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Abstract 
Swedish law (SOL 2001:45, LVU 1990:52) has gone through several changes to 

promote participation. The law also includes that young people should be able to 

participate even during a placement at youth detentions.   

 

The aim of this study is to describe how young people at youth detentions are 

participated in their treatment plans. The questions of the study were: How and 

where are the young opinions produced in their treatment plans; how did the 

opinions change during the time in detention; and how have the opinions been 

considered at youth detentions? Participation is a wide concept with different 

meanings. The meaning of participation in this study is that youth have been 

listened to and that their opinions have been paid attention to. A document study 

of 15 treatment plans was carried out using a qualitative method.   

 

The result shows that in four of the treatment plans, no participation exists. 

The result also shows that opinions from young people in their treatment plans 

were produced differently between plans. The opinions that were visible showed 

both comments of treatments, measures and desires regarding everyday life.  

 

My conclusion is that participation is limited in the studied treatment according to 

the big amount of material that exists in treatment plans.  
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The systematic way found in the local template used by youth detentions contains 

specific headlines according to legislation. Despite these structured headlines, 

adapted to suit the youth’s voice, there are differences and varying extents in how 

the youth’s voice is produced and requested.  

 

Despite efforts of legislation, there is no guarantee that participation is made 

possible in practice. The compulsion and the surrounding environment minimize 

the scope for participation for the youth. How the helper uses their power to 

equalize the unbalance of power and conditions for young people to both be 

visible and taken into account in the treatment affects this. In spite of both 

legislation and organizational polices, there are different ways to interpret the 

young peoples’ right to participation.  
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Förord 
Jag vill inledningsvis tacka berört ungdomshem som genom att bistå med 

dokument möjliggjort genomförandet av min studie. Min familj har varit ett 

oerhört stöd och utan dem hade denna studie inte funnits. Jag vill även tacka min 

handledare Magnus Mårtensson för stöd och hjälp under uppsatsprocessen.  
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Inledning 
Under min verksamhetsförlagda termin kom jag i kontakt med 

behandlingsplanering på ett särskilt ungdomshem. Där fick jag följa en 

behandlingssekreterare. Under praktiken såg jag flera svårigheter med att förena 

de ungas möjligheter till delaktighet med tvångsvård. LVU lagstiftningen säger att 

de ungas delaktighet och deras egen vilja ska synas även under behandlingen på 

ett särskilt ungdomshem, samtidigt som detta ställs mot att de unga har 

tvångsplacerats. Detta gjorde mig intresserad av att studera hur ungas delaktighet 

kommer till uttryck och beaktas i behandlingsplaner.  

 

Problemformulering 
När unga tvångsplaceras enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga, 1990:52) på ett särskilt ungdomshem blir förutsättningarna för både 

inflytande och delaktighet komplicerade då vuxna har tolkningsföreträde. Vuxna 

besitter makt att avgöra hur mycket hänsyn som ska tas till den unges åsikter i 

relation till vad som är bäst för den unge.  

 

Svensk lagstiftning har genomgått många förändringar med syfte att främja 

delaktighet. Exempel på sådana förändringar finns i socialtjänstlagen (2001:52) 

som lyfter fram barnets bästa och att barn ska komma till tals. 1 § LVU (1990:52) 

står det även att unga vid tvångsvård har rätt att få sin åsikt hörd och beaktad. 

Vidare framgår det av sjätte stycket att; 

 

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt som 

möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till den unges egen vilja med beaktande av hans eller hennes 

ålder och mognad.  1§ sjätte stycket LVU (1990:52).  

 

De efterföljande kommentarerna i socialtjänstlagen tydliggör att den unge ska ges 

möjlighet att uttrycka sin åsikt oavsett beslut, situationer eller ingripande som sker 

med stöd av lagen. Att låta de unga komma till tals bidrar till att de unga får 

möjlighet att påverka de beslut som ska fattas samt att de får känna sig delaktiga i 

utformningen av vården (Norström & Thunved 2009). 
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Tidigare forskning visar på åtskilliga faktorer som påverkar både förutsättningar 

och möjligheter till delaktighet för den unge. En av faktorerna är miljön, alltså 

institutionen (t ex. Levin 1998, Andreassen 2003, Torbenfelt & Böcker Jakobsen 

2009 ). En annan faktor är frihetsberövandet som sådant, men också de särskilda 

befogenheter som de särskilda ungdomshemmen har begränsar möjligheterna för 

den unge.  

 

De unga är tvångsplacerade för att de själva inte kunnat avgöra vad som är 

riskfyllt eller problematiskt för dem (Andreassen 2003). Torbenfelt et al (2009) 

kopplar även begränsningarna av delaktighet till miljön och tvånget av struktur. 

Vidare finns motståndsstrategier som inte främjar delaktighet såsom tillfällig 

anpassning, subkulturer, smittoeffekter m.m. (Hill 2005, Levin 1998, Andreasson 

2003) Ovanstående bidrar i hög grad till svårigheter för delaktighet i 

behandlingen.  

 

Enligt Statens institutionsstyrelse (SiS) som bedriver verksamheten på särskilda 

ungdomshem ska samtliga unga ha behandlingsplaner under placeringstiden. 

Detta dokument ska enligt SiS styra vardagens arbete (dnr 120-282-04) och enligt 

lagstiftningen ska också ungas åsikter synas. Det är angeläget att studera ungas 

delaktighet eftersom det i dagsläget finns åtskillig forskning som visar att unga 

upplever en begränsade möjligheter till delaktighet och att komma till tals (t ex. 

Colnerud 1997, Palm 2003, Hermondsen & Hansson 2005, Hill 2005, Mattsson 

2008). Samtidigt som både lagstiftning och SiS som myndighet menar att de unga 

ska göras delaktiga. Det gör det intressant att se hur man i praktiken genomför 

detta med tanke på de faktorer som genom tvångsvård försvårar delaktighet.  Att 

förena delaktighet och tvångsvård kan således vara problematiskt. Att studera hur 

och på vilket sätt ungas åsikter återfinns i behandlingsplaner är därmed ett 

intressant område att studera. Detta är även ett område som synliggjorts i liten 

omfattning.  
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Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva hur LVU-placerade ungdomars delaktighet 

kommer till uttryck i behandlingsplaner på ett särskilt ungdomshem.  

 

Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar används:  

- I vilka sammanhang och i vilken utsträckning uttrycker ungdomarna sina 

åsikter? 

- Vilka förändringar gällande ungdomars delaktighet kan ses i 

behandlingsplanerna under placeringstiden? 

- Hur beaktas ungdomars åsikter i behandlingsplaner?  

Centrala begrepp 
I detta stycke kommer centrala begrepp i studien att definieras.  
 

Delaktighet 

Delaktighet är ett stort begrepp vilket medför att innebörden kan varierar 

beroende på i vilket sammanhang det används. När det gäller socialt arbetet är det 

vanligt att delaktigheten handlar om samarbetet mellan socialarbetare och klient 

(Järvinen 2000).  Att vara delaktig och känna sig delaktig är nödvändigtvis inte 

samma sak. Eftersom min undersökning är en dokumentstudie har jag inte inriktat 

mig på de ungas känsla av delaktighet. Min undersökning kommer vara knuten till 

Shiers (2001) delaktighetsperspektiv. Inom detta perspektiv innebär delaktighet 

att de unga har fått uttrycka sina åsikter, att vuxna har lyssnat på dem och att 

hänsyn och beaktan tagits till det som de framfört.  

 

Beakta  

I denna studie utgår jag ifrån det Shier (2001) avser med att beakta, vilket innebär 

att hänsyn har tagits till de ungas åsikter. Med beaktan avses i denna studie 

framförallt att önskemålen har genomförts.  

 

De unga 

Används för dem som är tvångsplacerade enligt LVU på ett särskilt ungdomshem. 

Oftast används begreppet barn för personer mellan 0-18 år. Eftersom de placerade 
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på ett särskilt ungdomshem kan vara mellan 13-21 avser jag istället använda mig 

av begreppet unga.  

 

Bakgrund 
I detta stycke beskrivs inledningsvis institutionsvårdens historia. Därefter den 

lagstiftning som berör institutionsvården, lagstiftning, särskilda ungdomshem och 

behandling, Miljön på särskilda ungdomshem, och slutligen lagstiftning gällande 

delaktighet. 

 

Institutionsvårdens historia 
Enligt Sallnäs (2000) har institutioner för barn och ungdomar funnits i flera 

hundra år. Skyddstanken var central redan när de två första barnavårdslagarna 

trädde i kraft 1902 och 1924. Den första lagen innebar att straff för barn mellan 

15-18 år kunde utbytas emot tvångsvård på s.k. uppfostringsanstalter (Levin 

1998). Syftet var att rädda barnen undan straff och vid behov ge unga skydd från 

ett vanartigt beteende, samt att skydda samhället från dessa oönskade unga 

(Sallnäs 2000). Barnavårdslagarna utvidgades 1924 med syftet att rädda barn från 

problematiska hemmiljöer. Lagändringarna medförde att barnavårdsnämnder fick 

makt och befogenhet att omhänderta barn (ibid.). Både socialtjänstreformen från 

1980 och LVU-lagen som infördes 1982 hade stor betydelse för tvångsvården. 

Syftet med dessa var att förändra och förbättra ålderdomliga institutioner.  

 

På senare år har skyddsbehovet i lagstiftningen kompletterats för att främja 

rättssäkerheten. Mattsson (2002) skriver att både rättsäkerhet, integritet och 

autonomi inom tvångsvården har förbättrats. Denna förändring har 

påverkat/bidragit till förändringar där barn och unga numera ska ses som subjekt 

Mattsson (2006).  

 

Lagstiftning som berör institutionsvård 
När det behövs har samhället befogenheter att gå in istället för föräldrarna. Den 

lag som reglerar vård som sker mot den unges vilja återfinns i LVU, (Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, 1990:52). Att omhänderta barn enligt 

LVU blir först tillämpningsbart när barn eller unga riskerar att utvecklas 

ogynnsamt och är i behov av skydd och stöd (Norström & Thunved 2009). När 

inte vård längre kan ske genom frivillighet och det i hemmet finns en påtaglig risk 
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för att den unges hälsa eller utveckling skadas, kan 2§ LVU (1990:52) bli 

tillämpningsbar. Unga kan också tvångsomhändertas enligt 3 § LVU, s.k. 

beteendeplacering. Med en beteendeplacering menas att den unge utsätter sin 

hälsa eller utveckling för en stor risk. Denna risk kan innebära att den unge kan 

skadas genom ett missbruk av beroendeframkallande medel, genom ett socialt 

nedbrytande beteende eller brottslig verksamhet (Norström och Thunved 2009). 

 

Tvångsvård enligt LVU på institution kan antingen ske på ett s.k. HVB hem, (hem 

för vård och boende) eller på ett särskilt ungdomshem. HVB hem bedrivs inte i 

statlig regi utan antingen som någon form av stiftelse, bolag eller i kommunal regi 

(exempelvis Sallnäs 2000 eller SiS 2011). Inom HVB hemmen bedrivs vården på 

varierande sätt (Sallnäs 2006). Flera forskare har visat på Institutionsvårdens 

variationsvidd. De kan vara av olika slag, antingen större inrättningar med många 

avdelningen eller mindre inrättningar med ett fåtal platser (ex. Levin 1998, 

Svensson, Johansson & Laanemets 2008, Sallnäs 2000).  

 

De unga som bedöms vara i behov av särskilt noggrann tillsyn enligt 12 § 

LVU(1990:52) placeras på särskilda ungdomshem. Flertalet av de särskilda 

ungdomshemmen är låsbara (SiS 2010).  För att en placering ska bli aktuell på en 

låsbar behandlingsavdelning på ett särskilt ungdomshem krävs att den unge är 

placerad enligt 3§ LVU (1990:52 3§) en s.k. beteendeplacering. De vanligaste 

placeringsorsakerna är utåtagerande beteenden såsom våld, missbruk och/eller 

kriminella beteenden (ibid.). De unga som placeras på ett särskilt ungdomshem 

har oftast även allvarlig psykosocial problematik (Andersson 2010). Många av de 

placerade ungdomarna kommer från familjer med problem och en stor del av de 

unga har även haft problem i skolan (SiS 2011).  

 

Särskilt Ungdomshem  
1993 ändrades huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen till att 

bedrivas i statlig regi. Då grundades Statens institutionsstyrelse som sedan 1994 

har både ansvaret och bedriver vård av unga som har behov av en vistelse på ett 

särskilt ungdomshem. Denna statliga myndighet bedriver även tvångsvård enligt 

LVM (1988:870, Lagen om vård av vuxna missbrukare) och SLU (Lagen om 
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Sluten ungdomsvård) (1998:603). Av de 30-talet behandlingshem som SiS 

bedriver är ca 25 stycken särskilda ungdomshem.   

 

Syftet/målsättning med en vistelse på ett särskilt ungdomshem. 

På de särskilda ungdomshemmen bedrivs behandling (SiS 2010). Genom åren har 

begreppet behandling haft olika innebörd och därmed har syftet med vistelsen på 

ett särskilt ungdomshem varierat. Från att t ex benämnas som; vård, att uppfostras 

till något bättre, vårdtanke med en medicinsk tro på att de unga kunde botas 

(Levin 1998). Socialstyrelsen använder sig av en allmän definition som beskriver 

de åtgärder som faller inom socialtjänstens verksamhet: 

 

 … de åtgärder som har till syfte att förminska eller rätta till problem hos en individ (SoFS 

2003:20) .  

 

Levin (1998) tolkar dessa åtgärder som allt som sker under vistelsen på ett 

ungdomshem, så länge det har vidtagits för att anpassa och uppfostra unga. Medan 

Svensson K, Johnsson E, och Laanemets (2008) beskriver att en behandling ska 

förändra ett beteende som finns hos klienten. Behandlingsarbetet innebär enligt 

SiS att förändra den unges livssituation, utifrån den enskilde individens 

personlighet och bakgrund och på detta sätt för att skapa bättre förutsättningar för 

framtiden (SiS 2010). 

 
Behandlingsplanering 

Behandlingen under placeringstiden utformas utifrån ett behandlingsuppdrag som 

uppdragsgivaren (den unges hemkommun) författar. Uppdraget innehåller syftet 

med placeringen och en målsättning som ungdomshemmet ska ge den unge 

utifrån dennes individuella behov. Utifrån uppdraget sker behandlingsplaneringar, 

där behandlingsplaner är de dokument som styr behandlingsplaneringen. 

Behandlingsplaneringar s.k. VPL-möten
1
 kretsar kring den upprättade 

behandlingsplanen. På dessa möten närvarar vanligtvis uppdragsgivare, 

avdelningsföreståndare, behandlingssekreterare, kontaktman, den unge, 

vårdnadshavare. Vid behandlingsplaneringarna utvärderas den tid som har varit. 

Tidigare behandlingsplaner revideras och nya mål sätts upp för den kommande 

behandlingsperioden.   

                                                 
1
 Vårdplaneringsmöten 
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Enligt dessa riktlinjer för journalföring (dnr 120-282-04) ska samtliga unga ha 

behandlingsplaner under placeringstiden. Dessa riktlinjer ska behandlingsplaner 

upprättas och utvärderas kontinuerligt med cirka nio veckors mellanrum. 

Behandlingsplanerna fungerar som en kvalitetssäkring när det gällande hur vården 

har bedrivits (dnr 120-282-04). Behandlingssekreterare
2
 är enligt SiS de som 

upprättar behandlingsplaner och har därmed ett dokumentationsansvar. Enligt SiS 

verksamhetsplan 2011 är konventionen för barns rättigheter central och ligger till 

grund för behandlingsplaneringen. För att garantera rättssäkerheten ska enligt SiS 

behandlingsplaneringen ske i samförstånd med den unge och delaktighet ska 

eftersträvas (dnr 120-282-04).  

 

Miljön på särskilda ungdomshem  
De unga som placeras på ett särskilt ungdomshem har placerats där med tvång och 

emot sin vilja. En placering på en låsbar avdelning innebär inlåsning tillsammans 

med andra unga som de själv inte valt att bo med, och även en begränsning av 

rörelsefriheten (Levin 1998). Därmed vistas de unga under speciella förhållanden 

som innebär maktutövning (ibid.)  

 

Förutom inlåsning nämner Andreassen (2003)  olika sanktionsmöjligheter som de 

särskilda ungdomshemmen har möjligheter att använda, s.k. särskilda 

befogenheter. Dessa befogenheter återfinns i 15-20 § LVU (1990:52). De innebär 

t ex. att de unga kan hindras från att avvika eller begränsas från att ha kontakt med 

sin omgivning. Kontakten med det motsatta könet begränsas också utifrån att 

avdelningar på ett särskilt ungdomshem antingen är pojk- eller flickavdelningar 

(Levin 1998). Detta innebär att de unga utesluts från samhället men också en 

inspärrning i geografisk mening eftersom institutioner ofta är avsides placerade.  

 

Ungdomshemmet blir de ungas hem under placeringstiden, de bor där och har 

oftast sin fritid och skolgång där. Det är institutionen som har övertagit familjens 

omsorg av dem (Levin 1998). Deras vardag styrs av regler, rutiner och riktlinjer 

som finns på avdelningen. Dessa begränsar möjligheten till självbestämmande och 

                                                 
2
 Under studiens genomförande har det inom organisationen genomgåtts förändringar i 

befattningarna. Detta innebär att behandlingssekreteraren har ersatts med en biträdande 
avdelningsföreståndare.   
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för individuella anpassningar för den unge. Miljön är förutbestämd och även 

aktiviteter är planerade i förväg, vilket medför att de unga tvingas handla på ett 

likart sätt (Levin 1998). De befogenheter som de särskilda ungdomshemmen har 

för att bedriva tvångsvård har medfört att behandlingspersonal har blivit tillskriva 

en form av makt som inte hade förekommit annars (Levin 1998).  Levin (1998) 

jämför miljön på de s.k. uppfostringsanstalterna med hur Foucault (1987) 

beskriver fängelsemiljön, med den ständiga övervakningen, låsta dörrar och 

isoleringar. 

 

Lagstiftning gällande delaktighet 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i Sverige 1990 

(Barnombudsmannen 2011) Denna konvention har bidragit till förändringar i 

svensk lagstiftning. Lagändringar har därefter genomförts för att stärka barns 

rättigheter (1990; SOU 1994:139) och för att ge dem möjlighet att göra sig hörda 

gällande saker som rör dem.   

 

Det var först år 2003 som begreppen människovärde, integritet och barnets bästa 

infördes i 1§ i det första, femte och sjätte stycket av LVU (1990:52) (Norström & 

Thunved 2009). Därmed stärktes rätten till ungas delaktighet genom rätten att 

komma till tals. Detta infördes för att öka individens möjlighet till delaktighet, 

gällande utformning av vården.  

 

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så långt som 

möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till den unges egen vilja med beaktande av hans eller hennes 

ålder och mognad.  1§ sjätte stycket LVU (1990:52).  

 

De efterföljande kommentarerna förtydligar innebörden av denna paragraf som 

även innefattar samtliga insatser som sker under en institutionsplacering dvs. att 

de unga ska ha möjlighet att både uttrycka sig och känna sig delaktiga i de 

behandlingsåtgärder som sker under institutionsplaceringen. Denna förändring är 

direkt anpassad efter artikel 12 i FN’s konvention om barnets rättigheter. Artikel 

12 innebär att barn har rätt att komma till tals och deras vilja, åsikt och önskan ska 

beaktas (Barnkonventionen 2011, Barnombudsmannen 2011).  
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SiS har även i sina riktlinjer råd som utgår från att de unga har rätt till delaktighet. 

(Råd och anvisningar för journalföring och behandlingsplanering, dnr 120-282-

04.) De ungas intressen ska vara synliga dvs. ungas egen uppfattning om sin 

situation, sin vilja och möjlighet att komma till tals ska vara tydlig och beaktas. 

Vidare finns skrivet att de unga ska ges tillfälle att uttrycka sin åsikt och 

därigenom få möjlighet att påverka de beslut som fattas. På så vis ska de unga 

känna sig delaktiga i utformningen av vården (ibid.).  

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Inledningsvis kommer 

delar av den tidigare forskningen att vara inriktad på institutionsvårdens 

utformning och dess effekter, därefter tas delaktighet upp.  

 

Institutionsvårdens utformning och dess effekter 
Institutionsvård och effekten av den har kritiserats under en längre tid (ex. Levin 

1998, Andreassen 2003, Hill 2005). Forskning gällande institutionsvård och dess 

behandling visar på åtskilliga faktorer som påverkar både behandling och 

effekterna av den.  

 

En av faktorerna bakom de dåliga resultaten av institutionsvården är de 

smittoeffekter som kan uppstå mellan unga. När unga har olika bakgrunder och 

problematik medför detta att t ex. unga med sviktande omsorgsbehov kan vara 

placerade tillsammans med unga med kriminella eller missbrukarproblem. Denna 

situation skapar ofta smittoeffekter som innebär att unga lär av varandras negativa 

erfarenheter (Andreassen 2003). 

 

Levin (1998) anser att en ytterligare faktor är att de placerade ungdomarna 

utvecklar sin egen subkultur. Med detta menar han att de unga förmedlar negativa 

erfarenheter till varandra och på så vis tar de till sig avvikande värderingar och 

bildar en gruppering. Detta kan innebära stora svårigheter att anpassa sig till både 

behandlingen och samhället. Enligt Levin (1998) innebär kombinationen 

tillsammans med frihetsberövande och den obestämda placeringstiden att det 

skapas motstånd till behandlingen vilket inte främjar möjligheter till delaktighet 

(ibid.).  
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Hills (2005) studie om behandlingsallianser på särskilda ungdomshem visar flera 

faktorer som påverkar behandlingen och dess effekter. Enligt Hill (2005) bidrar 

och skapar dessa olika faktorer olika former av allianser som de unga intar under 

vistelsetiden som i sin tur påverkar behandlingen. När den unge intar en ensidig 

anpassning till institutionsvistelsen och använder sig av ”här och nu tänk” för att 

få en så dräglig vistelsetid som möjlighet, benämns detta som en skenallians 

(ibid.). Med hjälp av ett accepterande beteende anpassar sig den unge till 

strategier gällande regler och struktur. Tvånget betraktas som ett straff och den 

unge känner en otrygghet och strävar efter en konfliktfri anpassning (ibid.). I en 

genuin allians anpassar sig i stället den unge till personal och strävar efter 

förändring och utveckling, där tvånget blir ramen. Den unge ser personal som 

behandlare och det skapar en trygghet, där den unge är kontaktsökande med en 

förhoppning om en förändring efter behandlingen (ibid.). Vid avsaknad av 

anpassning till vistelsen benämns detta som ett allianshaveri, då den unge intar en 

fientlig position och agerar för överlevnad och intar en kamp mot förflyttning från 

institutionen där strategier kan utövas i protest.   

 

Bestående effekter 
Institutionsbehandling har svårt att bidra med kvarstående effekter och 

förändringar när de unga återgått till samhället (ex. Andreassen 2003, Levin 1998, 

Hill 2005 ). Tidigare forskning visar att ungdomar med beteendeproblem är en 

svårbehandlad grupp (Andreassen 2003, Levin 1998). Forskare (ex. Levin 1998, 

Andreassen 2003) anser t ex. att särskilda ungdomshem inte är till för de med 

alltför stora problem. De har svårt att ge reslutat och är bättre anpassade för de 

med lindriga problem. De spretiga behandlingsresultaten medför enligt 

Andreassen (2003) att behandlingsresultaten i genomsnitt är dåliga. Vidare skriver 

han även att institutionsbehandling visar sämst resultat för den ungdomsgrupp 

som också har sämst prognos för att klara sig utan behandling ute i samhället 

(ibid.).  

 

Delaktighetens problematik 
Det blir problematiskt när unga ska komma till tals under en tvångsplacering. För 

det första är de unga beroende av vuxna för att ha möjligheter att komma till tals 

och är dessutom beroende av hur vuxna både handlar och agerar (Sallnäs, 
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Wiklund, Lagelöf 2010). Självbestämmande och delaktighet blir problematiskt när 

unga har svårigheter att avgöra vad som är riskfyllt eller skadligt för dem 

(Colnerud 1997). Detta medför även svårigheter för de unga att hävda sina 

rättigheter (Mattson 2008).  

 

Andreassen (2003) skriver att det kan bli problematiskt med tvångsplaceringar 

och delaktighet, då de unga har svårt att på egen hand ange rimliga 

behandlingsmål. Kombinationen av ett tvångsomhändertagande och att de unga 

samtidigt ska ha idéer om vad de vill uppnå kan enligt Andreassen (2003) 

medföra en förvirrad situation för de unga. 

 

En vardag på institutionen med dess fasta ramar och förutbestämda rutiner ses 

som en del i behandlingen men kan samtidigt bidra med konsekvenser som både 

påverkar och försvårar för den unge att medverka i behandlingen. (Torbenfelt & 

Böcker Jakobsen 2009) 

 

Trots ändringar i lagstiftning och riktlinjer besitter vuxna tolkningsföreträden när 

barn och ungas bästa ska beaktas. Detta påverkar möjligheterna för 

självbestämmande, inflytande och delaktighet. När unga tvångsomhändertas 

placeras de för att de inte kan besluta över sig själva (Hermondsen & Hansson 

2005, Skau 2010). 

 

Delaktighet och möjlighet att komma till tals inom 

tvångsvård/institutionsvård. 
Forskningsrapporten Demokrati i det lilla, gällande ungdomars delaktighet i sin 

behandling (Hermondsen & Hansson 2005) visar brister i de ungas delaktighet på 

särskilda ungdomshem. De unga uppgav att de hade bristande eller rent av ingen 

kunskap om sina behandlingsplaner eller behandlingsmål.  I rapporten uttryckte 

fyra av fem ungdomar att de sällan kom till tals. Slutsatsen som dras i rapporten är 

att det kan finnas brister i hur ungdomar informeras om behandlingsplanernas 

innehåll.  

 

Mattsson (2008) skriver att de unga som placeras inom SiS vanligtvis är en utsatt 

grupp som har svårt att hävda sina rättigheter. Mattssons syfte med 
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forskningsrapporten ”Ungas delaktighet” var att utreda ungas rättsliga möjligheter 

att påverka vistelsen på en institution. I rapporten undersöks det svenska 

regelsystemet som styr de särskilda ungdomshemmen och hur det uppfylls och 

efterföljs. Resultatet visar att lagstiftningskraven inte alltid efterlevs i praktiken. 

Enligt Mattsson (2008) skulle möjliga anledningar till detta kunna vara såväl 

brister i lagen som organisatoriska orsaker. Organisatoriska orsaker skulle 

exempelvis kunna vara bristande personalresurser för att i praktiken leva upp till 

lagstiftningens intentioner. En annan orsak skulle kunna vara att det finns en 

begränsad kunskap hos behandlingspersonal gällande det lagstiftning avser med 

delaktighet (ibid.).  

 

Palms (2003) studie visar att 66 % av de tillfrågade LVU-placerade unga på 

särskilda ungdomshem upplever att de hade en behandlingsplan. I studien fick de 

unga som uppgett detta en följdfråga om hur delaktiga de varit. Av det tillfrågade 

antalet unga ansåg sig 57 % vara delaktiga. Palm (2003) menar att de som uppgav 

att de inte hade någon behandlingsplan kan ha känt att behandlingsplanen inte 

tydliggjorts i den bemärkelsen att den uppfattas som en behandlingsplan. Av 

studien framgår att de unga som inte ansåg att de hade fått någon behandling eller 

vård ändå uppgav att de lärt sig av placeringen.  

 

Metod 
Denna del redogör för de metoder som valts till denna studie. Inledningsvis 

beskriver jag mitt metodval och därefter redogörs för tillvägagångssätt, urval, 

källkritik, analysmetod samt etiska överväganden och studiens tillförlitlighet. 

 

Metodval 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur LVU placerade ungas 

delaktighet kommer till uttryck i behandlingsplaner. För att kunna ge svar på 

forskningsfrågor finns olika sätt att inhämta sin empiri (Grönmo 2006). I denna 

studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod för att besvara studiens 

frågeställningar. En kvalitativ metod är passande när syftet är att undersöka och 

skapa en förståelse för ett speciellt område (Grönmo 2006). Denna metod anser 

jag lämplig då avsikten med denna studie inte är att göra generaliseringar av 
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resultat, utan syftar till att ge en bild av hur delaktigheten kommer till uttryck i 

behandlingsplaner på ett särskilt ungdomshem.  

 

Dokument 
Dokumentstudier anses huvudsakligen vara en lämplig metod: när man avser att 

studera hur någon annan har tolkat en situation eller när syftet är att kartlägga vad 

som har hänt vid speciella tillfällen (Jacobsen 2010). För att besvara studiens 

frågeställningar har en dokumentstudie av behandlingsplaner genomförts. De 

dokument som studerats är behandlingsplaner som är upprättade på ett särskilt 

ungdomshem för ungdomar mellan 13-21 år.  

 

De studerade behandlingsplanerna är ursprungligen upprättade i två olika lokala 

mallar (se bilaga fyra och fem). Mallarna innehåller rubriker som används för att 

upprätta behandlingsplaner på ungdomshemmet. Dessa mallar är 

ungdomshemmets tolkning av lagstiftning och av SiS övergripande bestämmelser 

för journalanteckningar(dnr 120-282-04) Varje behandlingsplan ska innehålla de 

insatser som planeras under behandlingstiden.  

 

Var sjätte månad upprättas en mer omfattande behandlingsplan. Av de studerade 

dokumenten, var varje ungdoms första behandlingsplan en s.k. Stor plan, vilket 

innebär att den beskriver mer ingående de unges fungerande utifrån beteende 

utifrån s.k. avdelningsobservationer. Vid varje ny behandlingsplan revideras den 

föregående. Detta innebär att föregående period utvärderas och uppnådda mål 

ersätts med nya punkter. Detta kan även innebära att delmål som inte kunnat 

uppnås omformuleras eller tas bort. 

 

Urval 
För att inhämta de dokument som behövs för att genomföra denna studie har jag 

gjort ett strategiskt urval. Detta urval görs huvudsakligen i studier med kvalitativa 

ansatser (Grönmo 2006). Mitt urval är strategiskt genom att jag enbart använt mig 

av ett särskilt ungdomshem. Jag har även begränsat mig geografiskt eftersom att 

dokumenten pga. av sekretessen måste läsas på institutionen.   
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För att inhämta samtyckte till att delta i studien togs telefonkontakt med 

institutionschefen på ett av ungdomshemmen. Institutionschefen fick också 

skriftlig information om studiens syfte och frågeställningar. Informationsbrev/ 

samtyckesbrev skickades till institutionschefen (se bilaga ett). Detta brev innehöll 

även information det antal behandlingsplaner som behövdes för att genomföra 

studien. Jag efterfrågade femton behandlingsplaner, där behandlingsplanerna 

skulle vara fördelade på fem unga, dvs. tre behandlingsplaner från varje ungdom. 

Detta var ett antal behandlingsplaner som ansågs vara både relevant och lämpligt 

med tanke på studiens omfattning och tidsåtgång. Antalet ansågs även vara 

relevant för att kunna beskriva hur delaktigheten kommer till uttryck.    

 

Mitt urval var även strategiskt genom att behandlingsplanerna som efterfrågades 

var de sist utskrivna på ungdomshemmet under 2010 samt att de unga varit 

placerade i minst sex månader. Orsaken till att tre behandlingsplaner på varje 

ungdom begärdes var för att kunna studera processen under placeringen. 

Behandlingsplanerna som valts ut är den unges första, en i mitten av 

placeringstiden och den sista. Ungdomarna vars behandlingsplaner jag avsåg att 

studera skulle vara över 15 år vid placeringstillfället. Orsaken till detta urval är att 

ungdomar över 15 år enligt lag har rätt att få sina åsikter beaktade (11 kap § SoL).    

 
Etiska övervägande  
Forskningsetiska övervägande är en viktig del av forskningsprocessen (Andersson 

& Swärd 2008). Då materialet i behandlingsplaner är sekretessbelagda uppgifter 

och därmed kan ses som känsligt, lämnades en ansökan till Etikkommittén Sydost, 

för att förvissa mig om studiens genomförbarhet. Etiknämnden Sydosts yttrande 

lämnade inga direkta hinder för att genomföra studien utan tyckte det var en 

intressant och viktig studie (Etiknämnden Syd Ost, drn EPK 91:2011) Däremot 

gavs två rådgivande yttringar
3
. Nedan kommer jag att redogöra för hur de etiska 

kraven på information, konfidentialitet och nyttjande har tillgodosetts i studien.   

 

Informationskrav, samtyckeskrav 

Utifrån studiens syfte har samtycke inhämtats från institutionschefen som är 

ytterst ansvarig för verksamheten. Institutionschefen informerades genom ett brev 

                                                 
3
 Etikrådet gav två yttranden, dels var data kommer förvaras när de inte används och varför 

samtycket inte kunnat inhämtas. 
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där denne lämnade sitt samtycke till studien. Detta gjordes för att säkerställa 

informationskravet (Grönmo 2006). I brevet informerades även om att medverkan 

i studien var frivillig. De studerade behandlingsplanerna har varit på unga som är 

utskrivna från ungdomshemmet, vilket har försvårat att inhämta deras samtycke.  

 

Konfidentialitetskrav 

För att kunna genomföra denna studie har säkerställandet av ungdomars 

konfidentialitet varit avgörande. Konfidentialiten har säkerställts genom att jag 

som visstidsanställd vid ungdomshemmet inte studerat planer från de unga jag 

mött i mitt arbete. De efterfrågade dokumenten avidentifierades av institutionen 

och behandlingsplanerna innehöll inte uppgifter som namn, personnummer eller 

adress till ungdomen. Detta har varit ett villkor då samtycke från de unga inte 

kunnat inhämtas, eftersom de studerade behandlingsplanerna har varit på unga 

som är utskrivna från ungdomshemmet.  

 

För att ytterligare främja integritet och konfidentialitet valdes behandlingsplaner 

på unga som varit minst 15 år vid placeringstillfället, vilket medförde att de unga 

kan ha varit placerade på olika avdelningar på ungdomshemmet. 

Avdelningstillhörighet kan således inte röjas för mig som student.  För att 

ytterligare garantera de ungas skydd kommer varken ungdomshem, ålder eller kön 

att återges i resultatet.  

 

En risk med studien är att ungdomar uppfattar studien av behandlingsplanerna 

som ett integritetsintrång samt att de skulle kunna identifieras i kommande 

resultatredovisning. Att dessa risker blir aktuella bedöms vara ytterst begränsade 

då ungdomarnas identitet inte är känd för mig som student och då fokus i studien 

inte avser känsliga uppgifter om ungdomarnas bakgrund och problemområden. 

Insamlade data kommer enbart att studeras på ungdomshemmet och inte flyttas 

därifrån, vilket även stärker konfidentiella krav och kommer således undanhållas 

från obehöriga.  

 

Nyttjandekrav 

Insamlad data kommer att användas till den tänkta studien. För att stärka 

nyttjandekravet kommer datan att förstöras när studien är examinerad och 



 

 

16 

 

godkänd. Vid ev. efterfrågan av examinator kommer data att uppvisas (Grönmo 

2006). 

 

Förförståelse 
I min studie har jag en förförståelse som kommer att påverka min 

tolkningsprocess. Detta eftersom jag har flera års erfarenhet inom 

behandlingsarbete/ungdomsvård både på ett särskilt ungdomshem och på ett HVB 

hem. Sedan en tid tillbaka har jag en visstidsanställning på det ungdomshemmet 

som de studerade behandlingsplanerna har upprättats. På så sätt har jag 

införskaffat kunskap om både verksamheten och behandlingsarbetet. Detta kan 

bidra till att jag har förståelse för i vilka sammanhang som behandlingsplanerna är 

upprättade. Detta kan även begränsa min analys eftersom att det medför en risk 

för okritiskt tänkande. Andra faktorer som innebär begränsningar är t ex påverkan 

av den existerande personalkulturen, såsom som personals uppfattningar, 

förhållningssätt och existerande normer. Kulturella värden som finns som har 

skapats genom erfarenheter hur det har gått för andra unga kan bli en begränsning. 

Detta kan gälla regler och strukturer som styrs av ”så har vi alltid gjort”. För att 

försökta att distansera mig från min förförståelse har jag valt att använda mig av 

två teoretiska perspektiv. Perspektiv som hjälper mig är ett sätt för mig att 

distansera mig och med kritiska ögon granska den insamlade datan.  

 

Analysmetod/tillvägagångssätt 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att relevant information lokaliseras, 

registreras och kategoriseras (ibid.). Syftet med en analys av kvalitativ data är att 

skapa en helhetsförståelse av de studerade dokumenten. Grönmo (2006) betonar 

även att forskarens källkritiska förståelse kan påverka tolkningen, analysen och 

värderingen av data.  

 

Behandlingsplanernas innehåll studerades systematiskt, vilket innebär att de har 

lästs igenom flertalet gånger med avsikt att inhämta relevant information. Det som 

besvarade mina frågeställningar antecknades för att senare utgöra material för 

analys. Det antecknade innehållet har sedan bedömts och tolkats i relation till min 

studies frågeställningar (ibid.).  
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En viktig del i den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Grönmo (2006) att göra 

källkritiska och kontextuella bedömningar. Det är således vikigt att koppla 

undersökningens problemområde till den kontext den befinner sig i. Detta innebär 

i min undersökning att mitt syfte och mina frågeställningar knyts till det 

sammanhang som den unge befinner sig i, nämligen tvångsvård. 

 

När jag redovisar resultatet använder jag citat för att exemplifiera. För att 

garantera ungdomarnas anonymitet återges namnen med en bokstav. Denna 

bokstav är inte förknippat med ungdomarnas riktiga namn och ungdomarna består 

av både pojkar och flickor.  I resultatet återges även en efterföljande siffra för att 

kunna ge läsaren inblick i vilken av de tre studerade planerna resultatet återfinns.   

Källkritik  
Grönmo (2006) skriver att de systematiska bedömningar som görs för att avgöra 

källors användbarhet kallas källkritik. För att bedöma detta läggs vikt vid källors 

relevans, tillgänglighet, autenticitet och trovärdighet. Det är inte säkert att de 

källor som skulle vara intressanta att använda finns tillgängliga (ibid.) Detta 

innebar att jag inledningsvis undersökte om det fanns tillgängliga 

behandlingsplaner, för att förvissa mig om studiens genomförbarhet.  Min 

förförståelse har bidragit till att jag haft vetskap om att behandlingsplanerna 

kunde belysa mina frågeställningar.  

 

Med källors autenticitet åsyftas huruvida de är tillförlitliga (Grönmo 2006). De 

studerade behandlingsplanerna ingår i ungdomshemmets journalföring och dessa 

dokument är centrala i behandlingen och som styr individens vardag. Dokumenten 

har därmed hög autenticitet.  De behandlingsplaner som används i denna studie 

anses därför som trovädriga.  

 

Dokumenten är upprättade mellan augusti 2009 och december 2010. I detta fall 

kan även antas att det finns en variation på vem som upprättat dokumenten 

eftersom det finns mer än en behandlingssekreterare på ungdomshemmet. Att 

dokumenten har upprättats av olika författare, kan medföra att olika tolkningar har 

gjorts och att detta kan har påverkat innehållet i behandlingsplanerna. Slutligen 

behöver de dokument som ska användas vara relevanta för att kunna besvara 
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studiens frågeställningar (Grönmo 2006). Behandlingsplaner syftar till att styra 

vardagens arbete, och beskriva det som individen behöver arbeta med. 

Behandlingsplanen är upprättade till den unge, till socialtjänsten samt som SiS 

kvalitetssäkring. Således står den för sig själv, och anses vara ett relevant 

dokument att studera för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

  

Studiens reliabilitet och validitet 
När datamaterialets tillförlitlighet och pålitlighet mäts kallas detta för reliabilitet 

och validitet (Grönmo 2006). Mätningen om studiens inhämtade material är 

pålitligt benämns enligt Grönmo som reliabilitet. Grönmo (2006) skriver att detta 

innebär att det insamlade datamaterialet påverkas och är beroende av vem som 

genomför den. För att reliabiliteten ska bli hög krävs att materialet både är 

inhämtat och används på ett pålitligt sätt. Detta säkerställs genom att det 

inhämtade materialet, är redan upprättade och existerande behandlingsplaner. Det 

medför en hög reliabilitet eftersom data är identisk oavsett av vem och när 

materialet har studerats (Lundström 2008). Det som utgör resultatet har sedan 

inhämtats genom att dokumenten genomlästs flera gånger, samtidigt som jag i 

metod avsnittet beskrivit hur jag har gått tillväga, vilket stärker reliabiliteten. 

Detta minskar också risken för att påverkas ex. som en informatör i en 

intervjustudie.   

 

Reliabiliteten påverkas av de tolkningar som görs av resultatet. Eftersom 

förförståelsen inte går att bortse ifrån, innebär detta att analysen påverkas av min 

förförståelse. I denna studie kan min förförståelse bli en styrka eftersom jag har 

kännedom om den kontext där behandlingsplanerna är upprättade. Samtidigt kan 

förförståelse medföra begränsningar för min analys och en risk för ett okritiskt 

tänkande eller att jag utelämnar saker som jag själv anser som självklara men som 

kan vara av vikt för läsaren.    

 

En studies validitet innebär i vilken grad det material som undersökts är lämpat att 

använda för att få svar på studiens syfte och frågeställningarna (Grönmo 2006). 

Det material jag har studerat har varit användbart för att besvara studiens 

frågeställningar, eftersom att behandlingsplanerna är de dokument som styr den 

unges behandling. Det som kan påverka validiteten negativt är att dokumenten 
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inte endast är upprättade för att inhämta de ungas åsikter samt att beakta dem utan 

fyller flera olika funktioner. De är upprättade både för den unge, socialtjänsten 

samt som SiS kvalitetssäkring.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie har varit att studera hur delaktigheten kommer till uttryck 

i behandlingsplaner. Behandlingsplaner är intressanta dokument att studera 

eftersom de styr behandlingen. För att kunna beskriva delaktigheten och ge min 

studie ett djup valde jag att använda mig av en kvalitativ metod i form av en 

innehållsanalys. Att jag valde att studera behandlingsplaner istället för att göra 

intervjuer eller observationer, berodde på att jag inte ville att respondenterna 

skulle påverkas som de kan göra vid en intervju eller observation.  

Behandlingsplanerna var redan upprättade dokument och kunde därmed inte 

påverkas eller ändras under inhämtning. Att studera behandlingsplaner är inte 

heller något som har gjorts i någon större uträckning i tidigare forskning.  

 

Anledningen till att jag valde att använda mig av en kvalitativ metod beror på att 

jag ville använda mig av en mer öppen metod, där jag på ett mer explorativ och 

flexibilitet sätt kunde utforska det valda området. Användningen av en kvantitativ 

metod hade varit mindre flexibel och hade krävt en förutbestämd struktur innan 

information inhämtas (Jacobsen 2010). Detta var en av orsakerna till varför jag 

valde bort en kvantitativ metod då jag trodde att jag skulle gått minste om relevant 

information. En ytterligare anledning till att jag inte använde mig av en kvantitativ 

metod är att det inte fanns något intresse av att genomföra någon form av mätning 

något ex. en enkät, för att kunna generalisera resultatet.  

 

Det som kan ha varit en begränsning med dokumentstudie är att dokumenten inte 

enbart är upprättade till det syfte jag valt att studera utan de även är till för att 

följa fler funktioner (Lundström 2008). Behandlingsplanering är mycket mer än 

de upprättade dokumenten. Detta är en begränsning, då det kan finnas mer 

information än vad som framkommer i dokumenten t ex. ungdomar kan vara 

mindre eller mer involverade i behandlingsprocessen, det kan finnas mer åsikter 

samt att åsikterna kan beaktas mer och mindre än det dokumenten ger sken av.  
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Jag tycker att mitt syfte och mina frågeställningar har besvarats. Det har varit en 

utmaning att kritiskt granska den verksamhet som jag är visstidsanställd i. 

Däremot har det varit mycket nyttofullt att använda andra ”glasögon” och 

distansera mig, men samtidigt tidkrävande. Detta är något som jag tror att jag 

kommer ha stor nytta av i mitt kommande arbete. I efterhand tror jag det kunde 

underlättat om jag genomfört denna studie med en studiekamrat, så jag haft någon 

att tolka och diskutera tillsammans med.  

 

Antalet studerande behandlingsplaner anser jag har varit tillräckligt för att kunna 

besvara mina frågeställningar och med tanke på studiens omfattning. I 

informationsbrevet till institutionschefen efterfrågades behandlingsplaner på de 

ungdomar som var sist utskriva under 2010. Orsaken till att jag efterfrågade dessa 

var för att ungdomshemmet inte skulle kunna välja de behandlingsplaner som 

skulle ingå i min studie. Om ungdomshemmet hade gjort urvalet själva kunde det 

ha medfört att resultatet sett annorlunda ut och validiteten kunde ifrågasatts.    

 

Teori 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska perspektiv som jag sedan 

kommer att använda för att tolka studiens resultat.  

 

Jag har valt att använda mig av Shiers (2001) delaktighetsperspektiv. Shier har en 

modell där delaktigheten delas in i steg. Den beskriver på ett konkret sätt olika 

nivåer av delaktighet och är med hänsyn till min studies syfte och frågeställningar 

i hög grad användbar vid analysen av de dokument som utgör uppsatsens 

källmaterial. Eftersom kontexten den unge befinner sig i, högsta grad är 

förknippad med makt kommer resultatet även analyseras mot Skaus (2010) tankar 

gällande makt och hjälp. Skaus (2010) perspektiv på makt är applicerbart på 

denna studie eftersom den maktrelation hon beskriver mellan hjälparen och 

klienten är en vikig faktor vid en analys gällande ungas delaktighet.  

 

Shiers delaktighetsperspektiv  
Shier (2011) har upprättat en modell som delar in barns deltagande i olika steg. 

Genom att tillämpa Shiers deltagandestege kan barns delaktighet analyseras 

genom att använda olika trappsteg. Dessa trappsteg visar olika grader av barns 
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delaktighet. Denna delaktighetsstege framhäver barns deltagande i beslut och är 

en vidareutveckling av Harts s.k. deltagandestege. Det som skiljer Shier och Hart 

åt är att Shier även berör att barn inte varit delaktiga eller deltagande (Shier 2001). 

Stegen visar hur vuxna agerar för att få barn delaktiga i olika processer. 

1. Vuxna lyssnar på barn/ Barn blir lyssnade till 

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter  

3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn är involverade i beslutsprocessen.  

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsprocessen 

På varje trappsteg i Shiers (2001) deltagandestege återfinns tre olika s.k. 

åtaganden; öppningar, möjligheter och skyldigheter. En öppning menar Shier 

uppstår när vuxna är villiga att lyssna till den unges åsikter och använder ett 

engagemang till att lyssna på vad den unge säger. Möjligheter uppstår först när 

den professionella utifrån sin profession och organisationens krav har haft 

möjlighet att lyssna till barn. Åtagandet gällande skyldigheter menar Shier är när 

lagstiftning eller organisatoriska policy kräver att den professionella ska inhämta 

de unges åsikter och arbetar för detta.  

 

Det första trappsteget innebär att den unge har tagit ett eget initiativ till att 

uttrycka sina åsikter och den vuxne har lyssnat på vad den unge har sagt. För att 

kunna ta del av den unges åsikt måste det har funnits en möjlighet, dvs. 

möjligheter både professionsmässigt och organisatoriskt att genomför detta. 

Möjlighet till delaktighet skapas genom att den professionella har organisatoriska 

möjligheter och själv skapar tillräckliga möjligheter för att den unge ska bli 

delaktig. När den professionelle har en skyldighet enligt lagstiftning att lyssna till 

de unga, uppnås skyldigheterna först när åsikter har inhämtats.  

 

För att uppnå det andra trappsteget menar Shier (2001) att det finns olika orsaker 

till varför barn och unga inte kan, eller har svårt att uttrycka åsikter. Utifrån detta 

har de unga olika behov av både stöd och hjälp för att kunna uttrycka sig. Den 

unge kan t ex. ha kommunikationssvårigheter eller låg tillit till vuxenvärlden. 

Möjligheterna handlar om att den professionelle agerar positivt för att möjliggöra 

delaktighet. Den professionelle behöver ha både förmågan att locka fram de ungas 
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åsikter och ge dem rätt stöd samt att de har kunskaper och färdigheter som främjar 

detta.  

 

Det tredje trappsteget innebär att de inhämtade åsikterna ska vägas in i åtgärder 

och beslut i relation till den unges ålder och mognad. Om något inte har beaktats 

bör den unges enligt Shier få feedback på varför det inte blivit som den unge 

önskat. Möjligheter i detta steg uppstår först när organisationen har möjligheter att 

ta hänsyn till de ungas åsikter. För att uppnå konventionen om barns rättigheter 

menar Shier att steg tre ska vara uppfyllt (Shier 2001). 

 

Det fjärde trappsteget handlar om att de unga är med och är delaktiga i hela 

beslutsprocessen.  

 

Det femte trappsteget handlar om att barn delar inflytande och ansvar över 

beslutsfattandet. Utöver det fjärde trappsteget innebär detta steg även att vuxna 

lämnar över makten till de unga.  

 

Maktperspektiv enligt Skau  
Makt finns alltid närvarande i relationen mellan klient och hjälpare (Skau 2010). 

Klienter blir de människor som kommer i kontakt med samhällets ”hjälpapparat”, 

för att de på något sätt är i behov av hjälp. Denna hjälp kan vara knuten till olika 

problem och svårigheter. Antingen för att de själva vill eller för att andra anser 

dem vara i behov av detta. Klienten är i behov av stöd och hjälp för att återfå eller 

bygga upp befintliga resurser. Skau (2010) benämner hjälparen i denna relation 

för ”hjälpapparat”. I sin profession finns de till för att hjälpa klienten till en 

förbättring/ förändring.  

 

När någon tillskrivs ett klientskap innebär detta att de blir beroende av någon 

annan för att erhålla hjälp. Där det finns ett hjälpbehov finns alltid makt 

närvarande. I denna relation menar Skau (2010) att hjälpen ofta syns mer och 

makten är mindre framträdande. En relation är viktig för att hjälp ska kunna ges 

och för att inte makten blir alltför ojämn eller att den missbrukas. Ett klientskap 

innebär att klienten fråntas möjligheter att helt bestämma och maktbalansen blir 

ojämn. Hjälparen ska skydda sin klient och efterfölja gällande lagstiftning, 
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samtidigt som den professionelles syn på din klient och dennes behov påverkar 

klientens förutsättningar och möjligheter.   

 

Den professionelles makt formas genom organisationens lagar och riktlinjer där 

maktbalansen påverkas på två olika sätt. De två nivåer som Skau (2010) använder 

sig av är systemnivå och personnivå. Systemnivån beskriver Skau (2010) vara de 

yttre ramarna som helhet dvs. de regler och lagar, rutiner, makt och resurser som 

organisationen styr över. Systemnivån bidrar till ramen för det som sker på 

personnivå i möten mellan klienten och ”hjälpapparaten”.  Personnivån innefattar 

de resurser som den professionella har, såväl professionella som 

kunskapsmässiga. Här inkluderas även personliga värderingar, normer, attityder 

och yrkeskompetens. På personnivån måste hjälparen kunna balansera det 

personliga med det professionella och hålla det personliga utanför för att kunna se 

saker ur ett klientperspektiv. För att kunna ge klienten hjälp utifrån lagstiftning 

behöver maktobalansen balanseras. Eftersom lagen gör intrång i klientens 

privatliv förstärker även detta makten hos hjälparen. Klientens privata utrymme är 

inte längre privat utan vardagen blir öppet för insyn.  

 

Makten inkluderas av handlingsutrymmets normer, oskrivna regler, rutiner och 

mål, som påverkar och bidrar med en ojämn makt som i allra högsta grad påverkar 

möjligheterna till delaktighet. Utifrån organisationens mål finns ett stort utrymme 

för makt genom att hjälparen både kan tolka och utföra. Klienten blir utelämnad åt 

byråkratin och dess maktutövning vilket påverkar klientens möjligheter till det 

sämre. Enligt Skau (2010) har även språket betydelse. Ett språk som övergår från 

ett vardagsspråk till fackspråk vilket förstärker makten i relationen. Den 

professionella innehar makt för att göra tolkningar. Klientens möjligheter styrs av 

hur hjälparen använder sin makt. Skau menar att innebörden av klientrollen och 

vad den egentligen innebär ofta förbises av den professionelle hjälparen (dvs. den 

maktobalans som ett klientskap innebär). Innebörden av att bli klient bidrar till 

möjligheter men också till minskade möjligheter till att handla och besluta själv, 

vilket enligt Skau (2010) medför en risk att klientens behov kan bli generaliserade 

och förbisedda.  
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Resultat och Analys  
I detta kapitel redovisas resultatet av femton behandlingsplaner. Dessa 

behandlingsplaner är fördelade på fem unga och innehåller tre behandlingsplaner 

vardera.  Resultatet är kategoriserat utifrån studiens frågeställningar. I efterföljande 

analys kommer resultat att analyseras utifrån Shiers (2001) perspektiv på delaktighet och 

ett maktperspektiv enligt Skau (2010) samt även med tidigare forskning.  

 

Sammanhang där de ungas åsikter kommer till uttryck 
De ungas åsikter fanns med i elva av behandlingsplanerna. Hur och i vilka 

sammanhang delaktighet kom till uttryck i behandlingsplanerna har varit 

varierade. När dokumenten studerades lokaliserades åsikter främst under 

rubrikerna; Hur eleven beskriver sina resurser” och ”Hur eleven ser på sin 

situation”. Däremot var det även förekommande att de ungas åsikter fanns uttryckt 

i andra delar i behandlingsplanerna M3, E1, E2. I dessa behandlingsplaner 

hittades åsikter i anslutning till behandlingsplanernas delmål. Där åsikter fanns 

uppställda tillsammans med de mål som var tänkt att arbeta med under den 

kommande perioden. När jag bearbetade mitt källmaterial märkte jag att 

behandlingssekreteraren i ett par behandlingsplaner använt sig av nerskrivna 

frågor för att inhämta den unges åsikter gällande behandling.  

 

När jag bearbetade dokumenten fann jag beröringspunkter som jag har 

sammanfattat i ett antal kategorier. Dessa kategorier är; aktiviteter, 

behandlingsinsatser, tiden efter institutionsvistelsen, besöka familjen/släktingar 

samt åsikter som inte är önskemål. 

 

Aktiviteter 

I nio av behandlingsplanerna (M3,N1,N2 J1,E1,E2,T2,T3) uttryckte de unga 

åsikter som behandlade önskemål om aktiviteter på eller i anslutning till 

avdelningen. t ex. 

 

Jag skulle vilja gå på promenad och ha med mig mobil (J1). 

 

Jag vill också testa längre VUI: er
4
 på jullovet (M3).  

 

                                                 
4
 VUI är en förkortning inom institutionsvärlden som betyder Vistelse Utanför Institutionen. Med 

detta avser en planerad resa utanför institutionen.   
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Jag vill gå egna promenader och jag vill börja med dans (M3). 

 

Jag vill börja rida fast inte på ridskola (E1). 

 

Tiden efter institutionsvistelsen 

I fyra av behandlingsplanerna (T2,E1,M3, J1) fanns även åsikter som innehöll 

information och önskemål om tiden efter institutionsvistelsen, exempel på dessa 

åsikter är:   

 

Jag vill ha familjehem så fort som möjligt, gärna nära hemorten (T2)  

 

... min målsättning att sköta mig för att kunna flytta vidare om ett halvår …  ( E1) 

 

Utöver önskemål om tiden efter institutionsvistelsen innehöll ett par av 

behandlingsplanerna även information som både gav svar och förslag på lösningar 

om hur önskemålen skulle kunna genomföras i praktiken. T ex. innehöll ett 

textstycken både tankar och funderingar om att få flytta ifrån ungdomshemmet 

och även vilka stödbehov den unge ansåg sig ha. Det återgavs tydligt hur länge T2 

kunde tänka sig att bo i familjehem.  

 

Jag vill gå till skolan och även ha praktik några dagar i veckan t.ex. på en verkstad eller något 

liknande.  Jag vill åka hem och hälsa på mamma och pappa en till två gånger i månaden.  Jag 

vill att detta ska gå så snabbt som möjligt (T2).  

 

… Jag vill ha en kontaktperson som kollar att jag sköter mig. Jag behöver fixa så att skolan 

fungerar och att jag klarar kärnämnena. Jag tror att hemstudier vore bra för mig. (J1) 

 

Önskemål om att besökta hemmet/familjehem eller andra släktingar 

I sju av behandlingsplanerna (J2,J3,N1,M3,E1,E2, T2,) uttryckte de unga 

önskemål om att få besöka hemmet och andra släktingar oftare. Flera av 

önskningarna återfanns tillsammans med motiveringar t ex.  

 

Jag anser att jag behöver en timeout från institutionen för att det känns negativt att vara där. 

(J1) 

 

I en av dessa behandlingsplaner (J2) uttryckte den unge åsikter om sådant som är 

kopplat till hemresan.   
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Den unge tycker det är svårt att uppfylla de krav som ställs för att J ska få åka hem. J säger 

vidare att det känns jobbigt att veta att en hemresa kan bli indragen om J missköter sig (J2).   

 

Beteende/behandlingsinsatser 

I sex av behandlingsplanerna (J1,J2,J3,N1,N2,N3) som är direkt knutna till två av 

de unga, fanns åsikter gällande det egna beteendet, dvs. vad den unge själv 

behövde träna på och önskningar om behandlingsinsatser. I den ena 

behandlingsplanen gällande (J) fanns kommentarer och synpunkter på 

behandlingsinsatser. De åsikterna gällde de existerande strukturerade samtal som 

skedde en gång varje kväll. 

 

Jag gillar inte att ha samtal på bestämd tid för jag vill prata om känslor när jag känner för det, 

är svårt att göra på beställning (J2). 

 

Det är jobbigt att må dåligt i skolan eftersom jag inte har någonstans att gå undan. Ibland är det 

svårt med strukturerad timeout eftersom det är svårt att styra när jag mår dåligt (J2). 

 

En av dessa två unga gav uttryck för att vara nöjd med den struktur som är en del 

av behandlingsinsatsen. dvs. gå upp i tid, sköta skolan och delta i promenader 

(N1).  Denna unga uttryckte också önskemål om behandlingsplanens utformning. 

      

...  jag vill ha tydlig målsättning med stora och små mål som ska vara tydliga (N1) 

 

Behandlingsplanerna gällande J innehöll även åsikter gällande 

behandlingsinsatser. t ex 

      

… jag skulle vilja ha ett belöningssystem som de har på en annan avd…(J1) 

 

… .J säger att hon behöver öva på sitt humör, sin irritation och ilska och inte säga fula ord eller 

hota folk (J1).  

 

Indirekta åsikter 

Förutom direkta åsikter från de unga har det även förekommit en användning av 

indirekta åsikter från den unge för att uttrycka hjälpbehov. Där det i två av fallen 

(M1, E1) hänvisades till en s.k. ADAD
5
 inskrivningsintervju under rubriken 

                                                 
5
 ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis, En ADAD intervju är ett instrument som används för 

att beskriva den unges situation vid inskrivningstillfället på  t e x ett särskilt ungdomshem. 
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”Elevens hjälpbehov”, för att beskriva de ungas egna tankar om behov. Det stod i 

dokumentet att denna intervju ger den unge möjligheter att uttrycka sina 

hjälpbehov inom olika livsområden. Här följer ett exempel på den unges oro och 

de önskemål som skrivs ner angående oron:  

 

...Jag behöver inte hjälp med min fritid och mina vänner. Jag är lite orolig med problemen i 

familjen och jag skulle vilja ha lite hjälp med det.  Jag har druckit en del och jag vet att det kan 

skada mig men jag behöver ingen hjälp och jag är inte orolig (M1). 

 

… Hon tycker sig behöva hjälp i skolan men inte för att hon har problem. E säger sig vara nöjd 

med sina vänner och bekanta. Hon uppger att det i hennes familj förekommer problem med 

psykiska besvär. Detta är hon mycket oroad över och vill ha hjälp till familjen. Hon är också 

oroad över sina känslomässiga problem och vill även ha hjälp med detta. (E1).   

 

Åsikter som inte är önskemål  

En ytterligare skillnad var att det i en av behandlingsplanerna fanns kommentarer 

från den unge som kommenterade den information som fanns beskrivet. 

Exempelvis fanns ett textstycke som behandlade hur kontakten med föräldrarna 

hade varit.  

 

 Vi ringer till varandra lika mycket (T3).  

 

Genomgående i behandlingsplanerna (E2, E1 & M3) finns det återkommande 

korta uttalanden från de unga. Dessa kommentarer har sett ut på olika sätt 

exempelvis:  

 

… jag hatar skolan...(E2)  

 

… ingen kommentar ... (E2)  

 

Där det i en annan plan fanns en kommentar om att placeringen är felaktig.  

 

Jag tycker att behandlingen av mig är fel, trivs man inte så blir det ingen bra behandling (E2).  

 

Sammanfattningsvis kom de ungas åsikter till uttryck i olika sammanhang och i 

olika omfattning. Det vanligaste var att det fanns åsikter under de rubriker som 

ska främja delaktighet. Åsikterna fanns som små ”egna punkter” eller som 
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kommentarer till något. Vad åsikterna innehöll var först och främst information 

som återfanns under kategorierna aktiviteter, beteende/behandlingsinsatser, tiden 

efter institutionsvistelsen samt önskemål om att besökt hemmet.  

 

Analys enligt Shiers delaktighetsperspektiv och tidigare forskning 
I de elva behandlingsplaner där ungas åsikter fanns har de två första trappstegen i 

Shiers (2001) delaktighetstrappa uppnåtts. Detta innebär att den unge har fått 

möjlighet att uttrycka sin åsikt och på så vis har blivit uppmärksammad men också 

att den vuxne i detta fall behandlingssekreteraren tagit sig tid och lyssnat på den 

unges åsikter. Resultatet tyder på att behandlingssekreteraren har skapat 

öppningar och därmed lyssnat in vad den unge har att säga. Vidare kan det tolkas 

som att det funnits organisatoriska möjligheter dvs. att behandlingssekreteraren 

har haft tid för att inhämta den unges åsikter samt att behandlingssekreteraren har 

använt sin professionella förmåga att inhämta den unges åsikt. Då Shier (2001) 

menar att möjligheter först skapas när det finns förutsättningar som organisationen 

tillåtit eller arbetssituationen skapat utrymme för.  

 

De skillnader som resultatet visar gällande omfattning och de sammanhang där 

åsikterna framkom, skulle kunna bero på att de unga har olika förutsättningar och 

är i behov av stöd för att uttrycka sina åsikter (Shier 2001). Andreassen (2003) 

menar att tvångsvården försvårar för den unge att uttrycka sina åsikter om sin 

behandling.  

 

En tänkbar orsak till skillnaden gällande omfattningen av åsikter skulle kunna 

bero på att omständigheter ställer höga krav på behandlingssekreteraren att skapa 

möjligheter för de unga att uttrycka sig, något som både kan underlätta och 

försvåra möjligheterna för den unges delaktighet.  

 

I ett par behandlingsplaner fanns nerskrivna frågor gällande behandlingen som de 

unga hade besvarat. Detta skulle kunna ses som en tänkbar strategi för att inhämta 

den unges åsikt, och möjliggöra för det som Shier (2001) benämner som 

skyldigheter, öppningar, och möjligheter.  

 

I de behandlingsplaner där det fanns åsikter, tyder detta på att 

behandlingssekreteraren har efterföljt de skyldigheter som lagstiftning framhäver, 
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dvs. att den unge ska komma tilltals under tvångsplacering och vara delaktig. 

såväl LVU- lagstiftning och SiS lokala policy.  

 

Analys enligt Skaus maktperspektiv och tidigare forskning  
Att de ungas åsikter fanns uttryckt i den omfattning och i de sammanhang som 

resultatet visar, kan tolkas som att det finns mycket makt i den kontext som den 

unge befinner sig i. Levin (1998) problematiserar exempelvis den miljön som de 

unga befinner sig. Det tvång som styr vardagen och den situation som den unge 

befinner sig i minskar förutsättningarna för den unge att handla. Det är en 

situation som utifrån ett maktperspektiv innebär en maktobalans mellan 

behandlingspersonal och de unga. Relaterar jag detta till det Skau (2010) menar 

med maktobalans, innebär tvångsplaceringen att det finns en maktobalans mellan 

hjälpare och klient eftersom att den unge är beroende av den vuxne för att åsikter 

ska finnas uttryckta behandlingsplanerna. 

 

I de behandlingsplaner där det fanns åsikter kan behandlingssekreteraren ha 

balanserat och dämpat den existerande maktobalansen. Detta kan enligt Skau 

(2010) ske på två nivåer. På systemnivån kan detta innebära att behandlings 

sekreteraren kan ha följt LVU lagstiftning och de lokala riktlinjerna som betonar 

de ungas rätt att komma till tals. På personnivå kan maktobalansen ha balanserats 

genom att behandlingssekreteraren gett stöd och hjälp så att den unge har haft 

möjlighet att framföra sina åsikter i behandlingsplanerna. Att omfattningen och 

sammanhangen där de ungas åsikter fanns i behandlingsplanerna ser olika ut kan 

således ha påverkats av behandlingssekreterarens kompetens, förhållningssätt och 

inlevelseförmåga.  Vidare kan det innebära att behandlingssekreteraren både kan 

tolka och påverka vilka åsikter som ska inhämtas från den unge. Exempelvis i de 

behandlingsplaner som det endast fanns åsikter som berörde aktiviteter, medan 

andra behandlingsplaner innehåller åsikter om behandlings insatser eller det egna 

beteendet.  

 

Avsaknad av åsikter 
I fyra av de femton studerade behandlingsplanerna (M1,M2,T1,E3) saknades helt 

åsikter från de unga. I stället för information fanns tolkningar och uppfattningar 

som är gjorda av behandlingssekreteraren i (T1, M1, M2) t ex. i den första 
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behandlingsplanen (T1) under rubriken ”Hjälpbehov” som är ämnad för den unge, 

fanns ingen åsikt från den unge utan istället en personals uppfattning ex. 

  

 … uppfattar att hon är…(T1) 

 

I planen E3 fanns enbart en notering om att samtal kommer att ske senare, en 

notering som även framkom på ytterligare ett ställe i behandlingsplanen. I ett 

ytterligare fall fanns enbart en notering om att den unge har läst sin 

behandlingsplan. Ingen åsikt framkom (E3).  

 
Sammanfattningsvis fanns det inget som visade tecken på delaktighet i form av 

åsikter i fyra av behandlingsplanerna. I de behandlingsplanerna fanns däremot 

tolkningar som gjorda av behandlingssekreteraren, eller noteringar om att samtal 

ska ske.  

 

Analys enligt Shiers delaktighetsperspektiv och tidigare forskning 
Utifrån Shiers delaktighetsperspektiv (2001) skulle avsaknaden av åsikter i 

behandlingsplanerna kunna beror på att de vuxna inte har tagit sig tid att lyssna på 

vad de unga har att säga. Shier menar att det inte har skapats några öppningar. 

Detta skulle kunna tyda på att behandlingssekreteraren inte har efterföljt sina 

skyldigheter. Skyldigheter som i detta sammanhang enligt lagstiftning innebär att 

unga även under en tvångsplacering ska komma till tals, få information om 

insatser och uttrycka sina åsikter (1 § LVU ). Något som även framkommer i SiS 

egna policydokument. Avsaknaden av åsikter kan vidare bero på det som Shier 

(2010) benämner som möjligheter, dvs. att den professionelle inte har skapat 

möjligheter för den unge att uttrycka sin åsikt. För att det ska skapas möjligheter 

för den unge behöver behandlingssekreteraren ta sig förbi de hinder som påverkar 

eller försvårar för den unge att uttrycka sina åsikter. Tidigare forskning behandlar 

flera faktorer som påverkar den unges möjligheter till delaktighet. Exempelvis 

skriver Andreassen (2003) om de ungas begränsade möjligheter att uttrycka sin 

åsikt om sin behandling under en tvångsplacering. Levin (1998) skriver att den 

förutbestämda vardagen skapar svårigheter för den unge att påverka den. 
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De unga som placerats på ett särskilt ungdomshem har ofta problematiska 

bakgrunder (Andersson 2010). Detta innebär att en institutionsplacering inte görs 

som ett första alternativ vilket kan medföra att den unge har tidigare erfarenheter 

som påverkar tilliten till vuxenvärlden.   

 

Hills (2005) studie beskriver olika allianser som de unga kan inta under en 

institutionsvistelse, dessa kan försvåra för att de unga att vara delaktiga. Den unge 

kan t.ex. inta en allians som Hill benämner som ”Flyktbeteende”. Steget från ett 

flyktbeteende till att vara delaktig och uttrycka sina åsikter om behandlingen är 

stort. Även Sallnäs et al. (2010) behandlar det problematiska med att komma till 

tals och vara delaktighet under tvångsvård. De unga är beroende av vuxnas 

handlingar och agerande, samt de grundförutsättningar som finns i 

institutionsmiljön.  

 

Analys utifrån ett maktperspektiv enligt Skau 
Avsaknaden av de ungas åsikter skulle kunna beskrivas med att de unga påverkas 

av den existerande makten. Skau (2010) skriver att det som hjälparen gör för att 

försöka skapa balans i relationen, påverkar klientens möjligheter till delaktighet.  

I tidigare forskning av exempelvis Levin (1998) finns en rad faktorer som 

påverkar obalansen i relationen; själva tvånget som sådant vilket skapar 

begräsningar för den unge. När en klient är i behov av så mycket stöd som en 

tvångsplacering innebär, finns i relationen mycket makt (Skau 2010). Den unges 

möjligheter till delaktighet i behandlingsplanerna är således begränsade eftersom 

den unge befinner sig i en situation där delaktighet finns endast om 

behandlingssekreteraren tillåter detta. Enligt Skaus (2010) maktperspektiv skulle 

avsaknaden av åsikter kunna bero på att behandlingssekreteraren inte har gjort 

tillräckligt för att dämpa maktobalansen och därmed inte inhämtat den unges 

åsikt.   

 

Skau (2010) skriver att personnivån påverkar relationen utifrån hur hjälparen 

väljer att använda sin yrkeskompetens och kunskap om den unges problematik för 

att inhämta den unges åsikt. Skau framhåller att inom personnivån återfinns även 

personliga faktorer som förhållningsätt och inlevelseförmåga. Detta påverkar det 

som sker i mötet mellan hjälparen och klienten (Skau 2010).  
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Förändringar av de ungas åsikter över tiden 
Det var svårt att se något mönster om hur åsikterna förändrats över tid. Flera av 

behandlingsplanerna skiljde sig åt.  

 

Behandlingsplanerna gällande J 

De två första behandlingsplanerna innehöll en ökning av åsikter mellan första- 

och andra behandlingsplanen, medan den tredje behandlingsplanen nästan inte 

innehöll några åsikter alls. 

 

Behandlingsplanerna gällande E 

Behandlingsplanerna innehöll en ökning av åsikter mellan första- och andra 

behandlingsplanen, medan den tredje behandlingsplanen inte innehöll några 

åsikter alls. 

 

Behandlingsplanerna gällande N 

I samtliga behandlingsplanerna fanns åsikterna i samma omfattning i alla tre 

behandlingsplanerna och förändrades inte över tid. I dessa behandlingsplaner var 

det synligt att färdiga frågeställningar har används för att inhämta den unges 

åsikter.   

 

Behandlingsplanerna gällande T 

I behandlingsplanerna gällande T fanns enbart åsikter i den tredje 

behandlingsplanen.      

 

Behandlingsplanerna gällande M 

Av de tre behandlingsplanerna fanns enbart åsikter i den tredje 

behandlingsplanen.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte för någon av ungdomarna har 

varit en markant ökning av den unges åsikt och delaktighet i sin 

behandlingsplanering under den tid planerna omfattar. Tiden verkar därför inte 

vara en markör som avgör i vilken uträckning som delaktigheten synliggörs i 

behandlingsplanerna.  
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Analys enligt Shiers delaktighetsperspektiv 
Allt eftersom placeringstiden pågår visar resultatet att det inte alls är säkert att 

åsikterna ökar. Applicerar jag resultatet på Shiers (2010) deltagandestege är det 

därmed inte garanterat att fler steg uppnås på deltagandetrappan. Innebörden av 

detta kan tolkas med det som Shier avser med öppningar och möjligheter. Att 

resultatet inte har förändrats något nämnvärt skulle kunna innebära att s.k. 

öppningar och möjligheter inte heller kan har förändrats nämnvärt.  Det som Shier 

(2001) menar med möjligheter tolkar jag som vilka möjligheter som ges den unge 

att uttrycka sina åsikter, alltså vad den professionelle kan ge för utrymme.  

 

Analys utifrån ett maktperspektiv enligt Skau 
Hjälparen kan ge klienten stöd för att dämpa den ojämna maktbalansen (Skau 

2010). I relationen mellan hjälparen och klienten kan hjälparen använda sina 

kunskaper och färdigheter (ibid.). De behandlingsplaner som studerats visar att det 

inte är säkert att den unges åsikt får mer plats eller syns mer i dokumentationen 

under placeringens gång.  

 

Hur åsikterna beaktas  
I fyra av behandlingsplanerna har de unga inte uttryckt några åsikter och därmed 

fanns inget som har kunnat beaktas. Resultatet visar även att i några av 

behandlingsplanerna fanns åsikter som inte handlade om några särskilda 

önskemål, dessa åsikter kan därför inte ha beaktats. En del av åsikterna som fanns, 

förmedlade istället information som kan tolkas och bidra till att få en ökad 

förståelse för hur de unga känner sig.  

 

…jag hatar skolan… ( E2) 

 

…ingen kommentar… (E2) 

 

De åsikter som har beaktats är kopplade till områdena: aktiviteter, tiden efter 

institutionsvistelsen, önskemål om att besökta hemmet/familjehem eller andra 

släktingar, beteende/behandlingsinsatser.  

Aktiviteter 

I tre av ungdomarnas behandlingsplaner fanns inte något uttalande om 

behandlingsinsatser, där fanns i stället önskemål om aktivitet och struktur. Detta 
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utgör en skillnad gentemot andra ungas behandlingsplaner, som innehöll åsikter 

gällande behandlingsinnehållet. Det framkom i flera av behandlingsplanerna att 

åsikter har beaktats. Exempelvis M (3) visar önskemål gällande vardagen t.ex. 

egna promenader, fritidsaktivitet och egenansvar har beaktats och initierats redan i 

efterföljande behandlingsplan.  

 

Åsikter som inte har beaktats 

Ett exempel på detta är de promenader som efterfrågades med egen mobil (J1).  

 

 

Tiden efter institutionsvistelsen 

Huruvida de återkommande åsikterna gällande önskemål om att få flytta från 

institutionen har beaktats var inte möjligt att läsa i behandlingsplanerna.  

 

Önskemål om att besöka hemmet/familjehem eller andra släktingar 

De ungas åsikter om hemresor har beaktats i samtliga fall, däremot har inte alltid 

den önskade omfattning som efterfrågades beaktats. Exempelvis fanns det 

önskemål om att får träffa anhöriga i den första behandlingsplanen gällande (J1). I 

den efterföljande behandlingsplanen (J2) fanns en anteckning i målsättningen om 

att den unge skulle besöka sina anhöriga under kommande behandlingsperiod. 

Medan det i den tredje behandlingsplanen (J3) gick att utläsa i att besöket hade 

genomförts.  

 

J har haft en resa hem (J3) 

 

En ytterligare variant på att önskade hemresor har blivit beaktade fanns i 

behandlingsplanerna gällande E. Där det i den första behandlingsplanen 

inledningsvis gick utläsa att hemresorna varit kopplade till behandlingsinsatsernas 

fungerande på avdelningen.  

 

…När E uppnått rimliga krav på avd och i skolan...(E1) 

  

I den efterföljande plan (E2) framkom i sammanfattning för föregående 

behandlingsperiod att E har haft regelbundna hemresor vilket även återkommer i 

den tredje behandlingsplanen (E3).  
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Beteende/behandlingsinsatser 

I ett par av behandlingsplanerna har åsikter gällande behandlingens utformning 

beaktats. De åsikter som uttryckte önskemål om att behandlingsplanen skulle 

innehålla en tydlig målsättning som inkluderade ”små och stora mål” (N1) har 

beaktats. Redan den första behandlingsplanen innehöll ett tydligt uppritat system, 

som visade vad som krävs för att uppnå ett större mål.  

 

I behandlingsplanerna gällande J förmedlades åsikter som har beaktats. Den första 

behandlingsplanen förmedlade åsikter som t ex. 

 

Hon säger att hon behöver öva på sitt humör, sin irritation och ilska och inte säga fula ord eller 

hota folk (J1).  

 

J hade förslag på att ha ett liknande belöningssystem som de har på en annan avdelning. Hon 

säger det är bra att ha steg att arbeta mot (J1). 

   

I J2 efterföljande plan fanns Js önskemål med i den kommande målsättningen.  

 

… man kan därefter börja arbeta kring ett belöningssystem liknande den som finns på … (J2).   

 

Av de önskemål som J uttryckte om behov av hjälp för att J bättre skulle kunna 

hantera sig ilska, (J2) resulterade i att ilskekontrollträning enligt ART
6
 initierades 

för att hantera sin ilska bättre (J2). I den tredje behandlingsplanens 

sammanfattningen beskrevs att lektioner i ART påbörjats.  

 

Åsikter som inte har beaktats 

I två ungdomars behandlingsplaner fanns flera uttalanden gällande 

behandlingsinsatser som inte har beaktats t ex. de åsikter som gällde att inte ha 

tidsbestämda strukturerade samtal (J), samt även de åsikter som gällde de 

strukturerade timeouterna. 

 

 
Sammanfattningsvis var det mest förekommande att hemresor och önskemål om 

fritidsaktivitet beaktades. I ett par av behandlingsplanerna fanns även åsikter och 

önskemål om behandlingens utformning som har beaktats.  

                                                 
6
 ART: Aggression replacement training. Det är en behandlingsinsats som SiS använder sig av.  



 

 

36 

 

 

Analys enligt Shiers delaktighetsperspektiv och tidigare forskning 
De åsikter som har beaktats kan tolkas som att det tredje trappsteget på Shiers 

(2010) delaktighets trappa är uppnått. Detta steg innebär att det har tagits hänsyn 

till åsikter och synpunkter. 

 

Resultatet visar huvudsakligen att hemresor/besök och åsikter gällande fritid och 

aktivitet har beaktats. För att de ungas åsikter ska kunna beaktas måste 

omgivningen varit villig att göra detta, vilket är något som Shier (2001) kallar 

öppningar. Utöver detta finns det ett organisatoriskt behov av möjligheter till att 

ta hänsyn och beakta de ungas åsikter (Shier 2001).  

 

De åsikter som har beaktats eller inte beaktats kan vara beroende av det som Shier 

(2001) skriver om att hänsyn ska tas till ålder och mognad. Detta är även reglerat i 

lagstiftningen i 1 § LVU (1990:52) .  

 

För att de ungas åsikter ska kunna beaktas behöver det finnas organisatoriska 

möjligheter till detta. Tvånget påverkar att de ungas möjligheter till delaktighet. 

Torbenfelt et al (2009) skriver att det finns små möjligheter att påverka vardagen, 

samt att Andreassen (2003) skriver att det är svårt för de unga som är placerade 

med tvång och samtidigt ska ha åsikter om sin behandling.  

 

Shier (2001) skriver att tanken inte är att allt de unga har uttryckt ska initieras, 

men att de åsikter som de unga haft ska tas på allvar. Shier menar att den unge ska 

få feedback på det som inte genomförts. I behandlingsplanerna har det inte gått att 

utläsa om de unga har fått någon feedback. Det har inte heller gått att utläsa någon 

information om varför åsikterna inte har beaktats.   

 

Analys utifrån ett maktperspektiv enligt Skau 
I de behandlingsplaner där de ungas åsikter har beaktats kan utifrån Skaus (2010) 

maktperspektiv tolkas som att en viss maktbalans har funnits. Medans de 

behandlingsplaner där åsikterna inte har beaktats pekar på en maktobalans. 

 

Den gällande lagstiftning och organisations policy som berör det särskilda 

ungdomshemmet, kan vara begränsande för behandlingssekreteraren att beakta de 
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ungas åsikter. Utifrån det Skau (2010) menar med personnivån påverkas av det 

som sker på systemnivån, däremot tolkar jag att personnivån på två sätt kan 

påverka om den unges åsikter beaktas. 

 

På system och personnivån kan detta innebära att behandlingssekreteraren har 

balanserat upp makten i relationen. För att göra detta har behandlingssekreteraren 

tolkat lagstiftningen och använt sina kunskaper och sin yrkeskompetens till att 

inhämta åsikter. Men också tvångsinsatserna påverkar möjligheterna att beakta de 

ungas åsikter i relation till ålder och mognad.  

 

Diskussion 
I detta kapitel är avsikten att sammanfatta och diskutera de resultat som denna 

studie kommit fram till.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur LVU-placerade ungas delaktighet 

kommer till uttryck och beaktas i behandlingsplaner. För att besvara mitt syfte 

eftersöktes svar på frågeställningarna; I vilka sammanhang och i vilken 

utsträckning uttrycker ungdomarna sina åsikter? Vilka förändringar gällande 

ungdomars delaktighet kan ses i behandlingsplanerna under placeringstiden? Hur 

beaktas ungdomars åsikter i behandlingsplaner?  

Med tanke på studies omfattning är resultat inte generaliserbart. Resultatet visar 

att det finns skillnader på hur och i vilka sammanhang åsikter kommer till uttryck. 

I fyra av behandlingsplanerna fanns inte några åsikter alls. De åsikter som fanns 

var åsikter som berörde fritid, aktivitet, tiden efter institutionsvistelsen samt 

beteende/behandlingsinsatser. Det har även förekommit kommentarer inhämtade 

från den unge t.ex. ”jag hatar skolan” ”ingen kommentar” som inte handlar om 

några direkta önskemål.  

 

Min föreställning var att ungas åsikter skulle öka markant under processen, vilket 

inte visade sig vara fallet även om åsikterna i vissa behandlingsplaner förändrades 

under placeringstiden. Det går att konstatera att det med tiden inte har skett någon 

markant ökning av åsikter i behandlingsplanerna. Därmed verkar inte tiden vara 
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en markör som avgör i vilken utsträckning som delaktigheten uttrycks i 

behandlingsplanerna.  

 

Resultatet visar att de ungas åsikter beaktas i större omfattning utifrån de åsikter 

som fanns uttryckta i behandlingsplanerna. Sett till behandlingsplanernas 

omfattning kom de ungas åsikter inte till uttryck i någon stor omfattning. Där 

tidigare forskning visar att möjligheterna att komma till tals och beaktas i 

behandlingsplaner kan vara problematiska p.g.a. att många faktorer spelar in. 

Dessa faktorer kan vara; frihetsberövandet, institutionens miljö, den situation den 

unge befinner sig i, omgivningens makt och den unges hjälpbehov (t ex. Levin 

1998, Anderassen 2003, Hill 2005). Dessa omständigheter gör delaktigheten 

problematisk. Allt detta minskar förutsättningarna för delaktighet.  

 

Min tolkning är att skyddsbehovet begränsar för den unge att vara delaktig. 

Generellt blir förutsättningarna för inflytande och delaktighet mer komplicerade 

under en tvångsplacering då vuxna, i detta fall hjälparen, har tolkningsföreträde. 

De yttre ramarnas möjligheter till delaktighet är beroende av den balans och 

obalans i relationen som råder mellan behandlingssekreteraren och den unge. 

Systemets påverkan kan vara bero på organisationens inställning samt de rutiner 

som organisationen använder sig av, vilket kan tolkas som att det är svårt för den 

unge att utrycka sin åsikt.   

 

Då den tidigare forskningen visar att unga inte känner sig delaktiga i 

behandlingsplaneringen ville jag studera hur delaktighet kommer till utryck i 

behandlingsplanerna. Det finns en skillnad i att känna och uppleva sig delaktig 

samt hur det verkligen kommer till uttryck i en behandlingsplan. Jag har i min 

studie upptäckt likheter med tidigare forskning då det fanns en begränsad 

delaktighet i de studerade behandlingsplanerna vilket även överrensstämmer med 

den tidigare forskningen som gjorts med enkäter eller intervjuer.   

 

Resultatet av denna studie tillsammans med min förförståelse har väckt 

funderingar gällande delaktighet i behandlingsplanering. Vad är det som i 

lagstiftnigen menas med delaktighet och möjlighet att påverka beslut?  Ibland 

upplever jag det som att det finns ”symbolisk utsmyckning” genom t ex. olika 
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kommentarer som återfinns i behandlingsplanerna för att påvisa att de unge har 

uttryckt en åsikt. Är det detta som lagstiftningen ansåg med delaktighet?  

 

Det verkar vara ett glapp mellan lagstiftarens intentioner och möjligheter till att 

tillgodose att de unga ska vara delaktiga, uttrycka åsikter i praktiken. Kanske är 

det som Mattsson (2008) skriver att det beror på en otillräcklig lagstiftning eller 

att det finns brister i organisationens sätt att använda sina resurser.  

 

Vuxna har tolkningsföreträde, om hur delaktighet inhämtas, samt i vilket 

utsträckning detta är möjligt. Att inta ett ”hjälparperspektiv” och kunna balansera 

upp detta gentemot organisationens mål och lagstiftning i relation till de behoven 

av skydd och omsorg som den unge behöver är i sig inte lätt.  Det ställer stora 

krav och kräver mycket kunskap av den vuxne, då den unge har fråntagits 

möjligheten till att ta egna beslut och bestämma över sig själv.  Den vuxne är den 

ständigt närvarande makten.   

 

Denna studie har fått mig att fundera över vilka resurser som används för att ge 

ungas möjlighet att utrycka sig och förmedla sina åsikter? Det har varit intressant 

att se hur ungas delaktighet kommer till uttryck i behandlingsplanerna. Genom att 

använda min förförståelse och resultatet av denna studie är slutsatserna att 

delaktigheten är ytterst begränsad i de studerande behandlingsplanerna.  Det 

systematiska sätt som återfinns i den lokalt upprättade mallen, är rubriker som är 

upprättade enligt lagstiftning. Trots dessa strukturerade rubriker som är anpassade 

för den unges åsikt, finns skillnader och varierande omfattning på hur den unges 

åsikt uttrycks.  

 

Trots lagstiftning finns det ingen garanti för att delaktighet möjliggörs i praktiken. 

Den unges grundförutsättningar dvs. tvånget och den omgivande miljön, 

minimerar utrymme för delaktighet. Hur hjälparen använder sin makt för att 

utjämna maktobalansen och bereder förutsättningar för att unga ska bli synliga 

och beaktas i behandlingen påverkar. Trots både lagstiftning och organisatoriska 

riktlinjer finns olika sätt att tolka de ungas rätt till delaktighet. Detta möjliggörs av 

hur personalens tolkar lagstiftning, tiden som de vuxna lägger ner på att få den 

unge delaktig, samt den unges förutsättningar och inställning till behandling. 
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Andra faktorer förutom hur behandlingssekreteraren tolkar och ser på sin 

yrkesroll, väcker föreställningar om att de i allra högsta grad är med och formar 

hur och i vilken omfattning behandlingen styr ungas möjlighet att komma till tals.  

 

I några behandlingsplaner hade de ungas delaktighet inhämtats genom färdiga 

frågeställningar som hjälparen själv kan ha konstruerat för att hjälpa klienten att 

uttrycka sig. Detta kan kanske både begränsa och öka förutsättningarna för ungas 

delaktighet. Detta beroende av hur hjälparen som upprättat planerna, använt sin 

yrkeskompetens, utbildning och kunskap om den unges problematik, bemötande 

och samtal. Hur personnivån har påverkat den existerande maktrelationen.  

 

När det i ett par behandlingsplaner fanns åsikter om behandlingsinsatser och det 

egna beteendet kan jag som läsare uppfatta att behandlingssekreteraren bedömt att 

de unga besitter en viss mognad och har egna insikter t ex. när de efterfrågat 

belöningssystem. 

 

Den vuxnes tolkningsföreträde och den unges tvångsplacering visar återigen 

svårigheter för den unge att få tillräckliga möjligheter att komma till tals.  I de fall 

där de unga inte har beaktats kan antas att detta varit beroende av den miljö som 

Levin (1998) beskriver med de små förutsättningar som finns för att påverka det 

existerande struktur och vardag.  

 

Jag anser att även om den unge har fått framföra åsikter, fört sin egen talan 

betyder detta inte med automatik att det finns och skapats förutsättningar för 

delaktighet. För att kunna bli delaktig är den unge beroende av hjälpen från vuxna 

samt att hjälparen är medveten om vilken makt som de unges beroendeställning 

innebär. En minskad förmåga att se sina behov minskar också förutsättningarna 

för delaktighet. Utifrån de åsikter som har beaktats tolkar jag det som att det kan 

ha varit lättare att beakta fritidsaktivitet eller önskemål gällande hemresor. De är 

endast ett fåtal behandlingsinsatser som har beaktats, vilket kan tolkas som att det 

finns begränsade organisatoriska möjligheter till att förändra .  

 

Fortsatta studier 
Denna studie har väckt funderingar på möjliga fortsatta studier i ämnet.  
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Dels att studera hur behandlingssekreterare ser på ungas delaktighet och 

möjligheter till detta i sin behandlingsplanering och dels att studera vad unga 

avser med delaktighet. Det vore också intressant att genomföra en dokumentstudie 

på ett HVB-hem för att få inblick i en annan verksamhet, en studie som analyserar 

vilka faktorer som spelar in av de som jag identifierat i min begränsade studie. 
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Bilaga 1 

 

 
 

Hej 
Mitt namn är Helene Rudolfsson och jag läser till socionom vid 
Linneuniversitet i Växjö.  Som en del i min utbildning är uppgiften att ca åtta 
veckor framöver skriva ett examensarbete. Mitt syfte med denna studie är att 
beskriva hur LVU placerade ungdomars delaktighet synliggörs i 
behandlingsplaner på ett särskilt ungdomshem.  För att besvara syftet 
används följande frågeställningar: 

- Hur framställs ungdomars delaktighet i behandlingsplanerna? 
- Vilka förändringar gällande framställan av ungdomars delaktighet kan 

ses under placeringstiden? 
- Hur beaktas ungdomars synpunkter? 

Min avsikt med denna studie är att utöka den tidigare forskningen genom att 
belysa området utifrån ett annat perspektiv än de som varit belysta tidigare. 
Förhoppningen är att genom denna studie kunna bidra med information för 
att utveckla arbetet runt skapandet av behandlingsplaner. 
För att kunna genomföra den tänkta studien behöver jag er hjälp för att 
samla in data till detta. Ert deltagande är givetvis frivilligt. Här med behöver 
jag ert samtycke att förse mig med följande:  

 Fem avidentifierade behandlingsplaner (dvs. att samtliga namn som 

nämns i dokumentet, personnummer och ort tagits bort ).   

 Ungdomarna ska vara de sist utskrivna på hemmet under 2010 samt 

varit placerade i minst sex månader.  

 För varje ungdom behövs tre behandlingsplaner för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Behandlingsplanerna ska vara ungdomens 

första, en i mitten av tiden och den sista planen. 

 Ungdomarna ska vara över 15 år vid placeringstillfället. 

För att garantera de ungas anonymitet gentemot personal bör 
behandlingsplanerna väljas ut utifrån kriterierna ovan av administrativ 
personal på ungdomshemmet.  
 
Då materialet i behandlingsplaner kan ses som känsligt har en etisk 
egengranskning gjorts samt en ansökan kommer att lämnas in till 
Etikkommittén Sydost för att förvissa mig om studiens genomförbarhet. 
Enligt studiens syfte och frågeställningar kommer studien att genomföras 
utifrån dokumenten och fokusera på vad de innehåller avseende ungdomars 
egna åsikter, då mitt intresse för dokumenten är hur behandlingssekreterare 
på ungdomshemmet framställer delaktighet i behandlingsplanerna är för mig 
det viktiga.  
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Jag är medveten om gällande sekretess som innefattas av dessa dokument.  I 
min studie kommer inte anges från vilket särskilt ungdomshem som 
dokumenten härstammar eller ungdomarnas kön.  Detta i kombination med 
avidentifierade dokument och studiens syfte kommer studien att främja 
anonymitet.   
Den färdig examinerade uppsatsen kommer att publiceras på universitetets 
hemsida samt arkiveras på universitetet. All data kommer vara väl 
avidentifierade i studien. Inhämtade data kommer enbart att användas till 
denna studie samt att dokumenten till största del användas av mig. Däremot 
kan eventuellt examinator och handledare behöva tillgång till dokumenten. 
Efter att studien är examinerad och godkänd kommer dessa data att 
förstöras.  
 
Härmed lämnas samtycke och tillgång till de av institutionen avidentifierade 
dokumenten/behandlingsplanerna.   
 
………………………………………………………… 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
…………………………………………………………………. 
Heléne Rudolfsson xxx-xxxxxxx 
 
Handledare: Sofia Enell   Doktorand Linnuniversitet. Xxx-xxxxxxx.  
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 Bilaga 2  
 

Analysguide 
 

Ungdomen: 

Var och i vilka sammanhang återfinns ungdomens åsikter i dokumentet? 

Hur beaktas ungdomens röst i dokumentet? 

Behandlingsmål: 

Framkommer det vad ungdomen tycker om sin behandling? 

Vilka konsekvenser får ungdomens åsikter? 

Vilka skillnader och likheter kan ses mellan de tre olika dokumenten? 

De fem olika fallens innehåll: 

Hur skiljer sig framställan av ungdomarnas åsikter mellan olika fallen? 

Vilka likheter i framställan av ungdomars åsikter finns mellan olika fallen? 

Beaktas ungdomars åsikter olika mellan olika fallen?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

49 

 

Bilaga 3. Mall på en behandlingsplan  

 

Behandlingsplan 2A (gäller vecka XX-XX, 20??)  
Behandlingsplanen grundar sig på… 

Namn:     Datum:    

 

Behandlingsplanen bygger på en grundlig genomläsning av tidigare 

dokumentation och utredningar. För en utförlig bakgrund hänvisas till dessa 

dokument. Behandlingsplanen skall därför läsas och förstås som en del av 

befintlig dokumentation och är i den bemärkelsen inte ett självständigt dokument.  

Utöver bakgrundsinformation har underlag för behandlingsplanen inhämtats 

genom avdelningsobservationer och i samtal med socialtjänst. I förekommande 

fall har även samtal med vårdnadshavare och andra konfidenter förts samt med 

skolans elevresursteam. Detta redovisas i föreliggande behandlingsplan. 

   

1. BAKGRUND  

 

 

 

2. SITUATION VID OMHÄNDERTAGANDE 

2.1 Orsak till att det just nu blev en placering på ungdomshemmet 
 

2.2 Andra bakomliggande orsaksfaktorer eller sammanhang 

 

3. ELEVENS OCH NÄTVERKETS SYN PÅ SITUATIONEN 

3.1 Elevens hjälpbehov  

 

3.2 Hur eleven beskriver sina resurser och problem  

 

3.3 Föräldrarnas syn på elevens resurser och problem  

 

 

3.4 Vilken hjälp anser föräldrarna att eleven behöver  

 

4.   MED SOCIALTJÄNSTEN ÖVERENSKOMMET UPPDRAG 

Sidan: 49 

 

5.       HUR VI PLANERAR ATT ARBETA UTIFRÅN 

UPPDRAGET; TIDS  ASPEKT 
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6.      Ungdomshemmet 

6.1 RELATIONER 

6.1.1. Familj  

 

6.1.2.  Personal 

 

6.1.3.  Elever  

 

6.1.4. Konflikter  

 

6.2.   SKOLA – PRAKTIK/ARBETE – FRITID  

6.2.1. Skola  

 

6.2.2. Praktik 

 

6.2.3. Fritid  

 

6.3.   VARDAGSLIV 

6.3.1.  ADL  

 

 

6.3.2.  Intellekt 

 

6.3.3.  Fysisk hälsa 

  

6.4. KÄNSLOLIV 

6.4.1.  Dominerande känslostämning 

 

6.4.2.  Personlighet  

 

6.4.4.  Missbruk och kriminalitet 

 

 

7 RESURSER/UTVECKLINGSNIVÅER 

7.1.  Sammanfattning  

 

 

7.2.  Hur ser eleven på sin situation  

 

8 MÅLSÄTTNING (de kommande sex månaderna) 
  

 

9 Målsättning (de kommande två månaderna) (text inte alltid nödvändig) 

9.1. Övergripande delmål (de kommande två månaderna) 

1.  

2.  

3.  
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9.2 Genomförande av delmål 

Familj/Nätverk 

  

   osv. 

 

            Relationer 

  

  

 

            Skola 

  

  

   osv. 

 

              Praktik 

 

  

  

                 osv. 

 

              Fritid 

 

 osv. 

  

              ADL 

  

 

  

 

             Hälsa 
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              Samtal  

  

  

 

               Droger 

  

  

 

                Kriminalitet 

 

 

 

Samverkan med socialtjänsten, vad är det viktigt att de jobbar med på hemmaplan. 

  

  

 

 

 

Utvärdering av delmålen via intern handledning var tredje vecka. 

 

Datum för BK med delmålssammanfattning och nya delmål i…(månad, 

vecka). 

 

Ny vårdplanering i  . Nästa omprövning är…. . 

 

 

För ungdomshemmet: 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Avdförest.   Behsekr. 
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För socialtjänsten:   Föräldrar tagit del av: 

 

 

…………………………         ……………………………….………………… 

     

 

 

Elev tagit del av: 

    

 

………………………………………… 
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 Bilaga 4. Mall för de mindre behandlingsplanerna b och C. 

 
Behandlingsplan  b/c (gäller vecka X-X, 20??) 

 
Namn: Datum:  

 

 

Punkt 1 – 3 se behandlingsplan 2A. 
 

4.       Det uppdrag vi kommit överens med socialtjänsten om 

 

5.       Sammanfattning av tiden (Behandlingsplan ?, vecka ?-?) 
  

 

5.1        Hur ser eleven på sin egen situation 

  

 

6 Målsättning (de kommande nio veckorna) 
  

 

7 DELMÅL 
7.1. Övergripande delmål (åtgärder) (de kommande nio veckorna) 

1.  

2.  

3.   

 

7.2 Genomförande av delmål: De ska skrivas så att det går att utvärdera 

dem efter den tidsperiod som är fastslagen. 

  

 
Familj/Nätverk 

 

 

  Relationer 

 

 

  

  Skola 

 
 

 

               Praktik 
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               Fritid 

  

 

 

               ADL 

  

  

 

   Hälsa 

 

  

  

 

              Samtal  

 

  

  

 

 

              Droger 

  

  

 

 

              Kriminalitet 

  

 

 

Samverkan med socialtjänsten, vad är det viktigt att socialtjänsten arbetar med på 

hemmaplan. 
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Utvärdering av åtgärderna via intern handledning var tredje vecka. 

 

Datum för BK med ny delmålssammanfattning och nya delmål…(månad, 

vecka). 

 

Ny vårdplanering i   

 

 

 

       För ungdomshemmet: 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Avdförest.    Behsekr.  

 

 

 

 

För socialtjänsten:   Föräldrar tagit del av: 

 

………………………………………………………………………………… 

    

 

 

Elev tagit del av 

 

…………………………………………… 
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