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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till personalen på de HVB där studien har utförts. Tack för ett 

trevligt bemötande och för att ni har varit hjälpsamma, utan er medverkan hade denna 

studie inte varit möjlig att utföra.  

Vi vill även tacka vår handledare, Aimée Ekman, som har varit tillgänglig hela tiden samt 

gett oss vägledning, råd och stöd genom hela uppsatsprocessen. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate to what extent young people, from the staff’s 

perspectives, are able to participate in their care placement. In order to reach the 

purpose, 11 individual interviews with treatment staff and institution managers at 

residential care homes have been conducted. Based on the interview material, a thematic 

analysis has been implemented. The results show that the staff work to involve young 

people, though within certain set limits. The result also shows that the staff motivates the 

youngsters to bring them ”on the same track". Furthermore, it appears that the staff 

often seems to be under the impression that they make the young people more involved 

than the results show. The thematic analysis will also be related to Arnstein's 

participation ladder (1969) and Shier's participation ladder (2001). 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning ungdomar, ur personalens 

perspektiv, har möjlighet att vara delaktiga i sin vårdplacering. För att uppnå detta syfte 

har 11 individuella intervjuer med behandlingspersonal samt verksamhetschefer på HVB 

utförts. Med utgångspunkt i intervjumaterialet har sedan en tematisk analys genomförts. 

Resultaten visar att personalen arbetar för att delaktiggöra ungdomarna, dock inom vissa 

uppsatta ramar. Resultatet visar även att personalen motiverar ungdomarna för att få med 

dem ”på tåget”. Vidare framkommer det att personalen ofta verkar vara under intrycket 

av att de gör ungdomarna mer delaktiga än resultatet visar. Den tematiska analysen 

kommer även att kopplas till Arnsteins delaktighetsstege (1969) samt Shiers 

delaktighetsstege (2001). 

 

Nyckelord: 

HVB, personal, delaktighet, motivation, ungdomar 
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Inledning  

“I varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad, att få växa upp under 

trygga förhållanden med närvarande vuxna och att få utvecklas i sin egen takt utifrån sina 

egna förutsättningar” (Socialstyrelsen, 2014).   

Enligt 3 kap. 1 § 1 st socialtjänstförordningen (2001:937) är hem för vård eller boende 

(HVB) en heldygnsinsats som erbjuder bland annat barn och ungdomar, som av olika 

skäl inte kan bo hemma, ett boende. Ett HVB är en organisation som arbetar med 

behandling, omvårdnad, stöd och fostran och kan rikta sig till flera olika målgrupper. 

Studien kommer att beröra HVB för ungdomar i åldern 13-20 år.   

Den grundläggande principen om barnets bästa återfinns i barnkonventionens artikel 3 

(Unicef, 1989). Barnets bästa har länge funnits som grundsyn i den svenska 

lagstiftningen, särskilt i den familjerättsliga regleringen (SOU 1997:116). Artikel 12 i 

barnkonventionen lyfter fram vikten av att barn har rätt att få sin röst hörd i alla frågor 

som rör barnet (Unicef, 1989). Med dessa riktlinjer i bakhuvudet är det intressant att se 

hur praktiken beskrivs inom HVB. I denna kvalitativa studie har författarna valt att 

fokusera på personalens uppfattning av barnens möjlighet till delaktighet under 

vårdvistelsen.  

För att utveckla och förbättra ungdomars möjlighet till delaktighet är det viktigt att olika 

aktörer såsom föräldrar, lärare, socialtjänsten samt vårdpersonal samarbetar och lyssnar 

till ungdomarna för att bättre kunna möta deras behov. Med kunskap om delaktighet och 

dess påverkan, ur personalens perspektiv, bidrar denna studie till en ökad förståelse för 

ungdomars delaktighet inom HVB. Med studiens resultat önskas en utveckling av 

förståelse för hur personalen arbetar samt hur delaktiga ungdomarna får möjlighet att 

vara i dagsläget. Genom att studera yrkesverksammas perspektiv på i vilken utsträckning 

ungdomar har möjlighet att påverka sin egen vård på heldygnsinsatsen kan bristfälliga 

rutiner uppdagas och ett förbättringsarbete påbörjas, vilket skulle vara relevant för socialt 

arbete. 
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur HVB-personal resonerar kring placerade 

ungdomars möjlighet att vara delaktiga i sin vårdplacering. 

 

Frågeställning  

• Hur beskriver personalen ungdomarnas möjligheter och begränsningar? 

• Hur och med vilket syfte beskriver personalen att de arbetar med att delaktiggöra 

ungdomar på HVB? 

 

Bakgrund 

Svensk lagstiftning och barnkonventionen   

År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter och 1990 

skrev Sverige under konventionen. Därmed förväntas dess regleringar genomsyra alla 

beslut som rör barn. Barns rätt till skydd, tillhandahållande och deltagande är tre aspekter 

som ligger i fokus, och syftet med konventionen är att stärka barns roll i samhället 

(Heimer & Palme, 2015). Ratificeringen av konventionen ger möjlighet till en 

mångdimensionell syn på barns rätt i samhället samt att den påverkar forskning och 

politiska reformer som syftar till att främja barns välfärd. Trots att Sverige är i framkant 

med att stärka barns röst i samhället har ratificeringen haft en liten inverkan på barns 

rättigheter gällande deltagande i förfaranden som direkt berör dem (Heimer & Palme, 

2015). Artikel 12 i barnkonventionen berör barnets rätt till att bli hörd och rätten till att 

uttrycka sin mening om allt som berör hen själv (Unicef, 1989). Enligt artikel 12 ska barn 

ges möjlighet att vara delaktiga i de beslut som fattas kring dem själv och utifrån mognad 

och ålder ska barnets åsikter inhämtas och beaktas. Heimer och Palmers (2015) skriver 

om att barnets ställning har stärkts främst när det gäller skydd för barnet. Barn i utsatta 

situationer kan fortfarande inte garanteras en laglig rätt till att komma till tals i mötet med 

myndigheter, utan ges endast informella möjligheter genom att höras av exempelvis 

socialtjänsten. Vårdnadshavarens ord väger däremot fortfarande tyngst i kontakt med 

exempelvis myndigheter. 
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Forskning kring barns delaktighet visar att barnperspektivet och barnets perspektiv har 

blivit allt mer centralt i samhället (Andersson, 2008). Dessa två perspektiv har olika 

utgångspunkter, där barnperspektivet utgår från att genom samlad kunskap om barn, ska 

vuxna kunna handla utifrån ett barnperspektiv och på så vis beakta barnets bästa. Barns 

perspektiv handlar istället om barnets egen upplevelse och förmedlade erfarenheter 

(Andersson, 2008). Trots att synen på barn som ”sociala aktörer” råder i samhället är 

deras röster begränsade och enligt Lagerlöf, Sallnäs och Wiklund (2010) näst intill ohörda 

i forskning. Att se barn som ”aktiva aktörer” innebär att de är individer med rätt till, samt 

kompetens till, att bli hörda. De har även en förmåga att vilja och kunna påverka sin 

sociala tillvaro samt att fatta självständiga beslut (Lagerlöf, Sallnäs & Wiklund, 2010). Att 

tillskriva aktörskap för barn är dock komplext, då barn är i en stark beroendesituation till 

vuxna, såsom föräldrar, institutionspersonal, myndighetspersoner, lärare och så vidare. I 

socialtjänstlagen 1 kap. 1 § 1 st (2001:453) återfinns grundläggande principer som 

socialtjänst ska tillämpa. Ett mål inom denna lag är att på en demokratisk grund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, lyfta jämlikhet i levnadsvillkor samt att 

aktivt arbeta för medborgares deltagande i samhällslivet. Detta mål ska utföras med ett 

hänsynstagande för individens rätt till självbestämmande och integritet. Vidare i 

socialtjänstlagen 1 kap. 2 § 2 st framgår det att vid ingrepp som berör barn ska barnets 

bästa särskilt beaktas. Enligt svensk lag ses barn som individer under 18 år. I fall där barn 

är i behov av vård eller behandlingsinsats ska den avgörande faktorn vara barnets bästa. 

Vad exakt principen om ”barnets bästa” innebär är dock komplext och svårdefinierat; det 

saknas en närmare definition av begreppet (Schiratzki, 2005). Författaren menar att 

barnets bästa ska ses som ett ”öppet koncept”, vilket med andra ord innebär att 

begreppet ska tolkas med utgångspunkt i en helhetsbedömning av barnets situation. Det 

finns emellertid två grundläggande tankar som konventionen präglas av; ”Att barn har 

fullt och lika människovärde och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd” 

(SOU 1997:116). 

 

LVU 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som är 

avsedd att komplettera socialtjänstlagen gällande insatser som berör barn och unga upp 

till 20 år. Detta förutsatt att samtycke inte går att inhämta från vårdnadshavarna, eller den 

berörde själv efter att hen fyllt 15 år. Vård enligt denna lag ska beslutas enligt 2 § om det 
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finns påtaglig risk för den unges hälsa eller att den unges utveckling skadas på grund av 

fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet. Vård kan också beslutas enligt 3 § om den unge utsätter sin 

hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas, exempelvis, missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslighet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

 

HVB – en del av välfärdssamhället 

Välfärdssamhället är en statlig verksamhet som ser till att medborgarna i samhället kan ta 

del av dess trygghetssystem (Lagerlöf, Sallnäs & Wiklund, 2010). Författarna menar att en 

del av välfärdssamhället omfattar kommunens sociala barnavård, där bland HVB. 

Institution för vård eller boende riktar sig mot unga som är i behov av vård och 

behandling på en annan plats än det egna hemmet. Kärnan inom HVB är att dessa barn 

och ungdomar ska få möjlighet att bättra sina livschanser via dygnsvård, avskilda från 

sina föräldrar (Lagerlöf, Sallnäs & Wiklund, 2010). Ideologin för HVB har funnits i flera 

år, skriver Bergman (2011), och boendeformen gick tidigare under benämningen 

fosterhem. Förr i tiden låg fokus på vårdhemmets renlighet, mat samt materiella 

förhållande inom hemmet. Numera läggs det mer vikt på atmosfär och hemkänsla. Enligt 

Bergman (2011) ligger fokus idag på den psykiska hälsan samt på relationer, i jämförelse 

med förr då fokus mestadels låg på det materiella. Lagerlöf, Sallnäs och Wiklund (2010) 

beskriver det sociala stödet som en levnadskomponent. Dessa barn och ungdomar har 

olika svårigheter och bär med sig olika problem; barnen och ungdomarna lever sällan 

med sina anhöriga och många har varit med om flera förflyttningar mellan olika 

dygnsvårdsinsatser. Det blir därför viktigt för HVB-personal att arbeta på ett utjämnat 

sätt som tillgodoser barnets behov genom stöd och vägledning. Denna form av socialt 

stöd, förklarar författarna, är en miniminivå för samhällsvård. 

 

Svensk familjepolitik 

Den svenska familjepolitiken befinner sig under den svenska välfärden där det långsiktiga 

målet är social integrering (Arve-Parés, 1994).  Den allmänna välfärdspolitiken syftar till 

en grundregel om jämställdhet samt individuella rättigheter. Den bygger också på en 

utgångspunkt där föräldrarna bär på ett ytterst ansvar för barns liv och utveckling. 
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Utvecklingen av familjemönster och familjekretsen har förändrats drastiskt den senaste 

tiden. I samband med familjeåret 1994 skapades en förändring på familjemönster och 

familjerelationer i den västerländska världen (Arve-Parés, 1994). Förändringen ger sig till 

känna i form av bland annat fler familjeseparationer och familjeombildningar, ökad 

yrkesmässig rörlighet, färre familjemedlemmar och längre livstid. Arve-Parés (1994) 

påpekar att föräldraskapet blivit mer ansträngt idag och är mer beroende av yttre stöd för 

barns uppfostran. I samband med förändringarna har den svenska familjepolitiken växt 

och förändrats. Familjepolitiken i Sverige förespråkar barnets bästa i centrum där syftet 

är att ge stöd till föräldrar i samband med barnets uppväxt, oavsett vilken familjesituation 

de befinner sig i. Jämfört med internationell familjepolitik ger den svenska 

familjepolitiken ett mycket mer omfattande stöd till barnfamiljer. Den svenska 

familjepolitiken fokuserar på att möjliggöra kombinationen av familj och förvärvsarbete, 

vilket har lett till att de ekonomiska förutsättningarna för att skaffa barn förbättrats (Ds, 

2001:57). 

 

Rättigheter enligt inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Enligt inspektion för vård och omsorg (2017) har ungdomar som bor på ett HVB rätt att 

få veta varför hen har placerats på boendet. Ungdomen har även rätt till att vara delaktig i 

planeringen, såsom exempelvis hur länge ungdomen ska bo på boendet samt vart hen ska 

flytta efter vårdtiden. Ungdomen har även rätt att veta vem som är hens 

socialhandläggare, samt hur hen kan kontakta handläggaren. Vidare framgår det i IVO:s 

dokumentation (2017), att den ungdom som bor på ett HVB har rätt att säga sin åsikt 

och få sin röst hörd, samt att ingen bestraffning är godtagbar. Individen som är inskriven 

på boendet har dessutom rätt att veta vad personalen skriver om hen, rätt att fråga när 

hen vill veta mer eller inte förstår det som skrivs. Ungdomen har även rätt att påpeka om 

de menar att något inte stämmer i personalens skriftliga utsagor. 

 

Processen till HVB 

När ett barn, en ungdom, en förälder eller någon annan utomstående gör en anmälan 

eller ansökan till socialtjänsten, gör socialhandläggaren en bedömning om huruvida en 

utredning ska inledas eller inte. Om ett beslut om utredning tas, påbörjas en 
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utredningsplan där barn och vårdnadshavare är delaktiga. Vid det första steget beskrivs 

utredningen för barnet samt vårdnadshavare och handläggaren redogör för vad som ska 

göras framåt. Socialhandläggaren träffar barnet både ensam och tillsammans med 

vårdnadshavare. Den yrkesverksamme tar sedan kontakt med utomstående aktörer, 

såsom skola eller andra betydelsefulla personer omkring barnet. Socialtjänstlagen 11 kap. 

5-6 § § säger att när en utredning påbörjas får vårdnadshavare och det berörda barnet ta 

del av utredningen via till exempel journalanteckningar, skriftlig dokumentation eller 

telefonsamtal. 

När utredningen är klar görs sedan en bedömning av socialhandläggaren och ett beslut 

fattas. Ett beslut kan exempelvis vara att vårdnadshavarna och barnet behöver stöd; i 

sådana fall kommer socialtjänsten och familjen överens om vilken typ av stöd som är 

lämpligt för just den berörda familjen. De olika stöd som finns är bland annat 

familjebehandling, ungdomsbehandling, kontaktfamilj eller kontaktperson. Utredningen 

kan ha påvisat att barnet inte kan bo hemma under en kortare eller längre period; vid 

sådana tillfällen erbjuds familjehem eller institution, antingen i ett samråd med 

vårdnadshavare eller enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Om det därefter skulle visa sig att vårdnadshavarna eller barnet inte är tillfredsställda med 

beslutet kan det överklagas, detta måste dock ske inom tre veckor från och med mottaget 

beslut enligt socialtjänstlagen och förvaltningslagen (1986:223). 

BBIC, Barns Behov I Centrum, är en metod som är genomgående i utredningsarbetet 

inom socialtjänsten samt vid dokumentation på HVB. Som namnet synliggör, så bygger 

BBIC på att beakta barnets behov först samt att det ska stå i centrum för insatsens 

utformning, vilken går i linje med barnkonventionen samt Sveriges lagstiftning. Det ska 

finnas likvärdiga möjligheter för alla barn där individens resurser och svårigheter 

identifieras. Ett samarbete mellan barnet och familjen är viktigt i processen, likaså är 

samverkan mellan myndigheter vid utredning och bedömning av insatser en viktig 

byggsten. Utredningen är utgångspunkten för planering och uppföljning av insatser 

(Socialstyrelsen, u.å.). BBIC används som struktur för utförande av vårdplan, 

genomförandeplan, uppföljning samt dokumentation. Socialhandläggare ansvarar för att 

en vårdplan upprättas och utifrån den skrivs sedan en genomförandeplan av 

behandlingspersonal och ibland inkluderas även ungdomen själv. 
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Tidigare forskning 

Resurser och arbetsförhållanden 

Lagerlöf (2012) har studerat tillgångar och brister för unga i åldern 13-18 år som varit 

placerade i samhällsvård, bland annat på HVB, sedan minst ett halvår tillbaka. 

Resurstillgångar och brister har studerats via analys av skolgång, fritid och 

kamratrelationer. En jämförelse har gjorts mellan de barn som är placerade på dygnsvård 

och de barn som bor hemma med sina vårdnadshavare. Jämförelserna baseras på data 

från Barn- ULF, 2004/2005 som Statistiska Centralbyrån ansvarar för. Lagerlöfs (2012) 

studie belyser att kommunen ansvarar för att barn och ungdomar får en HVB-placering. 

Uppgiften som HVB-personal har är att ansvara för barns dagliga tillvaro. Det vill säga 

att medarbetarna ska se till att de barn som boendet ansvarar för ska få sina grundliga 

behov tillgodosedda. Exempel på dessa behov är bland annat mat, kläder och fritid. De 

barn och ungdomar som växer upp i ett HVB har oftast fler vuxna inblandade under sin 

uppväxt och i sin vardag jämfört med barn som växer upp i en familj som består av 

mamma och pappa eller endast ena föräldern (Lagerlöf, 2012). Lagerlöf (2012) skriver att 

omkring ett barn per skolklass har varit placerat på HVB eller familjehem. 

 

HVB i Tyskland 

HVB i Tyskland varierar kraftigt och bostadsinrättningarna består oftast av fyra eller fem 

avdelningar där det bor 6-8 pojkar och flickor i blandade åldrar (Babic & Pluto, 2007). 

Personalen på behandlingshemmen arbetar i skift i grupper om 4-5 anställda. I Tyskland 

kan HVB antingen bestå av små grupper och grunda sig på en familjeformad struktur, 

exempelvis barnbyar, eller så kan HVB:t vara integrerat i ”normala” bostadsområden 

som inte är kopplade till en större anläggning. Ungdomarnas vardagsliv kombineras med 

pedagogiska och terapeutiska behandlingar för att uppnå målen; att antingen säkerställa 

deras hemkomst till familjen, eller för att förbereda dem inför flytt till en annan familj. 

Om varken hemkomst till familjen eller flytt till en annan familj är möjligt erbjuder 

HVB:t även långtidsvård för att förbereda ungdomen för självständigt boende. Att 

ungdomen ska få återgå till sin familj är att föredra; både för ungdomens skull, men även 

ur en ekonomisk synvinkel, dock så ses alla tre mål som ekvivalenta (Babic & Pluto, 

2007). Barn- och ungdomsverksamhetslagen i Tyskland är utformad för att uppmuntra 

barn och ungdomars delaktighet, dock så anger den inte delaktighetens form och 
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omfattning. Då omfattningen inte är lagstadgad hanterar vårdhemmen själva eventuella 

klagomål som kan uppstå, därför är frågan om delaktighet inte stor vid inspektioner och 

övervakningar av HVB-hemmen. Författarna (2007) skriver att intresset för barn och 

ungdomars delaktighet inom HVB har ökat under senare tid, men få empiriska studier 

har gjorts då debatten fortfarande är i ett tidigt skede. Yrkesverksamma och forskare är 

dock överens om att delaktighet dels är en grundläggande rättighet för barnet, men även 

centralt för en bra behandlingsvård (Babic & Pluto, 2007). 

 

Socioekonomiska förutsättningar 

I artikeln ”The material side of foster care Economic and material resources among foster carers and 

foster youth in Swedish child welfare” skriver Wiklund och Sallnäs (2010) att de flesta studier 

rörande fosterbarn har fokuserat på barnets utveckling och den långsiktiga anpassningen. 

Färre studier har riktat fokus mot de ekonomiska perspektiven samt hur ekonomi 

påverkar barnets omedelbara välfärd. Artikeln analyserar ekonomiska resurser för barn 

över 11 år som har befunnit sig inom fostervård i minst sex månader. 

Kvalitativa jämförelser mellan vårdgivare och vårdnadshavare till barn som placerats i 

vård pekar på att vårdgivare tenderar att ha aningen bättre ekonomiska samt materiella 

resurser (Wiklund & Sallnäs, 2010). Dessutom har vårdgivarna bättre ekonomi då de får 

ersättning för det jobb de utför då pengarna bland annat går till vårdomsorgen. 

Resultaten visade att materiella samt ekonomiska resurser och förutsättningar inom HVB 

i Sverige antingen ligger på samma nivå som i den allmänna hemmabosatta befolkningen, 

eller till och med högre. Hos familjer med lägre socioekonomisk status tyder detta på att 

barnet har det bättre ställt ekonomiskt och materiellt inom fosteromsorgen jämfört med 

den hemmavarande situationen. Även om resurser inte är den viktigaste punkten eller det 

enda kriteriet för att bedöma vårdomsorg menar Wiklund och Sallnäs (2010) att 

tillgången till värdfärdsresurser förbättrar barnets levnadsförhållanden. 

Det går att urskilja ett mönster bland barn och ungdomar som är i behov av 

samhällsvård; den socioekonomiska positionen samt vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

har visat sig ha en viss påverkan. Lagerlöf (2012) exemplifierar med förskolebarn som är 

uppväxta med en lågutbildad och arbetslös ensamstående mor och som är i behov av 

försörjningsstöd. Dessa barn löper större risk att hamna i en dygnsvårdsplacering; ett av 

sju barn i dessa situationer blir placerade inom samhällsvård. Barn som växer upp med 
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två vårdnadshavare i samma boende samt där vårdnadshavarna är välutbildade har större 

chans att inte bli dygnsvårdsplacerade; risken att dessa barn blir placerade är en på 

tvåtusen (Lagerlöf, 2012). 

 

Det professionella arbetet 

För att kunna delaktiggöra ungdomarna är det viktigt att ha en förståelse för det 

professionella arbetet inom HVB; för att uppnå delaktighet kan det professionella arbetet 

på så vis ses som en resurs. 

Liljegren och Parding (2010) förklarar det professionella arbetet som rättigheter och 

skyldigheter för personal på HVB; via regler och rutiner kan verksamheten formalisera 

arbetet. Formalisering av arbetet kan bland annat beröra arbetsuppgifterna som i sig kan 

skapa problem för verksamheten. Exempelvis kan dess status för professionen minska, 

då krav på utbildning kan tonas ner på grund av en hög nivå av formalisering. En annan 

problematik kan uppstå i arbetets komplicerade karaktär där medarbetarna kan ha en 

uppfattning på hur verksamheten ska bedrivas på bästa sätt, medan organisationen har en 

annan syn på det. 

Benämningen professionellt arbete omfattar även ansvar och tillit (Liljegren & Parding, 

2012). För att kunna ta ansvar som arbetare krävs en form av handlingsutrymme. Tillit 

hör till då man som yrkesprofessionell utstrålar kunskap i sin arbetsroll och sköter 

klienten samt arbetsprocessen på ett idealiskt och lämpligt sätt. Författarna nämner dock 

att ordet tillit kan definieras på olika sätt; tillit inom ett visst arbete kan motsvara ett 

förtroende för att personalen sköter sitt yrke utan att någon övervakar dem. Tillit kan 

även kännetecknas som förväntningar; en part, exempelvis klienter och patienter, 

överlåter utförandet av uppgifter till en annan part, den yrkesprofessionella. Tillit och 

ansvar kommer med andra ord såväl uppifrån, via staten, som nerifrån, via klienter 

(Liljegren & Parding, 2012). 
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Omsorg 

Eftersom ungdomar på HVB av olika anledningar inte kan bo hemma är det 

betydelsefullt att ha kunskap om ”omsorg” och dess inverkan, då bristande omsorg kan 

vara en anledning till att ungdomarna är placerade på HVB. 

”Omsorg” är en betydelsefull grundsyn som förknippas med barnens omvårdnad. Lynch 

(2007) förklarar att omsorg kan innefatta två perspektiv; ena perspektivet berör omsorg 

som en allmänmänsklig aktivitet, det andra perspektivet förklaras som ett arbete för 

institutionspersonal. Benämningen ”omsorg” innefattar både en primär och en sekundär 

omsorg. Det som avgör om omsorgen är primär eller sekundär är relationen mellan den 

som ger och den som tar emot omsorgen. Däremot kan inte omsorg som ersätts med 

betalning bli primär då omsorgen inte ges utifrån tillit och relationer. Den omsorg som 

erbjuds inom dygnsvård kan vara väldigt god, men den ges dock i samband med avtal 

och betalning och representerar alltid något annat (Egelund & Jakobsen, 2009). Egelund 

och Jakobsen (2009) menar att personal inom institutionsverksamhet befinner sig mellan 

verklighet och ideal. I bästa fall ger personalen omsorg som kan likställas med den som 

föräldrar ger till sina barn men i det verkliga livet förekommer det hinder för detta. Dessa 

hinder kan bland annat vara budgetrelaterade, relaterade till arbetsscheman samt till 

personalomsättning. Något som är mer relevant är att se omsorg som en bidragande 

faktor som ger barn samhörighet i sina relationer till olika miljöer, samt att ge den rätta 

känslomässiga hjälpen för att barn ska kunna komma över olika hinder i livet. 

Barnombudsmannen (2011) har gjort en omfattande rapport av ungas uppfattning om 

sin placeringstid, där bland annat personalens bemötande framställs som en faktor för 

hur vården upplevs. De unga benämner personalens närvaro, förmåga att lyssna samt att 

försöka förstå dem som viktiga faktorer för att placeringen ska upplevas givande. 

Bemötande kan inkluderas i begreppet omsorg och i den bästa av världar möjliggör 

institutionstiden en utveckling av omsorg som barnen inte hade kunnat få på annat sätt 

(Egelund & Jakobsen, 2009).  

 

Familjehemsmiljö 

För att få ungdomarna att känna sig tillfreds med sin vårdvistelse är det viktigt att HVB:t 

strävar efter att efterlikna en familj för att skapa en god hemmiljö. 
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I Institutionsvård för barn och ungdomar – Att vara som en familj skriver Marie Sallnäs (2016) att 

nästintill hälften av de barn som socialtjänsten placerar i vård inleder behandlingen på ett 

HVB. Detta innebär att andra än barnets biologiska familj har det dagliga ansvaret 

beträffande vård och tillsyn. Sallnäs (2000) beskriver en strävan efter att institutionsvård 

för barn och unga ska efterlikna en familjehemsmiljö då familjehemmet ses som den 

insats som är av ”bäst” karaktär för god vård. Enligt Sallnäs (2012) innefattar ordet 

”familj” även en naturlig miljö för barn att befinna sig i och det är ”familjen” som skapar 

ett hem. Just av den anledningen är tanken att barn som inte kan bo hemma ska bo i en 

snarlik miljö. Även om en institution med dygnsvård har likheter med en familj innebär 

det inte att de faktiskt blir en familj. 

En svensk fallstudie har gjorts på ett HVB där uttrycken ”som en familj” och 

”familjehem” analyserats; uttrycken hade olika innebörd beroende på om barn eller 

personal blev tillfrågade (Sallnäs, 2003). Enligt barnens förklaring skulle uttrycken 

innebära att personalen skulle gå längre och utanför sina arbetsramar samt ha en starkare 

relation till barnen än vad handlingsutrymmet i deras profession tillät. En förklaring till 

detta kan vara att barnen önskade en primär omsorg av personalen på HVB-hemmet 

(Sallnäs, 2003). Personalens syn skilde sig dock från barnens, då de noga understrukit ”vi 

är inte barnens föräldrar”. De menade att trots att vardagslivet organiserades som en 

familj och att de uppträdde som en familj, betydde inte det att de alla var en familj. På 

grund av detta menade personalen att de gav en sekundär omsorg, inte en primär. 

Personalen menade, som tidigare nämnt, att det ligger en spänning i att, mot betalning, ge 

sekundär omsorg då arbetet innefattar relationella och personliga aktiviteter som tyder på 

primär omsorg. 

Liknande dilemman har påvisats inom familjehemsvården, men med skillnaden att inom 

familjehem finns ”familjen” redan där som en ”riktig familj”. Detta till skillnad från 

institutioner som bedriver en yrkesmässig vård eller behandling och som mer eller 

mindre är en tillgjord existens för att efterlikna en familj (Sallnäs, 2012). 

Utifrån den grundläggande behandlingsformen i familjehem och institutioner som är att 

efterlikna en ”naturlig familjemiljö” kan en tydlig skillnad tydas mellan de olika 

placeringsformerna. En institution förväntas bedriva en yrkesmässig verksamhet, vilket 

ett familjehem inte behöver göra. Ett familjehem har också en mer naturlig utgångspunkt 

i familjekonstellationen av vad en ”naturlig familjemiljö” eftersträvar, medan en 
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institution har personal med arbetstider samt flera andra boende med annan problematik 

att förhålla sig till. Bidragande faktorer till hur personalen upplever familjehemsliknelsen 

är graden på utbildning hos personalen samt om institutionen arbetar utifrån etablerade 

teorier och grader. Avsaknad av yrkeskompetens samt teori/metod visade på en högre 

upplevelse av familjehemsefterliknelse. En annan faktor var antalet personal; ju färre 

personal, desto mer känsla av familjehemsliknelse samt huruvida personalen såg sig själva 

som föräldraersättare mer än föräldrakomplement. Tanken kring att institutioner ska 

efterlikna ett familjehem går isär, som tidigare nämnt, av att institutionen förväntas 

bedriva vården yrkesmässigt. Institutionen hamnar därför i någon form av mellanland där 

en ”naturlig familjemiljö” blir svår att uppnå. Sallnäs (2016) menar att det i grund och 

botten är omöjligt att få ett HVB att efterlikna en familj eller ett familjehem då ett HVB 

kort och gott inte är en familj till sin natur. Det som utmärker en institution är bland 

annat den makt som institutionen har om något speciellt inträffar eller om en 

krissituation uppstår; en makt som normalt inte finns i en familj eller i ett hem (Sallnäs, 

2016). 

 

Barns upplevelse 

I Skoogs (2013) studie om ”barns upplevelser av instabil samhällsvård” har barn i åldern 

8-18 år intervjuats kring deras uppfattning om varför vården runt deras placering var 

instabil. Studien påvisar att barn ofta upplever att placeringen skett hastigt och att de inte 

förstod varför de blivit placerade. De beskriver också att de inte fått placeringen 

förklarad för sig och barnen kände sig delvis lurade till att komma till socialkontoret. 

Trots insikter om problematiken i hemmet kunde de inte förstå att det skulle leda till en 

placering. Barnen såg inte situationen som problematisk, utan mer som en del av deras 

vardag. Den plötsliga placeringen kunde också upplevas som att socialtjänsten inte hann 

med att matcha barnet med familjehemmet eller HVB-hemmet. Detta kunde leda till att 

barnet upplevde att hen inte passade in i vårdmiljön eller att personal på boendet inte 

kunde hantera hens problematik. Majoriteten av de intervjuade barnen önskade att 

socialhandläggaren hade lyssnat på deras önskemål och gjort en mer individuell 

bedömning kring barnets placering. De barn som upplevde att de blev lyssnade till kände 

generellt sett att vården varit bättre vilket påvisar, enligt Skoog (2013), att barnets 

delaktighet har en viktig inverkan på hur vården upplevs. Barnen var placerade på frivillig 

basis enligt socialtjänstlagen alternativt med tvång, enligt lagen med särskilda 
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bestämmelser för vård av unga. Utgångspunkten för placeringen verkade dock inte ha 

någon betydelse för huruvida barnen upplevde vården tvingande eller ej. När barnen 

berättade om missförhållanden i vården upplevde de att socialtjänsten inte tog dem på 

allvar och lyssnade på dem, vilket ledde till frustration hos barnen. När de vuxna inte 

lyssnade på barnen beskrev barnen att de kunde få uppmärksamhet och få sin åsikt hörd 

om de agerade normbrytande. Genom att exempelvis vara utåtagerande eller genom att 

rymma från boendet. Flera barn beskriver också att de utvecklat beteendeproblem under 

sin placeringsvistelse, dels för att de influeras av andra boende men också för att de inte 

trivs på sin placering. Sammanfattningsvis påvisar Skoog (2013) i sin studie att barnen 

behöver involveras i placeringens matchningsprocess i större utsträckning och att snabba 

placeringar bör undvikas. Barnen behöver löpande bli informerade om vad som händer 

kring dem och om barnet berättar om missförhållanden eller vantrivsel bör det tas på 

allvar. 

Enell (2014) beskriver fyra banor i samhällsvården; kampbanan, dialogbanan, 

passagerarbanan och övertalningsbanan. Kampbanan formas av ungdomars och 

socialhandläggares skilda fokus, uppfattning samt avsaknad av tillit, vilket leder till att 

samspelet liknar en kamp mellan dem. Dialogbanan utformas av en viss ömsesidig 

kommunikation mellan ungdomen och handläggaren, där ungdomen uppfattar att hen 

blir lyssnad till samt att de låter hen ha inflytande. Passagerarbanan formas istället i 

beroende till andra aktörer, där både handläggaren och ungdomen låter sig styras av 

andra. De som följer denna bana uppfattas dock ha en större tilltro till vuxna då de låter 

sig ledas. De som följde övertalningsbanan hade en kluven syn på behov av insats, vilket 

kunde leda till att insatsen fick utföras med tvång. Författaren belyser att val av bana har 

liten betydelse för utredningens stabilitet då alla banor medför att händelseförloppen 

upplevs svåra att begripa för ungdomen. Ungdomarna uppfattade sig dock mer delaktiga 

och insiktsfulla i utredningsprocessen när dialogbanan eller passagerarbanan använts än i 

de fall där kamp- eller övertalningsbanan använts. Socialhandläggarnas och ungdomarnas 

uppfattning om huruvida utredningen fungerade skiljde sig åt då målet med utredningen 

inte var gemensamt. Ungdomens inflytande påverkas också beroende på val av bana, 

vilket författaren kopplar till hur socialhandläggaren tolkar ungdomens beteende. 

Ungdomarna i kampbanan uppfattade sig missförstådda och deras försök att upplysa om 

sina åsikter ledde istället till striktare restriktioner. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Delaktighet 

Denna studie kommer att koppla HVB-hemmens delaktighetsarbete för ungdomar till 

vald teori. Vidare kommer delaktighetsarbetet att kopplas till de olika nivåerna i Arnsteins 

delaktighetsstege (1969) samt Shiers delaktighetsstege (2001) som redogörs för nedan. 

Enligt nationalencyklopedin betyder delaktighet aktiv medverkan; att vara delaktig och 

medverka i något, där stor vikt läggs på känslan av att ha medinflytande och att vara till 

nytta (NE, u.å.). Sofia Kjellström (2012) menar att medinflytande innebär möjligheten att 

påverka utvecklingen av något tillsammans med andra, och för att kunna skapa 

delaktighet så krävs det två parter som på något sätt kommunicerar med varandra i ett 

möte. Sandman och Kjellström (2013) beskriver delaktighet som något som sker när 

minst två personer samverkar via kommunikation; den ena parten i samtalet kan 

exempelvis vara en patient som i olika utsträckning får vara med och bestämma. 

Delaktighet behöver inte endast handla om bestämmandet, utan kan även vara en känsla 

av att vara med i det vårdande sammanhanget. Ansvaret att ge välinformerad och 

begriplig information ligger hos de yrkesverksamma. De bär även på en skyldighet om att 

möjliggöra delaktighet för den hjälpsökande. Till sin hjälp kan yrkesverksamma bland 

annat använda sig av aktiviteter, aktivt engagemang, uppmuntran och stöd för att sätta 

igång relationen till personalen samt deras delaktighet. Det kan dock uppstå situationer 

där individen, som är i behov av hjälp, inte vill utnyttja sin möjlighet att påverka, vilket 

försvårar skapandet av delaktigheten. 

Det går att urskilja både interna och externa förutsättningar för delaktighet enligt 

Kjellström (2012). Interna förutsättningar är bundna till individen och rör sig om 

förväntningar, förmågor samt individens vilja. Externa faktorer å andra sidan handlar om 

tillgänglighet och tillfälle; situationens omständigheter. Oftast handlar externa faktorer 

om omständigheter som brukaren inte kan påverka. Den professionella ansvarar för att 

den som är i behov av hjälp tas på allvar och lyssnas på. Ett verktyg för detta kan vara att 

upprätthålla en god relation till brukaren, en relation som bidrar till processer, framsteg 

och utveckling, och som bär på ett huvudmål; att få individen så pass delaktig att hen 

senare kan påverka sitt liv på egen hand, utan professionell hjälp. 

Tillit är en faktor som ökar chansen för att individen ska få utrymme att vara mer 

delaktig. Delaktighet och tillit påverkar varandra, då det via tillit ges utrymme för 
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delaktighet och delaktigheten i sig tyder på att enskilda har en viss tillit för exempelvis 

professionella (Sandman & Kjellström, 2013). 

Faktorer såsom bristande vilja, förståelse och förtroende kan vara bidragande till att 

ungdomar aktivt utestängs ifrån samhället och inte får vara delaktiga (Stigendal, 2003). 

Enligt Stigendal (2003) finns olika former av delaktighet; Känsla av delaktighet, Faktisk 

delaktighet samt Teoretisk delaktighet. Den förstnämnda formen, känsla av delaktighet, innebär 

att en individ känner sig delaktig, utan att faktiskt vara det. Det kan exempelvis vara i 

situationer där den enskilde blir informerad om ett beslut och ges möjlighet att framföra 

åsikter och önskningar, men i slutändan tar myndigheter, verksamheter eller de 

professionella beslutet oavsett åsikter och önskningar. Stigendal (2003) menar att känslan 

av delaktighet grundar sig i att skapa en gemensam förståelse och en känsla av tillhörighet 

i både samhället, men även i integrering med andra människor; att bli en del av en 

samfälld vilja och ett enhälligt ”vi”. Faktisk delaktighet innebär att den enskilde är delaktig 

och kan påverka beslut och skapa förändring. Den sista formen av delaktighet, teoretisk 

delaktighet, innebär att individen är delaktig, men saknar känslan av delaktighet. Trots att 

individen kan påverka och vara delaktig i samhällets olika system upplever hen ingen 

tillhörighet (Stigendal, 2003). 

 

Arnsteins delaktighetsstege 

Arnsteins delaktighetsstege (1969) beskriver olika nivåer av enskildas delaktighet. Det 

finns åtta nivåer i stegen där varje steg representerar medborgarnas mängd av delaktighet 

i diverse sammanhang i samhället; ju lägre ner på stegen den enskilde befinner sig, desto 

mindre makt har hen i sammanhanget. Varje steg delas i sin tur in i tre led; Icke-

deltagande, Symboliskt deltagande samt Medborgarmakt.  

Nivå ett och två hamnar under ”Icke-deltagande” och består av ”Manipulation” och ”Terapi”. 

På de första två nivåerna har medborgaren inget inflytande, utan manipuleras istället av 

de som besitter makt genom att involveras i aktiviteter med syfte att vända bort 

uppmärksamheten från problemen. Led två, Symboliskt deltagande, består av ”Information”, 

”Konsultation” och ”Pacificering”. I led två blir medborgaren lyssnad på och ges möjlighet 

att komma med synpunkter, men i slutändan är det makthavarna som tar besluten utan 

att hänsyn måste tas till medborgarens åsikter. Detta led ser Arnstein som ”bluffmakeri”, 

ett spel för galleriet. Det är inte först när medborgaren kommer upp till tredje och sista 
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ledet, Medborgarmakt, som det kan talas om faktiskt deltagande. Medborgarmakt består av 

”Partnerskap”, ”Delegerad makt” och ”Medborgarkontroll”. På dessa nivåer har medborgaren 

full makt över beslutsfattande, genom att exempelvis ingå i eller bilda egna styrelser med 

full kontroll, budget och befogenheter (Arnstein, 1969). 

 

Barnets delaktighetsstege 

Artikel 12 har pekats ut som en av de mest grundliga och långtgående artiklarna i 

barnkonventionen. Trots detta är artikel 12 den artikel som det tagits minst hänsyn till 

avseende aspekter av barnets liv, samt den artikel som det brutits mot (Shier, 

2001). Harry Shier (2001) har utvecklat en ny modell i enlighet med artikel 12 i 

barnkonventionen för att öka barns delaktighet i beslutsfattande. Modellen har inspirerats 

av Harts ”Delaktighetsstege”. Rogers Harts delaktighetsstege presenterades första gången 

1992, i artikeln ”Children´s Participation: from Tokenism to Citizenship”. Den har sedan dess 

publicerats många gånger och har inom barnkonventionen varit den mest inflytelserika 

modellen. Roger Harts modell grundade sig på generella principer, såsom att respektera 

och stärka barn och unga, istället för att baseras på specifika modeller eller teorier (Shier, 

2001). Hart hämtade i sin tur inspiration från Arnsteins ”Delaktighetsstege”. 

Shiers modell har fem nivåer på sin stege; lägsta nivån innebär att barnet endast blir 

lyssnat på om hen själv tar initiativ till att göra sin röst hörd, och högsta nivån innebär att 

de yrkesprofessionella är villiga att dela beslutsmakten med barnet. De olika nivåerna 

består av: 1. ”Barn blir lyssnade till”, 2. ”Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter”, 

3. ”Barns åsikter och synpunkter beaktas”, 4. ”Barn involveras i beslutsfattande processer” samt 5. 

”Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process”. 

Utöver innebörden i dessa nivåer har tre steg av åtagande även identifierats på varje nivå; 

”Öppningar”, ”Möjligheter” och ”Skyldigheter”. Öppningar sker i alla nivåernas första skede; så 

fort den professionelle bestämmer sig för att arbeta på ett visst sätt och börjar engagera 

sig personligen. Möjligheter innebär att de behov som möjliggör ett arbete på den aktuella 

nivån är uppfyllda. Behoven kan bland annat bestå av resurser såsom arbetstid, kunskap 

och färdigheter samt utveckling av nya arbetssätt för att komma närmre bestämda 

arbetsuppgifter. Det sista åtagandet, Skyldigheter, innebär att verksamheten fastslagit en 

policy om att organisationen samt dess personal ska, och är skyldiga, att arbeta på den 



 

  17 

aktuella nivån. De ska arbeta på ett särskilt sätt som möjliggör en specifik omfattning av 

barns delaktighet (Shier, 2001). 

Nivå 1 kräver, enligt Shier (2001), att den professionelle med uppmärksamhet och 

omtanke lyssna på vad barnet säger när barnet själv tar en ansats till att uttrycka en åsikt. 

Lyssnandet inträffar endast när och om barnet själv tar initiativ till att uttrycka sin 

synpunkt; organisationen gör alltså inga försök att själva ta reda på om barnet har någon 

åsikt. På denna nivå kräver åtagandet om Öppningar endast att den yrkesverksamma är 

beredd att lyssna på barnet. Åtagandet Möjligheter innebär att den professionelle har 

möjlighet att lyssna på barnet, exempelvis genom att ha tillgång till ett lugnt utrymme för 

att kunna samtala med barnet. Skyldigheter uppnås genom att verksamheten uttryckligen 

har en policy att lyssna på barn, att det är personalens plikt och skyldighet att göra det. 

Nivå 2 innebär att personal måste uppmuntra och stödja barn för att möjliggöra deras 

delaktighet. Detta för att alla barn kanske inte uttrycker sina åsikter trots att de har 

synpunkter på grund av exempelvis bristande tillit, dåligt självförtroende, blyghet, tidigare 

erfarenheter av att vuxna inte lyssnat på dem eller för att deras åsikter inte gett resultat 

tidigare. Det som skiljer nivå 2 från nivå 1 är att de yrkesverksamma i nivå 2 försöker 

locka fram barnets åsikter genom att stödja och uppmuntra dem. På nivå 2 innebär 

åtagandet Öppningar att personalen öppnar upp för och uppmuntrar barnen att uttrycka 

sin mening för att underlätta deras delaktighet. Åtagandet Möjligheter uppnås genom att de 

professionella har de möjligheter som krävs, exempelvis genom aktiviteter och idéer, för 

att hjälpa barnen att kunna uttrycka sina åsikter. Åtagandet Skyldigheter innebär att de 

professionella är skyldiga att se till så att barnen får stöd i att uttrycka sina synpunkter 

(Shier, 2001). 

Nivå 3, Barns åsikter och synpunkter beaktas, är bindande för myndigheter och organisationer 

som har godkänt och skrivit på FNs konvention om barnets rättigheter. Till skillnad från 

nivå 1 och 2 som inte garanterar att barnets åsikter kommer att beaktas vid 

beslutsfattande, innebär nivå 3 att organisationen måste ta hänsyn till barnets åsikter när 

beslut tas, även om beslutet inte måste tas i enlighet med barnets önskan. Nivåns två 

åtaganden (Öppningar samt Möjligheter) uppnås genom att verksamheten är beredd, samt 

har en beslutsfattandeprocess som möjliggör, att hänsyn till barns åsikter tas. 

Åtagandet Skyldigheter i nivå 3 inträffar när verksamheten försäkrar sig om att barnets 

åsikter tillmäts i förhållande till barnets ålder och mognad (Shier, 2001). 
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På nivå 4 menar Shier (2001) att barnet aktivt får delta i beslutsprocessen och inte endast 

delge sina åsikter som i nivå 1, 2 och 3. Även om de lägre nivåerna också innebär en viss 

delaktighet så har barnen ingen verklig makt över beslutsfattandet då de inte är delaktiga 

när det faktiska beslutet tas; på nivå 4 blir barnen direkt involverade i beslutet. Likt 

tidigare nivåer innebär åtagandet Öppningar att organisationen är villig att låta barnen delta 

i beslutsprocessen. Åtagandet om Möjligheter uppstår när verksamheten inrättat ett 

tillvägagångssätt som möjliggör det för barnen att delta i beslutsprocessen. När 

organisationen ställer krav på att barn måste delaktiggöras i beslutsfattande, genom att ha 

det i sin policy, uppnås åtagandet om Skyldigheter. 

Den 5:e, och sista, nivån innebär att de vuxna är mer engagerade och villiga att lämna 

ifrån sig en del av makten genom att dela den med barnet eller ungdomen. Nivå 4 och 5 

skiljer sig endast i fråga om en gradskillnad, och ingendera finns med som krav i 

barnkonventionen. Åtagandet om Öppningar på nivå 5 inträffar när verksamheten är villig 

att dela beslutsfattarmakten med barn och åtagandet om Möjligheter tillgodoses när 

verksamheten har ett förfaringssätt som möjliggör detta. När verksamheten har som 

policy att barn och vuxna ska dela makt och ansvar tillgodoses åtagandet 

om Skyldigheter på nivån (Shier, 2001). 

Shier (2001) har utvecklat denna modell i hopp om att modellen ska kunna användas som 

ett verktyg för yrkesverksamma och organisationer som arbetar med barn. Modellen kan, 

enligt Shier (2001), ses som ett första steg i utvecklingen av ett tillvägagångssätt för att 

öka barns delaktighet. 

 

Metod 

Metodval 

Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på individuella intervjuer med personal från 

HVB. Detta metodval har en ontologisk utgångspunkt som försöker beskriva tillvarons 

beskaffenhet; läran om varandet. Frågor såsom ”Vad är delaktighet för dig?” ställdes, 

sedan studerades intervjupersonernas uppfattningar och handlingar. Enligt Bryman 

(2011) kan dessa tolkas som sociala konstruktioner; hur människor uppfattar sin sociala 

verklighet och hur den kontinuerligt förändras. Eftersom syftet med denna studie är att 

undersöka yrkesverksammas perspektiv på ungdomars delaktighet inom HVB har 
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semistrukturerade intervjuer genomförts för att ge möjlighet att analysera och citera 

intervjupersonernas tankar och känslor kring valt fenomen. "Genom samtal lär vi andra 

människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den värld de lever 

i." (Brinkmann & Kvale, 2010, s.10). Utifrån detta tankesätt har studien bearbetats och 

därefter sammanställts genom en tematisk analys. 

 

Urval 

Studien tar utgångspunkt i yrkesverksamma med erfarenheter att arbeta med ungdomar 

på HVB. Eftersom vi var intresserade av personalens perspektiv kan urvalsprocess 

förklaras som ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval där 

en stor spridning av erfarenheter är önskvärt för att återspegla det som efterfrågats i 

frågeställningen. Genom användandet av ett målinriktat urval har vi kunnat få tag i 

personer med rätt kunskap och erfarenheter att delta i studien (Bryman, 2011). 

Intervjuer har genomförts på HVB med behandlingspersonal samt verksamhetschefer för 

att få ett bredare perspektiv. Från början var tanken att 12 intervjuer skulle utföras, men 

på grund av en sen avbokning genomfördes bara 11 intervjuer. För att få tag i personer 

att intervjua genomfördes en urvalsprocess i två steg; HVB kontaktades för att se om 

verksamheterna var intresserade av att delta i studien. Vi skrev därefter ihop ett 

informationsbrev (Bilaga 1) som skickades ut via mail till verksamhetscheferna. Inom två 

veckor kontaktade vi verksamhetscheferna, denna gång via telefon och personlig 

kommunikation. Två verksamhetschefer meddelade sitt intresse att delta. Andra 

verksamhetschefer var svåra att nå, både via telefon och mail. Eftersom vi fick god 

respons från de andra HVB-hemmen valde vi att gå vidare med dem. Efter att 

verksamhetscheferna lämnat samtycke till deltagande i studien, informerade de sin 

personal under ett personalmöte. Därefter skrevs ytterligare ett informationsbrev (Bilaga 

2) som vände sig till HVB-personalen. Intervjudeltagarna består av både män och 

kvinnor, där åldersspannet är mellan 29-62 år. Några få är utbildade socionomer, men 

majoriteten har annan utbildning inom socialt arbete. 
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Datainsamling 

I kvalitativa intervjuer är upplägget ofta mer öppet då det är önskvärt att låta intervjun 

röra sig i olika riktningar. Intervjuerna blir därav mer flexibla och följsamma beroende på 

vilken riktning intervjudeltagarna väljer, och intervjun efterfrågar mer djupgående och 

detaljrika svar (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, 

där vi, innan intervjuerna påbörjades, arbetade fram en intervjuguide med några 

teman/områden och öppna frågeställningar. Intervjuguiden strukturerades efter tre 

teman kring intervjudeltagarnas upplevelse av ungdomarnas delaktighet, verksamhetens 

riktlinjer samt etiska värden. Intervjuguiden reviderades efter sex intervjuer för att göra 

frågeställningarna mer fokuserade, där teman som riktlinjer samt etiska värden plockades 

bort. Under de tidiga intervjuerna visade det sig att dessa frågor inte gav underlag för 

analys i relation till valt delaktighetsfokus. Vi valde även att lägga till några fördjupade 

frågor kring begreppet delaktighet, såsom; Vad är delaktighet för dig?, för att få en ökad 

förståelse för personalens syn på delaktighet. På så sätt specificerade vi intervjuguiden 

efter hand. Med hjälp av intervjuguiden förhöll vi oss till det som var avsett att studera. 

Frågorna utformades med syftet att möjliggöra för intervjupersonen att utforma svaren 

på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer genomfördes på HVB-hemmen av 

studiens författare. För att undvika ett maktförhållande mellan intervjuare och 

intervjuperson utfördes intervjuerna enskilt. För att alla författare skulle få ta del av 

materialet delades transkriberingarna upp så alla fick läsa igenom och analysera samtliga 

intervjuer. Ur materialet går det att urskilja att personalen delar en gemensam syn på 

ungdomarnas möjlighet till delaktighet, då liknande berättelser är återkommande i olika 

intervjuer med olika intervjudeltagare. Då intervjudeltagarna delar arbetsplatser har deras 

kunskap konstruerats i interaktionen dem emellan och sedan konstruerats på nytt oss 

emellan under intervjuerna. Brinkmann och Kvale (2011) menar att kunskap konstrueras 

i samspel mellan två eller fler människor. 

 

Tematisk analys 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade, analyserades materialet separat av 

författarna. Denna studie är en empiristyrd tematisk analys, som innebär att det empiriska 

materialet studeras för att hitta diverse teman som därefter kan kategoriseras och 

analyseras (Bryman, 2011). Materialet kodades och grupperades sedan in i teman. Utifrån 
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dessa grupperingar valdes två övergripande teman; "Delaktighet inom ramar" samt 

"Motivation till delaktighet". Ur intervjumaterialet går det att utläsa att personalen pratar 

mer om ”delaktighet inom ramar” än ”motivation till delaktighet”, vilket återspeglas i 

resultat och analys. Materialet analyserades sedan åter på nytt och underteman urskildes. 

Därefter utfördes ytterligare en analys av materialet, denna gång mer djupgående än 

tidigare; varje intervju undersöktes utifrån valt tema och relevanta citat plockades ut för 

att sedan sammanfattas under det aktuella temat. I resultat- och analysdelen är vissa 

begrepp inom citationstecken för att lättare kunna utläsas. Dessutom är vissa viktiga ord 

kursiva för att understryka vikten av dessa ord för läsaren. Delaktighet valdes som teori 

då det är relevant samt speglar analysens innehåll. Då studien syftar till att studera hur 

delaktiga ungdomarna får möjlighet att vara så är inte definitionen av delaktighet relevant, 

utan snarare delaktighetens olika grader och nivåer. Dessa nivåer framkom i Arnsteins 

(1969) samt Shiers (2001) delaktighetsstegar. För att få fram studiens resultat kopplades 

sedan analysen till vald teori. 

 

Kvalitetskriterier 

Denna studie har analyserats utifrån Brymans (2011) fyra kvalitetskriterier för 

tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. De fyra kriterierna används ständigt vid bedömning av kvalitativa studier. 

Trovärdighet kan ses som intern validitet och innebär att författarna säkerställt att 

studien har bedrivits enligt de regler som finns (Bryman, 2011). För att undvika 

missförstånd är det viktigt att intervjudeltagarna ska få möjlighet att läsa samt kontrollera 

resultatet. Studien är trovärdig dels då de etiska riktlinjerna har följts, men även genom 

att alla författare tagit del av samt analyserat transkriberingarna för att undvika 

missförstånd (Bryman, 2011). Studiens trovärdighet sänks dock då intervjudeltagarna inte 

har fått ta del av studiens resultat och därmed inte haft möjlighet att komma med 

synpunkter. 

Överförbarhet, eller extern validitet, handlar om huruvida den kvalitativa studiens resultat 

kan tillämpas i andra miljöer än den studerade (Bryman, 2011). Då studiens urvalsgrupp 

är relativt liten och samtliga HVB är belägna inom en och samma region kan resultatet 

därmed inte generaliseras till övriga Sverige med säkerhet. 
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Bryman (2011) menar att pålitlighet kan ses som reliabilitet, vilket innebär att det ska 

finnas en beskrivning på forskningsprocessens alla olika moment. För att läsaren tydligt 

ska kunna följa processen har studiens tillvägagångssätt noggrant beskrivits i metoddelen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär, enligt Bryman (2011), att forskaren inte har 

låtit personliga värderingar eller teoretiska utgångspunkter påverka studiens resultat; 

forskaren ska ha agerat i god tro. Samtliga författare har under hela studiens gång agerat i 

god tro och försökt att inte låta personliga värderingar påverka resultatet i största möjliga 

mån. 

 

Etiska överväganden 

Det finns etiska riktlinjer som bör följas när en kvalitativ studie utförs. Samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt utnyttjandekravet är etiska principer som 

gäller för svensk forskning och som bör beaktas när en kvalitativ studie ska utföras 

(Bryman, 2011). Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 

forskningsdeltagare om studiens syfte samt informera om vilka moment som ingår i den 

aktuella forskningen. Forskningsdeltagarna ska upplysas om att deltagandet är frivilligt 

och att de kan avsluta sitt deltagande i studien när helst de önskar (Bryman, 2011). I den 

här studien har informationskravet uppfyllts genom att intervjupersonerna blev 

informerade om studiens syfte och deras frivillighet att delta, både skriftligt genom ett 

informationsbrev, samt muntligt i samband med intervjutillfället. Forskningsdeltagarna 

blev även informerade om att deras identitet inte kommer att röjas. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill medverka i studien 

eller inte, samt att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan utan vidare 

förklaring. Vidare innebär kravet att samtycke inhämtas från intervjupersonerna (Bryman, 

2011). Deltagarna i denna studie har gett ett muntligt samtycke i samband med 

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, innebär att 

undersökningspersonernas identitet samt att HVB-hemmens namn och plats inte ska 

röjas samt att data behandlas konfidentiellt så till vida att obehöriga  inte ska få tillgång 

till informationen (Bryman, 2011). Studiens författare har informerat intervjupersonerna 

om att deras deltagande är anonymt och att enskilda personer och HVB kommer 

avidentifieras i studien för att skydda personalens och HVB-hemmens integritet. Det 

fjärde, och sista kravet, är nyttjandekravet. Kravet innebär att insamlad information/data 
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endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). Kravet kommer att 

uppfyllas genom att data enbart kommer användas för det planerade ändamålet samt att 

all insamlad data, efter studiens avslut, kommer att raderas från samtligas lagringsmedia. 

Ytterligare ett etiskt övervägande som varit aktuellt under studiens gång är att en av 

författarna arbetar på ett av de aktuella HVB-hemmen. För att undvika att forskarrollen 

ska påverkas av arbetsrollen har hen därför avstått från att intervjua deltagare som räknas 

som kollegor. 

 

Resultat och Analys 

I det här avsnittet kommer den tematiska analysen att presenteras. Analysen fokuserar på 

personalens syn på ungdomarnas delaktighet inom vården vid placering. 

Nationalencyklopedin (u.å.) förklarar begreppet delaktighet som en aktiv medverkan och 

i de fokuserade intervjuerna ställdes frågan "Vad är delaktighet för dig?", där de flesta 

svaren var likartade. Delaktighet beskrevs i termer som att få vara med, möjlighet att 

påverka, att få sin röst hörd, få information, att uppdateras om vad som händer, ha en 

dialog, att vara närvarande, att vara delaktig fysisk samt att vara delaktig i att lyssna. 

Utifrån personalens uttalanden kommer deras perspektiv på ungdomarnas delaktighet 

inom vården att analyseras. I intervjumaterialet framkommer det att ungdomen kan 

påverka sin situation i flera sammanhang och med olika grad av delaktighet. De olika 

graderna av delaktighet går i sin tur att placera in i Shiers (2001) delaktighetsstege. 

Resultatet kopplas även till Arnsteins delaktighetsstege (1969) samt till tidigare forskning. 

I analysen kommer två teman att presenteras: ”Delaktighet inom ramar” samt ”Motivation till 

delaktighet”. 

 

Delaktighet inom ramar 

I detta avsnitt kommer ”Delaktighet inom ramar” att behandlas och analyseras 

närmare. Att vara delaktig inom ramar innebär att personalen ger ungdomarna ett visst 

handlingsutrymme, dock inom ramar som är uppsatta av personalen och verksamheten. 

Ingen i personalen beskrev delaktigheten som helt fri, där ungdomarna får 

dela beslutsmakten med personalen, utan alla intervjudeltagare pratade om delaktighet till 
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en viss gräns, där ramar och regler beskrevs som viktiga. De underteman som kommer 

att presenteras här nedan består av: ”Viktiga ramar”, ”Möjlighet att påverka ramar”, 

”Vård- och genomförandeplan”, ”Husmöten” samt ”Behandlingens avslut”. 

 

Viktiga ramar 

Delaktighet beskrivs som något personalen konstant arbetar med, dock inom vissa ramar. 

Återkommande uttryck i materialet är att det är ”nödvändigt” samt ”viktigt” med ramar, att 

det ”måste” finnas regler och riktlinjer. Det går att urskilja att personalen tänker kring 

ramar på olika sätt; en del betonar vikten av att det måste finnas ramar, medan andra 

beskriver ramar som något nödvändigt. Det som går att urskilja i samtliga intervjuer är 

dock att det är viktigt att det finns ramar för en fungerande behandling. 

Vid frågan om ungdomarnas handlingsutrymme svarar en intervjudeltagare att det 

är "viktigt att ha en fyrkantig ram, där de vet vart man ska hålla sig i." (Intervjuperson 11). 

Citatet benämner ramen som något viktigt, där ramen används som vägledning för 

ungdomen. Andra intervjudeltagare har svarat att ungdomarna är rätt fria, men för att 

inte falla tillbaka i gamla mönster är det nödvändigt att vara lite återhållsam med friheten. 

De vill inte riskera att ungdomen tar vid där de slutade innan behandling sattes in. 

Det får inte vara för fritt heller för då vet man inte riktigt vart den landar 

någonstans. Så självklart måste det finnas regler som är satta av vuxna 

personer som man följer, och som även vi följer. Det är också viktigt att vi 

följer de reglerna vi sätter så att vi inte gör annat och sen att vi kräver att 

ungdomen ska göra annat, så vissa ramar måste finnas (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 5 förklarar att regler måste finnas samt att det är viktigt att även personalen 

håller sig inom dessa ramar för att föregå med ett gott exempel för ungdomarna. 

Eftersom HVB är ungdomarnas primära bostad under behandlingen medför det ett 

ansvar för personalen att genom sitt handlande visa ungdomarna hur de ska förhålla sig 

till ramarna. 

I kommande citat går det att urskilja att ungdomarna inte ska få bestämma då de inte är 

tillräckligt mogna för att ta egna beslut, utan deras delaktighet ska vara inom den ram 

som vuxna sätter. 
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… jag tycker att en fjortonåring inte ska kunna bestämma, 'det här är det 

bästa för mig', för man är inte mogen för det. Men jag tycker att vuxna kan 

lägga vissa ramar och inom de ramarna får ungen handla fullt liksom 

(Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna uttrycker att även om ungdomarnas delaktighet är viktig och ska 

främjas har personalen ett vuxenansvar och ungdomar behöver regler och rutiner i sin 

tillvaro. Dessa regler kan sätta gränser och ramar på vad ungdomen får utrymme att göra: 

”Men nu är du på ett kollektiv. Och för ett kollektiv ska fungera så måste det finnas 

regler som vi personal har bestämt.” (Intervjuperson 6). 

så jag uppfattar att man lyssnar mycket på ungdomarna, sen kanske man inte 

kan göra precis, precis som de säger så klart, för vi har ändå ett vuxenansvar, 

ett professionellt ansvar. Men att man lyssnar in och finns det sånt som 

ungdomarna själv kommer med förslag på så upplever jag att man försöker få 

in det i både vårdplanen och sen gör ju vi genomförandeplanen 

(Intervjuperson 8) 

Intervjudeltagare 8 fortsätter berätta att hen anser att arbetet kring ungdomen skulle 

kunna struktureras upp mer, då det fortfarande berör en ungdom som behöver sitt skydd 

i form av att det finns rutiner och regler att förhålla sig till. För mycket frihet kan skada 

mer än vad det gör nytta, menar intervjudeltagaren. 

… en ungdom som behöver sitt skydd i form av att det faktiskt finns rutiner 

och regler å förhålla sig till. Och det tror jag aldrig att ungdomar skadas av, 

jag tror tvärtom att det är skönt för ungdomar att ha tydlighet omkring sig 

och veta vad man får förhålla sig till, så man kan inte få för mycket frihet 

heller (Intervjuperson 8) 

Citatet belyser återigen hur viktigt personalen anser att det är med ramar, regler och 

rutiner. Utifrån ovanstående citat kan ramarna tolkas som ett skydd för ungdomen som 

går att likställa med ett skydd i en fungerande hemmiljö. 
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Möjlighet att påverka ramar 

Personalen berättar att det lönar sig för ungdomen att följa regler och överenskommelser 

som finns uppsatta på HVB-hemmen. Genom att följa regler, som till exempel tider att 

passa, kan ungdomen få mer frihet under ansvar; de får vara ute till klockan 22 istället för 

21 om de skött tiderna en längre period exempelvis. Till följd av att göra rätt ifrån sig får 

ungdomen med andra ord möjlighet till större delaktighet. Om reglerna å andra sidan inte 

följs begränsas ungdomens handlingsutrymme samt möjlighet till delaktighet. 

Då säger man så här, att man måste få ett kvitto på att ’nu släpper vi så du får 

utökat handlingsutrymme, du får vara ute till klockan nio ikväll, men du ska 

vara här nio’. Är man då här nio, då släpper man gärna till tio nästa gång. […] 

Att ju mer bra grejer man gör desto, friare blir man (Intervjuperson 6) 

Intervjudeltagarna fortsätter och säger att personalen dock inte vill kalla strategin för ett 

belöningssystem, även om det är det, "Ja, man kan säga att det är ett belöningssystem, 

men vi använder inte det ordet." (Intervjuperson 6). Det lönar sig dock att vara duktig 

och följa de regler och rutiner som finns uppsatta; "[…] sen att, aa.. att de kanske var 

duktiga, då kanske vi kan hitta på något kul." (Intervjuperson 5). 

Belöningssystem vet jag inte heller […] jag vill inte kalla det belöningssystem, 

utan jag vill mer kalla det att du har ett håll åt till frihet ’där jag kan påverka 

mitt liv själv’. […] Det är mer att du kan påverka hur du ska ha det här. Och 

hur mycket frihet du ska ha. […] Så jag menar, annars så blir det ju 

strafftänkande; gör du inte det här så får du inte det. Det är inte det och 

därför tycker jag inte att vi belönar så, utan det är mer att jag kan påverka 

genom å sköta mina kort så kan jag påverka till att få mer frihet och mer 

ansvar (Intervjuperson 10) 

Genom att följa regler och hålla sig inom uppsatta ramar utvidgas ramarna och 

ungdomen får större utrymme vid nästa tillfälle. Även om det inte ska vara något 

strafftänkande så framkommer det dock under flertalet intervjuer att konsekvenser 

förekommer om reglerna inte följs. Personalen säger att de inte tror på bestraffningar, 

utan mer konsekvenser av handlingar då bestraffning och konsekvens inte är samma sak 

enligt dem. Ramarna och handlingsutrymmet utvidgas med andra ord om reglerna följs, 

men minskar om ungdomen inte följer dem och håller sig inom ramen. Genom att 
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ungdomen handlar utifrån det som bestämts ges den alltså möjlighet att påverka sitt 

framtida handlingsutrymme. 

Så att det blir lite konsekvenser om man inte följer, då blir det lite surt, ja men 

då fick jag inte göra det, men att man förstår varför […] Så att det får inte va 

hur som, men att eh.. under regler. [...] Och så fort det börjar skena, aeh då 

får vi börja backa tillbaks lite och det här balansen och va lyhörd, så det inte 

skenar iväg för fort om det skulle bli nåt (Intervjuperson 11) 

En intervjuperson uttrycker att hen anser att det borde vara mer konsekvenser till följd 

av "felaktiga" handlingar då hen menar att det är så det går till i livet; handlingar leder till 

konsekvenser, och det ska det även göra på ett behandlingshem. Detta kan tolkas som att 

om ramarna inte följs leder det till konsekvenser då handlingarna anses vara felaktiga. 

Vi jobbar ju inte med bestraffning. Jag personligen är ju mycket för belöning 

och konsekvens, för hela livet består ju av konsekvenser. Så är det när man 

kommer ut i livet sen, gör jag inte vissa saker så får det konsekvenser sen. 

Och så är det ju i livet, så det hade jag önskat lite mer.. Att man får 

konsekvenser (Intervjuperson 5) 

Eftersom en del handlingar följs av konsekvenser kan ett handlande ha en betydelse i ett 

senare skede, vilken kan tolkas som att personalen vill förbereda ungdomarna inför livet 

utanför HVB-hemmen. 

 

Vård- och genomförandeplan 

Personalen berättar att de får en upprättad vårdplan med uppsatta mål för placeringen 

från socialtjänsten. Utifrån vårdplanen ska sedan en genomförandeplan formuleras med 

rutiner och uppgifter för att ungdomen ska veta vad som krävs av hen under sin 

placering. Ramar inom vård- och genomförandeplanen kan tolkas som mer konkreta, i 

jämförelse med övriga ramar, då de finns nedskrivna i en upprättad plan som 

ungdomarna får ta del av. Personalen klargör med andra ord det utrymme ungdomen har 

inom ramen och detta görs i ett tidigt skede under behandlingen. Genomförandeplanen 

innefattar en plan med delmål för att uppnå de uppsatta målen i vårdplanen. Vård- och 

genomförandeplanen tolkas i denna analys som två exempel på ramar att förhålla sig till 
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inom behandlingsarbetet. Det framgår vid flertalet intervjuer att genomförandeplanen 

planeras tillsammans med ungdomen, där de får möjlighet att uttrycka sina egna mål och 

önskningar med vårdplaceringen. Enligt personalen är det viktigt att bolla idéer med 

ungdomen och föra en diskussion kring en del beslut för att ungdomen ska känna sig 

delaktig. 

För är du bara här, nu ska du göra det och göra det, då kan det bli ganska 

taggigt emellan varven, då är det ju liksom ’jag skiter väl i vad du säger’ […] 

Men jag tycker att det är bra om man kan komma i dialog med dem liksom 

’så här tänker vi, vad tänker du, är det nåt som du kan tänka dig att ställa upp 

på, är det nånting du vill lägga till eller har önskemål om’ så får man ju ha lite 

diskussion (Intervjuperson 10) 

Intervjuperson 10 belyser vikten av att, genom en dialog och diskussion, göra ungdomen 

delaktig i utförandet av genomförandeplanen. Detta går att koppla till Kjellströms (2012) 

påstående om att det krävs kommunikation mellan två parter för att ens kunna skapa 

delaktighet. Genom att komma med ett förslag sätter personalen ramen, men det är fritt 

för ungdomen att diskutera inom den ramen. Enligt Skoog (2013) och Enell (2014) 

uttrycker barn på HVB att de känner sig mer delaktiga när de blivit lyssnade till och haft 

möjlighet till inflytande under sin vårdplacering. 

Vid frågan ”Hur delaktiga är ungdomarna vid planering av genomförandeplan?” besvarar 

intervjuperson 2: 

… vi försöker ändå göra den, vi gör den ju tillsammans med ungdomen och 

då försöker man ju ändå, alltså utgå från hens egna mål också, så att det ska 

vara ord som hen kan relatera till, och förstå vad det är liksom 

(Intervjuperson 2) 

Som ovanstående citat synliggör så bör personalen uttrycka sig med ord och meningar 

som är begripliga för ungdomen, då det åligger deras ansvar att göra informationen 

förståelig. Ansvaret innebär även en skyldighet för personalen att möjliggöra delaktighet 

för ungdomarna (Sandman & Kjellström, 2013). 

Vid några intervjuer framkommer det att personalen gör en grovskiss av 

genomförandeplan som de sedan visar för ungdomen. Om ungdomen sedan kommer 

med synpunkter och önskemål tar personalen det under övervägande, men i slutändan är 
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det personalen som tar det slutgiltiga beslutet om genomförandeplanens innehåll. 

Arbetssättet går att likställa med en "känsla av delaktighet" som enligt Stigendal (2003) 

innebär att ungdomen känner sig delaktig utan att i själva verket vara det. Ungdomen ges 

möjlighet att framföra sin åsikt samt sina önskningar, men den yrkesverksamma tar 

beslutet utan att hänsyn måste tas till ungdomens åsikter (Stigendal, 2003). 

Vi ska ju göra en grovskiss, jag eller den andra kontaktpersonen, men vi går ju 

alltid igenom den med ungdomen, för att hen ska veta vad det handlar 

om.. Aa, för de kan ju påverka. Fungerar det att man har en dialog med 

ungdomen när det gäller genomförandeplanen, så kan de ju påverka sin 

situation genom att följa det vi bestämmer (Intervjuperson 10) 

I ovanstående citat framkommer det att personalen anser att ungdomen är delaktig och 

kan påverka sin situation genom att följa de beslut personalen tar. Detta kan ses som det 

Arnstein (1969) kallar för "bluffmakeri"; ungdomen blir lyssnad på och får komma med 

synpunkter, men makthavarna, i detta fall personalen, tar det slutgiltiga beslutet.   

Citatet kan dock å andra sidan även tolkas omvänt; att "vi" i detta fall innebär personal 

och ungdom tillsammans. Om så är fallet skulle det, till skillnad från första tolkningen, 

innebära att ungdomen är delaktig och kan påverka sin situation. 

Ett tolkningssätt är att ungdomens synpunkter och önskemål måste vara rimliga enligt 

personalens preferenser för att de ens ska kunna tas hänsyn till. En annat sätt att tolka 

citatet kan vara att intervjuperson 5 syftar på ungdomens syn på vad hen anser vara 

rimligt. Genom en liten tolkningsändring kan hela innebörden förändras radikalt. 

… självklart går man igenom tillsammans med, att man ger ett förslag och 

sen går vi igenom den tillsammans med ungdomen och att den också får sätta 

lite önskemål, tänker jag, vad jag skulle tro är rimligt och så (Intervjuperson 5) 

Under intervjuerna ställdes frågan hur delaktiga ungdomarna varit i mötet med 

socialtjänsten innan behandling sätts in, i samband med upprättelse av vårdplan. Flertalet 

intervjudeltagare svarade att det beror på vilken handläggare ungdomen haft, vissa är 

lättare att få tag på än andra. Intervjupersonerna menar att det påverkar relationen mellan 

ungdomen och handläggaren. Relationen kan i sin tur påverka ungdomens delaktighet i 

behandlingen. 
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… sen tror jag lite återigen beroende på vilken socialhandläggare de har 

också. För att det är ju där grunden är. Vi kan ju bara göra det jobbet vi gör 

och skapa trygghet och tillit. Sen är det handläggarna som ger.. tar beslut om 

det som händer runt omkring.. Sen beror det på vilken handläggare det är. Är 

det någon som, där det inte går hand i hand med ungdomen då blir det ju 

svårt (Intervjuperson 5) 

Vidare berättar en intervjudeltagare att relationen mellan en ungdom och hens 

handläggare beror mycket på om ungdomen varit i kontakt med socialtjänsten under en 

längre period, då det i vissa fall kan leda till att socialtjänsten, ur ungdomarnas perspektiv, 

ses som något negativt och som orsaken till ungdomens problem; ".. det är ju inte deras 

egna fel, utan det är soc fel." (Intervjuperson 10). Skoog (2013) förklarar att de barn som 

inte fått placeringen förklarad för sig känner sig lurade samt att de flesta hade önskat att 

socialtjänsten låtit dem komma mer till tals, då det hade kunnat påverka deras placering. 

En dålig relation skulle kunna leda till att ungdomen inte har intresse nog att vara delaktig 

i mötet med socialhandläggaren. En bra relation skulle å andra sidan skapa en möjlighet 

för ungdomen att, tillsammans med socialhandläggaren, diskutera fram möjliga mål. 

 

Husmöten 

HVB-hemmen har kontinuerliga husmöten där ungdomarna har möjlighet att lyfta 

önskemål och åsikter om det som sker på boendet. Genom husmötet ges alla en chans att 

vara delaktiga i planeringen samt lyfta eventuella frågor som ungdomarna kan ha. Den 

tredje nivån i Shiers (2001) delaktighetsstege innebär att personal måste ta hänsyn till 

ungdomar åsikter vid beslutsfattande. Nivå 3 speglar husmötena där ungdomarna 

framför sina önskemål och åsikter som sedan beaktas av personalen. 

Vi har ju alltid ett husmöte här [...] och där brukar vi fråga dem om de har 

något som de vill ta upp, som de vill att vi ska framföra, om vi skulle kunna 

göra saker eller andra saker som de kanske vill. Det kan ju va om det är något 

som de tycker. Det att de går ut och röker en och en, när vi sagt till att det är 

en regel, då att 'vi ska kunna gå ut två och två'. På så sätt får de göra sin röst 

hörd och sen tar vi upp det på varje personalmöte och sen är 

det husmöte igen. Ja, men då har vi gått igenom det här, och det här kommer 
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vi inte ändra på, på grund av det här och det här tycker vi faktiskt att det går 

att ändra på, där har ni rätt och nu kommer vi ändra på det (Intervjuperson 7) 

Det framkommer tydligt i intervjuerna att ungdomarna ges möjlighet att påverka i 

vardagliga rutiner, såsom exempelvis regler kring rökning, men att det måste ske inom 

verksamhetens ramar. Ungdomarna får alltså ge förslag på förändringar, därefter har 

personalen ett möte där de diskuterar ungdomarnas önskemål och tar beslut om vilka 

önskemål som ska och inte ska beviljas. Vid nästa husmöte förmedlas beslutet till 

ungdomarna och de informeras om anledningarna till det beslut som fattas. 

… och vi försöker få dem och påverka det de kan. De får vara med och 

bestämma vad vi ska äta för mat till exempel. Vi frågar dem om vad som är 

bra och dåligt här, saker man skulle kunna ändra och om det är något speciellt 

de vill hitta på här, alltså utflykter eller något de vill göra, hitta på sånt där på 

veckorna (Intervjuperson 9) 

Att vara med och "påverka det de kan" innebär med andra ord att "påverka" de saker 

personalen tillåter. Även i ovanstående citat går det tydligt att urskilja uppsatta ramar. 

Trots att flera intervjudeltagare nämner att det är viktigt med ramar för ungdomarna 

upplever de också att det är viktigt att ungdomarna fritt får komma med önskemål och 

förändringsförslag. Detta för att de ska känna att de får påverka HVB-hemmen. Exempel 

på önskemål kan vara förslag på utflykter, förslag på maträtter och andra småsaker, men 

intervjudeltagarna menar att: 

… även om det som sagt var är ganska små saker så upplever jag att det kan 

kännas viktigt för dem. ’Ja vi fick det här. Jag önska det här och vi fick 

det’ hehe så då känner de sig lyssnad på även när det gäller såna saker 

(Intervjuperson 8) 

Personalen menar att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla får vara med och 

bestämma, vilket även bör avspeglas på HVB-hemmen, i detta fall genom husmöten. 

 

Behandlingens avslut 

Alla intervjupersoner pratar om vikten med ett bra avslut och att ungdomarna själva 

bestämmer hur de vill att avslutsceremonin ska se ut; dock inom vissa ramar. De får 
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själva bestämma över fikat, vilka som ska delta i ceremonin samt huruvida de vill ha en 

aktivitet i samband med avslut eller inte. 

Dels så är de ju med och får påverka sitt avslutsmöte, sen också om de vill ha 

avslut med gruppen eller om de bara vill ha avslut med kontaktpersonerna, 

det får de välja själv. Ibland har vi, vi kan ha tårta inne med de andra för att 

göra ett avslut eller så att man går på restaurang eller åker iväg och gör nån 

aktivitet så att eh, det får ungdomen bestämma helt själv (Intervjuperson 8) 

Det går att utläsa ur alla intervjuer att personalen förklarar ungdomarnas delaktighet i en 

grad som är jämförbar med Shiers nivå 4 i delaktighetsstegen (2001). Personalen säger vid 

flera tillfällen att ungdomarna får vara med i beslutsprocessen, vilket är ett av kriterierna i 

nivå 4. Dessa påståenden följs dock alltid utav fraser såsom "sen gör ju vi 

genomförandeplanen”, "genom att följa det vi bestämmer.." och "vad jag skulle tro är 

rimligt och så..", vilket enligt en tolkning tyder på att ungdomarna i själva verket inte är så 

delaktiga som personalen gärna vill tro. Ungdomarnas delaktighetsgrad är i den 

tolkningen snarare mer jämförbar med Shiers (2001) tredje nivå som innebär att deras 

åsikter och synpunkter beaktas vid beslutsfattande, men att beslutet inte måste tas i 

enlighet med deras åsikter. Om fraserna däremot tolkas som att "vi" och "jag" även 

innefattar ungdomen skulle delaktighetsgraden kunna likställas med Shiers (2001) fjärde 

nivå, då ungdomen får vara med i beslutprocessen. 

 

Motivation till delaktighet 

Under intervjuerna framkommer det att personalen använder delaktighet som ett sätt att 

nå uppsatta mål. Genom att motivera samt locka ungdomen försöker de få hen att vilja nå 

sitt mål, få med ungdomen ”på tåget”, så att säga. Detta kan i sin tur, som Stigendal 

(2003) diskuterar, leda till att ungdomen känner sig delaktig och på så sätt får en känsla av 

tillhörighet i både samhället, men även i integrering med personalen samt övriga 

ungdomar som bor på boendet. Det undertema som kommer att behandlas här nedan 

består av: ”Att delaktiggöra och motivera ungdomen”. Om ungdomen är tillräckligt motiverad 

för att själv vilja nå sitt mål kan det leda till att hen ser behandlingen ur en mer positiv 

synvinkel, vilket i sin tur kan leda till ett bättre behandlingsresultat. 
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För att få ungdomarna till att va med på tåget, som jag brukar säga, så är det 

viktigt att man är lyhörd för vad de känner att de vill göra och vad de klarar 

av. Att man möts liksom, inte kanske fullt ut, men halva vägen. Men det är ju 

viktigt att de säger vad de tycker och tänker. Men jag tycker att det kan vara 

bra att komma i dialog med dem liksom ’så här tänker vi, vad tänker du, är 

det något som du kan tänka dig att ställa upp på, är det någonting du vill lägga 

till eller ha önskemål om’, så får man ju ha lite diskussion (Intervjuperson 10) 

En intervjudeltagare belyser vikten av att se den enskilda individen istället för att se 

ungdomarna som en grupp då alla har olika behov och är inskrivna av olika anledningar. 

Oavsett om det är 6-7 ungdomar här så har ju alla olika behov och de är 

inskrivna på olika anledningar också. Så det är nog också viktigt att visa den 

egna individen så man inte bara kör grupp hela tiden (Intervjuperson 11) 

Intervjudeltagaren menar att oavsett om ungdomen är motiverad eller inte så ser 

personalen till att bemöta ungdomen och anpassa vården utefter hens individuella behov. 

Genom att hitta individuella lösningar för ungdomen ökar möjligheten för att 

delaktiggöra hen i behandlingsprocessen och på så sätt göra det möjligt för ungdomen att 

påverka sin framtid i den riktning hen önskar. Även detta kan tolkas som ett arbetssätt 

för att få med ungdomen på tåget. 

 

Att delaktiggöra och motivera ungdomen 

Flera intervjudeltagare nämner att det är viktigt att möta ungdomarna halvvägs för att de 

ska bli motiverade till behandling och vilja göra en förändring. Motivationen upplevs vara 

en viktig grund för att målen i genomförande- och vårdplan ska kunna uppnås. 

Personalen använder sig av olika tillvägagångssätt för att motivera ungdomen; genom att 

locka ungdomen, se den enskildes behov, ha dialoger samt att vara lyhörda. Om 

personalen tar alla beslut utan att delaktiggöra ungdomen finns det en risk att hen inte 

känner sig tillräckligt motiverad att fullfölja behandling enligt vård- och 

genomförandeplan. Intervjuperson 6 uttrycker följande kring vikten av delaktighet och 

motivation "… och så tycker ungdomen 'det är ju de som bestämmer’. Då är det ju 

väldigt stor risk att de inte tänker fullfölja det.". Eftersom personalen har ett vuxenansvar 

gentemot ungdomarna kan de inte tillgodose alla deras önskemål. Personalen försöker 
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dock vara lyhörda i den mån det går för "det är så mycket lättare och få med ungdomen 

på tåget om man gör, även om det är små grejer, så ser man till och skriver med det, för 

det är ändå en känsla av att ’jag har fått påverka’." (Intervjuperson 8). 

Personalen uttrycker att deltagandets omfattning vid utformning av genomförandeplan 

kan variera och är beroende av ungdomens motivation. Motivationens grad kan bero på 

ungdomens interna förutsättningar; hens förmågor, förväntningar samt vilja (Kjellström, 

2012). En ungdom som är motiverad till behandling upplevs ha större möjlighet att vara 

med och forma genomförandeplanen, det vill säga, vara med på tåget, dock inom ramen 

för vad "vuxna" anser vara viktigt för ungdomen: "… vi gör ju den tillsammans med 

ungdomarna [...] sen beror det såklart på hur motiverade ungdomarna.. det är inte alltid 

att de ser samma behov som vuxna ser, så är det ju." (Intervjuperson 1). Vidare i 

intervjun framkommer det att delaktighetens grad påverkas till stor del av vad personalen 

anser vara rimligt för den berörda ungdomen. Intervjuperson 1 beskrev det som att "… 

hur mycket ansvar kan hen ta själv, hur mycket stöd behöver hen? Så det är ju mycket 

upp till oss, hur mycket vi låter dem bestämma.". 

För att skapa delaktighet och få med ungdomarna på tåget uppger flera intervjudeltagare 

att de använder sig av diverse strategier för att motivera och locka dem, "Asså det är ju 

motivation, motivation, prata, motivation, motivera, försöka få med dem." 

(Intervjuperson 10). Genom att tydliggöra resultatet av behandlingen försöker personalen 

betona vikten av att ungdomarna är närvarande och delaktiga i processen samt vad som 

riskeras om de väljer att inte delta. I samtliga intervjuer går det tydligt att urskilja vikten 

av ett motivationsarbete, då motivationen tolkas som en grundsten för ungdomens 

delaktighet. 

Stigendal (2003) förklarar att ungdomars bristande vilja och förståelse kan ses som en 

bidragande faktor till att de inte får vara delaktiga i samhället. Även Sandman och 

Kjellström (2013) belyser individens egna initiativ att påverka sin situation, då avsaknad 

av detta kan försvåra skapandet av delaktighet. 

Betona vikten av att de är närvarande i möten och vad det ger för resultat 

[…] och vad kan det göra om man inte är med i möten […] vad kan då 

riskeras, så.. jag försöker betona det i våra möten som vi har, att man är 

delaktig och är med i processen (Intervjuperson 4) 
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I Shiers (2001) andra nivå av delaktighetsstegen försöker personal främja ungdomens 

delaktighet genom uppmuntran och stöd till att uttrycka sin åsikt. Personalen menar att 

ungdomen får möjlighet att komma till tals när och om hen närvarar under möten. 

Man försöker ju hela tiden att få dem delaktiga, eller så, i olika saker och så. 

Vara med på möten till exempel. Vissa kanske inte vill vara med på möten 

men det försöker vi förklara för dem, att de är med på möten för det handlar 

ju om dem och ingen annan (Intervjuperson 7) 

Som ovanstående citat visar är det inte alltid ungdomen vill vara med på möten, men då 

försöker personalen förklara att det är ungdomens liv det handlar om och att det är 

viktigt att hen får vara delaktig i det som diskuteras. Personalen berättar att de hela tiden 

försöker få ungdomen att tänka på sina framtidsplaner och sträva mot det målet. Detta 

genom att uppmuntra samt locka ungdomen till aktiviteter och intressen för att göra 

tiden på behandlingshemmet så givande som möjligt inför framtiden. Detta ligger i linje 

med vad Sandman och Kjellström (2013) belyser; genom aktiviteter, uppmuntran, stöd 

samt engagemang gynnas ungdomens delaktighet. Detta kan även leda till att relationen 

mellan personalen och ungdomen förbättras. 

Det kan vara jättesvårt ibland, det kan vara olika, men man får försöka hitta.. 

Ja, men det kan vara att försöka hitta något intresse som, eller någon person 

som är viktig. Eh, nåt.. någon aktivitet som de hållit på med tidigare som är 

viktig, eller framtidsplaner som de känner att de vill kämpa mot. Och lite vad 

de vill med sin placering och vad de tänker, vad vill de ha hjälp med när de är 

här. Vad kan vi ge dem medan de är här (Intervjuperson 2) 

Det framkommer i samtliga intervjuer att personalen är eniga om att bäst resultat nås ifall 

ungdomen är "med på tåget", det vill säga att de är delaktiga i processen samt att de själva 

har huvudrollen i sina liv. 

Om jag sätter mig och bestämmer nånting så kan jag lova dig att i nio fall av 

tio säger alla "hold your horses, det här är inte intressant för mig." […] även 

om det är liksom förslag som man kanske känner som behandlare att det här 

kanske inte blir så bra, så måste man låta de testa så ett så stort 

handlingsutrymme som möjligt. Men att ha med dem är det viktigaste. De får 
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lägga upp en egen plan för sitt eget liv, så blir det bäst i slutändan 

(Intervjuperson 3) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att, ur personalens synvinkel, undersöka ungdomars 

delaktighet i samband med sin vårdplacering på HVB. 

I resultatet framkommer det att personalens uttalanden stundtals är motsägelsefulla; de 

säger att ungdomarna är väldigt delaktiga, men avslutar ofta med att ungdomarna är 

delaktiga genom att följa personalens bestämmelser. Intervjudeltagarnas beskrivningar 

tycks inte alltid återspegla deras uttalanden om arbetssättet de förhåller sig till. Personalen 

berättar att de arbetar för att få ungdomarna delaktiga i processen genom att lyssna, 

motivera och uppmuntra dem. De belyser vikten av att ungdomarna ska delta i möten för 

att få vara med och påverka samt bestämma hur behandlingen ska se ut, men i nästa 

andetag uttrycker personalen att det slutgiltiga beslutet fattats av de yrkesverksamma och 

att ungdomarna är delaktiga genom att följa bestämmelserna. Av den anledning passar 

temat ”delaktighet inom ramar” in då personalen beskriver ungdomarna som delaktiga 

men samtidigt som de måste förhålla sig till olika bestämmelser som personalen anser 

vara passande för individen. 

Den första nivån på Shiers (2001) delaktighetsstege är den lägsta nivån av delaktighet och 

den femte nivån är den högsta nivån av delaktighet. Nivå 4 innebär att ungdomarna ska 

vara direkt involverade i beslutsfattandet. Utifrån personalens uttalanden med avseende 

på ungdomarnas möjlighet till delaktighet, tolkas det som att ungdomarna uppnår nivå 4 i 

delaktighetsstegen. Denna tolkning baseras på att personalen flertalet gånger uttrycker att 

ungdomarna är direkt involverade i beslut, men i själva verket blir ungdomarna 

informerade om det beslut som antingen ska tas, eller som redan tagits. Vår uppfattning 

är snarare att arbetet därför kan placeras på nivå 3, som innefattar att ungdomarna har ett 

visst inflytande i beslutsprocessen, dock utan verklig beslutsfattanderätt. Detta 

överensstämmer med personalens beskrivning av delaktighetsarbetet då ungdomen har 

möjlighet att uttrycka sin mening samt att den beaktas vid beslutsfattandet, men likställs 

inte med det slutgiltiga beslutet. 
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Med utgångspunkt i resultatet ställs frågan om det ens är möjligt att förverkliga alla nivåer 

av Shiers (2001) delaktighetsstege på en institution? Ungdomarna är placerade på HVB 

utav en anledning, men även om de hade bott i sina naturliga hemmiljöer hade det varit 

nödvändigt med regler och riktlinjer då personer under 18 år enligt svensk lag räknas som 

barn. Ett barn bör inte ha full bestämmanderätt över sitt liv då hens mognadsnivå inte är 

tillräcklig för att ta ansvar för samt förstå handlingars konsekvenser. Vidare är det 

lagstiftat att vårdnadshavare har det yttersta ansvaret, vilket i dessa situationer indirekt 

faller på socialtjänstens, samt personalens, ansvar under vårdplaceringen. Huruvida 

ungdomens omsorg av personal blir likvärdig vårdnadshavarnas är svårt att veta enligt 

Egerlund och Jakobsen (2009). De menar att personal på institution befinner sig mellan 

verklighet och ideal, där hinder såsom exempelvis resursbrist förekommer. Omsorgen 

kan vara likvärdig eller till och med bättre på institution, då personalens omsorg kan 

vara en bidragande faktor till att ungdomen utvecklar förmågor som hjälper hen att 

lättare ta sig igenom hinder i livet (Egerlund & Jakobsen, 2009). En god omsorg 

innefattar delvis ett känslomässigt stöd från personal, men även en gränssättning. 

Yrkesverksamma och/eller vårdnadshavare har utifrån svensk lag en skyldighet att 

begränsa ungdomens handlingsutrymme vilket i sin tur leder till att de också begränsar 

ungdomens möjlighet att uppnå de högre nivåerna i Shiers (2001) delaktighetsstege. Med 

detta som grund innebär det att det, mer eller mindre, är omöjligt att nå nivå 4 och 5 om 

den enskilde är omyndig och/eller inskriven inom någon statlig verksamhet, såsom 

exempelvis institution. Om så är fallet, påvisar personalens arbete med ungdomarnas 

delaktighet den högsta nivå som faktiskt går att uppnå inom HVB då personalen måste 

förhålla sig inom de ramar som ryms för deras profession. Indirekt innebär då detta att 

svensk lagstiftning sätter stopp för ungdomarnas fullständiga delaktighet i sin vård. För 

att fullständig delaktighet ska vara möjligt för ungdomar behövs en lagförändring. Lagen 

sätter ramar som verksamheter måste anpassa sig efter, sen sätter verksamheterna i sin 

tur de ramar som de yrkesprofessionella måste hålla sig inom. Det professionella arbetet 

förklaras av Liljegren och Parding (2010) som rättigheter och skyldigheter för personalen 

där verksamheten kan formalisera sitt arbete via uppsatta regler och rutiner. Slutligen 

sätter de yrkesverksamma ramar som ungdomarna ska förhålla sig till. Det kan lätt 

uppfattas som att personalen inte delaktiggör ungdomarna fullt ut i enlighet med 

barnkonventionens riktlinjer, men faktum är att även personalen har ramar och riktlinjer 

som de måste hålla sig inom. 
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Det framkommer även att personalen alltid låter ungdomarna komma till tals i enlighet 

med artikel 12 i barnkonventionen; handlingsutrymmet varierar dock och är begränsat 

beroende på bland annat ungdomens ålder och mognad. Ytterligare en bidragande faktor 

till begränsad delaktighet kan vara ungdomens egen motivation, vilja samt initiativ. I 

intervjudeltagarnas uttalanden beskrivs återkommande tillfällen där personalen försöker 

motivera samt locka ungdomen för att öka dennes delaktighet i olika situationer, 

exempelvis vid deltagande i möten samt val av aktiviteter. Resultatet visar att 

ungdomarna ges möjlighet till större delaktighet inom vissa områden, såsom exempelvis 

vid val av aktiviteter och mat, i jämförelse med situationer som berör vårdrelaterade 

beslut. Besluten skulle på så vis kunna rangordnas på en skala för hur "viktiga" besluten 

är i behandlingssyfte, och sedan relateras till hur delaktig ungdomen har möjlighet att 

vara i beslutsfattandet. Beslut gällande val av aktiviteter och mat hamnar långt ner på 

skalan, medan beslut rörande vårdplan placeras högre upp. I beslut som hamnar lågt på 

skalan, exempelvis vilken mat som ska serveras på boendet, har ungdomarna möjlighet 

att fatta beslut tillsammans med personal, vilket leder till att ungdomen kan vara fullt 

delaktig. Detta går att likställa med nivå 4 och 5 i Shiers (2001) delaktighetsstege. Utifrån 

dessa antaganden kan relationen mellan lågt rangordnade beslut och stor delaktighet, 

samt högt rangordnade beslut och låg nivå av delaktighet, konstateras. Parallellen mellan 

dessa är givetvis inte en sanning, men utifrån det studerade materialet kan slutsatser ändå 

dras att det finns ett samband mellan dessa parametrar. 

 

Metoddiskussion 

Då vi var intresserade av HVB-personalens subjektiva åsikter och uppfattningar kring 

valt område, föll sig en kvalitativ studie naturligt. Vi valde även att skriva en kvalitativ 

intervjustudie för att belysa ett perspektiv på delaktighet, då syftet med studien aldrig har 

varit att resultatet ska bli generaliserbart. Denna studie har en lättbegriplig struktur 

med huvudteman och underteman.  

Eftersom detta är en empiristyrd analys kom teorin in efter att analysen tagit form. En 

nackdel med vald teori är att resultatdelens två huvudteman skilde sig i omfattning. Vi 

hittade mer material som passade in under ”Delaktighet inom ramar” i jämförelse med 

”Motivation till delaktighet”. Hade vi valt en annan teori hade fördelningen kunnat se 
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annorlunda ut. I början av analysen visste vi inte exakt vad vi letade efter, men med stöd 

av den tematiska analysen kunde vi finna en röd tråd i materialet.  

Då en av studiens författare besitter kunskap om arbete inom HVB, har studiens 

författare sett detta som både en svaghet och en styrka; svagheten utsträcker sig i den 

mening att reflektioner och diskussioner kan delvis ha baserats på förförståelse kring 

arbetet. Skribenterna ser även denna förförståelse kring arbetet som en styrka då det 

inneburit en förståelse för basala arbetsuppgifter samt hur verksamheten bedrivs. Detta 

är dock inget som har påverkat studiens resultat. 

 

Vidare forskning  

En uppföljning av denna studie skulle kunna vara att undersöka ungdomarnas 

uppfattning av hur stort utrymme för delaktighet de har vid sin vårdplacering. Genom 

att intervjua ungdomarna skulle studien baseras på deras perspektiv vilket sedan skulle 

kunna jämföras med denna studies resultat. För ytterligare framtida forskning hade en 

kvantitativ studie varit aktuell för att kunna generalisera resultatet på samtliga HVB i 

Sverige. 
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Vi är tre socionomstudenter från Jönköping University som planerar att skriva en 

kandidatuppsats om hur yrkesverksamma arbetar med och förhåller sig till arbetet kring 

HVB-placerade ungdomar. Syfte är att studera yrkesverksammas perspektiv på vilken 

utsträckning ungdomar har möjlighet att påverka sin egen vård på HVB-hemmet. 

Uppsatsen ämnar även studera hur personalen menar att de tillgodoser och tänker kring 

ungdomarnas olika behov utifrån anknytningsteorin samt etiska värden i det dagliga 

arbetet. 

Yrkesverksamma inom HVB-hem besitter den kunskap vi vill ta del av och vi önskar 

därför få intervjua Dig som enhetschef/platschef och några av dina anställda. Vi kommer 

att kontakta Er inom två veckor för att se om Ni är intresserade av att delta i studien. 

Om ni väljer att delta så önskas intervjuerna ske under april månad. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Intervjupersonerna samt arbetsplatsen kommer avidentifieras i 

studien. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta någon utav oss antingen via telefon eller 
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