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Sammanfattning 
 
Ser vi till de villkor som råder inom de särskilda ungdomshemmen har personalen en dubbel 

funktion i sitt arbete med ungdomarna. Detta då de särskilda ungdomshemmens uppgift är att 

verkställa vård och behandling utan den enskildes samtycke. Vidare ska verksamheten utöva 

särskild noggrann tillsyn över de ungdomar som är placerade där samtidigt som personalen ska 

beakta den unges rätt till självbestämmande och integritet. Ett ökat brukarinflytande för de 

personer som nyttjar offentliga tjänster har diskuterats flitigt den senaste tiden. Diskussionen 

har även implementerats inom SiS, huvudman för de särskilda ungdomshemmen, som menar 

att ungdomarna ska ges inflytande under den tid då de är tvångsplacerade. Tidigare forskning 

har dock visat att inflytande kan vara svårt att realisera vid tvångsvård varav en paradox mellan 

inflytande och tvång kan skönjas. Vi ställer oss därav frågande till vad brukarinflytande 

innefattar samt om det finns gränser för när ett inflytande för ungdomar inom särskilda 

ungdomshem kan realiseras? Studien utgörs av en kvalitativ intervjustudie och syftar till att 

belysa hur personalen ser på relationen mellan inflytande och tvång. För att ha möjlighet att 

analysera och på så sätt förstå studiens resultat har centrala begrepp utarbetats med inspiration 

från generell systemteori, tidigare social forskning samt från studiens resultat. Personalens 

förhållningssätt, verksamhetens struktur samt den unge själv utgör olika villkor för det 

inflytande som personalen ger ungdomarna. I studien identifieras såväl möjligheter som 

svårigheter med att ge ungdomarna inflytande. Studiens resultat tyder på att det finns gränser 

för när ett inflytande för ungdomar inom de särskilda ungdomshemmen kan realiseras, den 

unges inflytande är således inte en självklarhet.  
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1. Problemformulering  
 
Ungdomar som är omhändertagna och vårdas under samhällets tvång befinner sig i en speciell 

situation och är en utsatt grupp. Deras relation till myndigheten präglas av ett 

beroendeförhållande där den unge är underordnad. Att ungdomar ska ges inflytande över det som 

sker under deras tvångsplacering på en institution kan vara svårare att realisera än vid vård under 

frivilliga former. Detta då principerna inflytande och tvång ställs mot varandra. Trots det anses 

ett inflytande i olika sammanhang vara av lika stor vikt även då tvång inbegrips (Hermodsson, 

Hansson 2005). Som Hermodsson och Hansson (ibid.) poängterar har de vuxna, i detta fall 

personalen, dessutom tolkningsföreträde när det gäller vad som anses vara bäst för ungdomarna 

samt i vilken utsträckning ungdomarnas åsikter ska beaktas. Vi menar att denna situation skapar 

ett spänningsförhållande mellan inflytande och tvång och utmanar brukarinflytandes gränser. Då 

det anses vara problematiskt med ett inflytande för ungdomar som befinner sig under tvång är 

det väsentligt att lyfta fram vilka möjligheter till att utöva ett inflytande som ges. Detta har väckt 

vårt intresse och vi kommer i uppsatsen att undersöka hur personalen ser på relationen mellan 

inflytande och tvång för de ungdomar som vårdas och behandlas under slutna former.  

 

Vi menar att inflytande och tvång utgör en paradox i det sociala arbetet och ställer oss därmed 

frågande till vilka möjligheter till inflytande personalen ger de utsatta ungdomarna som vårdas 

och behandlas under tvång på särskilda ungdomshem. Finns det gränser för när ett 

brukarinflytande kan realiseras i det sociala arbetet och hur kan då visioner om brukarinflytande 

förstås?   

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur personal ser på relationen mellan inflytande och tvång 

för de ungdomar som vistas på ett särskilt ungdomshem.  

 
1.2 Frågeställning  
1. Hur beskriver personalen de ungdomar som befinner sig på särskilda ungdomshem? 
2. Hur beskriver personalen tvångsinsatser i form av institutionsvård? 
3. Vilka möjligheter till inflytande upplever personalen att de ger ungdomarna? 
4. Vilka svårigheter med inflytande för ungdomarna upplever personalen?  
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1.3 Avgränsning 

Studien är begränsad till att omfatta personal som arbetar på statens institutionsstyrelses, (SiS), 

särskilda ungdomshem. Som datainsamlingsmetod har vi valt att använda oss av intervjuer. 

Kriterierna för våra intervjupersoner var att de skulle arbeta på en låst avdelning samt att 

ungdomarna var placerade på institutionen enligt någon tvångslag dvs. att den unge eller den 

unges föräldrar inte har gett samtycke till vård och behandling på institutionen. Vi har inte tagit 

hänsyn till vilken lag som ligger till underlag för vård och behandling för ungdomarna. Detta då 

det är paradoxen mellan inflytande och tvång som är det primära i undersökningen, vilken lag 

som tvångsinsatsen verkställts under är därav av mindre betydelse. Thomsson (2002) menar att 

fem till tio intervjuer tycks vara en hanterbar mängd för att införskaffa tillräckligt med material 

för en studie som omfattar c-nivå. I studien intervjuas personal från två olika särskilda 

ungdomshem. Studiens empiri bygger på åtta intervjuer, fyra intervjupersoner från varje 

arbetsplats. Utifrån författarens resonemang samt att genomförda intervjuer har gett tillräckligt 

med material för att svara på studiens forskningsfrågor motiveras det valda antalet intervjuer.    

 

2. Begreppsdefinition 
 
Ungdomar/ungdomarna - med begreppen avses de individer som är tvångsplacerade på de 

särskilda ungdomshemmen som är föremål för studien. Med ungdomar menar vi i denna studie 

de individer som är mellan 12-21 år.  

 

Personal/personalen - begreppen åsyftar de personer som är anställda på de särskilda 

ungdomshem som är föremål för studien och som i sitt arbete har direkt kontakt med 

ungdomarna.  

 

Särskilda ungdomshem - de institutioner som bedrivs av statens institutionsstyrelse, SiS, och som 

vårdar och behandlar ungdomar i åldern 12-21 år som av sociala skäl bereds vård.  

 

Institution - då begreppet används i studien har det samma innebörd som begreppet särskilda 

ungdomshem.  
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3. Undersökningens uppläggning och genomförande 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativ undersökning 

Det finns olika sätt att samla information kring sitt studieobjekt för att nå svar på sin 

forskningsfråga. Intervjuer och analys av befintliga dokument är exempel på kvalitativa 

tillvägagångssätt. Den kvalitativa metoden syftar till att ge svar på andra frågor och ge en annan 

typ av information än vad den kvantitativa metoden eftersträvar. Genom att använda sig av en 

kvalitativ metod är syftet att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörder samt att 

beskriva olika uppfattningar kring sitt studieobjekt. Den kvalitativa undersökningsmetoden 

skiljer sig även från den kvantitativa på så sätt att det är vanligare att göra löpande analyser 

under datainsamlingens gång (Patel, Davidson 2003). Vi är intresserade av att öka förståelsen för 

hur personalen på särskilda ungdomshem förhåller sig till ungdomarna och inflytande för 

ungdomarna. Vår forskningsfråga är av kvalitativ art och valet av tillvägagångssätt är således en 

kvalitativ undersökning. 

 

Intervjuer 

För att samla in data och svara på studiens frågeställning används intervjuer som metod. Vid 

utformandet av intervjufrågor ska graden av standardisering och strukturering beaktas (Patel, 

Davidson 2003). Vi utformade våra intervjufrågor med en relativt låg grad av standardisering 

och låg grad av strukturering. Vidare inspirerades vi av Thomsson (2002) då vi valde att utforma 

en löst formulerad intervjuguide1 utifrån fyra olika teman: intervjupersonen, arbetet, inflytande 

och kontroll. Utifrån teman är det lättare för både intervjupersonen och den som intervjuar att 

hålla fokus samt att känna en trygghet i vad intervjun ska handla om (ibid.). Under varje tema 

formulerade vi färdiga frågor som knöt an till inflytande inom tvångsvård. I studien inspireras vi 

av ett hermeneutiskt synsätt där strävan efter att nå en djupare förståelse för det fenomen som 

studeras är en central aspekt (Patel, Davidson 2003). Med stöd i hermeneutikens förhållningssätt 

ville vi lämna utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord och använde oss därför inte 

av fasta svarsalternativ. Möjligheten till att ställa följdfrågor samt lyfta intressanta resonemang 

                                                 
1 Se bilaga 2. 
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sågs som väsentligt. Detta bidrog till att den ordning i vilken vi ställde intervjufrågorna 

varierade.  

 

Vid utformandet av frågor beaktade vi den position som personalen befinner sig i. Vi har ett 

antagande kring att personalen arbetar inom en organisation som har en tydlig hierarki. Det 

betyder att det finns en struktur samt policys och regler för hur verksamheten skall bedrivas. 

Detta inverkar i sin tur på hur personalen beskriver sitt arbete med ungdomarna. Det finns en risk 

för att intervjupersonerna utifrån sin position inom verksamheten ger korrekta svar dvs. svar som 

förväntas av dem. För att minska denna risk utformades frågor vars svar ger konkreta exempel på 

personalens förhållningssätt till ungdomarna och inflytande i det dagliga arbetet på institutionen. 

Samtliga intervjuer ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats. Intervjuerna varade i 

cirka en timme och samtliga intervjuer spelades in på band. 

 

Litteratur 

Den litteratur som ligger till grund för avsnittet ”Tidigare forskning” samt den metodlitteratur 

som används i studien har införskaffats via Växjö universitets bibliotekskatalog och databaser. 

Vidare har grundläggande information kring SiS och särskilda ungdomshem införskaffats via 

Internet. Även tips från vår handledare samt från andra personer2 som forskat inom studiens 

område har legat till grund för inhämtandet av information. Vi har även inspirerats av och sökt 

relevant litteratur utifrån olika författares källförteckningar.  

 

Följande begrepp är ett axplock av de sökord som har använts vid litteratursökning i 

bibliotekskatalog, databas samt på Internet: brukare, brukarinflytande, demokrati, deltagande, 

inflytande, tvång, särskilda ungdomshem, institutionsvård, SiS, kvalitativ metod, grundad teori.     

 

3.2 Access till forskningsfält  

För att nå access till vårt forskningsfält skickades ett informationsbrev3 ut per post till nio 

särskilda ungdomshem. Urval gjordes utifrån en geografisk aspekt. Syftet med 

                                                 
2 Via mailkontakt med Kerstin Svensson (Universitetslektor Socialhögskolan, Lund) samt Claes Levin 
(Universitetslektor Socialhögskolan, Lund) har vi fått tips om litteratur som är relevant till vår studie.  
3 Se bilaga 1.  
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informationsbrevet var att komma i kontakt med personal som var intresserade av att ställa upp 

som intervjupersoner i studien. Utskicket följdes upp med ett mail där samma information 

skickades ut till samtliga nio särskilda ungdomshem. Efter en vecka hade vi fått svar från två 

särskilda ungdomshem. Nästa steg blev att kontakta tre särskilda ungdomshem via telefon. Även 

där gjordes urvalet utifrån en geografisk avgränsning, resvägen till institutionerna skulle inte 

vara alltför lång. Samtliga tre särskilda ungdomshem ligger i södra Sverige. Det fanns ett intresse 

hos personalen på två av de tre ungdomshemmen att medverka som intervjupersoner i studien. 

Därav föll valet på dessa två institutioner. Kontakten med institutionerna och intervjupersonerna 

skedde genom en kontaktperson som var knuten till respektive särskilt ungdomshem. Genom 

kontaktpersonen kom vi i kontakt med våra intervjupersoner samt fick möjlighet att boka lokal 

samt tider för intervjuer.  

 

3.3 Tillvägagångssätt vid bearbetning av material  

Under arbetets gång har vi bearbetat material och dokumenterat våra tankar som rör vårt 

problemområde, detta för att senare ha möjlighet att tillvarata reflektionerna i studiens analys. 

Efter genomförda intervjuer transformerades intervjuerna till text, vilket även kallas för att 

transkribera (Kvale 1997). Vid genomförande av transkribering var vår utgångspunkt att 

transkriptionen i största möjligaste mån skulle spegla personalens utsagor. Vid transkribering 

lades fokus på innehållet i intervjun och uttalanden skrevs ut ordagrant. Vi valde dock att inte 

markera paus, skratt, röstvolym etc. Första steget i bearbetning av det skrivna materialet skedde 

genom en viss meningskoncentrering av yttranden dvs. att den väsentliga innebörden 

omformuleras i ett fåtal ord samt att meningar formulerades mer koncist. En konsekvens av att 

välja ut det mest väsentliga materialet är att delar av det insamlade materialet inte redovisas i 

studien. Det är dock material som vi inte anser besvarar vår forskningsfråga och materialet anses 

därmed inte vara väsentligt att redovisa i studien. Utifrån studiens frågeställningar markerades 

den bearbetade texten med fyra olika färger. Det väsentliga i det transkriberade materialet valdes 

ut dvs. det material som på bästa sätt sammanfattade intervjupersonernas uttalanden i relation till 

respektive forskningsfråga. Både likheter och skillnader i uppfattningar hos intervjupersonerna 

markerades. På så sätt kunde vi slutligen identifiera väsentliga aspekter som personalen redogjort 

för i relation till varje forskningsfråga. Vi blev varse att möjligheter kunde vara svårigheter och 

vice versa. I resultatet valde vi dock att redogöra för möjligheter samt svårigheter var för sig för 
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att ge struktur åt arbetet samt underlätta läsning. Genom att vi bearbetade materialet flera gånger 

och matchade uttalanden med studiens frågeställning underlättades sammanställningen av 

resultatet.  

 

Presentation av empiri sker i form av referat och citat från intervjuerna. De citat och referat som 

resultatet bygger på är uttryck för de upplevelser som intervjupersonerna delgett. I studien citeras 

intervjupersonernas uttalanden ordagrant dock kan det förekomma att ordföljden i vissa citat har 

ändrats i syfte att underlätta läsningen. Ord som är personalens egna kursiveras i texten. I 

anslutning till redovisning av studiens resultat sker en analys. Repstad (1999) menar att forskaren 

med fördel kan väva samman just dessa delar i en kvalitativ studie. Detta för att undvika 

upprepning av information som det annars kan bli då resultat och analys presenteras i separata 

avsnitt (ibid.).  

 

Då vi bearbetade befintligt material identifierades att intervjupersonerna på respektive institution 

hade gett liktydiga svar på studiens forskningsfrågor. I och med detta valde vi att inte presentera 

materialet i två skilda resultat utan framställer empirin som ett resultat. Likheter såväl som 

skillnader i personalens upplevelser presenteras på ett tydligt sätt då vi använder uttryck som 

t.ex. en personal, flera i personalen eller samtliga. I studien är det kvaliteten och inte kvantiteten 

på resultatet som är det intressanta. Det primära intresset är personalens uppfattningar och åsikter 

och inte vem eller hur många som säger vad. Att presentera empirin utifrån studiens 

frågeställning var därmed väsentligt.  

 

3.4 Utformning av teoretiskt perspektiv  

Det behövs en teoretisk ram för att analysera och förstå studiens empiri. Utifrån social forskning 

har vi inspirerats till att på ett kreativt sätt försöka formulera egna centrala begrepp som utgör 

den teoretiska ram som används för att förstå och analysera studiens empiri. Guvå och Hylander 

(2003) menar att grundad teori handlar om en möjlighet för varje forskare att skapa sin egen 

teori. Grundad teori kan användas som inspiration då den egna teorin skapas (ibid.). Vid 

utformandet av centrala begrepp har vi pendlat mellan studiens empiri och den tidigare forskning 

som vi identifierat inom området. Även systemteori och Stephen Webbs forskning ligger till 
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grund för utformandet av studiens centrala begrepp. Dessa begrepp utgör de verktyg, studiens 

teoretiska ram, med vilka vi analyserat studiens empiri.  

 

3.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet  

För att säkerställa kvalitet i vår forskning har vi bl.a. beaktat studiens reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om datamaterialets tillförlitlighet dvs. att resultat av datainsamling ska bli 

detsamma vid upprepade mätningar samt att resultatet är oberoende av vem som utför 

forskningen (Grönmo 2006). Att uppnå reliabilitet inom den kvalitativa forskningen kan bli 

problematiskt då ingen direkt mätning görs. Syftet med forskningen är istället att upptäcka och 

beskriva ett visst fenomen (Larsson 2005). För att styrka tillförlitligheten till vår undersökning 

har vi strävat efter att vara så informationsrika som möjligt i samtliga delar av studien. Detta 

förutsätter bl.a. en tydlighet kring tillvägagångssättet i studien.   

 

Validitet handlar om datamaterialets giltighet i förhållande till studiens problemställning. Det 

handlar således om huruvida vi lyckas undersöka det vi avser att undersöka (Elofsson 2005). 

Strävan efter god validitet ska genomsyra hela forskningsprocessen och inte enbart beaktas under 

planering och genomförande (Patel, Davidsson 2003). Studiens problemställning har under hela 

forskningsprocessen varit utgångspunkt för vårt pendlande mellan olika delar av studien. Detta 

innebär att det vi har tolkat har vi sett som en del av ett större sammanhang. Vi har pendlat 

mellan studiens empiri och tidigare forskning då teoretiska verktyg har skapats. Vidare har vi 

pendlat mellan studiens empiri och teori då vi har analyserat studiens material. Att se till ett 

större sammanhang menar Sjöström (1994) är en förutsättning för att uppnå den helhetsförståelse 

som hermeneutiken syftar till. Att arbeta och tolka utefter ett rörelsemönster som växlar mellan 

del och helhet kallas för “den hermeneutiska cirkeln” (ibid.).    

 

Avsikten med uppsatsen är inte att fastslå en definition av begreppet brukarinflytande. Då 

begreppet är svårdefinierat beslutade vi oss för att inte använda oss av begreppet under 

intervjuerna. För att öka validiteten i vår studie och minska risken för missuppfattningar valde vi 

därför att enbart använda oss av begreppet inflytande. Begreppets innebörd lämnades öppen för 

tolkning hos intervjupersonerna. Intervjupersonerna fick således möjlighet att fritt reflektera och 

göra sin definition av begreppet inflytande i relation till de ungdomar som tvångsvårdas på de 
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särskilda ungdomshemmen. Det innebär att vår forskning var öppen för de empiriska upptäckter 

som Grönmo (2006) menar kan ske då studien genomförs. Utifrån den insamlade empirin, 

studiens resultat, ämnas begreppet inflytande operationaliseras utifrån intervjupersonernas olika 

beskrivningar (ibid.). Vidare tolkas personalens beskrivning av inflytande utifrån studiens 

centrala begrepp.   

 

Då SiS benämner de ungdomar som vistas på särskilda ungdomshem som brukare kommer vi i 

analysen att diskutera ungdomarnas inflytande i relation till bl.a. SiS visioner om ett 

brukarinflytande.  

 

3.6 Etiska överväganden  

Forskning som berör människor ska tjäna både vetenskapliga och mänskliga intressen. Under 

hela forskningsprocessen ska etiska ställningstaganden beaktas (Kvale 1997). Innan intervjuerna 

påbörjades informerades undersökningspersonerna om studiens syfte. Vi informerade även om 

deras möjlighet att avbryta intervjun, att det inspelade materialet enbart används i studiens syfte 

samt att de tillförsäkras anonymitet. Vidare försäkrade vi oss om att de deltog på frivilliga 

grunder. Kvale (1997) menar att forskaren själv är det viktigaste redskapet för förvärvande av 

kunskap. Det är därav väsentligt att som forskare uppnå en känsla för etiska frågor samt ta ansvar 

för att handla på ett lämpligt sätt i dessa frågor (ibid.).   

 
4. Tidigare forskning  
 
4.1 Brukare och brukarinflytande  

Framväxten av begreppet brukarinflytande  

Alla människors lika värde är en grundprincip för demokrati och medborgarskap. Medborgare 

ska ges möjlighet att påverka beslut som rör den enskilda individen. Andra principer för 

demokrati är rättsäkerhet och likhet inför lag samt att medborgare ska ges möjlighet att överklaga 

beslut. Vidare ska medborgarna tillförsäkras skydd mot godtycke i kontakten med den offentliga 

sektorn (Hermodsson 1998). Under 1970 och 1980- talet växte den offentliga sektorn vilket 

innebar att allt fler livsområden hos medborgarna inordnades i den offentliga sektorn. Då fler 

livsområden hos medborgarna inordnades i den offentliga sektorn ansågs det vara av vikt att 
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folket gavs utrymme att utöva sin makt och att deras röster blev hörda (Dahlberg, Vedung 2001). 

Författarna betonar att politiker under 1980-talet framförde kritik mot att det representativa 

styrelseskicket tillät för lite av medborgarhänsyn, medborgardeltagande och 

medborgarinflytande. En förnyelse av demokratin ansågs vara nödvändig. I samband med detta 

fattades beslut om att ansvar skulle decentraliseras och ur decentraliseringstanken uppstod 

begreppet och debatten om brukarinflytande (ibid.). Under 2000-talet har debatten och 

diskussionen om brukardelaktighet intagit en central roll i social forskning (Hultqvist 2007).  

 
Vem benämns som brukare?     
Begreppet brukare förkommer inte som ett rättsligt begrepp (Ds 2001:34). I riksdagens 

proposition Om aktivt folkstyre i kommuner och landsting definieras och innefattar begreppet 

brukare dock en person som …nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och som i 

regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång period (prop.1986/87:91. s13).  

 

Dahlberg och Vedung (2001) menar att begreppet brukare kan ha olika innebörd. I den vidaste 

bemärkelsen definieras brukaren utifrån att vara slutmottagare av offentliga åtgärder samt 

mottagare av reglering och myndighetsutövning, kontroll. Vidare kan en brukare definieras 

utifrån att enbart vara slutmottagare av en tjänst. Ur ett snävare perspektiv är en brukare 

slutmottagare av en tjänst men har även möjlighet att utöva strategi röst dvs. möjlighet att höja 

sin röst och på så sätt påverka verksamheten. En brukare kan även definieras som kund detta då 

brukaren är slutmottagare av en tjänst. Utifrån sin position som kund finns möjlighet att utöva 

strategi sorti dvs. möjlighet att välja eller välja bort olika producenter (ibid.).  

 

Med begreppet brukare avser Möller (1996) en person som inte har möjlighet att välja en 

alternativ producent. Det finns således inte möjlighet för brukaren att utnyttja strategi sorti. 

Däremot kan den nuvarande producenten påverkas på olika sätt. Påverkan kan ske genom att ett 

samarbete föreligger mellan den enskilde och socialarbetaren vad gäller val och utformning av 

insats. Flera användare kan även gå samman t.ex. genom att bilda ett brukarråd, för att på så sätt 

påverkar innehåll och inriktning inom socialtjänsten. Individen har då möjlighet att nyttja 

strategi röst om det finns ett missnöje över den tjänst som nyttjas (ibid.).  
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Socialstyrelsen poängterar att det inte är någon självklarhet att socialtjänstens användare ska 

benämnas som brukare. Individen befinner sig i en beroenderelation till socialsekreteraren och 

förvaltningen vilket begränsar den enskildes möjligheter att påverka olika situationer. Genom 

tvångslagstiftningen finns det även tämligen stora möjligheter till att göra undantag från 

socialtjänstlagens huvudregler som innebär att insatser skall utformas och genomföras 

tillsammans med den enskilde. Vidare medför detta att det inte enbart är individens möjlighet att 

utöva strategi sorti som ibland är begränsat utan även individens möjlighet att utöva strategi röst 

(Socialstyrelsen 2003).  

 

Ungdomar inom särskilda ungdomshem benämns som brukare 

SiS som ansvarar för de särskilda ungdomshemmen benämner de barn och ungdomar som är 

placerade där för brukare. Detta då de är mottagare av SiS tjänster. Med brukare avser SiS…en 

person som inte har möjlighet att välja en alternativ producent, men som däremot kan påverka 

den aktuella  producenten på olika sätt (www.stat-inst.se4 2 s 5). Brukaren ska ges möjlighet att 

påverka innehåll, planering och utveckling av de tjänster som SiS tillhandahåller. SiS pratar om 

brukarinflytande inom myndigheten på olika nivåer dels på individnivå och dels på 

institutionsnivå. Inflytande på individnivå ges bl.a. genom att låta den unge vara delaktig i sin 

behandlingsplanering. På institutionsnivå ges inflytande genom kollektiv påverkan i 

brukarforum. Ett inflytande kan även ske på myndighetsnivå genom centrala brukarråd. På så 

sätt ges ungdomarna möjlighet att utöva ett brukarinflytande på olika nivåer inom verksamheten 

(www.stat-inst.se 2). SiS har utarbetat tjänstekartor där de redogör för vad som ska göras under 

den tid som ungdomarna är placerade på institutionen samt vem som ansvarar för att uppgiften 

utförs. Det finns tjänstekartor utarbetade för såväl akut-, utrednings- som behandlingsplacering. 

En punkt som lyfts vid samtliga tre placeringar är brukarforum (www.stat-inst.se 1). Dessa 

forum ska hållas regelbundet på institutionerna och är ett forum där brukarinflytande realiseras. 

SiS menar att samtliga institutioner har brukarforum där ungdomarna får möjlighet att framföra 

sina synpunkter. Deras synpunkter och önskemål ska sedan utgöra underlag för 

verksamhetsplanering och utveckling(www.stat-inst.se 3). Genom så kallade fokusgrupper har 

ungdomar själva fått identifiera vad de anser är god kvalitet inom verksamheten. Personalen 

                                                 
4 När det gäller hänvisningar till Internetadresser skriver vi i texten enbart ut den korta adressen med en siffra efter. 
För utförliga information och fullständig källhänvisning se referenslista.  
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identifieras av ungdomarna som ett betydelsefullt verktyg för att säkerställa kvalitet. Kompetent 

personal anses ha en förmåga att möta ungdomarna med respekt, medkänsla och engagemang. 

Ungdomarna lyfter även fram vikten av att veta sina rättigheter för att tillförsäkras kvalitet inom 

verksamheten (www.stat-inst.se 2).  

 

Det kollektiva och det individuella brukarinflytandet  

I rapporten Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling skiljer Socialstyrelsen (2003) 

det kollektiva inflytandet från det individuella inflytandet. Med kollektivt inflytande menas att 

brukare som grupp har inflytande över en verksamhet. Detta inflytande benämns som ett indirekt 

brukarinflytande. Det individuella inflytandet åsyftar den enskilda brukarens möjlighet att 

påverka den egna insatsen och benämns som ett direkt brukarinflytande. I sin forskning 

identifierar Karlsson (2007) olika aspekter kring framväxten av brukarinflytande. Ökad tilltro till 

samtalet och individualisering är två aspekter. Samtalet blir ett medel för att omsätta idealet om 

aktiva medborgare till praktiken och kan ses som en konsekvens av strävan efter ett direkt 

inflytande. Ökad individualisering menar författaren kan ses som både en orsak till och en 

konsekvens av den förändring som skett vad gäller minskat kollektivt engagemang och ökad 

individualism för att påverka den egna livssituationen. Möller (1996) lyfter att brukarinflytandet 

skulle ha haft en kollektiv innebörd men att det istället har fått en informell och individualistisk 

betydelse då möjligheter till inflytande för den enskilde främst är kopplade till relationen mellan 

individen och personalen (ibid.). Brukarorientering är en gemensam benämning för 

brukarinflytande och brukarmedverkan (Dahlberg, Vedung 2001). Ett argument för 

brukarorientering är att låta brukaren vara med och delta i de sammanhang som de är brukare för 

att på så sätt främja brukarens upplevelse av tillfredsställelse samt för att fostra dem till att bli 

ansvarsfulla medborgare (ibid.).  

 
4.2 Ansvar för barn och unga – en förskjutning från familjen till samhällets instanser    

Qvarsell (1996) ger en historisk återblick av hur ungdomsvården har sett ut i Sverige från 1800-

talet fram till våra dagar. Författaren beskriver ungdomsvårdens historia genom att belysa 

förskjutningen av ansvaret för ungdomars sociala fostran från familjen och hushållet till olika 

instanser i samhället. Genom att placera vanartade ungdomar på institution ansågs det vara 

möjligt att göra dem till samhällsdugliga medborgare. Även Sandin (2003) har identifierat 
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förändringar i sociala relationer och ansvarsfördelningen mellan föräldrar, barn och institutioner. 

Författaren menar att denna utveckling aktualiserar spänningsförhållandet mellan hjälp och stöd, 

kontroll och beroende inom välfärdssamhället (ibid.).  

 

Våra första barnavårdslagar 

I 1902- och 1924-års barnavårdslagar var det skyddstanken, behov av skydd mot vanvård samt 

vanart som dominerade. Syftet var dock inte enbart att tillgodose behovet av vård utan också att 

kontrollera avvikande beteende hos barn och unga med olika åtgärder från samhällets sida. Detta 

innebar bl.a. att barn och unga blev omhändertagna på tämligen lösa grunder. Skyddstankarna 

har sedan alltmer utvecklats mot tankar om rättssäkerhet för den enskilde. Det handlar om ökade 

krav på rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi som rör beslut kring 

tvångsomhändertagande av barn (Mattson 2002).   
 

Att se barn som subjekt - en förutsättning för att stärka barns rättigheter 

En förutsättning för att stärka barns rättigheter är att se dem som subjekt. Då barns 

människovärde och rätt till integritet beaktas ses de som aktiva subjekt och självständiga aktörer. 

Utifrån detta perspektiv upplevs de, liksom vuxna personer, som bärare av rättigheter. Denna syn 

medför vidare att de har rätt att utöva delaktighet och inflytande. I vilken omfattning barnets vilja 

och åsikter tillvaratas i praktiken är avhängigt barnets ålder och mognad (Mattson 2006). Att 

barn är bärare av rättigheter samt att deras åsikter ska tillvaratas belyser Hollander (1998) i sin 

forskning. Författaren poängterar att vuxna personers upplevelser av barns åsikter och vilja 

skiljer sig på olika sätt. Arbetet med att tillvarata och lyfta barns rättigheter skiljer sig även åt 

mellan såväl de Nordiska som de Europeiska länderna. Författaren lyfter två synsätt som berör 

synen på barns rätt till att uttrycka sin vilja där kompetens och mognad utgör centrala aspekter. 

Det ena synsättet utgörs av att barn upplevs ha förmågan att uttrycka sin vilja samt förmågan att 

fatta beslut som rör dem. Det andra synsättet utgörs av en skyddsaspekt som innefattar att barns 

behov och önskningar behöver skyddas av vuxna. Barn ska således få möjlighet att uttrycka sina 

tankar och åsikter men det är de vuxna som är kapabla till att avgöra om barnens resonemang är 

relevanta. För att säkerställa barns rätt att komma till tals menar författaren att barn inte ska ses 

som passiva objekt i relation till vuxna utan som subjekt och skapare av sitt liv (ibid.).  
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4.3 Aktuella lagar som berör institutionsvård 

Socialtjänstlagen och placering enligt LVU 

Den lagstiftning som rör ungdomsvård idag har förändrats många gånger och nya bestämmelser 

har tillkommit (Grönwall, Holgersson 2004). I den svenska sociallagstiftningen står det uttalat att 

den verksamhet som lyder under socialtjänstlagen5 (SoL) ska bedrivas med respekt för 

individens självbestämmande och integritet (SoL 2001:453 §1.1). Den lag som möjliggör vård 

mot den unges vilja regleras i Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Bestämmelser i SoL ska dock verka som underlag även i de sammanhang som tvång 

inbegrips (§ 1.3). Enlig LVU ska de barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt få 

det skydd och det stöd som de behöver. Om behövlig vård inte kan ges med samtycke är 

förutsättningarna för tvångsvård enligt LVU att det inom hemmet finns en påtaglig risk för att 

den unges hälsa eller utveckling skadas (LVU 1990:52 §2).  Om den unge utsätter sin hälsa eller 

utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslighet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende kan även behövlig vård ges utan samtycke (LVU1990:52 §3). Enligt LVU 

§12 ska de ungdomar som uppfyller kriterierna i §3, samma lag, och bedöms vara i behov av 

särskilt noggrann tillsyn placeras på ett särskilt ungdomshem.  

 

Lagstiftning och inflytande  

I den svenska tvångslagstiftningen framhålls vikten av självbestämmande för ungdomar i olika 

sammanhang. Detta då det i LVU understryks att den unges bästa ska beaktas samt att den unges 

åsikter och röst ska höras (LVU 1990:52 §1). Vuxna personer har dock tolkningsföreträde när 

det gäller vad som anses vara bäst för ungdomarna samt hur mycket hänsyn som ska tas till 

ungdomarnas åsikter. De ungdomar som tvångsplaceras på institution sorteras under en annan 

kategori än de vuxna beslutskapabla. Ungdomarna anses således inte vara kapabla att fatta beslut 

till följd av sin bristande erfarenhet och anses därav inte vara lämpade att sörja för sitt eget bästa 

(Hermodsson, Hansson 2005). Att särbehandla ungdomarna tycks vara försvarligt utifrån 

argumentet att de är just ungdomar (Tännsjö 1994). Socialtjänstförordningen och LVU ger i 

somliga fall personalen på särskilda ungdomshem vissa befogenheter att under särskilda 

förhållanden utöva ytterligare reglering utöver det ingripande som ett tvångsomhändertagande 

                                                 
5 Paragrafers innehåll i SoL och LVU se bilaga 3 och 4.  
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innebär. Reglerna har till syfte att bidra till en god vårdsituation samtidigt som de är ett medel för 

personalen att använda sig av gentemot ungdomarna. Ungdomarnas möjligheter till att faktiskt 

vara delaktiga påverkas av dessa regler som begränsar deras rörelsefrihet och integritet. Även 

deras rätt att bestämma över sig själva begränsas. Tillämpningen av regler skiljer sig åt mellan 

institutioner men olikheter vad gäller användning av regler finns även inom en och samma 

institution. Hur regler och befogenheter används och kommuniceras till ungdomarna har 

betydelse för deras möjlighet att påverka och utöva ett inflytande (Hermodsson, Hansson 2005). 

 
4.4 Statens institutionsstyrelse - huvudman för institutionsvård  

I samband med att den nya LVU- lagen trädde i kraft år 1982 fick de särskilda ungdomshemmen 

sitt namn. Tidigare kallades de för ungdomsvårdsskolor. År 1993 beslutade riksdagen att införa 

ett statligt huvudmannaskap varav SiS inrättades. Sedan år 1994 är SiS ansvarig för de särskilda 

ungdomshemmen (Korpi 1996). Verksamheten har bl.a. till uppgift att vårda och behandla 

ungdomar i åldern 12-21 år. Under år 2007 utökade SiS sina platser med nio stycken och 

tillhandahåller därmed totalt 685 platser fördelade på 33 särskilda ungdomshem. Av det totala 

antalet platser är 528 platser låsbara. De särskilda ungdomshemmen bedrivs i nära samarbete 

med den kommunala socialtjänsten. Vård och behandling sker med stöd i SoL eller LVU och ges 

oftast utan den enskildes eller vårdnadshavares samtycke. Vidare ansvarar SiS för verkställighet 

av straff för ungdomar som dömts för brott enligt Lag (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård (LSU). SiS har även till uppdrag att utöva tillsyn över sin verksamhet. Tillsynen 

utövas av SiS tillsynsenhet och sker genom planerade besök eller oanmäld tillsyn. 

Tillsynsenheten har till uppdrag att granska huruvida verksamheterna bedrivs lagenligt samt hur 

rättssäkerhet uppnås för de ungdomar som vistas där. Vidare granskas verksamheten utifrån hur 

de uppnår myndigheternas mål, anvisningar och verksamhetsplanens fattade beslut (www.stat-

inst.se 1).  

 

Personalens arbetsuppgifter och roller inom särskilda ungdomshem 

Flera författare inom social forskning har beskrivit personalens arbetsuppgifter inom särskilda 

ungdomshem och socialbyråer (Colnerud 1999, Gerrevall & Jenner 1997, Levin 1998, Ponnert 

2007, Skau 2001). Inom särskilda ungdomshem är personalens uppgift att vårda, behandla och 

fostra ungdomarna. Syftet är att ungdomarna ska uppnå förmåga att själva ta ansvar för sin 
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situation. Genom att personalen öppet försöker påverka ungdomarna och genom att tillämpa 

gränssättning, övervakning och kontroll uppnås syftet (Colnerud 1999). Författaren menar att de 

ungdomar som vistas på institution inte ges samma möjlighet till att vara självbestämmande som 

andra ungdomar i samhället. Vidare hävdar författaren att eftersom ungdomarnas rättigheter är 

inskränkta genom placeringen finns det skäl att anta att andra rättigheter inskränks utan att 

personalen observerar att så sker.  

 

Flera författare belyser att det finns situationer då personalen upplever sig maktlösa och utsatta i 

relation till ungdomarna (Ponnert 2007, Colnerud 1999). Vidare beskriver flera författare på 

olika sätt personalens problematik med att tillgodose både institutionens och de hjälpsökandes 

behov (Levin 1998, Skau 2001, Colnerud 1999). Personalen åläggs uppgifter från myndigheter 

som de har små chanser att införliva och lyckas med. Upplevelsen av maktlöshet kan i sin tur 

medföra att personalen glömmer den makt som de utövar och att makt mot ungdomarna utövas 

oreflekterat. Personalen ställs inför etiska dilemman i sin yrkesroll då principer som ungdomars 

rätt till självbestämmande och integritet står i strid med den verksamhet som de särskilda 

ungdomshemmen innefattar (Colnerud 1999). Levin (1998) menar att viss problematik inom 

institutioner inte alltid kan lösas då problematiken är en konsekvens av institutionens motstridiga 

krav på behandling och kontroll. Skau (2001) redogör också för den konflikt som uppstår i rollen 

som professionell hjälpare. Författaren menar att den professionella hjälparrollen inbegriper en 

hjälpfunktion samtidigt som den medför makt och kontroll över andra människor. Dessa båda 

sidor av det professionella utövandet skapar en moralisk konflikt. Det är viktigt att beakta denna 

motsättning för att kunna förstå relationen mellan klient och hjälpare (ibid.). Ungdomarna är 

utlämnade och befinner sig i en utsatt situation i förhållande till den personal som är anställd på 

institutionen. Relationen mellan personalen och ungdomarna präglas av ett beroendeförhållande 

där ungdomarna är de underordnade. Beroenderelationen förstärks ytterligare till följd av att 

tvång inbegrips (Colnerud 1999). Vidare framhävs vikten av att den professionella hjälparen har 

ett medvetet förhållningssätt till dubbelheten i sin yrkesroll i det sociala systemet. Att inta en 

kritisk och reflekterande hållning ses i detta sammanhang som en viktig aspekt av 

professionaliteten (Skau 2001). 
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Personalen som möjlighet och hinder för ungdomarnas inflytande och delaktighet  

Hermodsson (1998) menar att socialarbetarens värdegrund och inställning till klientens 

självbestämmande spelar en viktig roll för vilka möjligheter till inflytande som klienten ges. 

Möjligheter till inflytande och delaktighet hindras om kontakten mellan klient och socialarbetare 

är negativ. Vidare belyser författaren att det är vanligt att klienter oftast inte känner till sina 

rättigheter vilket också har samband med att kontakten med socialarbetaren är negativ. 

Författaren menar att det är viktigt att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan klient och 

socialarbetare för att inte relationen skall utgöra ett hinder för klientens möjlighet att utöva ett 

inflytande (ibid.).  

 

Palm (2003) menar att yngre ungdomar som vistas på särskilda ungdomshem i större 

utsträckning än äldre ungdomar upplever att de inte har möjlighet att föra fram sina åsikter. 

Författaren menar att upplevelsen av delaktighet och inflytande därav kan ses som en 

åldersfråga. Vidare finns det indikationer som visar att personalens sätt att förhålla sig till och 

behandla de intagna spelar en avgörande roll i dessa sammanhang (ibid.). Att personalen tar sig 

tid till samtal med ungdomarna är en viktig aspekt. Personalen spelar således en viktig roll för 

huruvida ungdomarna känner att deras tillvaro på institutionen präglas av delaktighet samt 

möjlighet att komma till tals. Det finns dock brister på institutionen vad gäller att personalen 

faktiskt bryr sig om vad ungdomarna anser samt i vilken utsträckning som ungdomarnas åsikter 

tillvaratas (Hermodsson, Hansson 2005).  

 

Uppfattningar och kritik som rör tvångsvård 

Ponnert (2007) belyser i sin forskning att socialsekreterare anser att tvångsingripande innefattar 

ett allvarligt ingrepp i den enskildes liv. Den makt som socialarbetaren besitter i egenskap av 

professionell kommer till uttryck framförallt i samband med tvångsingripande. Även om insatsen 

syftar till att förbättra den enskildes situation kan ett ingripande upplevas som traumatiskt. Därav 

anses det vara viktigt att socialarbetaren tar sitt ansvar genom att inta ett skeptiskt och 

reflekterande förhållningssätt till tvångsvård och dess konsekvenser. I studien framför författaren 

att det inom social forskning har framförts kritik beträffande effekter av vård inom såväl 

familjehem som institutionsvård av ungdomar (ibid.). Även de socialsekreterare som författaren 

kommer i kontakt med i sin forskning framför kritik mot tvångsvård, främst vård inom 
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ungdomsinstitutioner. Andreassen (2003) belyser att det genomsnittliga resultatet av 

institutionsvård är att negativa beteenden återkommer hos ungdomarna efter 

institutionsplacering. Negativa effekter förklaras dels av att ungdomarna är i grupp vilket gör att 

negativa beteenden smittar av sig och dels av att behandling äger rum utanför närmiljön (ibid.). 

Tidigare forskning visar att personalen och deras arbete inom institutioner med tvångsplacerade 

barn och ungdomar spelar en avgörande roll för den kultur som skapas bland ungdomarna på 

institutionen samt behandlingseffekter och ungdomarnas upplevelse av placering (Levin 1998, 

Andreassen 2003, Carlsson 2003, Claezon 2004).  

 

Även Sallnäs (1999) poängterar att det framförts kritik mot institutionsvård. Författaren hänvisar 

till forskning från 1950 och 1960- talet vars resultat visar att det finns skadliga effekter av att 

vistas på en institution. Vidare menar författaren att det än idag finns kritik som riktas mot 

institutionsvård. Författaren menar att ett svar på de negativa egenskaper som institutionsvård 

förknippas med har varit att inom institutionens ramar forma sig som en familj.  
Lite tillspetsat kan man säga att ett sätt för institutionerna att svara på kritiken 
varit att försöka att inte vara det man är, dvs. att vara så lite institution som 
möjligt (ibid. 1999:126).  

 

Sallnäs (1999) menar att ett grundantagande i synen på barn är att de är en del av en familj. 

Vidare hävdar författaren att det finns en historiskt förankrad idé inom såväl den internationella 

som den nationella institutionsvärlden om att forma verksamheter efter familjen och det 

vardagliga livet. Författarens forskning visar att flera svenska familjehem betecknar sig lik en 

familj och att dagen inom verksamheten speglar ett familjeliv mer än ett institutionsliv. Även 

inom § 12- hem, de särskilda ungdomshemmen, finns det verksamheter som personalen och 

ansvariga ser som familjehemslik.    
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5. Teoretiskt perspektiv  
För att förstå och för att ge struktur åt det empiriska materialet krävs en ram. Ramen kan utgöras 

av ett eller flera teoretiska perspektiv eller av centrala begrepp. För att förstå och tolka 

personalens beskrivningar har vi i studien utarbetat centrala begrepp. Som ett resultat av en 

pendling mellan tidigare forskning, empiri och med inspiration från generell systemteori har 

studiens centrala begrepp vuxit fram.  

 

5.1 Generell systemteori 

Studien fokuserar på de sociala sammanhang som finns inom de särskilda ungdomshemmen. 

Lundsbye (2005) menar att systemperspektivet är tillämpbart på alla sociala sammanhang. En 

analys utifrån detta perspektiv kan därav bidra till en förståelse för hur personalen upplever de 

villkor som påverkar möjligheter och svårigheter med ett inflytande för ungdomar som är 

placerade på institutionen. Den generella systemteorin utgår från vissa grundantaganden om hur 

ett system fungerar. Det handlar om att helheten är mer än summan av delarna vilket betyder att 

alla delar ömsesidigt påverkar och påverkas av varandra och av strukturen. Individer påverkas av 

sin miljö och är föränderliga. Tillföljd av att individer inom systemet förändras samt att systemet 

i sig själv påverkas av andra system är det i ständig rörelse. Däremot strävar systemet efter att 

vara i balans. Vidare är systemet uppbyggt i en hierarkisk struktur där systemet ingår som 

subsystem i ett större system. Inom systemet finns i sin tur andra mindre subsystem. Mellan 

dessa system finns det gränser som är till för att skydda det egna systemet och dess funktioner. 

Graden av öppenhet och slutenhet mellan systemens gränser kan dock variera (ibid.).  

 

5.2 Riskreglering och kontroll – det sociala arbetet  

De ungdomar som är placerade på de särskilda ungdomshemmen och som personalen i sitt arbete 

kommer i kontakt med är en del av ett större sammanhang, samhället. Vår förförståelse är att det 

finns tendenser i samhället som på olika sätt inverkar på och ger konsekvenser för individen. 

Resonemang som skildrar detta lyftes även av flera intervjupersoner. För att förstå empirin 

krävdes således ytterligare en förståelseram som belyser institutionsvård i relation till samhället 

och hur det sociala arbetet gestaltar sig idag. Studiens andra förståelseram bygger på resonemang 

från Stephen Webbs (2006) Social work in a risk society, social and political perspectives. I sin 

forskning identifierar författaren samhället som ett risksamhälle. Det sociala arbetet handlar om 
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att kontrollera och reglera de individer som är i riskzon för att hamna utanför samhället. Socialt 

arbete handlar mer och mer om riskreglering. Därav kategoriseras individer och grupper in i hög- 

och lågriskgrupper. Samtidigt förväntas individer ta ett större ansvar för sin egen välfärd. För att 

kunna ta ett eget ansvar och på så sätt vara självständig krävs det att individen har resurser. 

Vidare menar författaren att det sociala arbetet ska vila på en etisk grund men att denna grund 

tillföljd av att det sociala arbetet ständigt förändras är svår att upprätthålla.   

 

5.3 Centrala begrepp  

För att förstå empirin analyseras den utifrån följande centrala begrepp– system, förhållningssätt, 

kontroll samt reglering. På olika sätt kan dessa begrepp förklara de möjligheter och svårigheter 

med inflytande för ungdomarna som personalen har beskrivit.  

 

System  

Begreppet system förklarar det som sker inom institutionen och mellan olika subsystem i 

verksamheten. I studien benämns och analyseras de särskilda ungdomshemmen som ett system. 

Inom systemet finns det subsystem vilka bl.a. är eleverna och personalen, som påverkar och 

påverkas av varandra men även av det sammanhang i vilket de befinner sig. Tidigare forskning 

visar att ungdomar inom institutionen skapar en egen kultur. Ungdomarna projicerar sina 

beteenden på varandra vilket medför att såväl positivt som negativt beteende överförs mellan 

ungdomarna (Levin 1998, Andreassen 2003, Carlsson 2003, Claezon 2004). Inom systemet och 

mellan subsystemen finns gränser vilka är till för att upprätthålla systemet. Lagar, regler och 

rutiner är exempel som reglerar gränserna inom det system som personal och ungdomar befinner 

sig i. Lagar kan tillförsäkra ungdomarna rättigheter vad gäller inflytande likväl som de kan 

utgöra en svårighet då de blir ett verktyg för personalen att använda sig av i arbetet med 

ungdomarna. Hur lagarna är utformande, vad syftet med lagarna är samt hur personalen förhåller 

sig till lagarna påverkar om de medför svårigheter eller möjligheter. Inom systemet är 

kommunikation ett verktyg som påverkar hur relationen inom systemet utvecklas och som 

därmed skapar möjligheter och svårigheter med inflytande.  
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Förhållningssätt  

Begreppet förhållningssätt gör det möjligt att förstå hur personalen upplever möjligheter och 

svårigheter med inflytande för ungdomarna då de vistas på institutionen. I såväl tidigare 

forskning som i studiens empiri har relationen lyfts som en viktig del i arbetet med ungdomar 

som vistas på institution (Hermodsson 1998, Hermodsson, Hansson 2005). För att förstå hur 

personalen ser på relationen mellan inflytande och tvång måste de förhållningssätt som skapas 

mellan personalen och ungdomarna beaktas. Personalens förhållningssätt påverkas av och 

utformas efter bl.a. lagar, uppdrag och personalens olika rollidentifikationer. De förhållningssätt 

och de villkor som finns inom institutionen skapar svårigheter och möjligheter med ett inflytande 

för ungdomarna. Verksamheten har till uppgift att hjälpa, stödja samt kontrollera ungdomarna 

vilket betyder att personalen inom verksamheten har olika arbetsuppgifter (Sandin 2003, mfl.). 

För att personalen ska ha möjlighet att ta sig an sina olika arbetsuppgifter behöver de träda in i 

olika roller. Det faktum att hänsyn måste tas till den dubbelhet som utgörs av de olika kraven 

inom verksamheten kan skapa en moralisk konflikt i det professionella utövandet (Skau 2001).  

 

Kontroll  

Även begreppet kontroll gör det möjligt att förstå hur personalen upplever möjligheter och 

svårigheter med inflytande för de ungdomar som vistas på de särskilda ungdomshemmen. Lagar, 

regler och struktur utgör på olika sätt kontroll inom systemet. Ungdomar som placeras på de 

särskilda ungdomshemmen anses vara i behov av särskilt noggrann tillsyn varför kontroll utgör 

en framträdande roll inom institutionen (1990:52 §12). Även verksamheten och dess personal 

kontrolleras genom bl.a. SoL och LVU som ligger till grund för arbetet med ungdomarna. 

Genom dessa lagar ska ungdomarna tillförsäkras vissa rättigheter. Verksamheten och personalen 

är skyldiga att beakta ungdomarnas rätt till t.ex. självbestämmande och integritet (2002:453 

§1.1).  I LVU (1990:52 §1) står det även att den unges åsikter och röst ska höras. På så vis kan 

kontroll genom att verksamheten och personalen har skyldigheter gentemot ungdomarna utgöra 

en möjlighet till inflytande för ungdomarna. Kontroll inom systemet kan även utgöra en 

svårighet för personalen att ge ungdomarna ett inflytande. Tillföljd av att ungdomarna är 

tvångsplacerade på institutionen ingår tvång som ett villkor inom systemet. Således utgör även 

tvång en form av kontroll och inverkar på inflytandet för ungdomarna. Dessutom har personalen 
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särskilda befogenheter och kan därmed utöva ytterligare kontroll gentemot ungdomarna. Detta 

bidrar till att ungdomarnas integritet kan kontrolleras och på så sätt begränsas ytterligare.   

 

Reglering 

Webbs (2006) resonemang utgör en inspirationskälla i utformandet av det centrala begreppet 

reglering. Begreppet reglering gör det möjligt att förstå personalens beskrivningar av arbetet med 

ungdomarna samt anledningen till att ungdomarna placeras på en institution. Vidare utgör 

begreppet en möjlighet till att förstå den reglerande funktion som finns inbyggt i förhållandet 

mellan personal och ungdomar inom institutionen.  

 

Historiskt sett har barn och ungdomar omhändertagits och placerats på institution. Genom 

reglering av ungdomarnas avvikande beteende syftade placeringen till att skapa samhällsdugliga 

medborgare (Qvarsell 1996). Det var skyddstanken som dominerade vid placering av barn och 

unga på institution (Mattson 2002). Idag handlar det sociala arbetet mer och mer om 

riskreglering (Webb 2006). Det finns risker i samhället vilka individen förväntas kunna hantera 

och på sätt undkomma att drabbas av. Detta ställer krav på individens förmåga att ta ansvar för 

och säkerställa sin trygghet. Utifrån Webbs (2006) resonemang kan samhället beskrivas som ett 

risksamhälle och att det sociala arbetet handlar om att reglera individer som riskerar att 

marginaliseras från samhället. Placering på institution kan på så sätt beskrivas utifrån att 

samhället går in och reglerar ungdomarna i syfte att ungdomarna själva ska undkomma risk men 

även att ungdomarna inte ska utgöra en risk för andra samhällsmedborgare. På så sätt kan det 

sociala arbetets reglering av risk förklara tvångsvårdens funktioner. Riskreglering verkställs 

såldes genom att de ungdomar som utsätts för risk placeras på särskilda ungdomshem. 
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6. Resultat och analys 
 
6.1 Personalen   

Samtliga intervjupersoner i studien är anställda som personal på två av SiS särskilda 

ungdomshem. De representerar olika professioner inom det sociala arbetet. De vanligaste 

yrkesutbildningar som representerades inom den ena institutionen var behandlingsassistent och 

mentalskötare. Vidare fanns det personal som genomgått olika internutbildningar inom SiS. 

Personalen hade arbetat på institutionen mellan 2 och 8 år.  

 

På den andra institutionen hade personalen utbildning som undersköterska, skötare och 

socionom. Det fanns även personal som genomgått olika utbildningar relaterade till behandling 

samt internutbildningar inom SiS. Personalen hade arbetat på institutionen mellan 1.5 och 14 år.  

Samtliga personal som ställde upp på intervju arbetar på låst avdelning vilket också var ett 

kriterier för att medverka som intervjuperson i studien. På den ena institutionen arbetade vissa av 

intervjupersonerna även växelvis på en öppen avdelning.  

 

6.2 Institutionerna  

De två institutionerna skiljer sig åt på så vis att den ena institutionen är större och tillhandahåller 

fler antal platser totalt. En institution bedriver på uppdrag av socialtjänsten utredningsarbete 

beträffande flickor mellan 17-20 år med allvarliga psykosociala problem, missbruk och psykiska 

problem. Inom institutionen finns det två avdelningar, en akut- och en utredningsavdelning. Den 

personal som intervjuades arbetade på institutionens utredningsavdelning som är en låst enhet. 

Den andra institutionen bedriver på uppdrag av socialtjänsten utredning och behandling för 

ungdomar i åldern 13-20 år med allvarliga psykosociala problem samt pågående kriminalitet och 

missbruk. Den personal som intervjuades arbetade på två olika avdelningar dels en låst 

akut/utredningsavdelning för både flickor och pojkar och dels en låsbar behandlingsavdelning för 

flickor. Den senare avdelningen har både en öppen och en låst enhet.   
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6.3 Personalens beskrivning av tvångsvård och ungdomarna inom de särskilda 

ungdomshemmen  

Tvångsvård – en nödvändig insats   

Då personalen beskriver hur de upplever insatser som inbegriper tvång samt vad syftet med att 

placera ungdomar på särskilda ungdomshem är, lyfter flera i personalen skyddstanken som en 

väsentlig aspekt. Flera intervjupersoner uttrycker att ungdomarna är en fara både för sig själva 

och för samhället varav institutioner med låsbara avdelningar anses vara nödvändigt för 

ungdomarna. En intervjuperson beskriver att institutionsvistelsen även blir en trygghet för 

ungdomarnas föräldrar.  
Många föräldrar jobbar stenhårt för att finnas till för sina barn och de får en 
andningspaus. De kan sova gott om natten och veta att min flicka inte dör i natt och 
då kan de samla kraft, orka finnas där… 

 

En generell tanke är att personalen tror att ungdomarna är tacksamma över att de har blivit 

omhändertagna och placerade, vistelsen ger dem trygghet. En personal beskriver att en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna är att ungdomarna ska må bra, känna sig trygga.  
…få dem att förstå att de är värda att bli älskade, värda att må bra, värda att få ett 
bra liv.  

 

Det finns personal som för ett vidare resonemang kring anledningen till att ungdomar placeras 

utanför familjen på en institution. Flera intervjupersoner nämner att ungdomarnas föräldrar inte 

tar sitt föräldraansvar. En intervjuperson ger uttryck för detta på följande sätt:      
Föräldrarna placerar sina barn på institution redan då de är små, på dagis. De ska 
arbeta… föräldrarna säger vi hinner inte, vi hinner inte, vi hinner inte, vi jobbar bägge 
två…de tänker på sig själva för mycket tror jag. Familjen går åt helvete.   

 

Utifrån ovanstående citat tyder det på att den sociala fostran har förskjutits från familj till 

samhället. Ansvarsförskjutningen mellan familj och samhällets institutioner är något som även 

Qvarsell (1996) redogör för i sin forskning. Intervjupersonens uttalande kan upplevas som ett 

exempel på föräldrarnas strävan efter att uppnå självförverkligande. Att uppnå 

självförverkligande menar Webb (2006) är en strävan bland individer idag. Det handlar om att 

förverkliga sig själv genom att se till sina individuella behov. Vidare identifierar två 

intervjupersoner samhällets inverkan på individen. De menar att det finns mycket i samhället 
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som ungdomarna skall beskyddas ifrån och att de under vistelsen ska rustas för att möta 

samhällets krav.   
 Sen har vi ju dem som har varit i bra hemförhållanden, men där kanske pressen är 
tung av vårat samhälle idag. Man ska vara vacker, man ska vara smal, man ska kunna 
gå ut, man ska kunna jobba. Man blir uttagen kanske till att delta i lag för att man är 
duktig och får press på sig väldigt snabbt…  

 

Det primära syftet på den ena institutionen menar personalen är att utreda ungdomarnas 

vårdbehov och hur ungdomarnas problem ska behandlas. Ungdomarna behöver en nykter period 

och det får de under sin vistelse. De får en möjlighet till att bli fria från sitt drogmissbruk, en 

drogfri tid. Flera i personalen menar att vistelsen på institutionen ger ungdomarna en möjlighet 

att få en andra chans. En intervjuperson uttrycker det som att ungdomarna ska få en chans att bli 

värdiga igen. En annan uttrycker att institutionsvård är nödvändigt för att det ska bli bra 

individer av dem. Om ungdomarna inte blivit placerade på institutionen hade de varit kvar i en 

destruktiv miljö. Ungdomarna skulle inte klara sig om de inte blev omhändertagna. 
För mig handlar det om att plocka dem från en destruktiv miljö till en sundare 
miljö. Det är en sundare miljö, sen kan de tycka att det är tråkigt att bli inlåsta 
men det är ingenting mot de kränkningar som de blir utsatta för utanför. 

 

Webb (2006) menar att samhället ställer krav på att individen själv ska bära ansvar för sin 

situation samt de risker som de utsätter sig för. Dessa krav skapar problem och ohälsa då det 

finns individer som inte själva klarar av att hantera det individuella ansvaret. En möjlig 

förklaring till personalens upplevelser av att ungdomarna känner en tacksamhet över sin 

placering kan vara att ansvaret inte längre enbart är kopplat till den enskilde individen. Det 

individuella ansvaret har övergått till att utgöras av ett delat ansvar mellan individen och det 

system som ungdomarna genom placering ingår i. Utifrån Webb (2006) ingår de ungdomar som 

blir föremål för samhällets tvångsvård i en högriskgrupp. Detta då de utgör en risk för sig själva. 

Ungdomarna anses inte klara av att vara självständiga, ta ansvar för eller trygga sin säkerhet. Det 

sociala arbetet har till uppgift att ta det ansvar som ungdomarna inte själva klarar av att leva upp 

till. Ungdomarna ska skyddas från att bli marginaliserade från samhället. Personalens uttalanden 

tyder på att den historiska tanken om att barn och unga som uppvisar avvikande beteende ska 

skyddas och kontrolleras, lever kvar än idag (Mattsson 2002). Ungdomarna ska skyddas från sig 

själva och beredas trygghet. Det kan tänkas att skydd i detta fall uppnås genom att ungdomarna 

regleras i form av placering på institution.  
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Utifrån Webbs (2006) tankar om risksamhället där reglering är framträdande kan vi utifrån det 

centrala begreppet system se att institutionen uppfyller rollen som reglerande system. Syftet med 

placering på institution kan ses som ett sätt att reglera och på så sätt återanpassa ungdomar som 

riskerar att falla utanför samhället dvs. utanför samhällssystemets gränser. Det kan även handla 

om att reglera ungdomarna så att de inte utsätter sig själva för fara i form av destruktivt beteende. 

Resultatet tyder på att personalen har identifierat att det i samhället finns risker som ungdomarna 

kan drabbas av. Genom reglering säkerställs att ungdomarna inte utsätts för de risker som finns i 

samhället och att de för en tid skyddas från att drabbas av risk på olika sätt.  

 

Alla intervjupersoner ser det som positivt att vård och behandling kan ges genom 

tvångsomhändertagande och placering på institution. Däremot menar samtliga intervjupersoner 

att det finns negativa aspekter med institutionsvård. En intervjuperson uttrycker sin skepsis till 

vård inom institutioner genom att ställa sig frågan om det inte finns något bättre sätt på vård än 

att låsa in ungdomarna. En tanke som flera intervjupersoner lyfter är att ungdomarna då de är 

placerade påverkar och påverkas av varandra. Relationen dem emellan kan utgöra ett negativt 

inflytande, de triggar igång varandra. Flera intervjupersoner menar att ungdomarna lär sig skit 

samt att antisociala personligheter frodas inom institutionen. Utifrån personalens resonemang 

tyder det på att ungdomarna inom institutionen bildar ett subsystem. Studiens resultat visar i 

likhet med tidigare forskning att beteenden smittar av sig mellan individer i ett system 

(Andreassen 2003, Levin 1998). Ungdomarna påverkar och påverkas av varandra och den 

ungdomskultur samt de antisociala beteenden som identifieras inom institutionen kan således 

förstås utifrån detta resonemang. Genom placering på ett särskilt ungdomshem regleras 

ungdomarna i syfte att de ska undkomma risk. Utifrån personalens uttalanden går det att 

identifiera risker som ungdomarna kan utsättas för även inom systemet. Detta då personalen 

hävdar att t.ex. negativa beteenden smittar av sig. Således tyder resultatet på att ungdomarna i de 

olika system som de ingår i utsätts för risker. En placering av den unge på ett särskilt 

ungdomshem kan således inte säkerställa att ungdomarna undkommer risk.  

  

Kontroll inom de särskilda ungdomshemmen   

En del av intervjupersonerna uttrycker att det inom institutionerna finns kontroll. Kontroll är 

viktigt för att bibehålla struktur och för att upprätthålla säkerhet både för eleven och för 
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personalen. Kontroll är något de flesta upplever behövs och kontrollen inom institutionen ses 

som ett nödvändigt ont. 
Vi har kontroll dagligen, en yttre kontroll har vi, vi har nyckel. Vi har kontroll 
över ungdomarna, syftet är i det här fallet att hålla dem ifrån att ta livet av sig, om 
än långsamt. 

 

Två personer reflekterar över kontroll inom institutionen. De menar att kontroll sker dagligen. En 

intervjuperson menar att kontroll kan utgöras av observationer och beskriver att ungdomarna är 

observerade från att de går upp, till att de går och lägger sig. Vidare hävdar en intervjuperson att 

kontrollen behövs för att ungdomarna ska fungera och menar att det finns ett stort behov av 

institutioner. En personal upplever att de av säkerhetsskäl intar rollen som plit. Även en annan 

personal upplever att ungdomarna uppfattar personalen som plitar och likställer dem med 

myndigheten, staten. Det finns även personal som uttrycker att de inte har reflekterat kring 

kontroll inom institutionen.  
Alltså jag vet inte, jag tycker det är ett ord (”kontroll” förf. anm.) som jag inte 
riktigt känner mig bekant med här faktiskt. För att kontroll det låter så starkt. Jag 
tycker inte att vi kontrollerar tjejerna. 
 

Personalens reflektioner tyder det på att institutionen som system inbegriper kontroll. Kontroll 

inom de särskilda ungdomshemmen är något som sker dagligen och studiens resultat visar att 

personalen i olika omfattning reflekterar kring förhållandet mellan kontroll och hjälp samt dess 

inverkan på ungdomarna. I sin forskning menar Ponnert (2007) att vård och behandling som ges 

den unge under tvång är ett stort ingripande i den enskildes liv. Individens integritet och 

självbestämmande inskränks. Att inta ett reflekterande förhållningssätt till tvångsvård i sitt 

yrkesutövande är därav av stor vikt (ibid.). Personalen och ungdomarnas villkor inom 

institutionen kan förklaras av att det system de ingår i inbegriper kontroll. Genom kontroll 

upprätthålls systemet och syftet med verksamheten uppnås. Detta resonemang kan tänkas 

förklara personalens upplevelse av att bli betraktade som plit. Skau (2001) menar att personalens 

yrkesroll inbegriper en hjälpfunktion samtidigt som den medför makt och kontroll över andra 

människor. Att personalen intar en kritisk och reflekterande hållning till dubbelheten i sin 

yrkesroll menar författaren är viktigt.  
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Arbetet, personalen och ungdomarna inom de särskilda ungdomshemmen  

De ungdomar som blir föremål för samhällets tvångsvård beskrivs av personalen som en utsatt 

grupp. En personal uttrycker att …många av ungdomarna har ingenstans där de kan ta vägen… 

de har inga föräldrar, de har ingenting…. Flera av ungdomarna kommer från familjer där det 

finns olika problematik samt trasiga och dysfunktionella relationer till föräldrar. Ett gemensamt 

drag som flera av personalen identifierar är att ungdomarna har saknat gränssättning och regler 

under sin uppväxt. Flera intervjupersoner uttrycker att ungdomarna innan de blev omhändertagna 

har levt utanför familj och hem. Oavsett orsak till omhändertagande förmedlar samtliga 

intervjupersoner att ungdomarna på ett eller annat sätt inte mår bra när de kommer till 

institutionen. Två intervjupersoner beskriver även de ungdomar som blir placerade på 

institutionen som skadade och institutionsskadade, de uttrycker att ungdomarna har blivit 

bollade mellan olika instanser.  

 

Utifrån personalens beskrivningar tycks det vara så att familjen utgör ett viktigt system för 

ungdomarna att ingå i. Att ungdomarna inte tidigare har haft tillhörighet till ett stabilt system, en 

familj, kan ses som en anledning till att de upplevs har saknat regler och gränser då de växte upp. 

Det kan vara en möjlig förklaring till att personalen upplever ungdomarna som en utsatt grupp. 

Resultatet tyder på att personalen anser att det system, institutionen, som ungdomarna befinner 

sig i påverkar dem på olika sätt. Om ungdomarna accepterar den beroendeställning som de 

befinner sig i gentemot systemet och dess regler och rutiner finns det en risk att de inte höjer sina 

röster för att ges möjlighet att utöva ett inflytande.   

 

Relationen med ungdomarna återges som en viktig del i arbetet och personalen identifierar sig 

själva som förebilder. Flera av personalen som själva har barn jämför de placerade ungdomarna 

med sina egna barn. De identifierar sig som föräldrar.  
 Jag menar, vi är ju förebilder för de här. Man kan säga att vi är deras föräldrar för 
tillfället och det gäller som förälder att stå kvar. 
 
…vi gamlingar blir ju mammafigurer…ja, de blir ju nästan som barnbarn för mig kan 
man ju säga… 
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En annan personal ger sin syn på de olika roller som kan skapas mellan personalen och 

ungdomarna: 
Jag brukar kalla dem, är det inte vid namn så kan jag säga hönor, eller mina små 
hönor, mina små kycklingar eller så, för man blir ju faktiskt som en liten hönsmamma 
ibland. 
 

 
En intervjuperson poängterar vikten av en professionell relation till ungdomarna. Den 

professionella relationen skapas genom att det finns såväl etiska som moraliska regler att följa. 

En annan intervjuperson uttrycker att det i relationen mellan personal och ungdomar skapas en vi 

och dom känsla. 

 

Då personalen beskriver det arbete som utförs tillsammans med ungdomarna framkommer flera 

berättelser som kopplas till vardagslivet.  Flera i personalen menar att det är deras uppgift att 

spegla livet, vardagslivet och att ungdomarna under sin vistelse ska lära sig sociala färdigheter. 

Individerna inom institutionen blir som en familj uttrycker en intervjuperson. Arbetet utformas 

som i ett vanligt hem och paralleller dras till vardagen. Flera i personalen påpekar även att 

arbetet inom institutionen präglas av ramar och att både ungdomarna och personalen måste 

förhålla sig till de regler som finns. Att förmedla regler och rutiner anses således vara en del av 

arbetet med ungdomarna. Eleverna ska lära sig att umgås med andra ungdomar, med vuxna, att 

komma upp på morgonen, få i ordning på sina rum och gå i skolan. Dessa delar ses som viktiga 

aspekter i arbetet då det handlar om struktur och rutiner kring basala göromål som ungdomarna 

tidigare inte har haft. Att lära sig hantera dessa saker menar personalen blir en hjälp för 

ungdomarna att senare klara av en vardag utanför institutionen. En personal poängterar att 

ungdomarna ska ges en bra bas som de senare kan ta tillvara på. En bra grund för framtiden.  
Det handlar om att vi ska få dem på fötter. Vi ska få dem att ställa in sig i ledet 
och en dag komma ut i samhället som vanligt folk. 

 

Då personalen drar paralleller till familj och vardag kan uppfostring av ungdomarna identifieras 

som en arbetsuppgift. Genom personalens beskrivningar av sitt arbete upplevs det som att 

institutionen bildar ett system vilket i sin tur utgör ett substitut för familjen. Då personalen intar 

rollen som mamma och pappa identifieras roller som finns inom en familj. Att barn är en del av 

en familj är ett grundandtagande i synen på barn (Sallnäs 1999). Denna princip kan tänkas ligga 

till grund för att en del institutioner utformar sin verksamhet efter familjeidealet och vardagslivet 



 

 
 

29
 

(ibid.). Författarens forskning visar att det finns personal inom de särskilda ungdomshemmen 

som ser verksamheten som familjehemslik. Vidare poängteras att verksamheten intar ett 

familjeideal för att möta den kritik som riktats mot institutionsvård genom att…försöka att inte 

vara det man är, dvs. att vara så lite institution som möjligt (ibid. s 126). Således tyder studiens 

resultat, i likhet med författarinnans forskning, på att en del av personalen identifierar 

verksamheten som familjehemslik. Genom personalens förhållningssätt till ungdomarna speglas 

vissa normer som det förväntas att ungdomarna ska leva upp till under men även efter avslutad 

placering. Det handlar om att ungdomarna ska ta ansvar för sin skolgång och fungera i sociala 

sammanhang. Utifrån Webb (2006) kan personalens förhållningssätt till ungdomarna även 

förklaras som reglering i syfte att ungdomarna ska uppnå samhällets ideal om ansvarstagande 

och självständiga medborgare. Tidigare var det som Qvarsell (1996) belyser familjens uppgift att 

fostra ungdomarna. Resultatet tyder på att denna uppgift har övertagits av institutionerna och 

främst av personalen.  

 

Personalen beskriver sig själva som vuxna personer och ungdomarna som små, oftast yngre än 

vad de är. Detta gäller även då ungdomarna är i övre tonåren. Intervjupersonerna tycks utifrån en 

åldersaspekt identifiera en skillnad mellan personalen och ungdomarna. Utifrån det centrala 

begreppet kontroll kan ytterligare en skillnad mellan ungdomarna och de vuxna identifieras. I det 

här fallet handlar det om att de vuxna har kontrollen över ungdomarna då de vistas på 

institutionen. De olika roller som finns inom det större systemet bildar två subsystem. Ett 

subsystem utgörs av personalen och det andra av ungdomarna. Den diskrepans som identifieras 

mellan dessa system kan således förklara personalens känsla av vi och dom. Hermodsson och 

Hanssons (2005) resonemang, kring att ungdomar inte anses vara beslutskapabla tillföljd av att 

de inte har lika mycket erfarenhet som vuxna personer, kan tänkas vara en förklaring till 

intervjupersonernas upplevelse av att personalen och ungdomarna tillhör olika grupper.  

  

6.4 Vilka möjligheter till inflytande ger personalen ungdomarna  

Relationen mellan personal och ungdomar  

Relationen spelar en betydande roll och lyfts av samtliga intervjupersoner fram som en viktig 

aspekt i arbetet med ungdomarna. Den relation som skapas mellan personalen och ungdomarna 

beskrivs av en intervjuperson som variationsrik. En personal menar att det i relationen är viktigt 
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att kunna mötas och visa respekt gentemot varandra. Hur relationen gestaltar sig beror på många 

olika faktorer t.ex. den unges mående, personlig kontakt och hur uppdraget är utformat. 

Personalens ödmjukhet och deras förmåga att visa förståelse anses vara några viktiga egenskaper 

för att utveckla en god relation. Personalen ser sig själva som ett verktyg för att ungdomarna ska 

ges möjlighet till inflytande. Att se till individen samt att inte sätta sig ovanför anses vara viktigt 

för att skapa en god relation samt för att få ungdomarna delaktiga. Flera av personalen förmedlar 

att de vill göra ungdomarna delaktiga. Strävan efter delaktighet anses vara en del av arbetet. 

Personalen menar att då de tar sig tid för och talar till ungdomarna på ett mänskligt plan samt då 

de lyssnar till ungdomarnas önskemål ges de möjlighet till inflytande. Samtliga personal menar 

att ungdomarna har vissa rättigheter, bland annat att bli respekterade och att de ska bli bemötta 

på rätt sätt. Flera i personalen identifierar dock att många ungdomar inte har vetskap om sina 

rättigheter och personalen ser sin roll som informatör och förmedlare av information kring 

ungdomarnas rättigheter som en väsentlig aspekt av arbetsuppgifterna. Att informera 

ungdomarna om deras rättigheter är något som en personal menar att de kan bli bättre på. En 

personal menar att inflytandets omfattning och utformning är lika för alla. En annan menar att 

personalen tillsammans med ungdomarna gör upp olika strategier för att kunna hantera olika 

situationer. En personal påpekar att de försöker att tillgodose önskemål som är individspecifika 

och kopplade till t.ex. den unges kulturella bakgrund. 

 

Resultatet tyder på att relationen mellan personalen och ungdomarna kan utgöra en möjlighet till 

inflytande för ungdomarna. Inflytandet påverkas av hur relationen yttrar sig. De relationer som 

bildas inbegriper olika roller som i sin tur bidrar till olika förhållningssätt mellan personalen och 

ungdomarna. Personalens förhållningssätt har betydelse för ungdomarnas möjlighet att utöva ett 

inflytande. Då personalen intar rollen som informatör i relationen med ungdomarna tycks det 

vara så att ungdomarnas möjlighet att utöva ett inflytande främjas. Personalens förhållningssätt 

och de relationer som skapas mellan personal och ungdomar blir på så sätt olika möjligheter för 

ungdomarna att använda sig av för att få inflytande. Genom att personalen intar ett 

förhållningssätt som är anpassat efter varje enskild individ blir ungdomarnas inflytande således 

individuellt utformat. Inflytande sker då på individnivå vilket även kan benämnas som ett direkt 

inflytande (Socialstyrelsen 2003). Hermodsson (1998) belyser i sin forskning att det är vanligt att 

klienter inte vet sina rättigheter. Då personalen uttrycker att ungdomarna inte vet sina rättigheter 
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tyder även studiens resultat på detta. Att personalen intar rollen som informatör i syfte att öka 

ungdomarnas möjlighet till att utöva inflytande får därav ses som väsentligt.  
 

Demokrati och rättigheter  

Samtliga i personalen menar att ungdomarna ska ha ett inflytande under den tid som de vistas på 

institutionen. Ett inflytande för ungdomarna anses delvis vara viktigt för deras utveckling. Två 

av personalen menar att ungdomarna har vissa demokratiska rättigheter som de skall 

tillförsäkras. På olika sätt beskriver personalen att ungdomarna, om de själva vill, har möjlighet 

samt vissa rättigheter att påverka sin situation. 
Jag informerar dem om att de ska använda sig av Länsstyrelsens sociala enhet när 
det gäller att överklaga socialtjänstens beslut…planering ska ske i samråd med 
den enskilde står det ju så fint i socialtjänstlagen, då ska det ju ske också, vi är ju 
faktiskt ett samhälle…och då ska det finnas rättssäkerhet för den utsatte som 
faktiskt är under tvångslag.  
 
Vi skulle kunna få in en tjej, en rättshaverist ut i fingerspetsarna, som skulle kunna 
ringa till hälsomiljöinspektionen och påpeka att vårt kök inte är i fullgott skick…så 
att vi får byta ut hela köket. På det sättet har de inflytande om de skulle vilja. 

 

Då ungdomarna får delta i att skriva månadsrapport och kommentera det som dokumenteras 

kring dem menar personalen att delaktighet främjas. Flera av personalen menar att ungdomarna 

har ett ansvar för hur de beter sig under vistelsen på institutionen och att de därmed har ett 

inflytande över det som dokumenteras i deras utredning och behandlingsplan. Vidare finns det 

möjlighet för ungdomarna att själva önska vad utredning och behandlingsplan ska innefatta t.ex. 

vad de tycker att de behöver hjälp med.  
Alltså det är deras liv det handlar om och de måste ju få säga och tycka vad de 
vill, vad de tror är bra för dem, vad de tror kan hjälpa dem. Det är ju inte alltid att 
de vuxna vet det. De måste ju också få föra sin talan och bli lyssnade på. 

 

Ovanstående citat tyder på att personalen ser ungdomarna som subjekt samt att ungdomarna ska 

ta ansvar för deras egen situation. Då ungdomarna betraktas som subjekt tillskrivs de vissa 

rättigheter (Mattsson 2006). Det system, den institution, som ungdomarna befinner sig inom 

kontrolleras av olika lagar vilka ska tillförsäkra ungdomarna rättigheter. Det tycks vara så att 

personalen genom sitt förhållningssätt, att uppfatta ungdomarna som subjekt, beaktar deras 

demokratiska rättigheter samt deras rätt till självbestämmande och integritet. På så sätt kan 

ungdomarna ges möjlighet till inflytande.  
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Brukarforum och elevkonferens 

En personal framför att SiS har utformat riktlinjer kring inflytande för de ungdomar som befinner 

sig på särskilda ungdomshem. Riktlinjerna anses vara viktiga både för ungdomarna och för 

personalen. På en av institutionerna finns det brukarforum som kommer på initiativ från SiS. 

Flera av personalen menar att eleverna genom brukarforum ges möjlighet att föra fram sina 

åsikter och önskemål. En personal beskriver brukarforum som en form av demokrati för 

ungdomarna. Tillföljd av att det inte medverkar någon personal på mötena blir forumet en 

neutral och avväpnad plats där ungdomarnas önskemål tas på allvar. Personalen ser dessa forum 

som positiva. Förutom brukarforum förekommer det även möten i andra former där ungdomarna 

får komma med förslag på t.ex. aktiviteter och vad de vill göra under helger. De flesta personal 

menar att ungdomarna genom mötena ges ett inflytande. En personal menar att ungdomarnas 

förmåga att organisera sig kan påverka och öka deras möjligheter att utöva ett inflytande.  

 

Den andra institutionen arbetar med något som personalen kallar för elevkonferens. På 

konferensen sitter två i personalen ner tillsammans med ungdomarna och antecknar de önskemål 

som ungdomarna lägger fram. De önskemål som läggs fram på såväl brukarforum som 

elevkonferens poängterar flera av personalen handlar om ungdomarnas önskningar kring 

avdelningen. Personalen ger olika exempel på önskemål som eleverna genom elevkonferens eller 

brukarforum har fått igenom. Det handlar om möjligheten att röka en cigarett innan läggdags 

samt att personalen ska använda inneskor på avdelningen. Mer individspecifika önskemål tar 

ungdomarna upp med sin kontaktperson. Syftet med brukarforum och elevkonferenser tycks vara 

att ungdomarna ska ges möjlighet att gå samman för att gemensamt göra sina röster hörda, lägga 

fram sina önskemål och på så sätt få ett inflytande. Resultatet tyder på att det under 

konferenserna inte i så hög utsträckning framkommer önskemål kopplade till den enskilde 

individen. Detta kan bero på att forumen i högre utsträckning ger ungdomarna möjlighet att 

utöva ett kollektivt inflytande. Det kollektiva inflytandet benämns även i termer av indirekt 

inflytande (Socialstyrelsen 2003). Denna form av inflytande utgör det tydligaste exemplet på de 

möjligheter till inflytande som personalen ger ungdomarna.  

 

De ungdomar som befinner sig på ett särskilt ungdomshem benämns av SiS som brukare. En 

brukare ska ges möjlighet att påverka de tjänster som tillhandahålls (www.stat-inst.se 2). Att 
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tillhandahålla brukarforum för ungdomarna då de vistas på ett särskilt ungdomshem poängterar 

SiS i sina tjänstekartor (www.stat-inst.se 1). SiS utgör ett övergripande system i vilket 

institutionerna, personalen och ungdomarna utgör mindre subsystem. Genom att SiS utformar 

riktlinjer kan de styra och kontrollera sina verksamheter, respektive institution påverkas på så vis 

av dessa riktlinjer. Vilka möjligheter till inflytande som personalen ger ungdomarna påverkas 

således av att det större systemet inverkar på utformningen av personalens arbetsuppgifter. 

Under intervjuerna var det enbart vid två tillfällen som begreppet brukare nämndes. Denna 

benämning av ungdomarna kändes främmande för intervjupersonerna och de föredrog att se 

ungdomarna som elever.  
…för mig är elev mer friskt och brukare psykiatri och de behöver 
medicin och ska ha ledsagarservice och så… 

 

Även om ungdomarna benämns som elever beskrivs de dock inte som en homogen grupp utan 

som unika individer med olika erfarenheter. Då det är få personer som har reflekterat kring 

begreppet brukare tyder det på att begreppet inte har etablerat sig inom systemet. Begreppet 

brukare innefattar bl.a. att individen har möjlighet att utöva strategi röst. På så sätt kan brukaren 

ges ett inflytande över verksamhetens utformning (Dahlberg, Vedung 2001). De möjligheter till 

inflytande som ungdomarna kan tillmätas i egenskap av brukare kan riskera att bli förbisedda då 

ungdomarna enbart betraktas som elever. Även om de flesta intervjupersoner upplever 

brukarforum och elevkonferenser som en möjlighet till inflytande för ungdomarna uttrycker en 

personal att brukarforum är ett slag i luften och ställer sig frågande till om forumet har någon 

betydelse för ungdomarnas inflytande. En annan personal menar att elevkonferenser inte 

möjliggör ett större inflytande för elever som befinner sig på en låst avdelning. Vidare menar en 

tredje intervjuperson att elevkonferenser är ett forum där ungdomarna kan föra fram sin talan på 

riktigt men poängterar att det är personalen som fattar beslut om vilka önskemål som ska 

realiseras. Utifrån personalens uttalanden kan en skepsis gentemot forumens egentliga syfte 

urskiljas. Intervjupersonerna tycks vara skeptiska till huruvida forumen kan främja ungdomarnas 

inflytande. Om inte brukarforum och elevkonferensens egentliga syfte är att ungdomarna ska ges 

möjlighet till ett inflytande kan syftet utifrån Dahlberg och Vedungs (2001) resonemang istället 

tänkas vara att ungdomarna ska fostras till ansvarsfulla medborgare. Utifrån Webbs (2006) 

resonemang kring ansvarstagande medborgare kan brukarforum ses som ett forum där 

ungdomarna ges möjlighet att ta ansvar för den situation som de befinner sig i.   
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Den institution, det system, som den unge ingår i strävar efter jämvikt. Att implementera 

brukarforum kan ses som ett svar på de krav som ställs att personer …som nära och personligt 

berörs av en kommunal verksamhet och som i regel nyttjar den kontinuerligt under en relativt 

lång period (1986/87:91 s 13), ska ges möjlighet till att aktivt delta och utöva ett inflytande inom 

det system de ingår i. Tanken med brukarforum kan således ses som ett sätt att skapa jämvikt i 

systemet. Inom det system som ungdomarna ingår i finns säkerhets- och kontrollaspekter vilka 

skulle kunna ses som motpoler till brukarinflytande. För att det ska råda jämvikt i systemet krävs 

det att såväl inflytande, kontroll som säkerhetsaspekten beaktas. Skau (2001) framhåller vikten 

av att personal i egenskap av professionell utövare intar ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt till dubbelheten i sin yrkesroll. Dubbelheten i systemet skapar paradoxen mellan 

inflytande och tvång och brukarinflytandets gränser utmanas tillföljd av att kontroll och reglering 

av risk ständigt är närvarande.  

 

Ungdomarnas beteende  

De allra flesta i personalen beskriver att den unge har ett individuellt ansvar för att göra sin 

vistelse på institutionen till något positivt. Personalen menar att graden av inflytande för den 

enskilde påverkas av den unges beteende men även av ålder och mognad. De allra flesta menar 

att ungdomarna har ett så stort inflytande som de klarar av. Personalen påpekar även att 

ungdomarna genom sitt beteende kan kvalificera sig till mer inflytande under sin placering men 

även till bättre villkor efter avslutad placering. En personal uttrycker det som så att ungdomarna 

ska …vilja ha ett KP (kontaktperson, förf.anm.) samtal, vilja jobba med sig själva och låta oss 

hjälpa dem. Så det är upp till varje individ. Genom resultatet kan det tänkas vara så att graden av 

reglering och kontroll påverkar ungdomarnas möjlighet till inflytande. Utifrån personalens 

uttalanden kan det ses som att ungdomarna själva genom sitt beteende påverkar i vilken 

omfattning de ska regleras och kontrolleras.  Personalen tenderar att minska på sin reglering och 

kontroll av ungdomarna i de sammanhang som de uppvisar ett positivt beteende. Personalens 

resonemang tyder på att ungdomarna själva är ett redskap för att personalen ska kunna ge 

ungdomarna möjlighet att utöva ett inflytande.  
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Kontaktperson  

På båda institutionerna finns det kontaktpersoner som är kopplade till enskilda ungdomar. Det är 

personalen som intar rollen som kontaktperson. Vidare är det kontaktpersonen som har störst 

insyn i allt som sker kring eleven t.ex. elevens behandlingsplan och ekonomi. Kontaktpersonen 

har samtal med sin kontaktelev, under samtalen ges den unge möjlighet att föra fram önskemål 

som rör den enskilde individen. Personalen beskriver att det främst handlar om önskemål kring 

att inhandla godis, cigaretter, hygienartiklar eller att få komma ut på fler promenader. En 

personal framhåller att om önskemålen är konstruktiva så går de att realisera. Flera av personalen 

menar att kontaktpersonen spelar en viktig roll för ungdomarnas inflytande. Kontaktpersonen har 

tillsammans med övrig personal såkallade konferenser där samtliga beslut kring en elev tas. På 

konferensen framför kontaktpersonen sin kontaktelevs önskemål. Den unge bildar tillsammans 

med sin kontaktperson ett subsystem inom det större systemet som utgörs av institutionen. 

Gränserna för den unges inflytande bildas genom de förhållningssätt som skapas inom 

subsystemet men påverkas även av det större systemets struktur. Resultatet tyder på att 

ungdomarnas samtal med sin kontaktperson utgör ett forum där de ges möjlighet att föra fram 

sina individuella önskemål. Utifrån Socialstyrelsens (2003) definition av brukarinflytande utgörs 

det inflytande som eleven ges i samtal med sin kontakperson av ett direkt inflytande. 

Kontaktpersonen spelar en viktig roll för ungdomarnas möjlighet till inflytande genom att de för 

fram sin kontaktelevs önskemål till övrig personal. Kontaktpersonen har möjlighet att fatta beslut 

kring sin kontaktelev och har på så vis även möjlighet att utöva kontroll. Ungdomarna kan därav 

anses befinna sig i en beroenderelation till sin kontaktperson och ungdomarnas möjlighet till 

inflytande inom systemet regleras av den unges kontaktperson.  

 

Tidigare forskning visar att brukarinflytande skulle ha haft en kollektiv innebörd men att det 

istället har fått en individualistisk betydelse (Möller 1996). Sammantaget visar resultatet att 

personalen identifierar forum där ungdomarna ges möjlighet att föra fram önskemål och 

klagomål. Resultatet tyder således på att de möjligheter till inflytande som ungdomarna ges 

främst sker genom ett kollektivt inflytande via brukarforum och elevkonferenser. Ett individuellt 

inflytande ges dock genom att ungdomarna har samtal med sin kontaktperson. Dessa sätt att 

påverka kallas för att utöva strategi röst (Möller 1996). Studiens resultat speglar dock inte hur 
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ungdomars inflytande utformas samt vad inflytandet innefattar inom de möjligheter till 

inflytande som personalen ger ungdomarna.  

 

6.5 Vilka svårigheter med inflytande upplever personalen  

Relationen mellan personal och ungdomar 

Likväl som relationen identifieras som en möjlighet lyfts den även fram som en svårighet i 

arbetet med att ge ungdomarna inflytande. Flera av personalen framför svårigheter med att skapa 

en relation till ungdomarna. Det beror på att ungdomarna t.ex. saknar tillit till vuxna personer 

samt att ungdomarna bara vistas på institutionen under en begränsad period. Vidare menar 

personalen att personliga egenskaper hos eleverna som mående, förmåga att uttrycka sig samt 

deras självförtroende påverkar relationen. En personal menar att det kan vara svårt att skapa en 

dialog med ungdomarna främst då det finns aggressiva inslag eller hot om våld i relationen. Att 

visa respekt till varandra är viktigt och en personal menar att det är svårt att visa respekt för en 

elev som inte respekterar personalen. Hur pass omfattande ungdomarnas inflytande ska vara ger 

en personal följande kommentar till:  
…de ska få inflytande alltså, sen får det ju inte gå till överdrift. Vi måste kunna stå 
emot, bromsa, så är det ju. Alltså man får ju inte ge dem för mycket, nej, utan mer 
normalt. Jag menar som mina ungar… 

 

Vid intervjutillfällena framkom att även personalen själva kan utgöra en svårighet för att ge 

ungdomarna inflytande. Flera i personalen poängterar att personalens mående och dagsform 

påverkar hur eleverna blir bemötta och i vilken omfattning de blir lyssnade på. En personal 

menar att alla i personalgruppen inte är lika måna om att tillvarata ungdomarnas önskemål samt 

att detta utgör ett hinder för ungdomarnas inflytande. En annan personal påpekar att det finns en 

risk med att de önskemål som den unge framför till en personal enbart bollas vidare till nästa 

personal utan att önskemålet tillvaratas. En del av personalen framhåller att ungdomarna inte 

alltid vet sina rättigheter och att de inte ges information om sina rättigheter i en så stor 

utsträckning som bör ske. En del av intervjupersonerna lyfter även att de inte vet om det finns 

riktlinjer för utformandet av inflytande för ungdomarna samt att de sällan diskuterar riktlinjer 

med sina kollegor. 
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Resultat tyder på att personalens förhållningssätt gentemot ungdomarna påverkar graden av 

inflytande för ungdomarna. Personalgruppen består av olika individer vilket kan bidra till att 

graden av det inflytande som ungdomarna ges kan variera. Inflytandet för ungdomarna kan på så 

vis bli godtyckligt då personalen ger ungdomarna möjlighet till inflytande utifrån sitt 

förhållningssätt till ungdomarna. Personalens förhållningssätt kan påverkas av personliga 

egenskaper och värderingar. Tidigare forskning visar att det finns brister vad gäller att som 

personal tillvarata och bry sig om ungdomarnas åsikter (Hermodsson, Hansson 2005). Även i 

denna studie lyfter en intervjuperson att personalen förhåller sig olika till ungdomarna samt att 

det finns skillnad på huruvida ungdomarnas önskemål tillvaratas. Vidare visar resultatet att det 

finns personal som upplever svårigheter med att skapa en dialog med ungdomarna. Utifrån 

systemteorin kan kommunikationen inom systemet möjliggöra och försvåra relationen mellan 

individerna. Då kommunikationen inom systemet är dysfunktionell påverkas relationen och 

tenderar i det här fallet att försvåra arbetet med att ge ungdomarna ett inflytande.  

 

Ungdomarnas beteende  

Personalen identifierar ungdomarna själva, i synnerhet deras beteende, som en försvårande 

omständighet i arbetet med att ge dem inflytande. Flera i personalen menar att ungdomarnas 

beteende påverkar hur deras vistelse på institutionen gestaltar sig samt deras möjlighet till att 

utöva inflytande. En personal poängterar att ungdomarna inte har bedömningsförmågan att se 

vad som är bra och dåligt för dem och att det försvårar den unges möjlighet till att få inflytande. 

En annan uttrycker att ungdomarna behöver sinnesnärvaro för att kunna göra en bedömning av 

vad som är bra eller dåligt för dem. En personal menar att ungdomarna kontrolleras mer då 

personalen upplever att det är tissel och tassel på avdelningen. Hur stort inflytande som 

ungdomarna ges inom institutionen menar personalen handlar om deras förmåga att hantera det. 
Det är paradoxalt, ger man dem mer frihet eller inflytande så vet de inte riktigt 
hur de ska hantera det, då blir det för bra. De kan tyvärr inte i många hänseenden 
hantera det utan de är fortfarande barn. Barn behöver styrning annars blir de helt 
förvirrade och allt går åt helvete. Så det är ju mycket balansgång.   

 

Citatet ovan tycks vara ett uttryck för den jämvikt som ett system ständigt strävar efter. Det 

handlar om att personalen ska inta ett förhållningssätt som skapar jämvikt i systemet. För att 

uppnå jämvikt kan det utifrån personalens uttalanden tänkas handla om en balansgång mellan 
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graden av kontroll och graden av inflytande i systemet. Resultatet visar att personalen tenderar 

att utöva mer kontroll gentemot ungdomarna då de upplever att ungdomarna inte respekterar de 

regler och förhållningssätt som finns inom systemet.  

 

En personal lyfter en situation som utgör en svårighet för att den unge ska ges möjlighet till 

inflytande:  
Vi har en tjej som måste ha två personal med sig hela tiden, hon är så 
avvikelsebenägen. Vi måste ju visa vem det är som håller i trådarna för att de inte 
ska löpa amok…. Säkerhet, säkerhet, säkerhet, för tjejernas skull, för vår skull och 
för deras drogfrihet. 

 

Det finns även personal som kopplar svårigheter med inflytande för ungdomarna till kulturella 

aspekter t.ex. att ungdomarna ska ha speciella sängkläder och menar att dessa önskemål kan vara 

svåra att bemöta. Vidare framkommer det att en del personal upplever att somliga ungdomar inte 

vill ha ett inflytande vilket de menar kan bero på ungdomarnas mående eller att de snart ska 

flytta från institutionen. 
Om de vill göra någonting med tiden här då får de ju också inflytande. Har de 
motivation själva att göra något med sitt liv och även att de ställer upp och 
kommer i samtal och sådär, då kan man arbeta. Men är de inte intresserade och 
det blir bråk då går det ju liksom inte. 

 

Ungdomarnas eget beteende tycks inverka på personalens förhållningssätt och graden av kontroll 

som personalen utövar gentemot ungdomarna. Ett beteende som av personalen identifieras som 

dåligt utgör en svårighet och minskar den unges möjlighet att få ett inflytande. Därmed påverkas 

ungdomarnas möjlighet till inflytande av den unges beteende. Resultatet tyder på att 

ungdomarnas beteende påverkar den kontroll som finns inom systemet samt att kontrollen i vissa 

avseenden kan innebära svårigheter för personalen att ge ungdomarna ett inflytande.  

  

Verksamheten  

Personalen beskriver att det finns rutiner inom institutionen för arbetet med ungdomarna. I 

personalens arbetsuppgifter ingår det att vara kontaktperson för en elev. Vilken personal som 

utses till kontaktperson har den unge inte möjlighet att påverka. Flera intervjupersoner menar att 

kontaktpersonen och kontakteleven inte alltid kommer överrens och att det i princip inte finns 

någon möjlighet för eleven att byta kontaktperson. Tillföljd av att de ungdomar som befinner sig 
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på särskilda ungdomshem är tvångsplacerade kan de anses befinna sig i en beroendeställning till 

personalen i systemet. Då ungdomarna inte har möjlighet att påverka vem som är deras 

kontaktperson kan det tänkas att den unges beroendeställning förstärks ytterligare. Hur 

kontaktpersonen och kontakteleven förhåller sig till varandra kan antas vara av stor vikt för den 

unges möjlighet till inflytande. Detta då det är kontaktpersonen som bl.a. förmedlar 

kontaktelevens önskemål vidare till övrig personal. Genom resultatet har relationen mellan 

personal och ungdomar identifierats som ett verktyg för inflytande. Vi ställer vi oss därav 

frågande till hur inflytande för ungdomarna gestaltar sig om relationen mellan kontaktperson och 

kontaktelev är dysfunktionell.  

 

Då ungdomarna vistas på institutionen menar personalen att ungdomarna har rätt att ta del av 

t.ex. sina journalanteckningar. Dock poängteras att detta ska ske på avtalade tider. Samtliga 

intervjupersoner belyser att ungdomarna inte deltar i schemaläggning av dagen. Det är 

personalens önskemål som ligger till grund för utformningen av elevens dag samt vilka 

aktiviteter som erbjuds. Personal på den ena institutionen identifierar svårigheter med att 

tillvarata ungdomarnas önskemål om aktiviteter främst då det handlar om aktiviteter som ska 

göras lite då och då. Flera av intervjupersonerna påpekar att det är personalen som avgör om det 

som ungdomarna vill göra är rimligt att genomföra eller inte. Vidare framför flera av personalen 

att samtliga beslut kring den unge, det handlar även om beslut som rör önskemål från den 

enskilda individen, ska tas tillsammans med övrig personal på en personalkonferens. En personal 

förklarar att hur de hanterar den unges önskemål handlar om inom vilka ramar och gränser som 

de kan sträcka sig. Vissa saker kan de genomföra, andra inte.  
De flesta önskemål tas nog upp tror jag och diskuteras. Sen finns det ju saker som 
man bara lägger åt sidan för det är totalt orimligt. Tillexempel att de skulle få 
röka oftare för det går ju liksom inte för arbetets skull eller för schemat.  
 

Det är ju svårt, delaktighet det blir svårt det, men till en viss grad går det. Man 
har med människor att göra. Vi måste visa dem respekt, vi ska inte bara köra över 
de här ungdomarna och säga så här och så här är det. Men hur man än vill se det 
i slutändan så kanske det blir på vårt sätt ändå. 
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En svårighet med att tillgodose ungdomarnas önskemål är då personalen måste prioritera sina 

arbetsuppgifter efter den aktuella situationen på avdelning. En personals uttalande visar ett 

sådant exempel:  
 Får vi in nya elever så blir vi låsta, för vi går tre personal på sex elever på en 
helg. Kan vi inte låna personal från andra avdelningar så att de kan komma och 
hjälpa till med någonting, då sitter vi inne och kommer inte ut på någonting.  

 

Utifrån systemteorin kan personalen uppfattas som ett subsystem inom verksamheten. Inom 

personalens subsystem fattas beslut som rör de enskilda ungdomarna men även ungdomarna som 

grupp. Då personalen går samman stärks deras röster och resultatet visar att det kan vara 

personalens önskemål som i slutändan väger tyngre än ungdomarnas. Det kan därav förmodas att 

det subsystem som personalen ingår i befinner sig i en högre hierarkisk ställning, i det större 

systemet, än det subsystem som utgörs av ungdomarna. På så sätt blir ungdomarnas önskemål 

förbisedda av personalens önskemål och ungdomarnas inflytande inskränks.   

 

Gränser, regler, lagar och struktur är något som personalen anser är nödvändigt för att 

verksamheten ska fungera. En personal menar att ungdomarna har mindre möjlighet att forma sin 

dag på institutionen än vad de har att forma sin framtid. En annan personal menar att ett 

inflytande för ungdomarna här och nu inte är möjligt. De allra flesta i personalen framför att 

gränserna och strukturen finns för att ungdomarna behöver det. En personal menar att:  
… ungdomarna vill ha en gräns, de vill veta var gränsen går, då måste jag bli 
fyrkantig. Man ska vara förutsägbar och ganska tråkig, då blir det bättre, fast det 
blir mycket sämre helt enkelt.  

 

Citatet tyder på att säkerheten för ungdomarna själva men även för personalen på institutionen 

sätts främst och att säkerhet kräver kontroll. En personal menar att ungdomarnas integritet blir 

naggad i kanten tillföljd av säkerhetstänkandet inom organisationen. Flera i personalen 

återkommer till att det handlar om att ungdomarna är på en låst avdelning och att den aspekten 

påverkar möjligheten att utöva inflytande.  
När man bor på låst så är allt mycket mera låst. Det är självskadebeteende och 
sånt och då måste man ju maximera allting med regler. Man måste ha det så för 
annars så är det jättesvårt för oss att hålla kontrollen över vad som finns därinne 
och så att de inte gör illa sig. Man behöver ju ha kontrollen, man måste ju ha en 
struktur och regler för avdelningen. För att funkar inte det så funkar ju ingenting, 
alltså det måste finnas en fast struktur. 
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En personal menar att samtliga ungdomar är omhändertagna och vistas på institutionen under 

tvång och det är den aspekten som utgör en svårighet för inflytande. Personalens reflekterande 

kring de villkor som råder för ungdomarna och deras inflytande tyder på att även vissa av 

intervjupersonerna har identifierat paradoxen mellan inflytande och tvång inom de särskilda 

ungdomshemmen. Inom institutionen tycks inflytande och tvång utgöra två motsatser och det 

kan inom systemet skapas problem då dessa båda komponenter ska beaktas. Enligt Levin (1998) 

anses denna problematik vara svår att lösa då verksamheten ställer motstridiga krav på att 

personalen ska utöva såväl kontroll som behandling. Ser vi att verksamheten är uppbyggd kring 

reglering och gränssättning (kontroll) samt självbestämmande, integritet och inflytande 

(behandling) kommer således den problematik som personalen identifierar alltid att finnas kvar 

inom de särskilda ungdomshemmen. 

 

Personalen menar att då de bemöter ungdomarnas önskemål tar de hänsyn till de ramar som finns 

inom verksamheten. Flera i personalen framhåller att de lagar som styr verksamheten påverkar 

utformningen av arbetet med ungdomarna. Lagar och regler sätter gränser för vad personalen får 

göra och kan därav utgöra en svårighet för att ge ungdomarna inflytande. Verksamhetens 

utformning är något som personalen menar att ungdomarna inte kan ges speciellt mycket 

inflytande över.  
Man kan inte påverka struktur, regler och grunden det är svårt. Vi arbetar efter 
vissa principer, vissa lagar, vilket de inte kommer att lyckas ändra på. 

 

Vidare lyfter en del av personalen att de arbetar på uppdrag av socialtjänsten och att det är 

socialtjänsten som bestämmer vad utredning och behandling kring ungdomarna ska innefatta. 

Detta är något som personalen belyser att de inte kan påverka. Tidigare forskning och studiens 

resultat tyder dock på att personalens förhållningssätt till de regler, ramar samt befogenheter som 

finns inom systemet har betydelse för ungdomarnas möjlighet att utöva ett inflytande (Palm 

2003, Hermodsson, Hansson 2005).  

 

Reglering och kontroll av de individer som riskerar att marginaliseras från samhället är viktiga 

aspekter av det sociala arbetet (Webb 2006). Utifrån författarens tankar verkställer de särskilda 

ungdomshemmen och dess personal reglering och kontroll av de ungdomar som befinner sig i 

riskzon. Många av personalen menar att säkerhet inom verksamheten är högst väsentligt. Detta 



 

 
 

42
 

för att ge skydd åt såväl ungdomarna som för personalen själva. Personalen beskriver olika 

strategier som de använder sig av för att minimera risk inom systemet t.ex. att de måste ha 

kontroll över samt reglera vilka föremål som finns på avdelningen för att inte ungdomarna ska 

skada sig själva eller personalen. Vidare kan den kontroll som personalen utför ses som ett sätt 

att upprätthålla de särskilda ungdomshemmen som ett reglerande systemet. Resultatet visar att 

personalen hänvisar försvårande omständigheter med att tillgodose ungdomarnas önskemål och 

inflytande till systemet dvs. verksamheten och dess utformning. För att den unges åsikt skall 

tillvaratas är det väsentligt att personalen intar ett reflekterande förhållningssätt till verksamheten 

och de arbetsuppgifter som åläggs (Skau 2001). Personalen har därav ett ansvar som aktör inom 

systemet vilket är att se till ungdomarnas bästa genom att tillvarata deras åsikter. Utan ett 

reflekterande hos personalen finns det en risk att svårigheter med att ge ungdomarna ett 

inflytande enbart förklaras utifrån hur verksamheten organiseras. I de fall anses inte personalen 

ta sitt ansvar som aktör och skapare av möjligheter och svårigheter med inflytande för 

ungdomarna inom systemet.   

 

Enligt SiS ska de ungdomar som befinner sig på särskilda ungdomshem ges ett brukarinflytande 

på olika nivåer. Ett brukarinflytande kan realiseras genom bl.a. brukarforum som syftar till att 

ungdomarna ska kunna påverka olika delar inom respektive verksamhet (www.stat-inst.se 2). 

Utifrån resultatet tycks det vara så att personalen ser verksamheten som en svårighet för att ge 

ungdomarna ett inflytande. Därav kan det antas att personalen inte ser sig som aktör och 

medskapare till ungdomarnas inflytande. De menar att det inte finns någon möjlighet för 

ungdomarna att påverka eller förändra de villkor som verksamheten är uppbyggd kring. Då 

personalen menar att ungdomarna inte har någon möjlighet att påverka verksamhetens struktur 

och utformning kan inte ett brukarinflytande på institutionsnivå realiseras genom brukarforum. 

Därav kan brukarforumets intentioner ifrågasättas.  

 

De särskilda ungdomshemmens uppgift är enligt lag att utöva särskilt noggrann tillsyn över 

ungdomarna (LVU 1990:52 § 12). Denna kontroll kan tänkas medföra att de gränser och den 

struktur som utgör ramen för systemet är svåra att förändra. Om ungdomarna ges ett allt för stort 

brukarinflytande inom systemet kan det finnas en risk att systemets gränser blir otydliga. Detta 

kan medföra att verksamheten, utifrån dess syfte, riskerar att bli ifrågasatt och dess legitimitet 
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riskerar att gå förlorad. Inom de särskilda ungdomshemmen kan det därav finnas en gräns för i 

vilken utsträckning ett brukarinflytande kan realiseras detta då verksamhetens uppgift är att 

utöva kontroll och särskild noggrann tillsyn. Vart gränsen går tycks enligt resultatet bero på olika 

villkor. Dessa villkor är de svårigheter och möjligheter som personalen i denna studie har 

identifierat.  
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7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion och reflektion   

Access till forskningsfält  

Sammanfattningsvis har det funnits vissa svårigheter med att få kontakt med intressenter till 

studien. Det handlar i synnerhet om att komma i direkt kontakt med personalen. Detta kan tänkas 

bero på att personalen arbetar inom en hierarkiskt styrd verksamhet och att beslut som rör 

verksamheten tas högre upp än i personalgruppen. En kontaktperson på respektive särskilt 

ungdomshem har förmedlat intressenter till studien. I samband med intervjuerna tillfrågades 

dock intervjupersonerna om de deltog på frivilliga grunder vilket samtliga uttryckte att de gjorde. 

Några av personalen påtalade att intervjuerna skedde under arbetstid samt att de hade blivit 

tillfrågade att delta i studien av kontaktpersonen både en och två gånger. Vissa av 

intervjupersonerna hade blivit tillfrågade om deltagande samma dag som intervjun ägde rum. 

Huruvida intervjupersonernas deltagande är frivilligt samt deras interesse i studiens ämne kan 

därav ifrågasättas.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att nå intressenter skulle kunna vara att personligen kontakta 

personalen genom att besöka verksamheten och förmedla information kring studien. På så sätt 

skulle det vara möjligt att komma i kontakt med personal som är intresserade av att delta i 

studien utan att gå via en kontaktperson.  

 

Kvalitativ metod - intervjuer  

I studien används en kvalitativ metod för att få en förståelse för hur personalen ser på relationen 

mellan inflytande och tvång för de ungdomar som vistas på ett särskilt ungdomshem. För att 

samla information kring studiens forskningsfrågor genomfördes intervjuer. Inför intervjuerna 

utformades en intervjuguide vilken innehöll öppna frågor samt vissa följdfrågor. Detta medförde 

att intervjupersonerna fick möjlighet att reflektera relativt fritt kring studiens forskningsfrågor. 

Under intervjuerna upplevde vi en viss tendens till att personalen frångick studiens ämne, vilket 

gjorde att vi fick leda tillbaka dem. Dock gavs det under intervjuerna utrymme för att lyfta 

intressanta reflektioner och resonemang som kom upp i anslutning till studiens ämne. 

Intervjuerna ägde rum på personalens arbetsplats vilket kan ses som positivt då det kan utgöra en 
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trygghet för intervjupersonen. En nackdel var dock att vi under två intervjuer blev störda av att 

personal kom in i rummet samt att brandlarmet testades vid ett flertal tillfällen under en intervju. 

Konsekvenserna blev att ljudupptagningen vid det senare tillfället under vissa delar av intervjun 

var bristfällig. Under ett par intervjuer slutförde inte personalen sina resonemang vilket har gjort 

att en mindre del av materialet inte har kunnat tillvaratas i studien då sammanhanget gått förlorat. 

Trots bortfallet anser vi att studiens forskningsfrågor har besvarats vilket tyder på att vi i största 

möjliga utsträckning tillvaratagit det personalen har förmedlat under intervjuerna. Då 

forskningsfrågorna har besvarats tyder det på att val av metod var relevant för studien.  

 

Studiens utgångspunkt- personalens perspektiv  

Då vi önskar nå en förståelse kring hur personalen ser på relationen mellan inflytande och tvång 

inom de särskilda ungdomshemmen är det relevant att utgå från personalens perspektiv. Studiens 

resultat speglar således personalens upplevelse och säger ingenting om vilket konkret inflytande 

som ungdomarna har. Eliasson (1995) menar att ett nerifrånperspektiv kan bidra till en mer 

neutral hållning och ge en mer rättvis bild av det som studeras. Utifrån författarens resonemang 

vore det väsentligt att i studien istället utgå från ungdomarnas perspektiv och därmed relatera till 

forskningsproblemet utifrån deras perspektiv. Studiens resultat hade då speglat ungdomarnas 

upplevelse av vilka möjlighet till inflytande som personalen ger dem. Då vi bl.a. inte ansåg oss 

ha möjlighet att möta de reaktioner och frågor som skulle kunna uppstå under och efter intervjun 

valde vi utifrån etiska överväganden att inte utgå från ungdomarnas perspektiv.  

 

Studiens teoretiska perspektiv- den utmanande uppgiften  

I början av studiens process upplevde vi det svårt att finna en befintlig teori som kunde ligga till 

grund för studiens analys. Vi antog av den anledningen utmaningen och möjligheten att på ett 

kreativt sätt istället bygga en egen teoretisk ram. Vår inspirationskälla var tidigare forskning som 

berör studiens område samt forskning som rör det sociala arbetets utformning. Vi har frångått att 

använda oss av Foucaults och Goffmans forskning vilken skulle kunna ses som relevant att 

använda i relation till studiens forskningsämne. Detta då författarnas forskning berör straff, 

kontroll och institution. I studien önskade vi att använda oss av förstahandskällor vilket inte 

anses hade varit möjligt om ovan nämnda författares forskning hade utgjort den teoretiska ramen.  



 

 
 

46
 

Författarnas originalverk är omfattande och det hade därav inte varit möjligt att läsa in sig på 

materialet under studiens begränsade tid. Vidare är författarnas forskning skrivet på ett annat 

språk vilket försvårar en tolkning av teorin. Då studien belyser förhållanden inom svensk 

tvångsvård ansågs det väsentligt att lyfta forskning som gjorts inom svensk institutionsvård.  

 

Då studiens centrala begrepp tog form identifierades systemteorin som en teori vilken gav oss 

möjlighet att förstå studiens empiri. Genom teorin gavs möjlighet att förstå enskilda aktörer samt 

de relationer som finns mellan aktörer inom de särskilda ungdomshemmen. Vidare kunde 

verksamheten belysas utifrån dess tillhörighet till ett större sammanhang, det sociala arbetet och 

samhället. Stephen Webbs (2006) forskning som berör det sociala arbetes utformning ansågs 

kunna utgöra ett komplement till systemteorin. Vi valde därmed att inspireras av såväl 

systemteori som Stephen Webbs forskning vid utformandet av centrala begrepp och analys av 

studiens resultat. Att utarbeta egna centrala begrepp har krävt en noggrann analys av studiens 

material såväl av tidigare forskning inom området som av studiens empiri. I arbetet med att 

utforma centrala begrepp har vi pendlat mellan vår förförståelse, tidigare forskning samt studiens 

empiri. Arbetet har krävt mycket tid, vi har haft många diskussioner och reflektioner kring 

begreppens giltighet och tillämpning i relation till studiens resultat. Däremot har 

tillvägagångssättet bidragit till en fördjupad kunskap kring utformning av teori inom social 

forskning.   
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7.2 Slutdiskussion och reflektion  

Brukare och brukarinflytande inom de särskilda ungdomshemmen 

 – inte så enkelt och inte så självklart 

Studiens resultat kan inte ses som generaliserbart då det enbart belyser reflektioner från åtta 

intervjupersoner som arbetar på två av SiS 33 särskilda ungdomshem. Däremot speglar resultatet 

den verklighet som studiens intervjupersoner har beskrivit vilket ger indikationer på hur 

personalen upplever möjligheter och svårigheter med att ge ungdomarna på de särskilda 

ungdomshemmen ett inflytande. Vi har en förhoppning om att studien kan bidra till en ökad 

förståelse för de olika villkor som möjliggör och försvårar ett inflytande för de ungdomar som 

befinner sig på särskilda ungdomshem.  
Det är jätteintressant det ni jobbar med, alltså den frågan, det är en tankeställare 
faktiskt. Sen så är det faktiskt så att eftersom att det här är tvångsvård så är inte 
det där (”inflytande” förf.anm) så enkelt eller så självklart. Så enkelt och så 
komplicerat. 

 

Brukarbegreppets giltighet 

Tidigare forskning belyser flera olika definitioner av begreppen brukare samt brukarinflytande 

och det finns således ingen allmängiltig definition av begreppen (Möller 1996, Dahlberg, 

Vedung 2001 mfl.). Inte heller i denna studie fastställs en slutgiltig definition av begreppen.  

 

Socialstyrelsen (2003) belyser att det inte är en självklarhet att socialtjänstens användare ska 

benämnas som brukare. Detta då individen befinner sig i en beroenderelation som inverkar på 

möjligheten att utöva inflytande (ibid.). Då studiens resultat lyfter flera faktorer som kan påverka 

och därmed begränsa ungdomarnas möjlighet att utöva inflytande ifrågasätter även vi begreppets 

giltighet inom de särskilda ungdomshemmen. SiS menar dock att samtliga ungdomar som är 

placerade på de särskilda ungdomshemmen ska ses som brukare (www.stat-inst.se 2). Studiens 

resultat visar emellertid att ingen av personalen benämner ungdomarna som brukare varför 

begreppets giltighet kan ifrågasättas även utifrån denna aspekt.   

 

Går det att applicera brukarinflytande inom de särskilda ungdomshemmen? 

Studiens resultat tyder på att SiS visioner och riktlinjer kring brukarinflytande har 

implementerats på ett av de särskilda ungdomshemmen (www.stat-inst.se 2). Detta visar sig då 



 

 
 

48
 

de erbjuder brukarforum som en möjlighet för ungdomarna att gå samman och utöva ett 

kollektivt inflytande. Den andra institutionen erbjuder elevkonferenser vilket kan ses som ett 

liknande forum där ungdomarna ges möjlighet att utöva ett kollektivt inflytande. En personal 

uttrycker dock att brukarinflytande genom brukarforum är ett slag i luften samt att ungdomarna 

inte har möjlighet att påverka verksamhetens struktur. Personalens uttalande kan underbyggas av 

den tidigare forskning som visat att det finns svårigheter med att realisera inflytande för de 

ungdomar som är tvångsplacerade på ett särskilt ungdomshem. Detta främst då ungdomarna 

befinner sig i ett beroendeförhållande till personalen och till det system som de ingår i 

(Hermodsson, Hansson 2005). Resultatet tyder på att brukarinflytande inom de särskilda 

ungdomshemmen kan förstås utifrån argumentet att ungdomarna ska uppfostras till aktiva 

medborgare som tar ansvar för sin egen situation.  

 

Brukarinflytandets gränser inom de särskilda ungdomshemmen 

Sammantaget visar studiens resultat att personalen har identifierat såväl möjligheter som 

svårigheter med att ge ungdomarna inflytande. Möjligheter och svårigheter utgör de villkor som 

påverkar inflytandets utformning och omfattning. Studiens resultat tyder på att implementering 

av riktlinjer kring brukarinflytande för ungdomarna inom de särskilda ungdomshemmen inte är 

några garantier för att ungdomarna ska få komma till tals samt för att deras åsikter beaktas. Det 

bör poängteras att det ofta är personalen som tolkar ungdomarnas behov och vilja samt att det är 

personalen som har en avgörande roll för vilka möjligheter till inflytande som ungdomarna ges. 

En gräns för ungdomarnas inflytande kan utgöras av personalens bedömning av ungdomarnas 

förmåga att hantera ett inflytande. Vilka möjligheter till inflytande som ungdomarna ges kan 

därav anses vara avhängigt den enskilda personalens förhållningssätt. Även den unge själv 

identifieras som en försvårande omständighet för att ges möjlighet till att utöva inflytande. 

Personalen uttrycker att det handlar om att ungdomarna inte kan ges inflytande då de inte har 

bedömningsförmåga eller sinnesnärvaro att avgöra vad som är bra eller dåligt för dem. Vidare 

förmedlar personalen att det inte finns utformade riktlinjer för arbetet med inflytande för 

ungdomarna varav det inflytande som ungdomarna ges kan upplevas godtyckligt. Verksamhetens 

struktur identifierades som ytterligare en försvårande omständighet för att ge ungdomarna 

inflytande. En möjlig förklaring till att verksamheten identifieras som en svårighet kan vara att 

det inom de särskilda ungdomshemmen finns en tydlig hierarki. De lagar, regler och gränser som 
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styr verksamheten och arbetet upplever personalen att ungdomarna inte har möjlighet att 

påverka. Dessa aspekter utgör således en gräns för såväl brukarinflytandets omfattning som 

innehåll.  

 

Erkännandet av ojämlikhet för att förstå brukarinflytandets komplexitet   

Hultqvist (2007) menar att brukarinflytande alltjämt framställs som något positivt och 

eftersträvansvärt. Författaren menar att mycket av det…som sker i brukardelaktighetens 

namn…bidrar till att cementera den ojämlikhet som den säger sig vilja motverka (ibid. s 40). 

Beaktar inte socialarbetare brukarinflytande på ett nyanserat sätt finns det en risk att de utifrån 

sin roll som medlare mellan inkluderad och exkluderad förnekar den position som underordnade 

grupper och individer befinner sig i. Den gräns som ligger till grund för erkännandet av 

existerande orättvisor riskerar därmed att urholkas. För att inte dölja och därmed förstärka de 

existerande ojämlikheterna poängterar författaren vikten av att erkänna de gränser och 

utestängningsmekanismer som finns inom sociala system (ibid.).   

 

Om det finns en professionell relation mellan personalen och ungdomarna inom de särskilda 

ungdomshemmen kan den ifrågasättas. Detta då en del av personalen kallar ungdomarna för små 

hönor, små kycklingar eller ser dem som barnbarn. En professionell relation kan också 

ifrågasättas då studiens resultat tyder på att personalen i relationen med ungdomarna tenderar att 

i högre utsträckning identifiera sig med informella roller som t.ex. mamma och pappa än med 

formella roller som t.ex. behandlare och hjälpare. Sallnäs (1999) menar att en strategi för att 

bemöta kritik som rör institutionsvård är att identifiera sig med något annat istället för att 

erkänna sin egentliga roll. Utifrån författarens resonemang kan anledningen till att personalen 

identifierar sig med de informella rollerna i högre utsträckning än med de formella rollerna 

förstås. Personalens identifikation med de informella rollerna kan ses som en strategi för att 

undkomma det ansvar som finns i den professionella rollen som behandlare och hjälpare. 

Reflekterar inte personalen kring sin dubbla roll inom verksamheten kan det finnas en risk för att 

ungdomarnas underordnade position samt den existerande ojämlikhet som finns mellan personal 

och ungdomar förnekas och därmed befästs (Hultqvist 2007). Då personalen inte intar ett 

reflekterande förhållningssätt till sin roll inom organisationen kan det tänkas att de inte heller ser 

sig som medskapare av och ansvariga för de villkor som möjliggör och försvårar ett inflytande 
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för ungdomarna. Därmed förbises även brukarinflytandets komplexitet. Personalen bör därför 

inta ett kritiskt förhållningssätt till sig själva som personal, sina arbetsuppgifter samt till den 

verksamhet de arbetar inom.  

 

Vi blickar framåt 

Centrala begrepp har utarbetats med inspiration från generell systemteori, tidigare social 

forskning samt studiens resultat för att analysera och på så sätt förstå studiens resultat. Vår 

uppfattning är, utifrån den tidigare forskning som vi har tagit del av i studien, att systemteorin 

inte vanligtvis används som teoretisk utgångspunkt. Vi anser att då ett systemteoretiskt 

perspektiv anläggs bidrar det till en helhetsförståelse av det fenomen som studeras. Detta då 

teorin ser till systemets olika delar samt till relationen dem emellan. Således anser vi att ett 

teoretiskt perspektiv med inspiration från systemteori är applicerbart på denna typ av forskning 

samt att det med fördel kan användas vid annan forskning inom området. I studien har vi tagit del 

av tidigare forskning som har belyst olika aspekter av personalens roll inom de särskilda 

ungdomshemmen. Dock har vi inte kommit i kontakt med så mycket forskning som aktualiserat 

personalens roll i relation till inflytande för ungdomar. Då denna studie lyfter personalens 

uppfattningar om inflytande för ungdomar som är tvångsplacerade kompletteras på så vis den 

tidigare forskning som finns inom området.  

 

Med undantag från en intervjuperson arbetar den personal som har medverkat i studien på 

avdelningar där enbart flickor är placerade. Vi ställer oss frågande till om personalens 

förhållningssätt gentemot ungdomarna påverkas av att det är flickor som vårdas och behandlas. 

Skulle resultatet skildra andra möjligheter och svårigheter med att ge ungdomarna inflytande om 

personalen istället arbetade med pojkar som var placerade? Ett förslag är att anlägga ett 

genusperspektiv i kommande forskning som rör personalens förhållningssätt gentemot 

ungdomars möjligheter till inflytande. Detta för att utröna om möjlighet till inflytande skiljer sig 

åt beroende på ungdomarnas kön eller om det finns skillnader i förhållningssätt beroende på om 

personalen är man eller kvinna.  

 

Individer och grupper har olika förutsättningar för att ges möjlighet att utöva inflytande utifrån 

den situation de befinner sig i. Om brukarinflytande framställs som odelat positivt kan det finnas 
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en risk att de ojämlikheter som finns mellan individer och grupper i samhället förnekas och 

förstärks. För att se till det sociala arbetes komplexitet anser vi att det därav är väsentligt att den 

sociala forskningen intar ett kritiskt förhållningssätt till brukarinflytande för individer och 

grupper inom socialt arbete. På så sätt kan vidare forskning bidra med en förståelse för 

brukarinflytande, dess konsekvenser för individer, grupper och det sociala arbetet i sin helhet.  
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Bilaga 1 

Växjö 2007-11-15 

Till personal som arbetar på SiS institutioner för ungdomar.  
Förfrågan om deltagande i en studie kring inflytande för ungdomar som vistas på 

institution.  

 

Vi heter Hanna Burén och Karolina Törnqvist och studerar vår sista termin på 

socionomprogrammet vid Växjö universitet. Vi arbetar just nu med vår c- uppsats. I vår uppsats 

vill vi undersöka ungdomarnas möjlighet att utöva inflytande då de vistas på en SiS institution. 

Vi tror att Du som personal har erfarenhet och kunskap som kan hjälpa oss i vår undersökning.   

 

Vi är alltså intresserade av att ta del av Din uppfattning kring det dagliga arbetet med 

ungdomarna som vistas på den institution Du arbetar på. Därför vänder vi oss till Dig som 

arbetar på en institution som tar emot ungdomar för behandling och/eller vård.  

 

Vi vill genomföra en intervju med Dig någon gång under vecka 48, 49 eller 50. Intervjun 

kommer att vara i ca 1 h. Vi söker minst 4 intervjupersoner som vill delge sina uppfattningar och 

erfarenheter kring sitt arbete med ungdomarna. För att ta tillvara på det som sägs kommer vi att 

spela in intervjuerna genom att använda oss av en bandspelare. Den information som vi får från 

intervjuerna kommer enbart att användas av oss och endast som material i vår uppsats. I studien 

kommer resultatet att presenteras på ett sådant sätt att Du tillförsäkras anonymitet. Ditt 

deltagande är frivilligt. Vi kommer att delge Dig ett exemplar av uppsatsen så att Du får ta del av 

studiens resultat.   

 

Vi hoppas att denna information kan spridas till personalen på arbetsplatsen. Vid frågor, 

funderingar eller anmälan är Du välkommen att maila eller ringa oss. Vi hoppas att Du är 

intresserad av att delta.  

 
Med vänliga hälsningar  

Hanna Burén  Karolina Törnqvist 
hbuso04@student.vxu.se  ktoso04@student.vxu.se  
Telefon nr:   Telefon nr:  



Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

• Syftet med studien 
• 1 h 
• Deltagandet är frivilligt, du får avbryta när du vill, eller vilka frågor som du vill svara på. 
• Anonymitet, bara vi som hanterar materialet, banda intervjun. 
• Intervjun kommer att ha fokus på 4 teman 

- intervjupersonen, arbetet på institutionen samt ungdomarna och deras möjlighet 
till inflytande. 

• Vidare kommer vi att försöka hålla fokus till våra teman. Vi kan därför komma att 
avbryta samtalet, för att leda in oss på rätt spår igen.  

• Har Du några frågor innan intervjun kan påbörjas? 
 

Intervjupersonen  
1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat på denna institution?  

3. Hur vill du beskriva arbetsvillkoren med ungdomarna på din arbetsplats?  

4. Beskriv din relation till dina kollegor och din/dina chefer, vilken roll har du? 

5. Beskriv relationen mellan ungdomarna och dig som personal? 

- Vilka olika roller ingår i er relation? 

6. Hur vill du beskriva ungdomarna som är placerade här? 

- Vad kallar du ungdomarna som du arbetar med? 

7. Vad anser du att vistelsen på institutionen syftar till för ungdomarna? (vad är syftet med 

institutionsplacering, hur uppnås detta) 

Arbetet 

8. Vilka är dina grundläggande värderingar i ditt arbete?  

- Hur arbetar du för att införliva dina grundläggande visioner?  

9. Vad är det som påverkar utformningen av ditt arbete och dina dagliga arbetsuppgifter?  

10. Beskriv hur en dag kan se ut på ditt arbete? (konkreta arbetsmoment, vem planerar 

arbetsdagen, hur görs det, medverkar ungdomarna i dessa moment) 

- Hur ”sorterar” du bland dina arbetsuppgifter?  

- Vad prioriteras först och sist? 

- Vilka arbetsuppgifter är viktigare än andra? 

11. Beskriv ditt dagliga arbete tillsammans med ungdomarna? (hur ser samspelet ut, vem gör 

vad, syftet med det)  



12. Hur utformas en dag för ungdomarna? 

- Vem eller vilka ansvarar för utformningen? 

Inflytande    

13. Vilken innebörd har ordet inflytande i relation till institutionsvård för dig? 

14. Finns det riktlinjer för utformandet av arbetet med inflytande för ungdomarna inom 

institutionen? 

- Om Ja, Hur anser du att riktlinjerna påverkar möjligheterna för ungdomarna att 

utöva ett inflytande?  

- Om Nej, Anser du att det skulle behövas riktlinjer för arbetet med inflytande? 

Motivera 

15. Är det viktigt att du som personal ger ungdomarna möjlighet till ett inflytande över sin 

institutionsvistelse? (Om ja varför? om nej varför inte? för vem är inflytande viktigt) 

16. Vilka möjligheter finns det för ungdomarna själva att välja vad de vill göra? Berätta! 

- Kan du ge konkreta exempel på när du som personal ger ungdomarna möjlighet 

till inflytande?  

- Kan ungdomarna få inflytande på andra sätt?  

- Ser inflytandet olika ut för ungdomarna? Ja/Nej Vad beror det på?  

17. Upplever du att ungdomarna vill ha ett inflytande? 

- Om ja, På vilket sätt upplever du det?  

- Om nej, Vad tror du det beror på? 

18. På vilket sätt bemöter du ungdomarnas önskemål kring utformningen av deras vardag?  

19. Finns det situationer då du upplever att det är svårt att ge ungdomarna inflytande? 

Berätta! 

- Vad upplever du att svårigheterna beror på? (organisationen, individen, din 

situation)  

20. Vilken roll spelar du för att ungdomarna ska ha möjlighet att ha ett inflytande? 

21. Vilken är din uppfattning om vad som skulle kunna göras för att ge ungdomarna ett större 

inflytande över det som sker kring den enskilde? 

22. I vilken utsträckning anser du att ungdomarna ska ges ett inflytande? 



Kontroll 

23. Vilken innebörd har ordet kontroll i relation till institutionsvård för dig? 

24. På vilket sätt uttrycks kontroll av ungdomarna på din arbetsplats? 

25. Vad syftar kontrollen över ungdomarna på institutionen till enligt dig? 

26. När och hur bedriver du kontroll över ungdomarna? 

Avrundning  

27. Har du något som du vill tillägga innan vi avrundar intervjun? 

28. Hur har du upplevt intervjun? 

29. Kan vi höra av oss till dig om vi behöver ställa fler frågor? 

 

 



Bilaga 3 

Socialtjänstlag (2001:453) 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet, 
- jämlikhet i levnadsvillkor, 
- aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 
fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  



Bilaga 4 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Inledande bestämmelse 

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge 
och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). 
Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som 
anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 
samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 
15 år, av honom eller henne själv. 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med 
hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan 
vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. 
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 
Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med 
beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2003:406 

Beredande av vård 
 
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för 
att den unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).  
 
3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 
att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. 
Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § 
brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte 
löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).  

Vården 

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann 
tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem. 
Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket skall 
Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem. 
Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt 
ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § 
andra stycket smittskyddslagen 

(2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall Statens institutionsstyrelse underrättas, om det inte 
står klart att det inte finns risk för smittspridning. Lag (2005:468).  
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