R5, R6, R7, R8, R9 (respondenter). Vi kommer att redogöra för resultatet 

utifrån dessa teman: delaktighet, tillgänglighet samt rätten till information.  
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Ungdomarna 
Ungdomarna i intervjuerna har varit placerade på grund av eget beteende. Under 

intervjutillfällena har samtliga ungdomar avslutat sina placeringar. Två utav ungdomarna, R1 

och R5 har varit placerade 1 gång vardera i ca: 2,5 år. En utav ungdomarna (R 7) har varit 

placerad 9 gånger under en sammanlagd tid av 2 år. Ungdomarna R 2, R 3, R 4 och R 9 har 

varit placerade mellan 3- 5 gånger med en placeringstid mellan 3-5 år. R 6 har varit placerad 7 

olika gånger på 8 år. 

  

Delaktighet 
Att visa ungdomarna respekt samt att ge dem rätten till att vara delaktiga och kunna påverka 

sina egna liv är en medborgerlig rättighet. Det gör att barn och unga är beroende av att de 

vuxna som finns i deras omgivning förser dem med information och bjuder in dem att delta i 

de beslut som ska fattas (Mattsson, 2008, sid 57).  

 

Ungdomarna i vår studie uttalar stora brister i rätten att vara delaktig i de beslut som rör dem. 

De upplever också att de inte blir lyssnade på när de vill uttrycka sina åsikter om sin 

behandling eller placering. R1 berättar att han/hon försökt att vara delaktig men inte fått svar 

på de frågor hon/han tyckt har varit viktigt att få svar på: 

 

 

”Allt jag ville var att få såhär besked, som när jag skulle bli utskriven och sådär. Det vart 

utdraget i flera, flera månader och jag fick inte veta någonting. Vi kom liksom aldrig fram 

till något avslut, utan det tog bara slut”.   

 

R 5 kände sig delaktig men för att det skulle hända något krävdes det att hon/han upprepade 

sina önskemål. R 5 anser också att det inte spelade någon roll vad hon/ han sade för 

hennes/hans ord hade ändå ingen som helst betydelse. R 6 menar att det inte spelar någon roll 

hur situationerna på de olika hemmen har sett ut, utan att socialtjänsten bestämt att ungdomen 

ska bo där oavsett hur situationen sett ut. På en institution fanns det ingen personal på plats 

men ungdomen skulle ändå bo där, beslutade socialtjänsten. Vidare berättar R6 att de inte fick 

någon som helst information om detta och att ingen lyssnade på vad de hade att säga. En av 

ungdomarna (R 7) upplever att socialtjänsten aldrig har lyssnat på hennes/hans behov och 

önskemål. R7 anser att hon/han inte har haft något att säga till om på de ställen där han/hon 

varit placerad: 
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“De har inte frågat mig, utan att det har mer vart såhär, 

 – Det här stället ska du bo på och så är det.” 

 

R2 berättar om alla de frågor och funderingar som hon/han hade som aldrig blev besvarade. 

Istället för att svara låste personalen in henne/honom på rummet. De flesta ungdomarna 

återkommer till samma erfarenheter, att de inte blivit lyssnade på och att de inte fått svar på 

sina frågor: 

 

”De har pratat över huvudet på mig som om jag inte vore där som en tredje person”  

 

Nästan alla ungdomar upplever känslan av att inte bli behandlad som en människa med 

rättigheter, utan någon som ska finna sig i det beslut socialtjänsten tagit. En av ungdomarna 

uttrycker att vid socialstyrelsens tillsynsbesök har hon/han också känt sig otrygg för att 

berätta om sin situation, då det kommit ut på institutionen vem som sagt vad. 

 R 6 berättar om att det inte funnits något som helst utrymme för hon/han att uttrycka sina 

åsikter om sin situation. 

 

“Alltså jag har bara fått lyda vad SOC sagt. Har de velat flytta på mig har jag blivit fattad 

och har de placerat mig där då ska jag vara där.” 

 

Tillgänglighet 
Ungdomarna upplever inte att deras handläggare på socialtjänsten har varit tillgängliga när de 

försökt få tag på dem. De flesta av ungdomarna berättar också att de inte fått det 020-nummer 

till socialstyrelsen som de kan ringa när de behöver råd och stöd. De upplever inte heller att 

personal eller handläggare lyssnar. Här kan vi se ett samband med de resultat som 

framkommit i barnombudsmannens rapport (Bakom fasaden, 2011). Där tyckte ungdomarna 

att socialtjänsten är otillgänglig Socialhandläggarna antog däremot att ungdomarna hade det 

bra och hörde därför inte av sig. 

  

“Jag har inte fått tag i min handläggare på socialtjänsten när jag behövde dem.” (R 8) 

 



 

	   35	  

Rätten till information 
De flesta av ungdomarna har inte fått kännedom om den broschyren med information deras 

rättigheter.  

 Inte heller vid socialnämndens uppföljningsmöte på institutionen har ungdomarna fått någon 

broschyr. Sammanlagt har ungdomarna fått broschyren vid två av 38 tillfällen. Sju av nio 

ungdomar uppger att socialstyrelsen någon gång gjort ett tillsynsbesök under den tid de varit 

placerade. Socialstyrelsen har intervjuat fem av ungdomarna om förhållandena på 

institutionen.  

 

Sammanfattning resultat 
Vi har intervjuat nio stycken ungdomar. De har alla varit placerade vid 38 tillfällen 

sammanlagt. Sex av intervjupersonerna upplever att deras handläggare inte har varit lätta att 

få tag på. Två upplever att deras handläggare har varit lätta att få tag på och en upplever att 

handläggaren delvis har varit lätt att få tag på.  Tre av intervjupersonerna uppger att de inte 

känt sig delaktiga i de beslut som rört dem. Fyra av intervjupersonerna har känt sig delaktiga 

ibland. Två av intervjupersonerna har känt sig delaktiga under sin placeringstid. Sju av 

intervjupersonerna har aldrig fått någon information eller någon broschyr om sina rättigheter. 

Två intervjupersoner hade fått den vid ett tillfälle. Sammanlagt hade ungdomarna fått 

broschyren två av 38 gånger. Sju av nio intervjupersoner uppger att Socialstyrelsen någon 

gång har gjort en tillsyn under deras placeringstid. Fem av intervjupersonerna uppger att 

Socialstyrelsen har intervjuat dem om förhållandena på hemmet. Två av intervjupersonerna 

kände sig trygg med att säga det de ville. En intervjuperson kände sig lite rädd. Två 

intervjupersoner kände sig inte trygga med att säga det de ville 

Analys 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka om ungdomar som har varit placerade har kunskap 

om sina rättigheter och om de fått den information de har rätt till vid en placering på HVB-

hem eller på institution. Våra frågeställningar har handlat om delaktighet, tillgänglighet och 

rätten att komma till tals i utredningsarbetet och under pågående placering.  

I vår analys kommer vi att utgå ifrån Empowerment & paternalism samt ifrån ett makt och 

organisationsperspektiv. Vi kommer att dela upp analysen utifrån våra tre teman, 

Tillgänglighet, delaktighet och rätten till information.  
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Tillgänglighet 
Ungdomarna uppger att det inte upplever att deras handläggare på socialtjänsten är lätta att få 

tag på. Vi tolkar det som att det finns en förtroendebrist hos de unga. En av socialtjänstens 

uppgift är att skapa relationer med de unga. Vilket ungdomarna i vår studie upplever att de 

saknar. En av anledningarna till att det är så viktigt är för att socialarbetaren ska kunna förstå 

och reda ut vad det är den unge behöver (Meeuwisse,  S. 251). Ur ett organisatoriskt 

perspektiv nämner Meeuwisse att socialarbetare ofta är stressade och upplever att det inte 

hinner med. I empowerment teorin är det socialarbetarens uppgift att stärka den unge att ta 

makten över sitt eget liv (Askheim & Starrin, 2007) Det kan bli svårt för den unge att känna 

det stödet ifrån en socialhandläggare om deras upplevelse är att de inte är lätta att få tag på.  

En konsekvens av att ungdomarna inte upplever att handläggarna på socialtjänsten är 

tillgängliga skulle kunna innebära att ungdomarna inte vill dela sina funderingar och tankar. 

Om handläggaren hamnar i ett läge där ungdomen inte upplever att de inte bryr sig skapas det 

motsättningar hos ungdomarna som gör det svårt för handläggaren att jobba för att stärka den 

unges självkänsla och öppna upp för att stärka den unge att ta makten över sitt eget liv.  

Ungdomarnas upplevelse av otillgänglighet inom socialtjänsten kan kopplas till det Lipsky 

skriver (1980) om att organisationen i sig kan ha problem. Stressade socialsekreterare som har 

för många klienter är något som massmedia rapporterar om ofta.  Laila Billqvist skriver i sin 

avhandling (Rummet, mötet och klienten, 1990) om att socialsekreterare kan ta till olika 

avvärjningsstrategier för att hantera känslomässiga svårigheter. Socialsekreteraren kan t.ex. 

bli opersonliga och överdrivet formella i mötet med klienten, (a.a) Att stärka den unges känsla 

av egenmakt kan bli svårt om relationen blir alltför formell.  Ungdomarnas upplevelse, i både 

vår studie och i Barnombudsmannens rapport, är att socialtjänsten inte lyssnar och att 

handläggarna inte är tillgängliga.  

 

Ungdomarnas rätt att känna sig delaktiga 
Ungdomarnas rätt till delaktighet finns reglerat i 3kap 5§SOL och i 1§ LVU.  Vår studie visar 

att tre av de nio ungdomar vi intervjuat inte känt sig delaktiga alls under sin placeringstid. Två 

har känt sig delaktiga och fyra har känt sig delaktiga ibland. De ungdomar som inte känt sig 

delaktig alls delar uppfattningen att de inte känt det som att deras handläggare på 

socialtjänsten har lyssnat på dem. En av intervjupersonerna säger: 
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”Nej jag har inte haft någonting att säga till om på de ställena jag ska flytta till eller inget alls 

på de ställena jag bott”. Ett maktförhållande där ungdomen uttrycker att han/hon inte haft 

någonting att säga till om. Det behöver skapas utrymme på arbetsplatsen så att maktfrågor 

kontinuerligt diskuteras (Meeuwisse, 2006, s.260) 

En annan av intervjupersonerna säger: 

”Det har inte spelat någon roll om jag har förklarat situationen på de olika hemmen sett ut, 

utan de har i slutändan ändå bara bestämt att du ska vara där oavsett hur det ser ut” 

Utifrån ett paternalistiskt synsätt skulle man kunna förklara att ungdomarna inte känner sig 

delaktiga genom att socialhandläggarna anser att de bäst vet vad de här ungdomarna behöver. 

Därför anser de inte att de är nödvändigt att involvera ungdomarna i processen. Det 

paternalistiska synsättet, som utgår från att det finns en över och underordning där individen 

inte själva är förmögna att veta vad som är bäst för dem, blir tydlig. (Askheim & Starrin, 

2007, s. 66) En av intervjupersonerna uppger att hon inte känt sig delaktig när det kommer till 

vilket hem hon/han skulle placeras vid vittnar om att det skulle kunna finns ett paternalistiskt 

synsätt när det kommer till vissa beslut som tas. Oavsett om man som handläggare tror att 

man vet bäst vad den unge finns det sätt att hantera placeringar på så att den unge åtminstone 

upplever att han/hon är delaktig. De ungdomar som upplever att de har varit delaktiga har 

även fått information om sina rättigheter och upplever att deras handläggare har varit lätta att 

få tag på. Det verkar som att det finns ett samband mellan tillgänglighet och upplevelsen av 

delaktighet.  De två intervjupersoner som känt sig delaktiga och fått den information de har 

rätt till har varit placerade vid ett tillfälle vilket skulle kunna betyda att de inte varit lika 

utsatta som de övriga. En möjlig orsak till att de har så positiva upplevelser kan vara att de har 

en familj som stöttar och hjälper till i kontakten med socialtjänsten. Deltagande och inflytande 

är en grundläggande rättighet för alla barn och unga (Sallnäs, 2012, s. 238) Det betyder enligt 

Sallnäs att det inte finns några rimliga skäl att begränsa de placerade barnens rätt till 

delaktighet och inflytande (a.a). När man begränsar de placerade barnens rätt till delaktighet 

motarbetar man samtidigt deras möjlighet att ta tillbaka makten över sina eget liv. Det kan 

leda till att de riskerar att hamna i social uteslutning. I Empowerment teorin är nyckeln till 

framgång självbestämmande och öppenhet och syftar till att stärka ungdomarnas känsla av 

delaktighet i samhället (Giddens, 2007).   

  

Rätten till information 
Sju av nio intervjupersoner uppger att de inte har fått någon broschyr eller någon information 

om sina rättigheter under placeringstiden. Socialstyrelsen har tagit fram broschyren och det är 
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handläggarna på socialtjänsten som ska dela ut den. Utifrån paternalismen vet handläggaren 

vad det är ungdomarna behöver och om de vet sina rättigheter skulle det kunna ställa till det 

för handläggaren som skulle behöva göra ungdomen delaktig i alla de processer som rör 

ungdomen. Även rätten att komma till tals skulle kanske i vissa fall försvåra för handläggaren 

eftersom de då skulle vara tvungna att väga in ungdomen önskemål och tankar. Skulle man 

utgå ifrån att ungdomarna är experter på sina egna liv och att de i viss mån vet vad det är som 

fungerar för dem skulle informationen vara ett stöd både för handläggaren och för ungdomen 

eftersom det skulle kunna vara ett verktyg för handläggaren att kunna försäkra sig om att 

boendet som de placerar de unga på tar fast på den unges rätt att komma till tals och vara 

delaktig i de processer som rör henne/honom. Den broschyr som Socialstyrelsen har tagit 

fram till förmån för barn som placeras i samhällsvården kräver ett samarbete mellan olika 

myndigheter och om det uppstår makt eller revir strider i ett sådant arbete kan det innebära att 

klienten faller mellan stolarna och inte får det som den har rätt till. (Meeuwisse, 2006, s. 250). 

Laila Billqvist skriver i sin avhandling (Rummet, mötet och klienten, 1990) om att 

socialsekreterare kan ta till olika avvärjningsstrategier för att hantera känslomässiga 

svårigheter. Socialsekreteraren kan t.ex. bli opersonliga och överdrivet formella i mötet med 

klienten,  

 

Slutsats 
Den samlade bilden som vi har fått av ungdomarnas berättelser är att de inte får den 

information som de har rätt till och att Socialtjänsten inte är tillgängliga för ungdomarna när 

de behöver dem. Tillsynsreformen som trädde ikraft i januari 2010 är relativt ny men 

åtgärderna som syftar till att stärka barnens rätt har inte visat sig ge någon effekt. I vår studie 

kan man se att ingen av ungdomarna har fått den information de har rätt till så som 

socialstyrelsen har tänkt sig det. Ungdomar som placeras ska få information vid varje 

placeringstillfälle och även vid uppföljningsmöten. Det är socialtjänsten som bär ansvaret för 

att ungdomarna får informationen. Socialtjänsten ska försäkra sig om att ungdomarna har 

förstått vad informationen innebär. Vår studie visar att socialtjänsten inte gör det de ska när 

det kommer till spridningen av de ungas rättigheter vid placering på HVB-hem eller på 

institution. Ingen av ungdomarna i studien vet vart de ska vända sig om det uppstår 

missförhållanden. Det enda telefonnummer de har är till sin handläggare som sju av nio 

ungdomar upplever är svåra att få tag på. Slutsatsen man kan dra av det är att ungdomar som 
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far illa faktiskt inte har någonstans att vända sig om det uppstår problem. Sociala barnavården 

har varit opåverkad av den socialpolitiska diskussion som har förts om just rättigheter 

(Meeuwisse, 2007, s. 192) I vår studie skulle det förklara varför ungdomar idag inte får den 

information de har rätt till.  

Avslutande diskussion 
Det finns många anledningar till att diskussionen om ungdomars delaktighet och rätt till 

information är så stor. Dels vill vi inte ha en samhällsvård där vanvård och missförhållanden 

är vanliga inslag vid placeringar (Vanvårdsutredningen) dels vill vi att placerade ungdomar 

ska få samma förutsättningar som barn som växer upp under andra villkor har eftersom vi har 

ett kollektivt ansvar för de barn som befinner sig i samhällsvården. 

Alla utredningar vi har läst pekar alla åt samma håll, vi måste bli bättre på att tillgodose de 

ungas rättigheter. Men hur? Vad spelar en tillsynsreform för roll om inte systemet är tydligt 

med vem som har ansvar för vad. Socialtjänsten har fått i uppdrag att tillhandahålla 

informationen om de ungas rättigheter men enligt BO har de unga generellt sett ingen aning 

om vad deras rättigheter är. 

”vanvård i den sociala barnavården” (SOU 2009:99) visar på vilka konsekvenser 

myndighetsutövande kan få för enskilda individer. När vi inte ens kan tillgodose barn och 

ungas rätt till en trygg och god fostran är det dags att se över vad det är vi gör och varför. De 

flesta människor verkar vara överens om att det är viktigt att barnets röst hörs men hur och 

vem som bär ansvaret för att det faktiskt blir till verklighet verkar det råda delade meningar 

om. Tillsynsreformen om en samordnad tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvård 

som trädde i kraft 1:a januari 2010 är ett sätt att angripa problemet. I SoL 14 kap. 3§ står det 

”Det är alltid möjligt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att påtala ett 

missförhållande. Den möjligheten står öppen för envar”. När ett barn placeras utanför hemmet 

ska socialtjänsten tillhandahålla information om vart barnet kan vända sig om det uppstår 

missförhållanden på hemmet eller om den unge behöver råd och stöd. Socialstyrelsen har tagit 

fram en broschyr och tillhandahåller en telefonlinje dit ungdomar kan vända sig. 
 

Studien vi gjort visar att ungdomar fortfarande inte känner sig lyssnade på och att ungdomars 

rätt till information inte förändrats sedan tillsynsreformen som trädde i kraft den 1:a januari 

2010. Alla studier vi tittat på när vi gjort detta arbete har visat samma nedslående resultat. De 

ungdomar som befinner sig i denna utsatta position behöver vuxna och ett samhälle som står 
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på deras sida. Samhället måste medvetet gå in och förändra ett system som uppenbarligen inte 

fungerar, och åstadkomma förändringar som leder till att ungdomarna känner sig delaktiga. 

Ungdomarna i vår studie pekar på samma brister på de institutioner de bott på, bristen på att 

kunna vara delaktiga, otillgängliga handläggare och avsaknaden av information. Efter 

vanvårdsutredningen som kom till för att de barn som vanvårdades fram till 1990 skulle få en 

upprättelse tillkom tillsynsreformen som en del i arbetet att barn och unga ska få växa upp 

under trygga förhållanden.  

 

Därför har vi också i denna studie tagit upp empowerment begreppet, där ungdomen får se till 

sin egen förmåga, att kunna förändra sin livssituation och bygga tilltro till sig själva att ta 

egna initiativ. 

 

 Arbetet med ungdomar är ofta svårt då man måste förena frivillighet med kontroll. Men 

ungdomar som behöver tas hand om behöver både skydd och behandling, där har samhället en 

uppgift att stödja dem på deras väg mot vuxenlivet (Sallnäs, sid 293). De utmaningar som 

Sallnäs menar att barnavårdsarbetet står inför i framtiden är att kunna öka inflytandet hos barn 

och unga och stärka barnperspektivet inom den sociala barnavården. Men för att kunna det 

krävs det insatser både juridiskt och arbetet med att utbilda professionella (a.a. s.292).  

 

Barnombudsmannen årsrapport 2011, bakom fasaden, framkom att de unga inte känner att det 

har någonting att säga till om i de beslut som rör dem och att de inte vet vad deras rättigheter 

är. En möjlig orsak skulle kunna vara att det finns en konflikt mellan ett långsiktigt och ett 

kortsiktigt perspektiv där det kortsiktiga i dagsläget verkar segra Med det menar vi att det kan 

vara problematiskt för HVB-hemmen att förändra sin struktur och att den information och de 

rättigheter som de unga har skulle kunna röra till det i den dagliga verksamheten. Ungdomar 

som helt plötsligt får reda på att de har rättigheter som det inte vet om skulle kunna leda till 

uppror på hemmen. Det kan vara en anledning till att informationen ”glöms” bort och man 

fortsätter arbeta som man alltid har gjort och förlitar sig på sin egen erfarenhet av vad 

ungdomar mår bäst av. Att människovårdande organisationer är svårföränderliga och att 

arbetsbördan inom socialtjänsten och inom omsorgen över lag är stor skulle kunna vara en 

orsak till att det nya sättet att se på barns rätt till delaktighet inte hinns med utan man kör på 

som man alltid har gjort i tron på att man vet att det man gör är bra nog. Socialstyrelsen har 

fått kritik för deras sätt att arbeta med tillsynsuppdraget. Kritiken har handlat om att 
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utredningar tar för lång tid och att man inte hinner med att besöka HVB-hemmen två gånger 

om året som man ska. 

Den renodlade tillsynsmyndigheten som tillsätts i år är ett resultat av socialstyrelsens 

misslyckande och ett steg i rätt riktning. Samtidigt behöver man komma ihåg att normer och 

värderingar som råder i samhället även påverkar huruvida vi ser på barn som autonoma eller 

inte. Det finns även risker med att lägga över för mycket ansvar på de unga. En av riskerna 

med att se barn som för självständiga är att man lätt kan missa behovet av stöd och 

vägledning och lägga för mycket ansvar på den unge. Det är en balansgång mellan det vuxna 

ansvaret och de ungas rätt att komma till tals och känna sig delaktiga. Men det förändrar inte 

det faktum att barn har rätt att få information om sina rättigheter. Vi professionella måste 

kunna hantera att barn gör motstånd och motivera de gånger vi behöver ta avstamp ifrån den 

unges egen vilja.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Informerat samtycke 

Undersökning av Ungdomars rätt till information vid placering på 
HVB-hem 

Syftet med studien 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien och 
är intresserad av att delta. Jag har informerats om att mitt deltagande 
är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att ange något 
skäl. 

Ingen ersättning utgår för deltagandet. Genom min underskrift 
samtycker jag till att min intervju spelas in och skrivs ut och att 
resultatet används i vetenskapliga publikationer. 

 

Datum:__________________________________________________ 

 
Namn:___________________________________________________ 

 

Telefonnummer:___________________________________________ 

 

Frågor och information 

Kontakta gärna oss med eventuella frågor. Ansvariga för studien är: 

Maria Lie, Socionomstuderande, tel. 0704-833434 
marialie76@hotmail.com. 

Hanna Åberg, Socionomstuderande tel. 0707-993982 

Hanna.aberg@student.esh.se. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide ungdomarna 
 

1. Hur gammal är du?  

2. Hur länge har du varit placerad vid HVB-hem?  

3. Hur gammal var du första gången du blev placerad? 

4. Har du varit placerad tidigare?  

5. Om ja, hur många gånger?  

6. När du placerats har du fått någon broschyr om vilka rättigheter du har?  

7. Har du fått något 020-nummer dit du kan vända dig om det uppstår missförhållanden eller 

om du behöver råd och stöd?  

8. Har du vid uppföljningsmöten med socialtjänsten fått någon broschyr om dina rättigheter? 

9. Har du vid uppföljningsmöten med socialtjänsten fått något 020 - nummer dit du kan vända 

dig om det uppstår missförhållande eller om du behöver råd & stöd? 

10. Har Socialstyrelsen gjort någon tillsyn på HVB-hemmet/hemmen medan du varit 

placerad?  

11. Om ja, Intervjuade Socialstyrelsen dig om förhållanden på hemmet? Tror det  

12. Om ja, kände du dig trygg med att säga det du ville?  

13. Upplever du att din/dina handläggare på socialtjänsten har varit lätta att få tag på?   

14. Upplevde du att du fick din röst hörd när du varit placerad? Nej jo frivilliga placeringar 

men inte på behov. 

15. Om inte, på vilket sätt?  

15. Upplever du att du har varit delaktig i de beslut som rört dig?  

16. Om inte, på vilket sätt har du inte varit delaktig? 
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