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Sammanfattning 

Tvångsvård, i form av akutplacering på särskilda ungdomshem, syftar till 

att bryta ett destruktivt beteende och möjliggöra socialtjänstens vidare 

vårdplanering. Studiens syfte är att studera akutplacerade ungdomars upplevelser 

av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten, hur dessa 

upplevelser påverkar ungdomarna samt hur de definierar en idealbild av 

delaktighet och bemötande under vård och behandling. Detta då forskning visar 

att delaktighet och goda relationer gynnar ungas hälsa och välmående, leder till 

ökad effekt av vård och behandling och främjar rättssäkerhet vid 

omhändertaganden. 

Studien tar en kvalitativ ansats med utgångspunkt i symbolisk 

interaktionism. Semistrukturerade intervjuer och tematisk analys används som 

metod. Studien omfattar sex pojkar mellan 17 och 18 år under akutplacering på 

ett särskilt ungdomshem. 

Studien visar att ungdomarnas åsikter om hur delaktighet och bemötande 

bör se ut under vård och behandling överensstämmer med såväl forskning som 

svensk lagstiftning och FNs barnkonvention. I regel upplever ungdomarna dock 

brist på delaktighet och ett anklagande och distanserat bemötande i kontakten 

med sina socialsekreterare. Studien visar att ungdomarnas upplevelser snarare 

utgör hinder än verkar möjliggörande för ett positivt identitetsskapande och 

positiva livsval. Tidigare forskning har visat att tvångsvård av unga har låg och i 

vissa fall negativ effekt. En hypotes som denna studie presenterar är att detta 

delvis skulle kunna förklaras av ungas upplevelser av brist på delaktighet och ett 

gott bemötande. 

Nyckelord: LVU, tvångsvård, ungdomar, upplevelse, delaktighet, bemötande, socialtjänsten 
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Inledning 

Följande uppsats utgör resultatet av en kvalitativ intervjustudie med tvångsomhändertagna 

ungdomar under akutplacering på ett särskilt ungdomshem. Intresset för studien är 

ungdomarnas upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten. 

Mattsson (2008: 58) menar att det finns ”flera och väsentliga anledningar till att främja ungas 

delaktighet under en placering på institution. De handlar om grundläggande värden såsom 

demokrati, rättssäkerhet, integritetsskydd och barnets bästa”. Delaktighet och goda relationer 

har en positiv inverkan på ungas välmående under vård och behandling (se t.ex. Vis, et al., 

2011). Det utgör även en viktig bidragande faktor vid framgångsrika insatser (se t.ex. Cavet & 

Sloper, 2004). Delaktighet är dessutom viktigt för att kunna garantera rättssäkerheten under de 

svåra beslut som tvångsingrepp och frihetsberövande av unga innebär (Mattsson, 2008). 

Delaktighet är därför särskilt angeläget när det handlar om omhändertagna unga (Cashmore, 

2002). Vikten av delaktighet och ett gott bemötande diskuteras vidare i kapitlen Tidigare 

forskning och Teori.  

Att möjliggöra en kultur av delaktighet inom ramarna för tvångsvård på institution 

upplevs av professionella som en svår uppgift (ten Brummelaar, et al., 2016). Tvång och 

delaktighet är trots allt varandras motsatser (Shier, 2001). Delaktighet måste dock förstås i sin 

kontext (Head, 2011). Det är kanske inte alltid möjligt att erbjuda unga full autonomi när det 

är fråga om akuta situationer som allvarligt riskerar deras hälsa. Dock borde det vara möjligt 

att i alla lägen bemöta unga som människor och inte bara utifrån deras problem, det vill säga 

att inta ett salutogent förhållningssätt med lyhördhet, empati, vänlighet och respekt (Berglund, 

2000). Det borde också vara möjligt att hålla unga informerade, inhämta deras inställning och 

åsikter samt tillmäta dessa betydelse i förhållande till ålder och mognad (Mattsson, 2008). Det 

är inte nödvändigtvis delaktighet i bemärkelsen full autonomi men likväl en viss grad av 

delaktighet (Shier, 2001). Det är dessutom ett lagkrav, inte bara under frivilliginsatser utan 

även under tvångsvård, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

socialtjänstlagen (SoL). Det är likväl en förutsättning för att efterleva FNs barnkonvention som 

i artikel 12 deklarerar att: ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (UNICEF, 1989). 

Kvalitativa studier av tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och 

bemötande i kontakt med socialtjänsten är svåra att finna bland tidigare forskning, i synnerhet 
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inom ramen för en svensk kontext. Hermodsson och Hansson (2005) genomförde en 

intervjustudie på särskilda ungdomshem i Sverige där de bland annat ställde frågor angående 

delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten. Intervjuerna var dock i huvudsak 

utformade som enkäter. De påpekar att det finns ett behov av mer forskning kring 

tvångsomhändertagna ungdomars upplevelse av delaktighet, bland annat därför att de utgör en 

särskilt utsatt grupp som sällan får komma till tals. I Olivers (2010) internationella granskning 

av forskning kring ungas upplevelser av kontakten med socialarbetare kommer hon efter sin 

genomgång fram till att det särskilt behövs mer forskning kring tvångsvårdade ungas 

upplevelser.  

En av författarna till denna studie har varit verksam som behandlingsassistent på en 

akutavdelning på ett särskilt ungdomshem, även kallat 12§-hem (LVU). Att blir föremål för 

tvångsvård på låst avdelning torde innebära en stor påfrestning. Ungdomarna tvingas plötsligt 

rätta sig efter en fyrkantig värld av regler och rutiner som kan upplevas främmande och som i 

vissa fall, i fråga om vårdformens särskilda befogenheter enligt 15-20§ LVU, är direkt 

kränkande av grundläggande mänskliga rättigheter (Mattsson, 2008). Ungdomarna på 

avdelningen har också yttrat kritiska åsikter om och frustration kring verksamhetens 

utformning, om låsta dörrar och säkerhetsrutiner. Det har dock varit slående hur upptagna 

ungdomarna ofta har varit över kontakten med socialtjänsten. ”Fuck soc” är ett exempel på 

uttryck som ofta kan höras på avdelningen. Det är som sagt inte konstigt att ungdomar kan 

känna frustration över att ha blivit tvångsomhändertagna på en låst avdelning. I samtal på 

avdelningen har dock en mer nyanserad och komplex bild framträtt. Ungdomar har berättat hur 

de känner sig illa bemötta av sina socialsekreterare och hur de upplever att de inte blir lyssnade 

på. Idén till denna uppsats har således vuxit fram ur praktiska erfarenheter av möten med unga 

under tvångsvård på akutavdelning. Intresset för bemötande och delaktighet bottnar även i 

författarnas teoretiska erfarenheter av den socialpedagogiska utbildning som examineras med 

föreliggande uppsats. Socialpedagogiken lägger stor vikt vid ett gott bemötande och ser 

delaktighet som en förutsättning för positivt identitetsskapande (Madsen, 2006). För en 

redogörelse av den socialpedagogiska människo- och kunskapssyn som utgör grunden för 

denna uppsats, se Socialpedagogik under teorikapitlet.  

Delaktighet definieras i denna studie som möjligheten för ungdomar att vara delaktiga 

i definitionen av deras behov av stöd samt beslut och planering rörande nuvarande och framtida 

placering och vård. Studien utgår ifrån Shiers (2001) modell över olika nivåer av delaktighet. 

Med ett gott professionellt bemötande åsyftas ett förhållningssätt som främjar delaktighet och 
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en god relation präglad av öppenhet, tydlighet och förtroende i interaktion med ungdomar 

(Blennberger, 2005). För vidare diskussion kring begreppen, se Delaktighet och Bemötande 

under teorikapitlet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att studera akutplacerade ungdomars upplevelser av 

delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten, hur dessa upplevelser påverkar 

ungdomarna samt hur de definierar en idealbild av delaktighet och bemötande under vård och 

behandling. Utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt med intresse för delaktighet och 

bemötande tar studien en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod.  

Utifrån symbolisk interaktionism förstås ungdomarnas subjektiva upplevelser som 

verkligheter då de ligger till grund för deras syn på sig själva och sin omgivning och därmed 

sitt agerande (Blumer, 1969). Med nyanserade och djupgående berättelser av tvångsvårdade 

ungas upplevelser liksom en djupare förståelse för hur dessa upplevelser påverkar dem kan 

studien fylla en kunskapslucka inom forskningen. Samtidigt kan studien utgöra ett komplement 

till utvärderingar av socialtjänstens verksamhet. Detta då det indirekt studeras huruvida denna 

i brukarens perspektiv, om än i några enstaka fall, lever upp till de förväntningar och krav på 

delaktighet och bemötande som stipuleras av såväl lagstiftaren som FNs barnkonvention och 

inte minst forskning om god praktik avseende socialt arbete med ungdomar – därför att ”ungas 

röster behöver bli hörda i utvärderingar” (Cavet & Sloper, 2004: 618, vår översättning). 

Studien grundas i följande forskningsfrågor: 

- Hur upplever tvångsomhändertagna ungdomar, under akutplacering på särskilda 

ungdomshem, bemötande och delaktighet i kontakten med sina socialsekreterare? 

 

- Hur påverkar dessa upplevelser ungdomarnas identitetsskapande och möjligheter till 

positiva livsval? 

 

- Hur definierar tvångsomhändertagna ungdomar, under akutplacering på särskilda 

ungdomshem, en idealbild av delaktighet och ett gott bemötande i kontakten med 

socialsekreterare? 
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Bakgrund 

Under följande kapitel placeras denna studie i en samhällelig kontext. Tvångsvårdens 

historiska bakgrund samt den aktuella juridiska ram inom vilken unga idag tvångsomhändertas 

av socialtjänsten diskuteras. Ansvarsförhållandet mellan socialtjänsten och Statens 

institutionsstyrelse (SiS) behandlas liksom den vårdform, det vill säga akutplacering på SiS, 

som utgör fältet för denna studie. Avslutningsvis ges några exempel från samhällsdebatter som 

tvångsvården av unga varit föremål för det senaste året (2017-2018). 

Från tukthus till barnavård 

Levin (1998) har i sin avhandling om den svenska tvångsvården av unga placerat de särskilda 

ungdomshemmen i ett historiskt sammanhang. Följande redogörelse utgår ifrån hans 

beskrivningar av utvecklingen fram till dagens tvångsvård av unga. Levin (1998) härleder 

dagens institutioner för vård och behandling av unga till Amsterdams tukthus som under 1500-

talet växte fram i en tid präglad av ett straff- och korrektionssystem som kännetecknades av 

hårda och offentliga kroppsliga straff. Lättja och sysslolöshet sågs som roten till kriminalitet 

och fattigdom men vissa menade att galgen inte avskräckte nog, ”därför skulle medel införas 

som var ’bittrare än döden’” (Levin, 1998: 61). För andra kom tukthusen tvärtom att förenas 

med tankar om tolerans och mildhet. Denna dikotomi, menar Levin (1998), lever kvar än idag.  

I tukthusen hade de kroppsliga straffen fortfarande en given roll samtidigt som 

förbättringstankar började dyka upp. Bestämda tidsscheman, arbete och skola utgjorde medlen 

för disciplinering och den godtyckliga och obestämda inspärrningstiden skulle leda till 

förbättring och lydnad. 1624 fick Sverige sitt första tukthus som befolkades genom 

upplysningsmän vilka fick i uppdrag att samla in de rövare, småtjuvar och olydiga barn som 

de kunde hitta på gatan. Detta tukthus ombildades 1638 till Sveriges första barnhus för 

framförallt föräldralösa tiggarbarn som skulle lära sig att avstå från lättja och tiggeri. 

Framväxten av tukthusen motiverades framförallt av ekonomiska och moraliska skäl, alla 

skulle bidra, och här tvingades de fattiga att arbeta. Men de ekonomiska förevändningarna 

förlorade snart sin betydelse. Tukthusen blev snarare ett verktyg för upprätthållandet av social 

ordning, ett ”renhållningsarbete” genom vilket staten kunde ”styra och reglera befolkningen 

med avseende på deras nytta för staten” (Levin, 1998: 65). Syftet var således, enligt Levin 

(1998), inte främst förbättring utan avskiljning av något som ansågs störande.  

Med den positiva skolan skiftade sedan fokus från de faktiska handlingarna eller brotten 

som skulle stävjas till ett intresse för bakomliggande orsaker. Lagbrytarens person, egenskaper 
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och historia blev föremål för intervention. Under upplysningen formulerades senare det dubbla 

syfte som än idag motiverar inlåsning av unga på institution, det vill säga att rädda vanvårdade 

barn till en bättre framtid och samtidigt rädda samhället från brottslighet och revolution (Levin, 

1998). ”Tanken om framtiden och möjligheten till själens förändring blir ett centralt element i 

både behandlingsideologin och de nya disciplinära straffteknikerna” (Ibid., 67). Barnanstalter 

vilka gick under epiteten ”räddningsinstitut” växte fram under förra sekelskiftet. Råby som 

idag drivs av SiS öppnade dörrarna 1840. Verksamheten riktade särskilt in sig på förbättring 

och fostran av unga brottslingar och vanartade barn (Levin, 1998). 

Enligt Levin (1998) började samtidigt grunden till dagens sociala 

barnavårdslagstiftning ta form. Barnavårdsnämnder ersatte domstolar men behöll metoderna: 

utredning, förhör och dom. Gränsen mellan vanvård och vanart, fattigdom och kriminalitet 

suddades ut då vanvård ansågs leda till kriminalitet. I och med behandlingsideologin kunde 

man omhänderta vanvårdade likaväl som laglösa barn. Staten gavs rätten att ingripa med tvång 

mot föräldrar men Levin (1998) menar att det inte var barnets behov som stod i centrum utan 

att det framförallt var bevarandet av samhällsordningen och en rädsla för uppror och revolution 

som motiverade en sådan lagstiftning. ”Samtliga förändringar var en del av en process genom 

vilken samhället började reglera tillvaron för individer ur de lägre klasserna” (Ibid., 78).  

Uppfostran till lydnad, anpassning och underordning var barnhemmens centrala uppgift 

och bestraffning var metoden. Denna auktoritära tradition gick hand i hand med tidens 

barnpsykiatri. ”Man diagnostiserade med stor precision olika nivåer av begåvningshandikapp 

och arten av olika former av psykopatologi, moraliska avarter som alla hade sin ’ärftliga’ 

förklaring” (Börjesson, 2003: 79). Efter andra världskriget tog dock kunskapsutvecklingen en 

vändning i takt med att demokrati blev idealet för samhällsutveckling, i Sverige med Barnbyn 

i Skå i spetsen. På Barnbyn utvecklades ett nytt sätt att förstå och bemöta ”det vanartiga barnet”. 

Man såg dem som olyckliga barn med svåra uppväxter, som barn med problem. Problem, 

menade man, kan inte straffas bort, de måste lösas och för att lösa problem måste man förstå 

dess natur (Börjesson, 2003). Barnbyn tog skarpt avstånd från barnavårdens tidigare praktiker. 

Föreståndaren för Barnbyn i Skå, Gustav Jonsson, skrev i en artikel 1969: ”Hur man än förfinar 

metodiken kan man inte få en vettig vård på anstalt om man inte raserar det som kallas 

anstaltsvård” (i Levin, 1998: 92). Barnbyns utveckling av behandlingsinsatser utan repressiva 

inslag ledde, enligt Levin (1998), dock aldrig till någon större förändring av tvångsvården. Han 

såg under slutet av 1900-talet en återgång till en diagnostisk kultur och behavioristiska 
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tankegångar inom barn- och ungdomsvården. En kultur som han menar leder till behandling 

baserad på medicinering och korrigering av beteenden genom belöning och bestraffning. 

Tvångsvården idag 

SiS såg ljuset 1993 när de särskilda ungdomshemmen återfördes till staten efter tio år under 

landstingens och kommunernas huvudmannaskap. Anledningen till att de återförstatligades var 

bland annat kritiken mot bristen av vårdplatser, en oklar ansvarsfördelning mellan kommun 

och landsting samt att institutioner tog sig friheten att välja bort platsansökningar som ansågs 

särskilt vårdkrävande. Det ansågs dessutom att ungas problem hade blivit allvarligare och 

svårare än förut och att gruppen som bedömdes vara i behov av vårdplats på särskilda 

ungdomshem hade blivit större (Levin, 1998). 

Det är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som reglerar 

tvångsvården av barn och ungdomar. Portalparagrafen konstaterar att insatser inom 

socialtjänsten skall ges i samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare och att de ska 

präglas av respekt för den unges integritet och människovärde. Tvångsomhändertagande enligt 

LVU kan först bli aktuellt när den unge, eller dennes vårdnadshavare om det är fråga om barn 

under 15 år, inte samtycker till vård. Socialtjänsten ansvarar för utredning och bedömning samt 

ansöker hos förvaltningsrätten om tvångsvård. Socialnämnden har möjlighet att akut 

omhänderta den unge, ett så kallat omedelbart omhändertagande, om förvaltningsrättens beslut 

inte kan avvaktas. Förvaltningsrätten ska då pröva ett fastställande av LVU så snart som 

möjligt. Senast var sjätte månad skall socialnämnden ompröva om vård enligt LVU fortfarande 

är nödvändig samt hur vården ska utformas. LVU kan beredas för unga upp till 19 år. Ett 

fastställt LVU ska upphöra senast när den unge fyller 21 år. Under vårdtiden står socialtjänsten 

som ansvarig för den unge: 

”Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag. 

Socialnämnden ska följa vården främst genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas, 

2. enskilda samtal med den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala 

beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående” (LVU, 13a§). 
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På SiS placeras framförallt unga som omhändertagits på grund av eget beteende enligt 

3§ LVU, det vill säga på grund av missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande 

beteende. Det är oftast först efter att öppenvårdsinsatser prövats men visats otillräckliga som 

SiS blir aktuellt (Statens institutionsstyrelse, 2018). Det som särskiljer de särskilda 

ungdomshemmen från övriga hem för vård eller boende (HVB-hem) är de särskilda 

befogenheterna som stadgas i 15-20§ LVU. De innebär bland annat möjligheter att beslagta 

egendom som kan störa vården, neka kontakt med omvärlden och anhöriga liksom att övervaka 

besök. De innebär vidare möjligheter till begränsning av rörelsefriheten och isolering genom 

vård i enskildhet eller vård i avskildhet. Med dessa följer rätten att bruka våld för att säkerställa 

de ungas och personalens säkerhet liksom rätten att vårda unga på låst enhet. De innebär således 

möjligheter att vid vård- eller säkerhetsbehov åsidosätta vissa grundläggande mänskliga 

rättigheter (Mattsson, 2008). 

Akutplacering 

Unga som placeras på särskilda ungdomshem utgör en särskilt utsatt grupp (Hermodsson & 

Hansson, 2005). Det är ofta fråga om svåra psykosociala problem med missbruk, kriminalitet, 

antisocialt och utagerande beteende (Statens institutionsstyrelse, 2017). Majoriteten av 

placeringarna är så kallade akutplaceringar. Akutplacering sker för att bryta det destruktiva 

beteendet och möjliggöra socialtjänstens vidare vårdplanering. En akutplacering skall vara 

begränsad till åtta veckor. Under placeringen skall socialtjänsten besluta om utformande av 

kommande vård och behandling vilket kan innebära såväl öppenvård som fortsatt vård på 

särskilda ungdomshem, det vill säga SiS behandlings- eller utredningsavdelning (Statens 

institutionsstyrelse, 2018). SiS akuttjänst har därmed ett avgränsat vård- och omsorgsuppdrag 

(Statens institutionsstyrelse, 2017). 

Delaktighet och bemötande 

Ungas delaktighet under tvångsvård är ett lagstadgat krav. Enligt socialtjänstlagens (SoL) 

portalparagraf skall all verksamhet bedrivas med respekt för människors självbestämmanderätt 

och integritet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och människors aktiva deltagande i 

samhällslivet samt inriktas på att utveckla människors egna resurser. Vidare stadgas, i 10§ 11 

kap. SoL, att: ”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, 

ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter 

och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad”. 

Enligt 1§ LVU ska insatser göras i samförstånd med den unge och insatserna ska präglas av 
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respekt för den unges integritet och människovärde. I socialtjänstförordningen 3§ 3 kap. 

stadgas dessutom att:  

”Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på 

förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet 

eller boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De 

insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och 

förutsättningar”. 

2013 infördes en ny lagbestämmelse, 7c§ 6 kap. SoL, som stadgar att en 

socialsekreterare ska utses med särskilt ansvar för kontakten med den unge. Syftet var att 

komma tillrätta med bristande uppföljning av vården. Socialsekreterarens roll är framförallt att 

tillvarata och handla i den unges intresse. Denne skall med en tät och förtroendefull kontakt, 

med engagemang och lyhördhet värna en god relation till den unge vilket anses kunna verka 

stödjande och skyddande samt gynna den unges trygghet och utveckling (Socialstyrelsen, 

2013). 

Tvångsvården kritiseras men förordas av politiker 

I februari 2017 publicerade Aftonbladet en granskning av socialtjänstens hantering av en flicka 

med svåra psykosociala problem, ”flickan bakom pansarglaset” (Weigl, 2017a). Vid 14 års 

ålder hade flickan omplacerats 33 gånger och vårdades av åtta vårdare bakom pansarglas i ett 

säkerhetshus. ”Vem bär ansvaret för att en 14-årig flicka placerats på 33 olika familjehem och 

vårdinrättningar och nu förvaras bakom pansarglas? Är det i själva verket samhällsvården som 

skapat ’Sveriges farligaste flicka’?” (Weigl, 2017a). Flickan själv upplevde att ingen ville ha 

henne. Hon hade genomfört 19 självmordsförsök. Innan hon låstes in bakom pansarglas inom 

socialpsykiatrin vårdades hon en period av SiS, i enskildhet. Aftonbladet menade att de funnit 

allvarliga systemfel i hanteringen av flickan, framförallt saknades det en huvudman som tog 

det fullständiga ansvaret för individen (Karlsson, 2017a). Granskningen väckte stor debatt. 

Socialtjänsten i flickans kommun medgav att det var ett misslyckande, och att de formellt var 

ansvariga, men menade samtidigt att de hade gjort allt de kunnat (Karlsson, 2017b). Politiker 

uttalade sig och tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), inledde en 

granskning av fallet. Föräldrar larmade om allvarliga brister i hanteringen av deras barn (Weigl 

& Karlsson, 2017). Den 3 september samma år förmådde flickan ta sitt liv.  

Strax därefter publicerade Aftonbladet en granskning av ytterligare ett fall, Jasmine 13 

år hade tagit livet av sig tidigare samma år under vård i enskildhet på SiS (Weigl, 2017b). I sin 

http://flickanbakompansarglaset.story.aftonbladet.se/chapter/granskning-avslojar-systemfel-i-varden/
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dagbok hade Jasmine skrivit om sina desperata försök att få besked om hur länge hon skulle 

vara inlåst. Hon började skada sig själv först under SiS-placeringen. Aftonbladets granskning 

visade återigen att det saknades en huvudman som tog det fullständiga ansvaret. ”Vår 

granskning avslöjar att kommun, stat och landsting skyller på varandra. Socialtjänsten i Gävle 

hade det yttersta ansvaret för Jasmine, men struntade i anhörigas orosanmälan eftersom 

Jasmine antogs vara under god vård på SiS-hemmet” (Weigl, 2017b). Socialtjänsten 

konstaterade i sin egen utredning att Jasmines önskan om att få bo i ett familjehem istället för 

på SiS borde ha tagits på större allvar. Man anser dessutom att man borde ha genomfört fler 

besök och samtal med flickan. Jasmines socialsekreterare gjorde ett besök på det särskilda 

ungdomshemmet men utan att träffa henne (Åhman, 2017). Aftonbladets granskning (Weigl, 

2017b) visar att självmordsförsöken på SiS har fördubblats på tre år och att unga med 

neuropsykiatriska problem, men utan problem med kriminalitet eller missbruk, placeras på SiS 

trots att de inte tillhör myndighetens uttalade målgrupp. 

Sedan 2017 förbereder sig samtidigt de politiska partierna för årets riksdagsval. 

”Hårdare tag” verkar vara ledordet vad gäller ungdomar och det man anser vara kraftigt ökade 

problem med ungdomsbrottslighet och missbruk. Liberalernas rättspolitiska talman, under 

politikveckan i Järva, krävde hårdare tag mot skolk: ”Följ upp skolket tydligare. När ’Lisa’ och 

’Urban’ inte dyker upp i skolan, kanske de begår kriminella handlingar och säljer knark istället” 

(Magnusson, 2017). Rikspolischefen, Dan Eliasson, kräver utökade resurser till polisen och 

hårdare tag mot ungdomar i kriminalitet: ”Du har dem inte i området, det är en sak. Och om de 

sitter innanför lås och bom eller får vård har du väl någon typ av påverkansmöjlighet” (TT, 

2017). Och den sittande regeringen satsar rekordstort på polisen (Regeringskansliet, 2017). 

Moderaterna vill se ett utökat samarbete mellan polis och socialtjänst och att fler unga med 

missbruksproblematik får tvångsvård (Larsson, 2018). Kristdemokraterna föreslår 

utegångsförbud och fotboja för unga med problem med kriminalitet och menar att 

socialtjänstens verktyg är för trubbiga. Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) 

instämmer och förordar ett mer aktivt användande av omhändertagande enligt LVU. ”Vi har 

brist på SIS-platser, men kommer nu att utöka det med 100 platser till” och föreslår att 

straffreduktionen för ungdomar tas bort (Eckerskog, 2018). 
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Tidigare forskning 

Vad säger då tidigare forskning om tvångsvård av unga? Är det en effektiv metod för att bryta 

ungas destruktiva beteende, att behandla unga som har problem med kriminalitet och missbruk, 

och skapa goda förutsättningar för dem att lyckas i samhället? Och hur upplever unga kontakten 

med sina socialsekreterare? Vad anser de själva vara viktigt för att få till stånd ett gott 

samarbetsklimat? Är delaktighet och ett gott bemötande viktigt i arbetet med barn och 

ungdomar?  

Anskaffning av tidigare forskning 

Databaserna Google Scholar, SwePub, DiVA, PsycARTICLES, PsycINFO, SAGE journals 

och Taylor & Francis Online har använts i sökandet efter tidigare forskning med relevans för 

denna studie. Sökord som använts, både med och utan trunkeringar och i olika kombinationer, 

är bland andra: ungdom, barn, unga, upplevelser, erfarenheter, delaktighet, bemötande, 

socialtjänst, socialsekreterare, tvångsvård, särskilda ungdomshem, institution, LVU, youth, 

child, adolescent, juvenile, experiences, views, perspective, participation, contact, 

professionals, social, worker, service, institution, public, residential, coercive, custody, 

detention, care, treatment. Relevant forskning har även sökts genom granskning av referenser 

i litteraturstudier inom ämnet.  

Ungas erfarenheter av delaktighet och bemötande i kontakt med socialtjänsten eller 

motsvarande tycks inte vara ett alltför utforskat område. Det är särskilt svårt att finna sådan 

forskning i fråga om tvångsvård på institution. Det blir även tydligt vid granskning av 

referenser i de få nyligen publicerade artiklarna inom ämnet. Det är dessutom svårt att finna 

sådan forskning då tvångsvård av unga skiljer sig mellan olika länder. Under denna studie har 

ett femtiotal artiklar granskats varpå de med relevans för studiens syfte redovisas nedan. Som 

ett led i att bedriva kvalitativ forskning presenteras även tidigare forskning kvalitativt, det vill 

säga relativt detaljerat och utförligt. Genom uppsatsen presenteras engelska citat utan 

översättning om bedömning har gjorts att en svensk översättning skulle riskera att nyanser går 

förlorade. 

Tvångsvård – mer skada än nytta? 

Det har länge pågått en debatt om huruvida tvångsvård på institution är en effektiv metod för 

att stävja ungdomsbrottslighet och missbruk (Levin, 1998; Souverein, et al., 2013). En 

metaanalytisk granskning av tidigare studier (Parhar, et al., 2008) jämförde tvångsmetoders 

och frivilliga metoders effektivitet i att reducera återfall i brottslighet. Studien visade att 
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effektiviteten hos insatser sjönk i takt med att tvingande inslag ökade. Tvångsvård på låst 

institution var ineffektiv medan frivilliga öppenvårdsinsatser visade på en signifikant 

reducering av återfall i brottslighet. Lipsey (2009) fann, i sin metaanalytiska granskning, 

emellertid inga skillnader i effektivitet mellan öppenvårdsinsatser och tvångsvård på institution 

i fråga om återfall i brott så länge insatserna hade en behandlande ansats. Tvångsvård med 

framförallt disciplinerande åtgärder och strategier som fokuserade på kontroll och övervakning 

var dock mindre effektiv och verkade snarare kontraproduktivt med ökad brottslighet som 

resultat. De Swart, et al. (2012) fann däremot att enda skillnaden i effektivitet av insatser var 

huruvida unga gavs evidensbaserad behandling eller inte där evidensbaserad behandling 

innebar en något ökad positiv effekt. De fann inga skillnader i övrigt ifråga om vård på 

institution eller öppenvård. Grietens och Hellinckx (2004) metaanalys av tre nordamerikanska 

och två europeiska studier av effekterna av behandling av unga lagöverträdare på institution 

visade på en reduktion av återfall med 9 procent jämfört med kontrollgrupper som inte hade 

genomgått behandling. De påpekar dock att det finns stora svårigheter med denna typ av 

internationella jämförelser då det råder kulturella skillnader mellan såväl olika nationers som 

enskilda institutioners hantering av ungdomsbrottslighet. Vad gäller föreliggande studie finns 

det därför anledning att särskilt fokusera på studier kring svenska förhållanden. Sådana är dock 

svåra att finna. 

Levin (1998) fann under sin avhandling om den svenska tvångsvården att 

forskarsamhällets generella uppfattning, internationellt såväl som nationellt, var att tvångsvård 

och straff i olika former inte hade någon brottsavhållande effekt. Levin undersökte resultaten 

av vård och behandling på Råby institution, ett särskilt ungdomshem, bland annat i fråga om 

ungdomarnas återfall i brott. Levin fann att ca 80 procent av ungdomarna hade begått brott 

efter vård på Råby och till dessa hörde även ungdomar som inte hade begått brott innan 

vistelsen. Levin fann att 7 av 61 ungdomar hade begått brott innan vistelsen men inte efter. Ca 

70 procent av ungdomarna menade att vården inte hade förändrat eller i vissa fall förvärrat 

deras vanor i fråga om brott. Vad gällde drogbruk fann Levin att endast ca 5 procent upphörde 

med detta efter vården på Råby och av dessa angav endast en ungdom att vistelsen var en orsak 

till detta. 13 procent hade brukat droger efter men inte före vistelsen. Levin konkluderade att 

rehabiliteringsprocenten var 7 procent. ”Sett till det officiellt uttalade syftet med olika slags 

behandling av unga brottslingar, inklusive uppfostringsanstalter, är resultatet negativt. I vissa 

fall tycks behandling till och med göra mer skada än nytta” (Levin, 1998: 307). 
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SiS konstaterar i sin rapport Ett år efter avslutad behandling (Gudmundsdóttir & 

Nordqvist, 2011) att en tredjedel av de ungdomar som tidigare hade begått brott inte hade begått 

något brott ett år efter utskrivning 2007 men att 72 procent av de som hade begått många brott 

(tio eller fler) tiden före inskrivning var brottsaktiva även vid uppföljningstillfället. Hälften av 

de som uppgav att de inte hade begått brott tiden före inskrivning hade fallit ut i brottslighet 

vid uppföljning. Vad gäller missbruk hade de ungdomar som angett att de vid inskrivning 

brukade 1-3 droger minskat ett år efter utskrivning medan gruppen som använde minst fem 

olika droger hade ökat. En femtedel av de som inte hade missbrukat innan placering svarade 

vid uppföljning på ett sätt som, enligt rapporten, indikerade grovt missbruk. Alkoholbruket 

hade generellt ökat bland ungdomarna efter vistelsen.  

Återfallsstatistik är inte fokus för denna studie. Däremot kan man fråga sig varför 

resultaten av tvångsvård på institution verkar vara så låga. Hur kommer det sig att så få 

rehabiliteras? Och till sådana frågeställningar skulle denna studie möjligtvis kunna bidra med 

hypoteser. “The inclusion of qualitative methods as part of practice evaluation can provide 

critical knowledge for social workers by capturing and communicating clients’ subjective 

experiences of their interactions with service providers” (Abrams, 2006: 64).  

Abrams (2006) kunde, vid genomförandet av sin amerikanska studie, inte finna någon 

forskning som kvalitativt undersökte unga lagöverträdares egna erfarenheter av tvångsvård. 

Resultaten från hennes studie vid två “correctional facilities” i Minnesota visade bland annat 

att en majoritet av de unga inte förstod syftet med behandlingen. ”Dessa observationer rörande 

diskrepansen mellan lagöverträdares kultur och den terapeutiska kulturen påvisar behovet av 

att ’börja där klienten är’” (Abrams, 2006: 81, vår översättning). Abrams menar därför att 

socialarbetare initialt bör lyssna till och söka förståelse för klienternas tolkningar av sina 

problem och situationer.  

Vikten av delaktighet och ett gott bemötande 

Evans och Prilleltensky (2007) hävdar att en individs välmående är beroende av kvaliteten på 

dennes relationer med andra. För att uppleva välmående menar de att man först måste uppleva 

bekräftelse. Välmående är därför starkt förknippat med delaktighet. Professionella behöver 

således främja en positiv relation till unga genom att inta ett salutogent förhållningssätt, 

bekräfta och acceptera deras potential och åsikter och delaktiggöra dem i beslut som rör dem 

(Ibid.). 
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Vis, et al. (2011) fann i sin granskning av 21 studier, bland annat studier från foster- 

och behandlingshem, att delaktighet indirekt kan ha en positiv effekt på ungas hälsa och 

mående. De fann att delaktighet gynnar ungas självkänsla. Enligt Cuevas, et al. (2017) kan 

upplevd självförmåga dessutom vara en viktig faktor för prosocial förändring och positiva 

livsval. Vis, et al. (2011)  fann att brist på delaktighet däremot riskerar att skapa en känsla av 

hjälplöshet och dåligt självförtroende och kan leda till att unga inte förstår deras roll under, 

eller över huvud taget meningen med, behandlingen. Enligt deras studie ökar delaktighet 

effektiviteten av insatser genom att göra dem bättre anpassade till ungas önskemål, 

förväntningar och behov. Delaktighet skapar dessutom mer hållbara och kontinuerliga insatser 

och placeringar. Delaktighet leder till reducerad stress och ångest, även under perioder av 

osäkerhet kring placeringar. De fann även att delaktighet skapar trygghet genom att det bidrar 

till att unga kan säga ifrån om de upplever att något är fel vilket ökar chanserna för att 

eventuella oegentligheter uppdagas. Deras granskning visade, i enighet med Evans och 

Prilleltensky (2007) ovan, att delaktighet förknippas med en positiv relation till socialarbetare. 

Enligt Cavets och Slopers (2004) litteraturstudie gynnar delaktighet ungas personliga 

utveckling. Det bidrar till utvecklandet av färdigheter och skapar ökat förtroende. För 

möjliggörande av delaktighet fordras, enligt deras studie, en lyssnande kultur bland 

professionella, det vill säga att unga respekteras och att deras åsikter blir hörda och värdesatta. 

Likaså fordras tydlighet hos professionella i kontakten med unga samt att de är flexibla och 

söker finna anpassade lösningar till ungas problem och behov. De fann att en byråkratisk natur 

hos organisationer kan utgöra hinder för delaktighet och att professionellas individuella 

attityder gentemot unga är avgörande för om delaktighet kommer till stånd eller inte. 

En holländsk kvalitativ intervjustudie (ten Brummelaar, et al., 2016) fann att 

professionella inom tvångsvården ansåg att delaktighet gynnade ungas självkänsla och 

utveckling samt skapade ansvarskänsla hos ungdomarna. De såg delaktighet som en investering 

i de ungas framtid. De menade att delaktighet gynnade gruppklimatet på avdelningarna. Ungas 

delaktighet i beslut rörande deras egna situationer ansågs även påverka de ungas motivation 

och samarbetsvillighet till behandling positivt och att detta i sin tur ledde till bättre 

behandlingsresultat. Som Checkoway (2011: 342) uttrycker det: “When young people identify 

their own issues […] it can awaken their spirit and move them into action”. De professionella 

ansåg följande aspekter vara viktiga för möjliggörandet av ungas delaktighet: transparens i 

fråga om förväntningar och möjligheter, främjande av kommunikation, att visa intresse för den 

unges person, att försöka förstå underliggande budskap i samtal samt öppenhet och ärlighet. 
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Samtidigt påpekades att det fanns problem med att delaktiggöra ungdomar inom tvångsvård på 

låst enhet på grund av de begräsningar som följer med vårdformen samt de svårigheter och 

problem som ungdomar vilka tvångsomhändertagits på grund av eget beteende kan ha. 

En brittisk studie om unga som tvångsomhändertagits på grund av eget beteende och 

vårdades på låst enhet (Roesch-Marsh, 2014) konkluderade att brist på delaktighet kan leda till 

känslomässiga och beteendemässiga problem hos unga som på grund av att ha blivit nekade en 

röst kan hamna i en position av motstånd. Ungdomar som intervjuades under studien menade 

att bristen på delaktighet i kontakten med socialsekreterare var en orsak till att de numera 

tvångsvårdades på låst enhet (”secure”). Som en ungdom uttryckte det:  

“Maybe if they listened to what I said as well as what everybody else said and listened 

to the reasons why I was running away and drinking, then maybe I wouldn't have 

needed to go to secure, maybe I could have gone somewhere else” (Ibid., 209). 

Ungas erfarenheter av delaktighet och bemötande 

Beslutsfattande, rörande till exempel inledande av utredning, typ av insats, omhändertagande, 

placering, vårdplan, utskrivning och så vidare, är en central uppgift inom socialt arbete. Som 

diskuteras ovan är det högst önskvärt, och dessutom ofta stadgat genom policys eller 

lagstiftning, att klienten görs delaktig i beslutsprocessen (Hitzler & Messmer, 2010). 

Beslutsprocesser som ofta mer eller mindre inkluderar klienten är så kallade 

vårdplaneringsmöten (Ibid.), vilka också ska äga rum mellan socialsekreterare och unga under 

akutplacering på SiS (Socialstyrelsen, 2013). Vårdplaneringsmöten har varit föremål för en 

tysk observationsstudie (Hitzler & Messmer, 2010). Studien fann att ungas deltagande i sådana 

möten inte nödvändigtvis innebar deltagande i beslutsfattandet. Snarare existerade såväl 

inklusion som exklusion parallellt där de professionella löpande styrde graden av de ungas 

delaktighet. Även när de unga inkluderades tycktes de professionella vara noga med att behålla 

kontrollen över processen. Professionellas perspektiv lyftes ofta fram som ”högre sanningar” 

medan ungas åsikter ofta förminskades. Studien drog slutsatsen att ungas deltagande under 

vårdplaneringsmöten framförallt fyllde en legitimerande funktion för professionellas på 

förhand framtagna beslut.  

LeFrançois (2008) etnografiska studie av ungas delaktighet på en brittisk psykiatrisk 

institution visade att professionella hade skapat en alternativ innebörd av begreppet delaktighet 

som passade den tvingande agenda som är associerad med den auktoritära medicinska och 

diagnostiska kulturen inom barnpsykiatrin. De unga upplevde att de inte hade något val i fråga 
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om att delta i olika behandlingar och program på institutionen. När de väl tillfrågades menade 

de att deras åsikter endast hörsammades när de var i linje med de professionellas planer. 

Varannan månad hölls vårdplaneringsmöten med de verksamma på institutionen liksom 

föräldrar, lärare och läkarteam men de unga fick endast närvara de sista femton minuterna av 

mötet. De upplevde obehag av att närvara den sista stunden av mötet vetandes att alla redan 

hade spenderat majoriteten av tiden diskuterandes honom eller henne men de professionella 

tolkade de ungas motstånd mot att närvara vid dessa möten som brist på intresse för innehållet. 

De motiverade bristen på delaktighet med argument rörande ungas inkompetens och att det var 

för de ungas egen säkerhet och bästa. Samtidigt användes termen delaktighet frekvent av de 

professionella i samtal med ungdomarna, så till den grad att de unga förknippade begreppet 

med något negativt. LeFrançois (2008) konkluderar att det rådde brist på kunskap bland 

professionella om vad delaktighet faktiskt innebär och betonar att delaktighet även innefattar 

rätten att välja att inte delta. 

En amerikansk studie (Freundlich, et al., 2007) studerade, med kvalitativ intervju och 

fokusgrupp som metod, bland annat ungdomars upplevelser av delaktighet under vårdplanering 

och placeringsbeslut. Ungdomarnas upplevelser skilde sig kraftigt åt. En respondent menade 

att han hade fattat sina beslut själv, trots att de professionella inte alltid höll med. Andra 

upplevde att de hade varit delaktiga i vissa beslut som till exempel rörde skolgång eller arbete. 

De flesta ansåg dock att deras delaktighet var mycket begränsad eller att de inte alls blev 

lyssnade till. Som en respondent uttryckte det: ”I didn’t have a choice. […] And they kept on 

saying ‘no, no, you need a more structured place. If you could be in jail, that’s where we’d 

rather see you at’. And that hurts. […] They did whatever they wanted to” (Ibid., 70). En annan 

respondent uttryckte känslor av hopplöshet: “And really, I just stopped asking them, I stopped 

caring. Whatever they wanted to do with me, I let them do it. So, I never asked questions. 

Whatever they wanted, I did” (Ibid., 70). Även professionella som intervjuades under studien 

ansåg att unga inte gjordes delaktiga under vårdplaneringen. De menade att ungas åsikter 

generellt sett inte hörsammades och att de inte lyssnades till i tillräcklig utsträckning. 

En svensk kvalitativ intervjustudie genomförd på några av SiS behandlingsavdelningar 

(Henriksen, et al., 2008) visade att flera ungdomar upplevde att de inte var delaktiga i varken 

vårdplanering eller planering av dagliga aktiviteter och att ungdomarna upplevde ett lågt 

engagemang från professionella. Vid uppföljningsintervju ett år senare menade flera ungdomar 

att tiden på SiS inte hade bidragit till någon positiv utveckling. Uppföljningsintervjuerna visade 

dock att en del ungdomars upplevelser av de professionellas engagemang hade förändrats i 
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positiv riktning, vilket förklarades med att det kan vara en lång process att etablera en relation 

av förtroende. Henriksen, et al. (2008) fann att både ungdomar och professionella i många fall 

verkade sakna intresse av att skapa en djupare samarbetsallians med fokus på förändring av 

ungdomarnas livssituationer. En orsak till detta skulle, enligt forskarna, kunna vara svårigheter 

för professionella att balansera rollen som övervakare med behovet av att etablera en positiv 

relation till ungdomarna. Forskarna kunde utläsa ett mönster mellan de ungas upplevelse av de 

professionellas personliga engagemang och deras upplevelse av delaktighet. 

Hermodsson och Hansson (2005) undersökte upplevelser av delaktighet och bemötande 

bland unga som vårdades inom SiS. Deras studie, med enkätintervjuer som metod, innefattade 

92 ungdomar. I fråga om kontakten med sina socialsekreterare menade 32 procent att de hade 

fått säga sin mening inför placering på SiS och 30 procent upplevde att socialsekreteraren hade 

lyssnat på dem. En tredjedel av ungdomarna fick information om placeringen mer än en vecka 

innan flytt medan en fjärdedel fick veta samma dag. På frågan om hur det gick till när de 

placerades var de få som beskrev ett positivt förlopp. Flera kände sig lurade och att 

socialsekreterarna hade undanhållit information. Några ansåg dock att de hade varit med och 

påverkat sin vistelse. Ungdomarna kunde uttrycka en stark känsla av ovisshet vid placeringen. 

”I ungdomarnas beskrivningar av hur de kom till institutionerna finns flera exempel på hur 

unga människor i en svår situation är helt utlämnade. Ur ungdomarnas perspektiv verkar inte 

möjligheten att göra sin röst hörd och att kunna påverka placeringen vara så stor” (Hermodsson 

& Hansson, 2005: 27). Studien visade att ungdomarna upplevde att kontaktpersoner på 

institutionen behandlade dem respektfullt medan socialsekreterare fick negativa omdömen. 

Forskarna fann att det rådde allvarliga brister när det gällde efterlevandet av de lagstiftade 

kraven på delaktighet. 

Munro (2001) genomförde ostrukturerade intervjuer med omhändertagna barn och 

ungdomar i England angående deras upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten 

med den lokala motsvarigheten till socialtjänsten. Samtliga unga såg socialsekreteraren som en 

viktig person med stor makt över deras liv. I de fall relationen var välfungerande sågs 

socialsekreteraren som en stark bundsförvant. De flesta unga kunde minnas åtminstone en 

socialsekreterare som de hade kommit väl överens med. Socialsekreterare kritiserades dock för 

deras ibland opålitlighet i frågor som att hålla bokade tider vilket av de unga tolkades som att 

de hade låg prioritet hos socialsekreterarna. ”[…] many children are seeking a ‘more emotional, 

empathic level of interaction’, but […] the experience for many is, in contrast, an ‘almost 

technical, allegedly robotic nature of professional interventions in children's lives’” (Ibid., 
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131). Munro (2001) fann vidare att vissa ungdomar uppskattade uppföljningsmötena med 

professionella och att de upplevde att de intresserade sig för deras åsikter. För andra var det 

dock förknippat med känslor av maktlöshet och frustration. De upplevde istället att de inte blev 

lyssnade till och att mötena inte resulterade i något. Vissa unga upplevde att de tilläts påverka 

triviala beslut men att professionella inte involverade dem i frågor som verkligen spelade någon 

roll för dem, som till exempel frågor om placering eller kontakt med sin biologiska familj. 

Klagomål rörande uppföljningsmöten var vanligare bland äldre ungdomar. Munro (2001) 

menar att agerande i enlighet med ungas bästa inte bara är en fråga om goda intentioner utan 

likväl om kunskap och att professionella i större utsträckning behöver lyssna till de unga själva 

som mycket väl kan bidra med kritisk kunskap. De unga i studien hade trots allt inga 

orealistiska idéer om vad de behövde eller önskade, vare sig angående deras vårdbehov eller 

tankar om hur en bra socialsekreterare bör vara. Till exempel: ”’Someone who can talk to 

children, get to know them, take them out, and phone regularly so they keep in touch with what 

is happening’” (Ibid., 131). 

McLeod (2010) ställde i sin studie frågan om unga förväntar eller önskar för mycket av 

socialsekreterare. Hon fann nämligen att unga uttryckte en önskan om jämlikhet och 

vänskapliga relationer med sina socialsekreterare, vilket skulle kunna stå i konflikt med 

professionsetiska krav på professionell distans. McLeod (2010) fann dock, genom att analysera 

vad de unga i detalj faktiskt frågade efter, att de ungas förståelse av vad en bra socialsekreterare 

är eller skulle kunna vara är förenligt med uppfattningar om god praktik avseende socialt 

arbete. Med att socialsekreteraren bör vara en vän menade de att professionella skall ge 

känslomässigt stöd och bry sig om dem mer än att bara förhålla sig till dem som ”ett jobb”, 

lyssna på dem, vara pålitliga och handla i enlighet med vad man säger och lovar, skapa 

förtroende och vara uppriktiga. De unga såg socialsekreterarna som viktiga personer med stor 

makt över deras liv. De ansåg därför att socialsekreterare bör behandla dem som jämlikar och 

inte bara läxa upp dem. De ville inte bli bemötta på ett nedlåtande eller paternalistiskt sätt och 

de ansåg att de har rätt till delaktighet i beslut som rör dem.  

Oliver (2010: 8) granskade studier som bland annat undersökte vad unga värdesatte för 

egenskaper hos socialarbetare. Framförallt följande aspekter lyftes fram: “a willingness to 

listen and show empathy; reliability; taking action; respecting confidences, and viewing the 

child or young person as a whole person and not overly identifying a child with a particular 

problem.” Granskningen visade att unga ofta ser sin socialsekreterare som en mycket viktig 

person i deras liv men att de ofta har svårigheter att få kontakt med henne eller honom. 
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Berglund fann under sin avhandling (1998) om tvångsomhändertagna ungdomars 

identitetsskapande, en kvalitativ och longitudinell intervjustudie i Sverige, att det inte var väl 

designade behandlingsmetoder eller typen av vård som var avgörande för ungdomars livsval. 

Avgörande var istället de relationer och det bemötande som unga erfor av personer som 

upplevdes viktiga. Berglund förordar därför ett professionellt förhållningssätt som främjar ett 

gott bemötande, dialog och samarbete. ”Utan samarbete faller de bästa 

behandlingsintentioner.” (Berglund, 1998: 301). Han menar att professionella behöver sträva 

efter att utnyttja ungdomarnas konstruktiva krafter, deras kunskaper, förmågor och ständiga 

strävan att skapa identitet. Ett sådant förhållningssätt, menar han, fordrar att man överger det 

problemfixerade arbetssätt som ofta dominerar socialt arbete med ungdomar, vilket upplevs 

som förtryck och befäster asymmetriska maktförhållanden. Ett patogent och dessutom 

paternalistiskt förhållningssätt å andra sidan tillåter vuxna att handla över de ungas huvuden 

utan deras samtycke (Ibid.). Det är ett fenomen som Checkoway (2011) kallar “adultism” vilket 

han menar kan få unga att ifrågasätta deras egen legitimitet eller att internalisera 

vuxenförtrycket och de begränsningar som vuxna ålägger dem. 

 Den forskning som redogjorts för ovan visar bland annat att delaktighet främjar ungas 

välmående och positiva identitetsskapande samt leder till ökad effektivitet av insatser. Brist på 

delaktighet riskerar istället att leda till känslomässiga och beteendemässiga problem. 

Forskningen visar vidare att delaktighet är förknippat med positiva relationer och ett gott 

bemötande från professionella. Generellt kan dock konstateras att omhändertagna ungas 

upplevelser avviker från deras egna idealbilder om, såväl som lagstiftade krav på, delaktighet 

och bemötande. Unga upplever överlag allvarliga brister. De få studier som funnits vilka rör 

tvångsomhändertagna unga har dock endera inte intresserat sig specifikt för frågor om 

delaktighet och bemötande, endast studerat delaktighet i relation till vårdgivare och inte 

beslutsfattare, eller använt sig av en kvantitativ metod som kan kritiseras för att inte fullt kunna 

tillvarata ungas subjektiva upplevelser. Föreliggande studie kan således fylla en kunskapslucka 

såväl nationellt som internationellt genom att, med en kvalitativ ansats, särskilt studera 

tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med 

socialtjänsten. 
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Teori 

Denna studie genomförs inom ramen för C-uppsats på ett Socialpedagogiskt program. 

Inledningsvis presenteras under detta kapitel därmed det grundläggande perspektiv som ligger 

bakom det socialpedagogiska kunskapsfältet. Därefter diskuteras symbolisk interaktionism, 

Foucaults syn på makt liksom stämplingsteorier vilka utgör de teoretiska utgångspunkterna för 

denna studie. Slutligen definieras studiens centrala begrepp, det vill säga delaktighet och 

bemötande.  

Socialpedagogik 

Socialpedagogik kan utgöra en beteckning på dels ett metodologiskt förhållningssätt inom 

socialt arbete, den socialpedagogiska praktiken, och dels ett vetenskapligt kunskapsfält med 

kopplingar till en viss kunskaps- och människosyn (Eriksson, 2014). Nedan diskuteras 

framförallt det sistnämnda. Eriksson och Markström (2000) härleder dagens socialpedagogik 

till tre teoretiska traditioner vilka de benämner socialpedagogikens tre ben. Nedan ligger fokus 

på den ”kontinentala traditionen” (Ibid.). 

Socialpedagogiken har genom förgrundsgestalten Natorp rötter i Kants kritiska 

idealism och bygger således på en relativistisk kunskapssyn (Mathiesen, 1998). Kunskap om 

verkligheten, vilken uppstår ur erfarenheter vilka leder till idéer vilka bekräftas eller förkastas 

av erfarenheter vilka leder till nya idéer, är enligt denna filosofi aldrig mer än just idéer. 

Verkligheten är således avhängig en föränderlig kunskap varpå verkligheten likaså är 

föränderlig i en ständig skapandeprocess (Ibid.) Liksom verklighetens existens är avhängig 

förståelsen av den menade Natorp att människans existens är avhängig andra människor. Det 

är först genom mänsklig gemenskap som människan blir människa (Eriksson & Markström, 

2000). Människan existerar med andra ord endast i interaktion med andra människor. Detta 

eftersom det endast är i relation till andra som individen kan skapa förståelse om sig själv 

(Ibid.). I gemenskap formar och formas människor alltså av varandra samtidigt som de 

därigenom formar en verklighet.  

För Natorp var det således centralt att alla skulle beredas möjlighet till delaktighet i den 

samhälleliga gemenskapen (Eriksson & Markström, 2000) och detta leder vidare till den 

socialpedagogiska praktiken. Madsen (2006: 65) beskriver följaktligen socialpedagogikens 

samhälleliga uppgift och syfte som varandes ”att förebygga och lösa sociala och pedagogiska 

konflikter som kan hota den samhälleliga integrationen” och ”att utveckla sociala band mellan 

människor inbördes och i synnerhet mellan individerna och de samhälleliga institutionerna”. 
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Den socialpedagogiska praktiken har idag framförallt kommit att förknippas med arbetet med 

unga i institutioner, vilket också är intresseområdet för denna studie, även om socialpedagogik 

inte på något sätt är begränsat till detta fält (Eriksson, 2014). Eriksson (2014) har utifrån dagens 

förståelse av socialpedagogiken formulerat tre socialpedagogiska modeller; integration genom 

behandlingsinsatser på individnivå, mobilisering genom strukturella insatser på grupp- och 

samhällsnivå samt demokratisering, eller delaktiggörande, genom dialog på grupp- och 

samhällsnivå. Denna studie kan tänkas bidra med kunskap till det socialpedagogiska fältet i 

fråga om integration och demokratisering. 

Genom den ovan kortfattade redogörelsen för några av socialpedagogikens teoretiska 

grundvalar och dess praktiska konsekvenser har också den kunskaps- och människosyn som 

ligger till grund för denna studie presenterats. Häri finns stora likheter med symbolisk 

interaktionism varpå dessa idéer utvecklas nedan. 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är benämningen på ett socialpsykologiskt och sociologiskt 

perspektiv för analys av sociala fenomen som innefattar ett flertal teoretiska förgreningar men 

som alla delar vissa grundläggande antaganden (Blumer, 1969). Initialt redogörs för några av 

dessa grundläggande element vartefter fokus läggs på några särskilda teorier utifrån bedömd 

relevans för denna studie. Med följande text motiveras varför det är av intresse att studera 

tvångsvårdade ungdomars upplevelser av interaktionen med socialsekreterare samtidigt som 

en teoretisk grund för analys av sådana studier läggs fram. 

I likhet med Kants kritiska idealism utgår symbolisk interaktionism från en syn på 

kunskap som subjektiv. Människans verklighetsuppfattning är enligt detta perspektiv avhängig 

dennes definition av situationen (Trost & Levin, 2014). ”If men define situations as real, they 

are real in their consequences” (Thomas & Thomas, 1928: 572). Då allt människan varseblir 

inverkar på och omfattas av dennes definition av situationen påverkar definitionen allt den 

varseblir och eftersom människans varseblivning skiftar är likaså definitionen föränderlig 

(Trost & Levin, 2014). Utifrån en sådan förståelse finns det inte några oberoende objekt att tala 

om, kunskapen om dem är subjektiv och föränderlig. Det som kan talas om är den innebörd 

som objekten ges, vare sig de är fysiskt påtagliga eller abstrakta (Blumer, 1969). Som Thomas 

och Thomas (1928: 572) påpekar blir individers subjektiva definition verklig i och med dess 

konsekvenser, vilka helt enkelt är att de agerar efter den. Likaså menar Blumer (1969) att 

meningsskapande ska förstås som en process där den skapade meningen används och omprövas 
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som styrmedel för individens agerande. Således,  ”in order to understand the action of people, 

it is necessary to identify their world of objects” (Ibid., 11). Att studera en individs upplevelse 

är alltså att studera dennes definition av en situation och som sådan studeras en verklighet 

eftersom den ligger till grund för individens agerande. 

Meningsskapande är dock på intet sätt något som sker isolerat hos individen utan skall, 

enligt symbolisk interaktionism, förstås som en social process (Trost & Levin, 2014). Blumers 

(1969: 4-5) formuleringar utvecklar detta:  

”The meaning of a thing for a person grows out of the ways in which other persons act 

toward the person with regard to the thing. Their actions operate to define the thing for 

the person. Thus, symbolic interactionism sees meanings as social products, as 

creations that are formed in and through the defining activities of people as they 

interact”.  

Samtidigt som individens definition styr dennes agerande, är dennes agerande alltså 

aktiviteter som definierar. Detta är en social process eftersom människor är sociala varelser 

(Mead, 1934). Allt får sin mening i och genom individers samspel, likaså individen själv (Ibid.). 

Symbolisk interaktionism vilar alltså på ett  grundantagande som liknar det Natorp utvecklade 

sina teorier utifrån, det vill säga uppfattningen att ”utan socialt umgänge finns ingen människa” 

(Berg, 2015: 164). Det är nämligen först i interaktion med andra som individen kan utveckla 

en självmedvetenhet, utan ett ”du” inget ”jag” (Mead, 1934). Det är i meningsskapandet av den 

sociala respons individen mottar av sin omgivning som denne definierar vem den är (Blumer, 

1969). Och ”jaget” är, liksom den konstruerade meningen av objekt utanför individen, 

föränderligt genom att det återskapas och formas i en dynamisk process i interaktion med andra 

(Mead, 1934). Att utveckla en identitet är att se sig själv med andras ögon, att varsebli, 

begreppsliggöra, kommunicera med och agera gentemot sig själv (Blumer, 1969). Det är med 

andra ord att som subjekt kunna definiera sig själv som objekt (Mead, 1934). Mead (1934) 

förklarar detta med en uppdelning av ”jaget” i ett ”I” och ett ”me”. Hos ”I” återfinns det 

kreativa och spontana ”jaget”, subjektet som agerar och därmed formar sin omgivning och sig 

själv medan ”me” utgör den samlade minnesbilden av omgivningens sociala responser, vilka 

har internaliserats i och av ”jaget”, detta är ”jaget” som objekt (Ibid.). ”I” agerar utifrån 

definitionen av situation och sin förståelse av sig själv, vilken återfinns i ”me”. Först efter att 

”I” har agerat varseblir ”jaget” handlingen genom den sociala respons den mottar och det är 

denna erfarenhet som formar ”me” (Ibid.). Att studera en individs upplevelse av interaktionen 
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med andra är alltså inte bara att studera individens meningsskapande av objekt utanför 

individen, utan likväl av individen själv.  

För detta interaktionella meningsskapande, genom vilket individen definierar sin 

omgivning och sig själv, är språket centralt (Mead, 1934). Utan ett språk, inga tankar (Ibid.) 

Först när människor delar ett språk med varandra, det vill säga när gester, ord, ljud, bilder och 

så vidare blir symboler i bemärkelsen att samma betydelse delas av andra, kan de kommunicera 

meningsfullt (Ibid.). Med hjälp av symboler får sociala objekt (varseblivna handlingar och ting) 

en gemensam mening vilka används för att sortera, ordna och klassificera världen (Trost & 

Levin, 2014). Denna samsyn kring meningen av sociala objekt skapas i den 

socialisationsprocess individen genomgår då den föds in i ett socialt sammanhang och genom 

interaktion med sin omgivning lär sig hur att definiera situationen (Mead, 1934). Med symboler 

skapar människor den sociala ordning, med normer och regler, som organiserar deras samvaro 

och som utgör ett samhälle (Trost & Levin, 2014). Sociala ordningar, liksom alla sociala objekt, 

är processer vilka återskapas och upprätthålls i interaktionen mellan individer (Mead, 1934). 

Samhället, enligt symbolisk interaktionism, existerar alltså endast i en gemensam föreställning 

om det (Trost & Levin, 2014). Så slutligen, att studera en individs upplevelse av interaktionen 

med andra är alltså inte bara att studera individens meningskapande av den unika situationen, 

de andra och sig själv. Det är likväl att studera hur den sociala ordningen återskapas och 

upprätthålls. 

Ovanstående utgör ett försök att redogöra för några av de grundläggande elementen i 

symbolisk interaktionism. Samtidigt argumenteras för relevansen av studiet av individers 

subjektiva upplevelser av interaktionen med andra. Nedan diskuteras teorier som bedömts 

särskilt intressanta för studiet av tvångsvårdade ungdomars upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten. 

Makt och vetande   

Utifrån symbolisk interaktionism definieras individer och samhällen som föränderliga sociala 

produkter vilka skapas och formas med hjälp av symboler i interaktion. Mead ska ha sagt: ”the 

individual is no thrall of society. He consitutes society as genuinely as society constitutes the 

individual” (Mead, 1934: xxxiii). Samtidigt gäller, som redan konstaterats, att individen 

socialiseras in i ett socialt sammanhang med normer och regler under ständig omförhandling. 

Denna process är inte fri från konflikt utan tvärtom, makt är allestädes närvarande (Foucault, 

2003). Och som nedanstående diskussion ska visa kan de facto något som liknar trälskap, om 
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än i mindre traditionell bemärkelse, binda individer vid symboler som begränsar individens 

möjligheter till delaktighet i den samhälleliga gemenskapen. 

Enligt Foucault ska makt inte förstås som något individer eller grupper kan erövra och 

besitta utan som en överhängande kraft i alla sociala relationer (Lindgren, 2015). Det är inte en 

kraft som tillämpas gentemot någon eller några som ett tvång, utan ”den omger dem, den sprids 

genom dem, den stöder sig på dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn 

mot det grepp den har om dem” (Foucault, 2003: 32). Enligt Foucault ska makt förstås som en 

produktiv kraft, ”en neutral kapacitet att verka, påverka och förändra” (Lindgren, 2015: 360). 

Makt producerar vetande och vetande ”förutsätter och utbildar ett maktförhållande” (Foucault, 

2003: 33). I detta sammanhang talar Foucault om diskurser som samlade definitioner vilka för 

stunden och i ett visst sammanhang, utifrån gällande maktförhållanden, utgör ett giltigt vetande 

om någonting (Lindgren, 2015). Diskurser återskapas och upprätthålls i sociala relationer 

genom att regler, normer och värderingar internaliseras i, för att använda termer från symbolisk 

interaktionism, ”me”. När sådana normer inte efterlevs är det således själen, eller ”jaget”, och 

inte handlingen i sig som är föremål för korrektion och sanktioner (Foucault, 2003). 

Hittills har individens och samhällets blivande diskuterats på ett allmänt plan och enligt 

Foucualt (2003) är det processer förknippade med makt. Framöver riktas fokus mer specifikt 

till denna studies intresseområde, nämligen samhällets försök att återsocialisera individer som 

anses avvika från gällande normer och värderingar. 

Stämpling och stigma 

Det har redan konstaterats att det, enligt symbolisk interaktionism, inte finns någon objektiv 

verklighet att tala om, människans kunskap om den är föränderlig och skapas genom 

definitionsprocesser i interaktion mellan individer. Stämplingsteorin ser följaktligen inte 

avvikande beteende som en individuell egenskap utan som en relationell process (Berg, 2015). 

Ett beteende kan nämligen inte vara avvikande i sig självt. Det kan endast definieras som 

avvikande i relation till något annat, något som anses normalt (Ibid.). Som konstaterades ovan, 

med hjälp av Foucault, präglas definitionsprocesser av maktförhållanden. Vissa definitioner 

vinner fotfäste som förklaringsmodeller framför andra. Människor skapar normer och regler 

kring mänskligt beteende utifrån vilka de kategoriserar sig själva och andra (Goffman, 2014).  

När någon uppvisar egenskaper som upplevs oförenliga med gällande normer för hur 

någon bör vara reduceras denne i omgivningens medvetande ”från en fullständig och vanlig 

människa till en kastmärkt, en utstött människa. Att stämplas på det sättet innebär ett stigma…” 
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(Goffman, 2014: 10).  Avvikande beteende är således ”inte en egenskap hos den handling som 

personen begår utan en följd av att andra tillämpar regler och sanktioner på en ’överträdare’. 

Avvikare är den som etiketten framgångsrikt har placerats på, avvikande beteende är ett 

beteende som människor betecknar på det sättet” (Becker, 2006: 23). Att en etikett 

framgångsrikt har placerats på någon innebär att individen har internaliserat denna definition 

och identifierar sig med den (Berg, 2015). Stämplingsprocessen leder således till ”en 

uppfattning om permanent avvikelse, som omfattas av både personen själv och dem som omger 

honom” (Berg, 2015: 174). Att en individ stämplas som avvikare innebär att den förknippas 

med vissa icke önskvärda egenskaper samtidigt som den definieras som tillhörandes en viss 

kategori människor utifrån dessa egenskaper (Becker, 2006). Individen kan därmed förknippas 

med egenskaper som denne inte nödvändigtvis uppvisar men som förknippas med kategorin. 

Och dessa egenskaper tenderar att bli den allenarådande förklaringsmodellen för individens 

agerande (Goffman, 2014). Om en person så skulle motsätta sig något som denne upplever som 

en orättvis etikett genom att göra motstånd mot omgivningens stämplande behandling finns en 

överhängande risk att omgivningen skulle uppfatta det som en bekräftelse på personens 

avvikande egenskaper och som ytterligare motiv för särbehandling (Goffman, 2014).  

När en person väl  identifierar sig som avvikare är inte längre den omedelbara närvaron 

av det ”normala” nödvändig för att påvisa dennes stigma; ”i själva verket kan självhatet och 

den nedsättande synen på det egna jaget dyka upp även när det bara rör sig om ett spel mellan 

honom och hans spegelbild” (Goffman, 2014: 15). Med en internaliserad bild av sig själv som 

avvikare tillhörandes en viss kategori tenderar individen att söka sig till gemenskaper med 

andra som delar denna kategoritillhörighet (Becker, 2006). Här utvecklas så kallade subkulturer 

genom skapandet av alternativa förklaringsmodeller, den avvikande livsstilen omdefinieras 

som riktig och sann medan det normala framställs som icke önskvärt (Ibid.) 

Stämplingsprocessen exkluderar således individen från de normalas sfär (Goffman, 2014), från 

möjligheten att på lika villkor delta i de sociala gemenskaper som skulle kunna omdefiniera 

individens situation och leda till att invididen omdefinierar sig själv (Trost & Levin, 2014). 

Individen hamnar i en avvikelsespiral (Goldberg, 2010). Hon blir på sätt och vis sin egen 

”jagets” träl. Men, vad och hur människor definierar något är, vilket redan konstaterats, 

föränderligt vilket leder tillbaka till Natorps förståelse av socialpedagogikens uppdrag; att 

möjliggöra individens delaktighet i den samhälleliga gemenskapen. 
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Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan, utifrån ovanstående teoretiska diskussion, definieras som 

möjligheten för en individ att delta i och påverka definitionsprocesser som syftar till 

meningsskapande av individen och dennes omgivning. ”Youth participation is a process of 

involving young people in the institutions and decisions that affect their lives” (Checkoway, 

2011: 341). Delaktighet förstås då som en förutsättning för lärande och utveckling och därmed 

som en förutsättning för ett positivt identitetsskapande (Evans & Prilleltensky, 2007). 

”Therefore, participation is not an end in itself, but a process by which the lives of young people 

can be improved” (ten Brummelaar, et al., 2016: 3). I denna studie appliceras begreppet på 

definitionsprocesser i interaktion mellan socialsekreterare och ungdomar som är akutplacerade 

på särskilda ungdomshem. Intresset för studien är hur ungdomarna upplever att de har och har 

haft möjlighet att vara delaktiga i definitionen av deras behov av stöd samt planering och beslut 

rörande nuvarande och framtida placering och vårdplanering. I detta sammanhang har Shiers 

(2001) modell för analys av ungas delaktighet funnits särskilt användbar då den, genom att 

gradera olika nivåer av delaktighet i fem steg med ökande grad av autonomi, kan underlätta att 

synliggöra om och i så fall hur delaktighet tar sig uttryck. Den tredje nivån utgör minimikravet 

enligt svensk lagstiftning (SoL; LVU) och FN:s barnkonvention (UNICEF, 1989). Ett 

grundläggande krav, men som inte i sig innebär något mått av delaktighet är att den unge är 

informerad om frågor som rör denne (Shier, 2001). Nedan redovisas, något förenklat, de fem 

nivåer av delaktighet som Shier (2001) definierar: 

1. Unga blir lyssnade på 

Om den unge själv tar initiativ till att uttrycka sin åsikt så lyssnar ansvariga vuxna. Om den 

unge inte tar ett sådant initiativ vidtar de vuxna heller inga åtgärder för att inhämta den unges 

inställning. 

2. Unga ges stöd i att uttrycka sina åsikter 

Då det kan finnas många hinder för unga som har åsikter att uttrycka dessa inför vuxna innebär 

denna nivå att den unges inställning inhämtas aktivt genom uppmuntran och hjälp för att 

överkomma eventuella barriärer som hindrar denne från att göra sin röst hörd.  

3. Hänsyn tas till ungas åsikter 
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Den unges åsikter tas i beaktning och tillmäts betydelse vid beslutsfattande. Beslut motiveras 

och förklaras så att den unge förstår, särskilt om besluten går emot den unges vilja. Vid sådana 

fall hjälper vuxna den unge att hitta alternativa vägar att uppnå sina mål. 

4. Unga är involverade i beslutsprocesser 

Denna nivå innebär en övergång från konsultation till den unges aktiva deltagande vid 

planering och beslutsfattande. Det innebär att den unge är närvarande när beslut fattas även om 

det fortfarande är de vuxna som ansvarar för processen och de slutliga besluten. 

5. Unga delar makt och ansvar 

Vuxna delar makt och ansvar lika med den unge. Den unges röst väger lika tungt som vuxnas 

och delar därför ansvaret även om beslut faller mindre väl ut. Detta är således en nivå som inte 

nödvändigtvis alltid är lämplig att sträva efter och kräver noggranna övervägningar av för- och 

nackdelar. 

Bemötande 

När det i denna studie talas om bemötande är utgångspunkten en idealbild av professionellt 

bemötande som syftar till att möjliggöra delaktighet och goda relationer. Ett professionellt 

bemötande bör nämligen ”skapa ett stämningsläge av öppenhet, tydlighet och förtroende, som 

ger bra förutsättningar för en konstruktiv relation” (Blennberger, 2005: 174). Ett gott 

bemötande förstås som en förutsättning för delaktighet (Cavet & Sloper, 2004) och därmed 

som en förutsättning för att bryta avvikelsespiraler. ”Goda skäl och positiva val kan aldrig 

tvingas fram, de skapas i goda möten” (Berglund, 2000: 265). När bemötande diskuteras syftas 

främst på det personbemötande som ges i det direkta mötet mellan professionell och klient. Ett 

gott professionellt bemötande innebär, enligt Blennberger (2005) bland annat följande 

aspekter: respekt (hänsyn, artighet, saklighet och tydlighet), jämlikhet, vänlighet, tillit, 

uppmärksamhet (intresse och lyhördhet), stöd och uppmuntran, tröst samt konfrontation och 

kritik (i en empatisk anda förenlig med övriga aspekter). Till begreppet knyts även vissa 

aspekter av det som Blennberger (2005: 173) benämner institutionsbemötande, i detta fall 

framförallt tillgänglighet och i vilken utsträckning socialsekreteraren tar initiativ till kontakt 

med ungdomen.  

Det kan anses självklart men bör ändå klargöras att professionella alltid är ansvariga 

för sitt bemötande (Blennberger, 2005). I en i grunden asymmetrisk relation där 

socialsekreteraren har tolkningsföreträde och särskilt när det är fråga om barn och unga (Skau, 
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2007) är det den professionella som ansvarar för att, med ett gott bemötande, möjliggöra ett 

gott samarbetsklimat och få till stånd en delaktighetskultur som kan främja ungdomarnas 

utveckling. Detta är ”det asymmetriska ansvarets logik” (Trondman, 2003). ”Att vara vuxen är 

att stå under tvånget att leva upp till en viss handlingslogik: att i omtanke och handling bevisa 

det asymmetriska ansvaret för barn och ungdomar” (Ibid., 96).  

I denna studie förknippas ett gott bemötande med det socialpedagogiska 

förhållningssätt som Berglund (2000: 272) benämner ”upptäcktens väg” vilken ”efterfrågar 

elementära, vardagsmänskliga drag i professionellt bemötande, drag som lyhördhet, respekt, 

optimism, vänlighet och humor”. Det vill säga ”att bemöta människor som människor och att 

konstruktivt utnyttja situationer och människors egna resurser som kraftkälla till förändring” 

(Ibid., 272). En motpol till det goda salutogena bemötande som här beskrivs är ett som kan 

betecknas ”byråkratisk moralism”, vilket innebär en distanserad och anklagande hållning 

gentemot klienten (Blennberger, 2005: 174). Ett sådant förhållningssätt är mer i linje med det 

Berglund (2000) benämner "bevisets väg” vilken med sin diagnostiska kultur riskerar att direkt 

motverka delaktighet.  

”Stämpling och institutionalisering kan medföra värre störningar i människors liv än 

tillfälliga livssvackor eller eventuella defekter ska behöva leda till. Riskerna med 

överdriven etikettering är att barn alltför drastiskt utdefinieras och remitteras från de 

vanligas hägn och att man börjar hantera dem som om de var ’annorlunda människor’” 

(Berglund, 2000: 257). 
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Metod 

Intresset för studien är tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och 

bemötande i kontakten med sina socialsekreterare. Då detta rör ungdomars subjektiva 

upplevelser, och eftersom ”ungdomar är experter på att vara ungdomar oavsett vad andra 

tycker” (Checkoway, 2011: 341, vår översättning), har den kvalitativa forskningsintervjun 

valts som metod. Syftet med denna metod är att söka ”förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale & Brinkmann, 2014: 17). 

Under detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga under genomförandet av studien. Vi 

redovisar hur vi fått tillträde till informanter och hur vi har framställt och använt oss av 

intervjuguide. Vi diskuterar intervju- och analysprocessen samt etiska frågor och 

ställningstaganden. Slutligen förs en diskussion kring möjliga brister och styrkor med vald 

metod.  

Urval och tillträde 

Kriteriet för att delta i studien var att ungdomen skulle vara mellan 15 och 21 år samt vara 

akutplacerad på ett särskilt ungdomshem enligt LVU och således ha erfarenhet av kontakt med 

socialtjänsten i samband med tvångsomhändertaganden. Ålderskriteriet bestämdes delvis för 

att förenkla inhämtande av samtycke men berodde framförallt på etiska överväganden. En av 

författarna av denna studie hade ett år tidigare genomfört en längre VFU-period på en 

akutavdelning på ett särskilt ungdomshem och sedan dess varit timanställd på avdelningen. När 

idén till studien började ta form kontaktades institutionschef och metodutvecklare på samma 

institution, som efter presentation av studien i form av ett PM gav godkännande för 

genomförande av studien på institutionen. Vi siktade initialt på mellan 6-8 intervjuer. I strävan 

efter delaktighet och ett gott bemötande ansåg vi det viktigt att samtliga ungdomar på de 

avdelningar vi besökte skulle erbjudas deltagande i studien. Vi beslöt därför att initialt kontakta 

en avdelning för att sedan vid behov gå vidare till ytterligare en avdelning och så vidare. Vi 

övervägde för- och nackdelar i fråga om att vända oss till den avdelning som en av oss var 

timanställd på. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det vid kvalitativa studier inte 

nödvändigtvis är en nackdel om informanten och intervjuaren utvecklar en relation utan att det 

snarare kan främja ett klimat där informanten kan känna sig bekväm med att dela sina 

upplevelser. Vi beslöt därför att initialt kontakta denna avdelning som uteslutande tar emot 

icke-skolpliktiga, det vill säga 15-21 åriga, pojkar. 
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Informerat samtycke 

I fråga om samtycke har vi gjort samma bedömning som Hermodsson och Hansson (2005) 

gjorde i samband med deras intervjustudie på SiS, det vill säga att vårdnadshavares samtycke 

inte är nödvändigt för ungdomar över 15 år då de juridiskt har processbehörighet, enligt SoL 

och LVU, och rätt att själva eller genom ombud föra sin talan i en rättegång. En sådan 

bedömning är även i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer (2017).  

För presentation av oss och studien samt inhämtande av samtycke spenderade vi en dag 

på avdelningen, umgicks med ungdomarna och var på så vis tillgängliga för frågor. Vi erbjöd 

var och en enskilda presentationer och lät ungdomarna själva bestämma om, när och hur de 

ville samtala med oss. De informerades, med stöd av ett informationsblad (se Bilaga 1), om det 

allmänna syftet med studien, hur vi avsåg att gå tillväga och var särskilt tydliga med att 

förmedla att deltagande var frivilligt och att de kunde dra sig ur under studiens gång. Vi 

förklarade att all information skulle avidentifieras och underströk att varken socialtjänsten, SiS 

eller någon annan förutom intervjuarna skulle kunna ta del av materialet i annan form än den 

slutliga uppsatsen och en eventuell vetenskaplig artikel där ingen skulle kunna utläsa vem som 

varit med eller vem som sagt vad. Vi informerade även om deras möjligheter att i efterhand 

välja att vi inte skulle ta med något särskilt som framkommit under intervjun. Vi informerade 

om att vi hade önskemål om att spela in samtalet på diktafon men att det var upp till ungdomen. 

Vi erbjöd även att boka tolk via telefon åt de ungdomar som inte hade svenska som modersmål, 

en metod som används under kontaktmannasamtal och socialtjänstmöten på avdelningen.  

Vi inhämtade deltagarnas samtycke genom att ungdomarna fick skriva under 

informationsbladet. Efter presentationen fick ungdomarna betänketid då intervjuerna 

schemalades veckan därpå. De uppmuntrades att på nytt läsa igenom informationsbladet som 

de fick med sig och gärna tillsammans med personal på avdelningen.  

I kontakt med avdelningen inför inplanerat besök för presentation fick vi information 

om att en ungdom var på väg att slussas ut. Avdelningsföreståndaren menade att ungdomen 

troligen kunde bidra med värdefull kunskap och vara intresserad av att delta i studien. Vi tog 

därför en tidig kontakt med ungdomen. Han valde att delta och vi genomförde intervjun innan 

vi gick ut på avdelningen för att inför övriga ungdomar presentera oss och vår studie. 

Ungdomen fick givetvis samma information som övriga ungdomar och likaså betänketid 

genom att information gavs några dagar innan genomförandet av intervjun. 
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Totalt tillfrågades nio pojkar om medverkan vilka utgjorde samtliga ungdomar 

placerade på avdelningen vid tillfället för studien. Av dessa tackade initialt sju ja till 

medverkan. En ungdom valde dock att vid tid för inplanerad intervju dra sig ur. De sex 

intervjuerna bedömdes efter transkribering, med avseende på uppskattad kvalitet och längd, 

vara tillräckligt uttömmande för besvarandet av forskningsfrågorna. Vi presenterade således 

aldrig studien på någon annan avdelning. 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (se ”Bilaga 2”) var i grunden semistrukturerad med tre övergripande teman 

utöver några få korta inledande frågor om ungdomen och dennes erfarenheter av SiS, 

socialtjänsten och eventuella andra placeringar och insatser:  

1. kontakten med socialtjänsten inför aktuell placering, 

2. kontakten med socialtjänsten under placeringen, och 

3. socialsekreteraren och upplevelsen av dennes bemötande.  

Intervjuguiden baserades på vår förförståelse från såväl erfarenheter från arbete med 

tvångsvårdade ungdomar som tidigare forskning och teorier kring begreppen delaktighet och 

bemötande vilka vi redovisar under motsvarande rubriker i teorikapitlet. Kvale och Brinkmann 

(2014) påpekar att en bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen men 

samtidigt vara dynamiskt utformad och söka stimulera en positiv interaktion, hålla samtalet 

flytande och få intervjupersonerna att tala om sina erfarenheter och upplevelser. De tre teman 

bestod således av en eller flera huvudfrågor med ett flertal möjliga uppföljningsfrågor.  

Genomförande av intervjuer 

Vid de enskilda intervjutillfällena fick ungdomarna återigen samma information som vid 

presentationen av studien. Ungdomarna informerades om att de fick berätta så mycket eller lite 

de ville, om rättigheten att välja att inte svara på frågor samt att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Intervjuerna genomfördes enskilt i avdelningens besöksrum eller hobbyrum. En av 

intervjuerna genomfördes på ungdomens önskemål i ett samtalsrum med anslutning till 

ungdomens bostadsrum. Intervjuerna har genomförts ostört. En intervju genomfördes av en av 

författarna på egen hand. Under övriga intervjuer närvarade ungdomen och de två författarna. 

Två ungdomar önskade tolk. Tolktjänsten som bokades av avdelningen tillhandahölls av 

Semantix. En av dessa ungdomar utnyttjade dock aldrig tolken under intervjun även om denne 

fanns tillgänglig via telefon under hela samtalet. När båda författarna har medverkat  har vi 
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turats om att leda intervjun. Den som inte har lett har i huvudsak antecknat och följt samtalet 

för att ibland flika in. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon med ungdomarnas tillåtelse 

och i de fall det ansågs relevant har icke verbala uttryck noterats i anteckningsblock. 

Under intervjuerna använde vi oss av bekräftande och responderande samtalsteknik 

vilket främjar ett gott och tillåtande samtalsklimat (Eide & Eide, 2006). Vi strävade efter att i 

så stor utsträckning som möjligt använda oss av öppna frågor med målet att främja ett fritt 

berättande och att ungdomen skulle ha möjlighet att i viss mån påverka vad samtalet kom att 

fokusera på (Munro, 2001). Slutna, och ibland ledande, frågor kan dock skapa reliabilitet 

genom att användas för att pröva tillförlitligheten i respondentens svar och verifiera 

intervjuarens tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). Slutna och ledande frågor har därför ibland 

använts för att säkerställa att vi uppfattat informationen korrekt. Intervjuguiden har inte styrt 

samtalet, det har ungdomarna gjort. De har i hög utsträckning berättat fritt varpå vi har flikat 

in med frågor för att söka förtydliganden eller fördjupningar av ungdomarnas berättelser och 

för att hålla samtalet flytande. Frågorna i intervjuguiden har heller inte ställts ordagrant utan 

har snarare använts som en checklista och hjälpt oss att få en överblick över vilka ämnen som 

berörts och inte. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjufrågor bör vara korta, enkla att 

förstå och befriade från akademisk jargong samt uttryckas i intervjupersonernas vardagsspråk. 

Vi har strävat efter att formulera frågorna så enkelt som möjligt men undvikit att under 

intervjun använda ungdomarnas ”språk” då det antagligen hade upplevts krystat och konstlat 

av såväl intervjuare som informant.  

För att skydda ungdomarnas integritet och leva upp till forskningsetiska krav om 

konfidentialitet och anonymitet har intervjumaterialet hanterats och förvarats säkert, det vill 

säga lokalt hos författarna och aldrig på servers eller över nätverk. Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant där även icke-verbala uttryck såsom till exempel suckar och skratt 

noterats liksom anteckningar om kroppsspråk såsom till exempel leenden och gester. Under 

transkriberingen avidentifierades allt material. Efter transkribering raderades 

intervjuinspelningar och anteckningar som innehöll någon information om individ, avdelning 

eller institution.  

Analysmetod 

Vi har analyserat materialet i Nvivo 11 med utgångspunkt i Brauns och Clarkes (2006) 

definition av tematisk analys. Då forskningsfrågorna kan förstås som relativt snäva i att de 

särskilt fokuserar på teoretiska begrepp som delaktighet och bemötande har den teoretiska 
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bakgrunden i hög utsträckning styrt såväl utformande av intervjuguide som den analytiska 

processen. Vår analysmetod är därmed att förstås som deduktiv i det att teorier fått vägleda 

analysen. Vi har strävat efter att dels förstå hur och i vilken utsträckning ungdomarna upplever 

bemötande och delaktighet i relation till vår teoretiska definition av dessa begrepp. Under 

denna process har analysen fokuserat på det uttalade, så kallade ”semantiska teman” (Ibid.), 

och inneburit ett begränsat tolkningsarbete. Vi har också försökt förstå hur ungdomarna menar 

att dessa upplevelser påverkar dem. Detta har inneburit en högre grad av tolkningsarbete och 

fordrat att vi sökt underliggande meningar i ungdomarnas uttalanden, så kallade ”latenta 

teman” (Ibid.). 

Då intervjuer och transkribering genomfördes i ett tidigt skede av studien har 

analysprocessen pågått parallellt med författandet av uppsatsen. Vi har läst igenom och kodat 

var för sig och löpande diskuterat och jämfört sinsemellan för att gå tillbaka och revidera koder 

och teman tillsammans. Vi har strävat efter att identifiera samband i ungdomarnas berättelser i 

sökandet efter hur de som grupp upplever delaktighet och bemötande i kontakten med 

socialtjänsten men vi har samtidigt intresserat oss för ungdomarnas unika erfarenheter och 

upplevelser vilket har påvisat skillnader i såväl deras erfarenheter som deras tolkningar av 

dessa. Vår förhoppning har varit att förmedla dessa ungdomars röster. Vi har således strävat 

efter att lämna stort utrymme åt det unika och individuella.  

Etiska frågor kring forskning med ungdomar under tvångsvård 

Vi ser det inte bara som etiskt försvarbart att studera tvångsvårdade ungdomars upplevelser av 

kontakten med socialtjänsten, utan som en skyldighet. Det är i regel fråga om ungdomar som 

upplever exklusion på flera nivåer i samhället och som för stunden vårdas under tvång på låsta 

eller låsbara avdelningar utan kontakt med omvärlden annat än genom möjligen begränsade 

telefonkontakter och besök. ”Ungdomar i tvångsvård är utsatta. Det är därför särskilt angeläget 

att studera hur just denna grupp upplever sina relationer till personal och möjligheter att komma 

till tals och påverka vårdsituationen” (Hermodsson & Hansson, 2005: 85). I ett tidigt stadie 

diskuterades och övervägdes konsekvenser av studien såväl mellan författarna som i samråd 

med ansvariga på berörd institution. Därefter inhämtades formellt godkännande för 

genomförandet av studien från handledare på Högskolan Väst. Vi har haft som utgångspunkt 

och genomgående strävat efter att uppfylla individskyddskravet, det vill säga att inte utsätta 

ungdomarna för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Samtidigt har vi sett 

till forskningskravet, det vill säga vilken skada deltagarna kan lida kontra det vetenskapliga 

värde som deras deltagande i studien kan ge (Vetenskapsrådet, 2017). Vi är övertygade om att 
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nyttan av studien, såväl för de medverkande ungdomarna som för samhället i stort, överstiger 

möjliga risker som studien inneburit. De frågor som denna studie berör lever ungdomarna trots 

allt med varje dag. Därför menar vi att det är ett stort etiskt problem att tvångsvårdade 

ungdomar inte får komma till tals i större utsträckning såväl i forskning som i utvärdering och 

utveckling av socialtjänstens arbete med denna grupp. Att fråga om deras upplevelser, att 

lyssna utan att avbryta tills de själva väljer att sätta punkt är att visa respekt och omtanke. På 

så vis tror även vi att vårdmottagare kan ”dra nytta av att sätta ord på sin 

självmedvetandeprocess inför en neutral part” (Abrams, 2006: 64, vår översättning).  

Med det sagt har det varit av största vikt att skydda ungdomarna från skada och 

kränkning. Vi satte tillsammans med personal på berörd avdelning upp en plan för eventuella 

fall då deltagare eller vi som intervjuare skulle uppleva att det fanns en risk för att ungdomarna 

skulle ta skada. Intervjun skulle rundas av på ett respektfullt sätt och stöd från personal på den 

aktuella avdelningen skulle erbjudas ungdomarna. För att säkerställa att studien genomfördes 

i enlighet med gängse etiska krav (Kvale & Brinkmann, 2014) har vi lagt stor vikt vid 

transparens och tydlighet i kontakten med ungdomarna. Design av intervjuguide gjordes med 

särskild hänsyn till ungdomarnas utsatta situation, genom att till exempel undvika 

formuleringar som hänvisade till känslor och istället hänvisa till tankar och åsikter. 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som typiskt rymmer en tydlig maktasymmetri 

mellan forskare och informant (Kvale & Brinkmann, 2014). I vårt fall har denna obalans 

förstärkts genom att det varit fråga om tvångsvårdade unga (Munro, 2001). Vi har därför strävat 

efter att bemöta ungdomarna med respekt och lyhördhet såväl under presentation av studien 

som under intervjuerna.  

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att kunskap som produceras genom intervju är 

avhängig relationen mellan intervjuare och intervjuperson och beroende av intervjuarens 

förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och trygg nog att dela 

erfarenheter och upplevelser. Vid presentationstillfället och under veckan därpå, emellan 

intervjuer, rörde vi oss på avdelningen tillsammans med ungdomarna. På så sätt var vi 

tillgängliga för frågor och funderingar kring studien. Samtidigt skapade vi relationer till 

ungdomarna. Vi har på ungdomarnas initiativ umgåtts med dem, spelat Yatzy och pingis, även 

med de som valde att inte delta i studien. Ungdomarna har varit delaktiga i beslut rörande när 

och var intervjuerna har ägt rum. Vid några inbokade intervjuer har vi fått ställa in då 

ungdomen för stunden varit trött eller haft huvudvärk. Vi har då erbjudit en annan tid för 

intervju och intervjun har till slut genomförts när ungdomen har önskat. Flera inbokade 
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intervjuer har startat senare än planerat då vi inte har velat avbryta ungdomens aktivitet eller 

samtal på avdelningen. Vi har då avvaktat och inväntat ett tillfälle då ungdomen själv har tagit 

initiativ eller genom kroppsspråk bjudit in oss. De har även i stor utsträckning styrt vad 

intervjuerna kommit att fokusera på. Således är ingen intervju den andra lik även om samtliga 

intervjuer har handlat om ungdomarnas erfarenheter av delaktighet och bemötande i kontakten 

med socialtjänsten.  

För att främja autonomi och som ett led i att bedriva etisk forskning har vi inte studerat 

ungdomarnas journaler eller inhämtat uppgifter från andra än deltagarna själva under 

intervjuerna. Deras åsikter och uttalande presenteras således fritt från professionellas 

uppfattningar och tolkningar av dem och deras liv. Vid presentation av resultatet har vi av 

samma orsak strävat efter att lämna stort utrymme åt ungdomarnas egna röster och presenterar 

våra analyser separat.  

Metodologisk diskussion 

De relationer som uppstått genom samspel och närvaro på avdelningen kan ha haft betydelse 

för intervjuerna. Utan de relationer som skapats under presentationsdagen och under en av 

författarnas möten med ungdomarna genom arbetet, kan vår tillgång till informanter ha 

begränsats. Vi har strävat efter att bli betraktade som empatiska och omtänksamma forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2014) vilket vi tror kan ha underlättat när vi tillsammans med 

ungdomarna utforskat deras erfarenheter av kontakten med socialtjänsten. Av de ungdomar 

som deltog i studien hade en av oss redan, i olika utsträckning, träffat och samtalat med alla 

utom en genom arbetet. Det kan samtidigt ha inneburit viss bias (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det kan ha gjort att de inte känt sig helt trygga i att berätta vad som helst eller i värsta fall 

påverkat det ungdomarna har berättat. Ungdomar har dock delat tankar som antagligen inte 

hade kommit fram på vare sig möten med socialtjänsten eller i samtal med personal på 

avdelningen och i vissa sådana fall har de påpekat vårt avtal om konfidentialitet. 

Utifrån ungdomarnas respons under såväl presentation och genomförande av intervjuer 

verkar de ha tyckt att ämnet varit viktigt att belysa. Flera uttryckte att de uppskattade initiativet. 

Ungdomarna var mycket generösa i att dela med sig av sina erfarenheter och berättelser. De 

var ofta väldigt detaljerade och uppfattades som måna om att vi skulle förstå och kunna sätta 

oss in i deras situation. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar att uppvisande av empati från 

intervjuare kan leda till att intervjupersonen delar upplevelser och känslor som han senare inser 

att han borde hållit för sig själv. Ett alltför empatiskt förhållningssätt kan resultera i att 
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intervjuaren i för hög utsträckning identifierar sig med respondenten, vilket kan göra att 

intervjupersonen framställs i ett allt för gynnsamt ljus. Samtidigt påtalar de att empati är att 

försöka förstå vad ens intervjupersoner har upplevt. Vi har strävat efter att visa empati utan att 

visa eller känna sympati. Vi har undvikit att hålla med eller uttrycka egna åsikter även på 

direkta frågor om vad vi har ansett och istället svarat att man kan tänka olika eller att vi är 

intresserade av ungdomens egna tankar och åsikter. Vi har strävat efter att vara oss själva i 

mötet med ungdomarna och respekterat deras sätt att vara vilket vi tror har gynnat ett öppet 

och tillåtande samtalsklimat. Stundtals har vissa ungdomar använt sig av en jargong som av 

vissa nog skulle kunna uppfattas som tuff och ordval som skulle kunna upplevas som stötande 

eller till och med, i en reaktion av ”moralisk panik” (Lalander & Johansson, 2017: 50), som 

”bevis” på ungdomarnas påstådda avvikaridentiteter (Goffman, 2014). Samtidigt kan språket 

förstås som ett av få motståndsmedel fortfarande tillgängliga för dessa ungdomar under 

tvångsvård, något som kan generera känslor av att vara kapabel att opponera sig och säga emot 

(Lalander & Johansson, 2017). Ungdomarnas språkbruk skulle kunna vara uttryck för motstånd 

mot eventuella stämplingsprocesser (Goffman, 2014). ”Den vuxna generationen, för att skapa 

bättre möjligheter för ungdomar att hantera sina existentiella problem och orienteringsförsök, 

bör försöka förstå ungdomars kulturer och de symboler som ingår i dessa” (Lalander & 

Johansson, 2017: 39). Vi har därför respekterat ungdomarnas sätt att uttrycka sig och ständigt 

strävat efter att försöka förstå den bakomliggande meningen.  

Kvale & Brinkmann (2014) påpekar att det inte finns särskilt många strukturerade eller 

standardiserade procedurer för utförandet av en kvalitativ intervju och att de flesta 

metodbesluten därför måste fattas på plats under intervjun. Vid intervjuerna har det således 

ställts krav på oss som forskare att med känslighet avgöra hur långt vi har kunnat gå i frågorna. 

Att ha varit två intervjuare har underlättat detta. Det har även minskat risken att vi har gått för 

hastigt fram och förbisett något viktigt. Samtidigt har risken att färgas av ungdomarnas 

situation varit påtaglig under intervjuerna. Det har ställt krav på en medvetenhet om våra roller 

som intervjuare och behovet av att upprätthålla en professionell distans (Kvale & Brinkmann, 

2014). Ungdomarna har ibland gett uttryck för starka känslor. Vid ett tillfälle uttryckte en 

ungdom stor frustration över hur han upplevde sig vara bemött av socialtjänsten. Han uttalade 

då tankar om att begå allvarliga våldsbrott när han väl skrivs ut från SiS. Vi kände då ett behov 

av att för en stund lämna rollerna som intervjuare. Vi tog en paus, försökte stötta ungdomen i 

hans känslor av vanmakt och uppmuntrade honom att söka finna mer konstruktiva strategier 

för hanterandet av sina känslor. Vi bedömde i stunden att det hade varit oetiskt att vidhålla en 
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strikt intervjuare-informant relation och inte bemöta allvaret i ungdomens uttalanden. Vi 

bedömde efter en kort paus att vi kunde återuppta intervjun.  

En annan av intervjuerna stack ut från övriga genom att ungdomen upplevde 

svårigheter i att förstå och respondera på öppna frågor. Vi fick omformulera och förklara 

frågorna och tillslut använda oss av mer slutna frågor. Ungdomen upplevde frågorna som svåra 

och visade efter halva intervjun att han började bli trött och ointresserad. Vi erbjöd då 

ungdomen att pausa intervjun för att, om han så önskade, uppta intervjun efter en stund. 

Ungdomen valde att fortsätta intervjun men uttryckte snart frustration över frågorna. Vi erbjöd 

då ungdomen att avbryta intervjun vilket han också valde att göra. Ungdomen var dock noga 

med att vi skulle använda oss av det material som intervjun hade genererat. 

Studiens tillförlitlighet 

Denna studie har involverat relativt få informanter. Resultat kan därför för sig självt inte antas 

vara representativt för gruppen tvångsvårdade unga i Sverige. Vid sidan av tidigare svensk 

forskning däremot (Hermodsson & Hansson, 2005; Henriksen, et al., 2008) framträder en större 

bild av gruppens upplevelser av delaktighet och bemötande. Generaliserbarhet har dock inte 

varit målet med studien. Vi har intresserat oss för ungdomarnas unika och subjektiva 

upplevelser därför att de utifrån symbolisk interaktionism förstås som verkligheter då de ligger 

till grund för ungdomarnas agerande och deras förståelse av sig själva och sin omgivning 

(Blumer, 1969), verkligheter som sällan utforskas (Hermodsson & Hansson, 2005). Utifrån 

detta perspektiv förstår vi kunskapande som föränderliga processer i interaktion med andra 

(Trost & Levin, 2014). Vi kan utifrån en sådan förståelse anta att ungdomarna vid ett annat 

tillfälle och i interaktion med andra forskare hade utvecklat en något annorlunda definition av 

situationen och att andra forskare hade utvecklat en annan förståelse av ungdomarnas 

berättelser. Utifrån det valda intresseområdet, den teoretiska bakgrunden och kunskapsluckor 

i tidigare forskning har vi sökt använda oss av en metod som svarar på syftet med studien. Vi 

har ovan diskuterat och redovisat denna metod. Den har sina brister men likväl styrkor i att den 

har gett utrymme åt ungdomarna att förmedla sina upplevelser fria från professionellas 

tolkningar. Såhär definierade dessa ungdomar sina erfarenheter av delaktighet och bemötande 

i kontakten med socialtjänsten i sina unika situationer för oss. 
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Resultat och analys 

Under detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna utifrån den tematiska analys som 

gjorts av materialet. Resultatet presenteras utifrån studiens forskningsfrågor enligt följande: 

Rubriksnivå 2: Forskningsintresse 

Rubriksnivå 3: Tema 

Ungdomarnas röster prioriteras och följs av författarnas analyser kopplade till studiens 

teoretiska bakgrund och tidigare forskning. Detaljer som hade kunnat förtydliga och ge en ökad 

förståelse för ungdomarnas upplevelser men som skulle riskera att röja ungdomarnas identitet 

har inte tagits med. Likaså är samtliga namn fingerade. Eventuella slangbegrepp används i en 

strävan att presentera ungdomarnas berättelser så som de själva väljer att beskriva den.  

Inledningsvis följer en kort presentation av ungdomarnas bakgrund utifrån deras egna 

beskrivningar. Under rubriken Välkommen till SiS ges en separat analys av ungdomarnas 

upplevelser av själva omhändertagandet till SiS akutavdelning. Där diskuteras även deras 

upplevelser av socialsekreterarnas tillgänglighet under placeringen, vilket utgör det 

institutionella bemötandet (Blennberger, 2005). Detta presenteras separat från övriga frågor 

och teman för att möjliggöra en bättre förståelse av ungdomarnas uppfattningar om deras 

situationer.  

Amir är 18 år. Han kom till Sverige som ensamkommande barn för några år sedan och 

har haft kontakt med socialtjänsten sedan dess. Detta är hans första placering på SiS. Han blev 

ursprungligen placerad i ett familjehem som han tyckte var ok. På grund av drogbruk blev han 

omedelbart omhändertagen och placerad i HVB-hem. Amir trivdes inte på HVB-hemmet där 

det cirkulerade mycket droger. Han började bruka allt mer och oftare. Samtidigt började han 

komma till insikt om sin missbruksproblematik: ”Jag förstod att jag hade problem och jag har 

funderat på saken och jag hade nästan bestämt mig att jag måste ändra det här livet, det går 

inte att gå vidare, så den biten jag har bestämt mig innan”. Under vistelsen på HVB-hemmet 

fick Amir fastställt LVU och han flyttades till SiS akutavdelning. Här har han vårdats i över 

tre månader, det vill säga en månad mer än de åtta veckor en akutplacering skall vara.  

Johan är 17 år. Han har haft kontakt med socialtjänsten sedan några år tillbaka på grund 

av behov av insatser enligt LSS. Under vistelsen på det förra boendet blev Johan misstänkt för 

ett brott och placerades på SiS akutavdelning. Han väntar fortfarande på LVU-förhandling i 
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förvaltningsrätten och är således omedelbart omhändertagen. Detta är hans första SiS-placering 

och han har vårdats på avdelningen i sex veckor. 

Malik är 18 år och har haft kontakt med socialtjänsten sedan han kom till Sverige som 

ensamkommande barn för några år sedan. Malik placerades ursprungligen i ett familjehem där 

han kände sig utsatt. Till slut lyckades han förmå socialtjänsten att flytta honom. Han 

placerades på ett HVB-hem. Där bodde flera ungdomar med missbruksproblematik och Malik 

provade Cannabis för första gången. Han blev föremål för LVU och en mängd omplaceringar 

runt om i Sverige samtidigt som han började bruka mer och fler droger. ”Förra året polisen 

har tagit mig och jag var positiv på [flera droger]… Så, jag har tur att jag lever nu”. Malik 

började försöka avhålla sig från droger vilket var svårt när ungdomar rökte Cannabis öppet på 

HVB-hemmen. Han mådde dessutom dåligt av att inte få några utevistelser eller gå i skola. 

Han tog flera återfall och flyttades till SiS akutavdelning där han har vårdats i sex veckor. Han 

har haft LVU i ett par år men detta är hans första SiS-placering. 

Deniz är 18 år och har haft kontakt med socialtjänsten sedan några år tillbaka då hans 

familj övertalade honom att söka hjälp på grund av missbruk. Han kände även själv att hans 

situation var ohållbar. Trots att kontakten togs frivilligt och på eget initiativ tog socialtjänsten 

beslut om tvångsomhändertagande och placerade honom på SiS. Efter över ett år och olika 

behandlingsprogram på olika avdelningar inom SiS skickade socialtjänsten hem honom mot 

hans vilja. Han hade önskemål att bli placerad någon annanstans än i sin hemstad. ”Från 

ingenstans dom skickade mig hem. Dom bara ’ah nu ska du ha LVU i hemmet’… Va!? Varför!? 

Jag kom till min stad, samma gamla kompisar, jag började röka igen”. Deniz ville inte hamna 

på SiS igen. Han flydde och höll sig gömd från socialtjänsten. Polisen hittade honom till slut 

och efter dramatiska omständigheter förde de honom till SiS akutavdelning. Här har han 

vårdats i över fyra månader, det vill säga två månader längre än vad riktlinjerna för 

akutplacering dikterar. 

Reza är 17 år. Han kom som ensamkommande barn till Sverige för några år sedan och 

har haft kontakt med socialtjänsten sedan dess. Reza har erfarit över fem 

familjehemsplaceringar. ”Jag sa så, varje plats när jag har bott där en månad socialen kommer 

flytta mig till andra”. Reza har haft flera socialsekreterare varav han tyckte om en väldigt 

mycket. Hon slutade efter ett tag. Reza har även varit placerad på flera HVB-hem. Han förstår 

själv inte varför han behövt flytta så mycket. Han har haft problem med skolgången, hamnat i 

konflikter och brukat Cannabis. Reza flyttades från ett HVB-hem till SiS akutavdelning. Han 
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har nyligen fått LVU men överklagat och väntar på förhandling. Han har vårdats på 

avdelningen i några veckor. 

Emil har haft kontakt med socialtjänsten sedan lågstadiet. Han är nu 17 år. Han har 

erfarit flertalet placeringar på familjehem och HVB-hem och vårdats på SiS flera gånger. Emil 

har haft LVU i mer än fyra år. Under sin förra placering försökte han avhålla sig från droger. 

Han ville förändra sitt liv. När han gjorde ett snedsteg var han därför öppen med det inför sin 

socialsekreterare och sökte stöd för att undvika liknande situationer. ”Alltså, det var första 

gången som jag öppnade min mun till min soc. För jag sa det, jag vill förändras helt och 

hållet”. Emil hämtades av polisen och fördes till SiS akutavdelning. Här har han vårdats i en 

månad. 

Välkommen till SiS 

”Det kändes som att dom ska flytta på ett djur från ett ställe till ett annat ställe”  

(Amir). 

… 

Ovan har ungdomarna och deras respektive bakgrund kortfattat presenterats. Nedan redovisas 

hur ungdomarna upplever kontakten med socialtjänsten i samband med placeringen samt hur 

de upplever att socialsekreterarna håller kontakt med dem under placeringen. Som diskuterats 

tidigare (se Tvångsvården idag) stadgar lagstiftningen bland annat att insatser skall göras i 

samförstånd med den unge och präglas av respekt för dennes integritet och människovärde. 

Likaså stadgas att socialnämnden noga ska följa vården genom personliga besök och samtal. 

Omhändertagandet 

Ungdomarnas berättelser om händelseförloppen då de placerats på SiS akutavdelning målar en 

bild av dramatiska och omvälvande ingrepp. De berättar att de inte fick någon information alls 

inför flytten till akutavdelningen eller att de fick bristfällig sådan. Vissa beskriver hur de blev 

tagna på sängen, bokstavligen talat: ”Det var nån gång som jag somnade, det var tidigt på 

morgonen, polisen kom in… och dom tog mig. Socialen hade inte berättat till mig att dom ska 

skicka mig till SiS och jag hade ingen aning att dom skulle göra så” (Amir). Deniz berättar att 

han inte fick någon information alls: ”Min socialtjänst ringde på morgon till dom här HVB-

hem personalen, han bara ’ah, nu har [Deniz] fått plats och jag ber till er att ni ska köra 

honom’… jag blev helt chockad”. Malik var den ende som upplevde att han fick information 

inför omplaceringen men han förstod inte vart han skulle flytta. Han hade ett möte med 
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socialsekreteraren dagen innan. ”När vi hade möte så på en gång jag skulle plocka mina grejer 

och sånt. Men dom väckte mig och […] det var som… ’surprise’ för mig att dom sa till mig ’ja, 

du ska till SiS’”. Några av ungdomarna hade en föraning om flytt även om de menade att de 

inte hade fått någon information. Emils dagar innan placering på SiS kantades av oro och 

sömnsvårigheter.  

”Jag hade en sån magkänsla att jag ville verkligen bara… du vet jag sov oroligt på 

nätterna, jag vaknade flera gånger jättetidigt för att se om polisen skulle komma […] 

Sen en morgon så sa min kontaktperson, han hade jobbat […] så han sa hej då till mig. 

Och han bara ’vi ses [om några dagar]’. Sen en och en halv timma efter så hör jag 

dörren öppnas igen […] jag såg fem poliser. Dom bara ’du ska in på SiS’, eller vette 

fan vad det var han sa. Jag bara ’jaha?’”.  

I samtliga fall är ungdomarnas upplevelser att socialtjänsten var frånvarande under 

omhändertagande och transport som har skett med handräckning från polisen. Johans 

upplevelse skiljer sig kraftigt från övrigas. Han berättar att hans socialsekreterare mötte upp 

när han anlände till avdelningen och att han då fick information om varför han blivit placerad 

på SiS och vad som skulle hända framöver. Andra berättar hur de fått sitta ensamma på häktet: 

”Det var bara polisen. Jag satt… sen åkte jag till polisstationen. Jag fick sitta där i tre timmar” 

(Emil). Reza berättar att han fick ett telefonsamtal i samband med omhändertagandet. ”Min 

social, utan att ringa till mig, utan att fråga mig, utan att säga någonting, polisen tog mig i 

häktet och hon ringde ’[Reza] du flyttar till SiS, du fick LVU’”. Övriga menar att de har fått 

vänta på att socialsekreteraren ska ta kontakt i flera dagar och när de väl hör av sig upplever de 

att socialsekreterarna inte vill kännas vid deras upplevelser av omhändertagandet. ”Ungefär 7-

8 dagar efter att polisen har tagit mig hit, socialen kontaktade mig via telefon och dom ville 

veta att hur det går med mina studier och skolgång och sånt” (Amir). Emil upplever att 

socialsekreterarna nonchalerade hans upplevelser av omhändertagandet: ”Dom ringde mig 

faktiskt två dagar, tror jag, efter att jag var här. Och då frågade dom mig (skrattar till) på 

telefon ’ah, hur känns det? Hur är det där?’. Och jag bara ’driver du med mig, eller?’”. 

Socialsekreterarnas tillgänglighet under placering 

Tillgänglighet är en central aspekt av det institutionella bemötandet (Blennberger, 2005). 

Ungdomarnas möjligheter att få kontakt med sina socialsekreterare under vistelsen på 

akutavdelningen är även ett återkommande tema i deras berättelser. Alla utom Johan ser 

tillgängligheten som ett stort problem. Under placeringen berättar han att han har träffat 

socialsekreteraren ett par gånger och har möjlighet till telefonkontakt flera gånger i veckan. 
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Övriga ungdomars upplevelser av socialsekreterarnas tillgänglighet varierar. Deniz berättar att 

han har fått ett besök men inte från sin socialsekreterare utan någon annan från socialtjänsten 

som han aldrig hade träffat förut. Under fyra månader har hans socialsekreterare aldrig tagit 

någon kontakt, enligt honom.  

”Jag fick inte tag i henne med minst två månader här. Hon har inte ens ringt mig en 

enda gång, det är bara jag ringer och hon svarar inte. Som igår, ringde min soc, min 

soc sa (till avdelningspersonal) ’ah jag ska ringa [Deniz] nu under dagen’. Hon har 

inte ringt… jag fortfarande väntar tills nu…”.  

Amir berättar att han inte har fått något besök på tre månader men att han har fått två 

telefonsamtal från sin socialsekreterare. ”Den andra gången var det att meddela mig att jag 

fått en annan socialsekreterare […] ’du får en ny socialsekreterare och den personen du ska 

träffa’. Två till tre månader jag har inte träffat henne jag har inte pratat på telefon heller…”. 

Emil berättar att han har haft ett möte med socialsekreteraren men upplever i övrigt att det är 

svårt att få kontakt via telefon. ”När jag ringer det är såhär ’ah, dom kommer tillbaka klockan 

ett’. Ok, vi väntar. Då kanske vi har ringt vid elva. Jag ringer ett, då är dom tillbaka vid fyra. 

Ringer fyra. Dom är inte tillbaka dom har slutat”. Reza berättar att han inte har haft någon 

kontakt med sin socialsekreterare under placeringen. Han upplever att socialsekreteraren inte 

har tid för honom:  

”Hon har inte ringt till mig någon gång […] Jag ringde henne tre veckor innan jag 

kom hit. Jag pratade tio, tjugo minuter. Hon sa till mig ’jag har inte tid att prata med 

dig’ (lägger ned handen som en telefon på bordet och gör ett klickande ljud), stänger 

av telefonen”. 

Analys 

Information är en förutsättning för delaktighet (Shier, 2001) men samtliga ungdomar upplever 

att de inte har fått någon information, eller att de har fått bristfällig sådan, inför placering på 

SiS akutavdelning. Alla förutom en berättar att beskedet om placering på SiS har kommit 

endera från polis som hämtat ungdomen eller från personal på boendet där ungdomen vistats 

vid tiden för ingreppet. Ungdomarna berättar att socialsekreteraren varit frånvarande under 

omhändertagandet. De upplever således att de inte haft förutsättningar att utrycka sin åsikt inför 

placering. Detta är att jämföra med Hermodsson och Hanssons (2005) studie på SiS som visade 

att en tredjedel av ungdomarna hade fått information om placering en vecka innan flytt och att 

en nästan lika stor del upplevde att de hade haft möjlighet att säga sin mening inför placeringen. 
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Endast en ungdom upplever att socialsekreteraren i samband med eller över huvud taget under 

placeringen har förklarat orsaken till omhändertagandet. Han var också den ende som menade 

att han fick träffa sin socialsekreterare i direkt anslutning till omhändertagandet. Liksom 

Hermodssons och Hanssons (2005) studie visar föreliggande studie att ungdomarna under 

dessa svåra situationer upplevt sig helt utlämnade. Ungdomarna uttrycker känslor av att ha 

blivit lurade, svikna, övergivna och behandlade som djur. En djupare analys av ungdomarnas 

tolkningar och de konsekvenser som kan följa av ungdomarnas upplevelser av bemötande och 

delaktighet redovisas längre fram.  

Ovan har även frågan om ungdomarnas upplevelse av det institutionella bemötandet 

(Blennberger, 2005) från socialsekreterare behandlats. LVU stadgar att socialnämnden noga 

ska följa vården genom personliga besök och samtal men endast en ungdom är nöjd med 

kontakten med socialsekreteraren i fråga om tillgänglighet. Övriga ungdomar berättar om 

svårigheter att få tag på sina socialsekreterare och om ingen eller bristfällig kontakt, vilket kan 

jämföras med Olivers (2010) studie vilken drar slutsatsen att unga ofta upplever svårigheter att 

få kontakt med sina socialsekreterare.  

Upplevelser av delaktighet 

”Den kille som har problem med droger eller han är kriminell, han tjuvar och sånt, 

den kille… dom lyssnar aldrig på honom” (Malik). 

... 

Nedan redovisas ungdomarnas upplevelser av delaktighet i kontakten med socialtjänsten i 

frågor som har rört definitionen av deras behov liksom vårdplanering och placeringsbeslut. 

Resultatet presenteras utifrån centrala teman som formulerats under analysprocessen, där den 

teoretiska definitionen av begreppet (se Delaktighet) och Shiers (2001) modell för analys av 

ungas delaktighet varit vägledande.  

Möjlighet att uttrycka sig 

Enligt Shiers (2001) modell är första nivån av delaktighet att unga blir lyssnade på, vilket 

fordrar att ungdomarna hålls informerade och har möjligheter att uttrycka sina åsikter. Som 

diskuterats ovan finner denna studie, i likhet med Olivers (2010) studie, att ungdomarna 

upplever brister i fråga om socialsekreterarnas tillgänglighet. Detta uppfattar de som hinder för 

att uttrycka sina åsikter. Amir berättar kring omhändertagandet och sin placering på SiS, hur 

han upplevde att socialtjänsten undanhöll information och uteslöt honom från delaktighet i 
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beslutet: ”Nej jag fick ingen information om det, det var lite grann hemlighet att jag ska inte 

veta att vad ska dom göra. Och dom gjorde det som dom ville”. Emil berättar liknande om hur 

han kände när polisen kom: ”’Jag är inte förvånad’, sa jag till han (avdelningschefen på 

boendet). Men jag sa det, jag bara: ’Det är skitfult att du inte sa nånting’. Han bara: ’Jo, men 

din socialtjänst valde att hålla det hemligt’. Så jag bara: ’Jaha?’”. När ungdomarna väl 

upplever att de har haft möjlighet att säga sin mening upplever flera att de inte blir lyssnade 

på: ”Flera gånger jag har pratat med dom men dom lyssnar inte alltså. Eller, dom hör vad vi 

säger men dom lyssnar inte” (Malik). Ungdomarna menar att socialsekreterarna istället 

inhämtar information om dem via journaler och samtal med vårdgivare. Emil berättar:  

”Jag har ju sagt till dom […] ’Ni träffar mig kanske en gång var tredje månad, på ett 

möte, hur ska ni veta vad jag tänker dagligen? […] Ni har ju varken kontakt med mig 

dagligen, ni har varken ringt tillbaka och det enda ni får är bara överförande papper 

som folk skriver om mig. Är det så ni lär känna mig?’”.  

Reza instämmer: ”Hon bara kollar den papper, mailen som hon har skrivit”. Amir beskriver 

liknande: ”Jag inte har så mycket kontakt med socialen idag men jag vet och jag tror att dem 

får rapport regelbundet och dem läser igenom rapporter”. Johan är den enda som till viss del 

upplever sig lyssnad till.  

Stöd att uttrycka sig 

På Shiers (2001) andra nivå av delaktighet inhämtas den unges inställning aktivt, genom 

uppmuntran och hjälp för att överkomma eventuella barriärer som begränsar ungdomen från 

att göra sin röst hörd. Ungdomarna upplever dock att socialsekreterarna inte frågar dem vad de 

tycker: ”Jag bara ’men ni frågar aldrig ens mig hur tänker du?’” (Emil), eller att de ändå inte 

lyssnar på dem: ”När vi väl sitter där så är det typ som: ’Ah, nej inte det tycker vi inte, nej inte 

det ska vi göra väl, eller?’. Det är sådär att vad jag än säger så är det bara nej, skit samma. 

Jag känner, jag bara: ’Va, varför frågar ni mig då?’ (skrattar)” (Emil). Reza berättar:  

”Till exempel det är en grej som finns, jag har märkt det. Dom säger ’[Reza] vi ska 

visa dig ett boende. Om du gillar den boende du ska flytta dit’. Men på slutet jag fattade 

även jag vill inte jag ska flytta dit (skrattar). Det är en sak som är bestämt. Det spelar 

ingen roll om jag vill eller inte. Det är bara som på ord. Alltså, dom bara: ’Aha, vi gav 

till honom en rätt att välja och sånt’. Dom tvingar. Du ska gå även du gillar inte, även 

du vill inte. Det är så”.  



44 

 

Malik har liknande upplevelser: ”Det är som ett jobb. Dom frågar den (visar på handen som 

om han läser på ett papper) men dom skiter i vad du säger. Det är några frågor dom kommer 

att fråga dig men det spelar ingen roll vad du säger”. 

När ungdomarna upplever att socialtjänsten inte lyssnar beskriver de hur de går in i en 

mer passiv roll. Malik berättar hur han numera agerar vid möten med socialtjänsten: ”Jag sitter, 

jag säger ingenting. För jag vet problemet är den här att dom vill bestämma själva och vad du 

tänker, vad du säger, det gör inget”. Emil menar likaså att socialsekreteraren inte lyssnar på 

honom: ”Nej, och då känner jag att det är helt onödigt att jag pratar. Då kan jag lika gärna 

bara sitta tyst på ett möte och bara ta allting och bara säga ’Ok, vad är det ni vill göra med 

mig?’”.  

Under akutplaceringen upplever flera av ungdomarna dock hur personal på SiS har 

hjälpt dem i kontakten med socialtjänsten och gett dem stöd i att uttrycka sig. Amir upplever 

att han tidigare inte har varit delaktig i sin vårdplanering men berättar hur personal på 

akutavdelningen hjälpte honom till en mer öppen placering: ”Det är cheferna här och 

psykologen som har pratat med mig och har bestämt sig att göra den och sen senare då har 

(de) kontaktat socialen och socialen har gått med på det”. Emil berättar om en liknande 

upplevelse av att personal från SiS gått in och medlat för honom: ”Jag hade en idé […] Jag sa 

till dom vad jag tyckte. Dom sa nej, som sagt (skrattar). Men då faktiskt [biträdande 

avdelningsföreståndare] här, hon sa det: ’Men då möts vi halvvägs’”. 

Åsikter tillmäts betydelse 

Att ungas åsikter tas i beaktning och tillmäts betydelse vid beslutsfattande är en förutsättning 

för att nå nivå tre i Shiers (2001) modell. Det är således ytterligare ett steg mot ökad delaktighet. 

De flesta ungdomar upplever dock att deras åsikter inte tillmäts någon betydelse. Flera av 

ungdomarna berättar istället att de upplever stor brist på delaktighet: ”Det är såhär, att dom 

ska bestämma allt över dig […] Nu jag har ingenting av mitt liv i mitt hand” (Malik). Emil 

berättar: ”Jag har aldrig varit med riktigt i min behandlingsplan”. Deniz upplever att han 

saknar en tydlig vårdplan och beskriver att han hade haft lättare att anpassa sig om han hade 

varit delaktig i den; ”’Vad är det ni tänker?’ Som en linjeplan […] När jag kollar på den jag 

kommer att acceptera”. En ungdom berättar om vad han upplevde som ett positivt samarbete 

med en tidigare socialsekreterare som tog hänsyn till hans åsikter: ”Jag berättade alltid 

sanningen till henne. Hon också lyssnade på mig” (Reza). Johan är den enda som upplever att 
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hans åsikter tillmäts betydelse: ”[En särskild behandlingsavdelning inom SiS] vill jag till […] 

Dom säger att vi får se”.  

När ungdomar upplever att personal på akutavdelningen har stöttat dem och tagit deras 

sida i kontakten med socialtjänsten upplever de också att deras åsikter har tagits på allvar: ”Inte 

helt hundra procent […] Den här gången jag hade lite […] Det var såhär att trettio procent 

av hundra procent” (Malik). Men då ungdomarna upplever att personal från SiS har påverkat 

beslutet och inte de själva vågar de heller inte lita på att den upplevda förändringen i bemötande 

håller i sig: ”Nu, ja dom lyssnar. Dom ska ge mig den här chansen. Dom ska lyssna på mig en 

gång men jag vet om jag gör nåt fel dom knullar mig så fint, såhär” (Malik). 

På denna nivå av Shiers (2001) modell ska beslut som tas motiveras och förklaras så 

att den unge förstår, särskilt om besluten går emot den unges vilja. Alla utom Johan upplever 

dock att de inte har fått någon förklaring till tvångsomhändertagandet eller vad som förväntas 

av dem: ”Vad gör jag här? […] Vart ska jag? Jag vet inte” (Deniz). 

Involverade i beslutsprocesser 

På den fjärde nivån i Shiers (2001) modell ska unga aktivt delta under beslutsfattandet kring 

frågor som rör den unge. Ungdomarna menar dock att de inte är närvarande då besluten tas: 

”Min socialtjänst skickade en sån jävla vit papper. Dom sa: ’ska ha LVU i hemmet’. Jag bara: 

’Va?! Varför?!’” (Deniz).  

Delar makt och ansvar 

Enligt Shiers (2001) modell innebär den högsta nivån av ungas delaktighet att vuxna delar makt 

och ansvar lika med den unge. Den unges röst väger lika tungt som vuxnas varpå unga delar 

ansvaret när beslut faller mindre väl ut. Utifrån ungdomarnas berättelser kan vi dock konstatera 

att de inte heller upplever denna nivå av delaktighet:  

”Dom gav dig den där fattade beslut. ’Ok, du ska till SiS men det händer ingenting om 

du klagar eller någonting. Du kan anmäla oss till polisstationen, du kan ha en advokat 

men ändå det är våras fattade beslut. Du ska ha LVU, du ska bo i SiS och du kan inte 

göra nåt mot den här grejen’” (Malik). 

Analys 

Utifrån Shiers (2001) modell för analys av ungas delaktighet kan konstateras att ungdomarnas 

upplevelser varierar mellan obefintlig och låg grad av delaktighet i kontakten med 

socialtjänsten. Detta kan jämföras med tidigare forskning kring unga under vård och 
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behandling (se bl.a. Hermodsson & Hansson, 2005; Freundlich, et al., 2007; LeFrançois, 2008) 

vilka visar liknande resultat. I likhet med Hitzler & Messmers (2010) studie finner denna studie 

att ungdomarnas närvaro under vårdplaneringsmöten inte utgör någon garanti för delaktighet. 

Deras studie fann, i likhet med denna, att ungas deltagande under sådana möten framförallt 

fyllde en legitimerande funktion för professionellas på förhand framtagna beslut och att 

professionellas åsikter framhölls som ”högre sanningar”. I likhet med Munros (2001) studie 

finner föreliggande studie att ungdomarna således förknippar sådana möten med maktlöshet 

och frustration. Evans och Prilleltensky (2007) menar att ungas välmående är beroende av deras 

relationer till andra, varför ett gott bemötande och delaktighet är viktigt. Enligt Vis, et al. (2011) 

leder delaktighet till reducerad stress och ångest under vårdplaceringar. Flera av ungdomarna i 

denna studie ger också uttryck för hur ökad delaktighet hade kunnat påverka deras mående 

positivt under placering och kunnat minska upplevelsen av oro och stress. 

Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska all verksamhet bedrivas med respekt för 

människors självbestämmanderätt, främja människors aktiva deltagande i samhällslivet samt 

inriktas på att utveckla människors egna resurser. Ungdomarna upplever dock, utifrån Shiers 

(2001) modell, en obefintlig eller, låg grad av delaktighet. I likhet med Hermodsson och 

Hanssons (2005) studie finner föreliggande studie att flera ungdomars upplevelser står i stark 

kontrast till lagstiftningen. Ungdomarna menar att socialsekreterarna, istället för att fråga dem, 

inhämtar information om dem genom journaler och samtal med avdelningspersonal. 

Information som de upplever är bristfällig, gammal eller direkt felaktig och som de menar att 

de inte får möjlighet att nyansera. I likhet med LeFrançois (2008) finner denna studie att 

ungdomarna upplever att underlåtenhet att delaktiggöra dem är ett medvetet val grundat i 

paternalistiska tankegångar om ungas bristande kompetens och att det är för deras eget bästa. 

Enligt 1§ LVU, ska insatser göras i samförstånd med den unge. Ungdomarnas upplevelser leder 

snarare till att kontakten med socialsekreterarna präglas av oenighet. I socialtjänstförordningen, 

3§ 3 kap., stadgas att ungdomarnas vistelse ska utformas så den upplevs meningsfull. 

Upplevelser av brist på delaktighet leder istället till att ungdomarna upplever akutplaceringen 

som allt annat än meningsfull. Syftet med akutplacering är att bryta den unges destruktiva 

beteende och möjliggöra socialtjänstens vidare vårdplanering. I likhet med ten Brummelaars, 

et al. (2016) kvalitativa intervjustudie finner denna studie att ungdomarnas upplevelser av brist 

på delaktighet i kontakten med socialtjänsten snarare minskar än ökar deras motivation till 

samarbete. Vi återkommer till en mer fördjupad analys av hur ungdomarna påverkas av deras 

upplevelser längre fram. 
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Upplevelser av bemötande 

”Dom gör med mig som med en djur. En rovdjur” (Malik). 

… 

Ungdomarnas upplevelser av det institutionella bemötandet (Blennberger, 2005) har redan 

diskuterats. De flesta uppfattar socialsekreterarna som frånvarande och svåra att få kontakt 

med. Under följande avsnitt presenteras ungdomarnas upplevelser av personbemötandet (Ibid.) 

när de väl har haft kontakt med socialsekreteraren. Ungdomarnas berättelser har berört såväl 

tiden innan som under akutplaceringen. Resultatet presenteras utifrån de centrala teman som 

formulerats under analysprocessen, där den teoretiska definitionen av ett gott professionellt 

bemötande har varit vägledande (se Bemötande).  

Bristande tillit och fokus på det negativa 

Tillit till klienten är en central aspekt av ett gott professionellt bemötande (Blennberger, 2005). 

Det är även ett centralt tema i ungdomarnas berättelser. De flesta upplever bristande tillit som 

ett stort problem i kontakten med sina socialsekreterare: ”Dom tänker såhär ”ja, den här kille, 

han ser ut att lura oss att han visar oss att han förändrar sig och sånt” (Malik). Reza berättar 

att han blev tilldelad en ny socialsekreterare under vård på HVB-hem. Men relationen fick 

enligt honom en dålig start:  

”Efter några veckor hon ringde till mig och sa till mig om jag kommer inte sköta mig 

jag kommer bli flyttad till SiS och sånt, jag kommer bli i SiS […] Jag bråkade inte, jag 

skrek inte. Jag lugnade mig riktigt bra. Men grejen var den att socialen så mycket 

trodde inte på oss”. 

 Han jämför med kontakten med sin förra socialsekreterare. Han hade frågat henne vad som 

skulle hända om han inte skötte sig: ”Min gamla social sa till mig ’[Reza] du kommer sköta 

dig här bra’. När hon var min social jag sköta mig riktigt bra”.  

Flera ungdomar berättar att de nekats utevistelser och resor under vistelse på HVB-hem 

vilket de bland annat tolkat som bristande tillit. Malik berättar att han inte fick gå i skola: ”Dom 

har sagt till mig att ’han ska vara hemma, det är våran planering, om han går till skolan vi har 

misstänkt att han kommer ta droger’” (Malik). Deniz berättar att till hans enda socialtjänstmöte 

på akutavdelningen dök en vikarierande socialsekreterare upp. Han möttes av något han 

upplevde som motsatsen till tillit: ”Hon skickade nån annan jävla personal. Hon var skit. Helt 
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’fucked up’. Hon sa ’[Deniz], du, vi kan hålla dig till 21’ (LVU upphör vid 21 års ålder) och 

jag vet inte. Jag bara ’Va?!’ Va fan är det för jävla uppstartsmöte?”  

Berglund (2000) förstår ett salutogent förhållningssätt som synonymt med ett gott 

bemötande och som en förutsättning för att påverka ungdomars livsstilsval i positiv riktning. 

Ungdomarnas förståelse är att deras socialsekreterare främst ser deras problem och brister: 

 ”Varje gång en social ska ringa och prata ’Ok, [Reza] du gjorde bara dåliga saker, 

[Reza] du gjorde bara dåliga saker’ […] Hon kollar inte: ’[Reza] har varit riktigt lugn 

tills nu, han bråkade inte, [Reza] skrek inte, [Reza] gjorde inte onödig grej, han skötte 

sig, han går till skolan, han kommer tillbaka från skolan, han är hemma i tiden’. Hon 

kollar inte. Hon väntade bara på den tiden som hon kunde sparka mig till SiS” (Reza).  

Amir berättar om ett telefonsamtal med socialsekreteraren: ”Han bara berättade att jag är en 

missbrukare, att jag inte är en bra människa, att jag inte kan sköta mig rätt. Hela tiden det var 

negativa saker som socialsekreteraren tog upp, så det kändes inte så bra”. Deniz berättar att 

han under en period bodde på en avdelning för utsluss på SiS. Han upplevde att han visade 

flera färdigheter under vistelsen:  

”Jag ville ändra mitt liv, ändra jag, så jag var glad jag hade fått en sån här liten 

lägenhet och jag hade ett rum, en dusch, toalett och allt […] Jag har skött mig jävligt 

bra, jag har den snyggaste rummen i hela jävla [avdelningen]. Jag har skött mig bra 

[…] jag har klarat mig med pengar bra till tid varje månad vi fick pengar […] Sen 

från ingenstans dom sa ’du har inte skött dig i skolan därför vi anser att du ska tillbaka 

till SiS’”.  

Emil menar att han, efter ett snedsteg, sökte stöd från socialsekretereran i att förändra sitt liv: 

”Jag säger: ’det här gick snett, kan vi försöka ändra på det så det kan gå bra framöver?’. Men 

då väljer dom…” Han berättar att han blev placerad på SiS igen trots att socialsekreteraren 

uppmärksammade en positiv förändring i hans beteende. ”Det känns som att dom berömde mig 

men när jag gjorde det minsta, alltså ett sånt här liten grej (visar med fingrarna), alltså det 

var (klappar med händerna) ’hej då’”. Emil förklarar vikten av ett salutogent förhållningssätt: 

”Du vet när man mår dåligt. Det är då dom här orden behövs. ’Vi tror på dig. Du kan 

göra det’. När man är där på botten. Men när man är på toppen då är det jätteenkelt. 

Då kan du säga en massa ord, då är det jätteenkelt. Då behövs dom inte. Men en klapp 

på axeln, det är då du behöver det - när du är på botten. Och det är det man inte får. 

Det har jag inte fått från min soc”. 
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Brist på omtanke 

Empati, att känna med klienten och visa omtanke, är enligt Blennberger (2005) en viktig del 

av ett gott professionellt bemötande och kännetecknas bland annat av: hänsyn, intresse, 

lyhördhet, uppmuntran, stöd och tröst. Johan upplever detta i bemötandet från sin 

socialsekreterare: ”Hon vill att jag ska va trygg och känna mig trygg här”. Övriga ungdomar 

upplever avsaknad av empati hos nuvarande socialsekreterarna. Deras upplevelser av 

omhändertagandet och socialsekreterarnas tillgänglighet, som redovisats tidigare, förklaras 

med att socialsekreterarna inte bryr sig om dem. ”När dom bestämde att jag ska hit, jag försökte 

bara ringa min soc. ’Varför vad är det som har hänt då?’ Ingen förklaringar, ingenting, ’det 

är bara att hoppa in i bilen du ska ditåt’” (Deniz). Emil funderar över hur det hade varit om 

han hade fått information inför flytten: ”Då kunde jag anpassa mer […] Då kunde jag förklara 

för min bror. Istället för att jag sitter i piketbussen och får ringa runt snabbt, bara ’ey, jag ska 

in, jag ska in’. Och du vet det blev skitjobbigt”. Nu fick han inte möjlighet att säga hej då till 

sin kontaktperson. ”Min kontaktperson var den enda… alltså vi var skittajta där”.  

Under öppenvård har upplevelser av nekade klädbidrag, pengar till inköp samt nekade 

aktiviteter och resor för att besöka släkt och vänner tolkats som brist på omsorg. Malik berättar: 

 ”Jag ringde min social, jag sa jag vill resa bara en vecka till [en stad] och hälsa på 

mina kusiner. Men jag fick inte. Efter ett år som jag var inomhus. Jag behövde den 

där. Men sen, hela HVB-hem dom skulle ha en aktivitet, vara tillsammans med 

personal i [samma stad], komma till [nöjespark] och sånt. Men sen (samma dag) jag 

fick information att jag ska vara hemma med en extra personal (skrattar) […] Och jag 

var hela den där sommaren i hemma. Såna där grejer alltså, när man tänker man ser… 

dom gör med mig som med en djur”.  

Under akutplacering tolkas socialsekreterarnas upplevda otillgänglighet som brist på 

engagemang och omtanke: ”Jag bara: ’Va? Har du inte tid med mig?’ När jag sitter på SiS är 

det som att ’Äh, dom tar hand om honom så länge. Vi åker dit om två månader. Vi svarar när 

vi kan svara’” (Emil). Reza jämför med sin förra socialsekreterare som han upplevde brydde 

sig om honom: ”Hon åkte, två, tre gånger hon kom tillbaka till den boende. Hon kom och 

besökte mig. Hon kollade vart jag bor. Hon frågar vad dom har och hur dom ska hjälpa mig i 

den boenden. Hon undrade. Men denna ingenting, ingenting”. Under intervjun berättar han att 

han mådde väldigt dåligt under en period för ett tag sedan: ”Där jag mådde skitdåligt. Jag 

försökte ta livet av mig och så. Öhm, jag var i sjukhuset och hon (förra socialsekreteraren) 

ringde och fråga om jag mår bra och sånt. Och sen hon, snabbt möjligt letade efter en bra 
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plats för mig”. Han berättar att hans förra socialsekreterare lyssnade och försökte förstå varför. 

Under intervjun får han frågan om hans nuvarande socialsekreterare har frågat honom om detta. 

Reza fnyser och visar ett uppgivet ansiktsuttryck. 

Ovänlighet och falskhet 

Ett gott professionellt bemötande innefattar drag som respekt, artighet och vänlighet (Berglund, 

2000). Några av ungdomarna upplever dock motsatsen. ”Under tiden som jag har vart här, jag 

försökte bete mig bra och sköta mig och försöker ha respekt för alla men tyvärr under tiden 

jag har inte fått det som svar tillbaka från socialen” (Amir). Reza beskriver sin 

socialsekreterare: ”Hon är… hon är inte snäll faktiskt. Det är hon inte. Hon pratar riktig arg 

faktiskt. Helt ärligt. ’Lyssna på mig nu’. ’Nu jag ska prata till punkt och sen du ska prata’ 

(visar ett bestämt ansiktsuttryck)”. Andra upplever socialsekreterarna som vänliga. ”Ja, dom 

är trevliga. Det kan jag inte säga någonting om […] Dom ska ju vara så pedagogiska som 

möjligt” (Emil). Johan beskriver sin socialsekreterare som ”snäll och rar”. De ungdomar som 

upplever en brist på delaktighet och övriga aspekter av ett gott bemötande tolkar dock 

vänligheten som falskhet. Malik förklarar:  

”Alltså, dom är… hur ska jag säga… dom säger bra när dom kommer men alltså det 

är såhär att det är deras jobb. Dom vet hur ska dom prata och hur ska dom vara 

framför mig. Du känner inte dig sådär nervös eller nåt. Dom är lugn, dom pratar fint 

och sånt men ändå så […] du vet redan att dom lyssnar inte på dig (ler) […] Dom 

tänker inte på dig. Dom visar känsla men det är inte riktiga känslor […] Dom filmar 

framför dig”. 

Otydlighet och rena lögner 

Information är en förutsättning för delaktighet (Shier, 2001). Saklighet och tydlighet är 

aspekter av ett gott professionellt bemötande (Blennberger, 2005). Ungdomarna uttrycker olika 

behov av information och tydlighet. Vissa menar att de inte behöver veta så mycket då de 

känner att de ändå inte kan påverka något:  

”När dom kommer och ger mig information det är såhär ’ok, nästa vecka du ska flytta 

till den där ställe’. Ok, det är så. ’Vilken stad?’, typ dom säger ’[stad]’. ’Det är HVB 

hem?’ - ’Ja’. ’Behandlingshem?’ - ’Ja’. ’Ok, det räcker jag ska packa mina grejer, hej 

då’. Jag säger hej då till alla personal och sånt […] Jag förstår och det är tydlig. Jag 

är glad för den men ändå jag vet att jag kan inte byta den eller göra skillnad i den här 

fattade beslut” (Malik).  
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De flesta ungdomar upplever dock otydlighet som ett mycket stort problem i kontakten med 

socialtjänsten. ”Om hon var tydlig hon kunde säga, innan polisen kommer ta mig, att komma 

till SiS. Alltid när hon pratar, alltid det blir en bekymmer för mig att… jag måste veta innan 

dom ska göra…” (Reza).  

Utöver ungdomarnas upplevelser av otydlighet har flera uppfattat det som att 

socialsekreteraren medvetet har ljugit för dem. Deniz berättar om hur han kände sig lurad när 

han fick veta att han skulle till SiS: ”Jag var på HVB-hemmet sex-sju dagar. Hon kom dit: 

’Varsågod, kolla här är ett hus nu kan din tjej komma hit och hälsa på dig, hon kan sova här. 

Du kan gå på en vanlig skola’, och så”. Deniz menar att han visade samarbetsvillighet: ”Jag 

sa ’okej, tack så mycket, det är bra jag ska vara här’. Hade jag velat rymma jag skulle inte 

vart där fem-sex-sju dagar, hade jag vart sugen på droger jag hade gått också”. Han berättar 

att personal på boendet några dagar senare sa åt honom att packa sina grejer för flytt till SiS. 

”Jag ringde när hon sa till personal att jag ska hit. Jag blev jävligt förbannad. Jag sa ’hon 

ljög till mig’”.  

Ungdomarna menar att de inte har fått veta varför de är akutplacerade, vad de ska få 

för hjälp under vistelsen eller vad de förväntas arbeta med hos sig själva. ”Dom har inte 

berättat någonting. Jag tycker att min socialsekreterare är en amatör […] Om han informerade 

mig att jag ska hit och vad ska hända med mig här, då i början skulle det vara mycket lättare 

att man arbetar mer här” (Amir). Deniz berättar:  

”Jag vet inte. Dom säger vi vill se förändring och det roliga är också nu på möte dom 

sa till mig ”[Deniz] nu har du ändrat dig, vi ser förändring’ och jag vet inte vad. Och 

jag sa ’okej vad vill du från mig nu? Ska jag flytta, ska jag gå hem, ska jag… vad vill 

du mig?’ […] Jag har ingen… Jag är inlåst, och dom gör ingenting med mig. Dom har 

inga planer eller dom säger inte ’Ah bror, här är en linje. Du är här på behandling, vi 

tänker att du ska mot öppet (öppenvård). Sen härifrån så är det vidare, du ska till 

slut…’. Men nej”.  

Emil förklarar att det som han tolkar som socialsekreterarens försök att vara pedagogisk för 

honom istället blir en frustrerande försiktighet och otydlighet:  

”Alltså det är en annan människa som har ditt liv i sina händer. Och man vill veta ’vad 

ska du göra med mitt liv?’ Ska jag få sitta kvar på låst eller ska jag få komma ut i 

samhället? ’Vad är det ni tycker?’ Alltså, det är det man vill ha svar på […] Dom är 

oklara. Dom är jätte oklara. Dom bara ’ja, men vi, ah öh, ah öh, ah öh’. […] Det är 
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som sirap. Det bara rinner… skitlångsamt […] När man väl ställer frågorna och inte 

får svaret, du blir helt (klappar med händerna). En bil kraschar”.  

Analys 

Hermodsson och Hansson (2005) fann att ungdomar på SiS upplevde ett bristfälligt bemötande 

i kontakten med sina socialsekreterare. Munro (2001) drog efter sin studie slutsatsen att unga 

söker en emotionell och empatisk interaktion med sina socialsekreterare men att de ofta blir 

bemötta med en känslomässig, nästan robotaktig, distans. En analys av ungdomarnas 

upplevelser ovan ger en liknande bild. Deras tolkningar av kontakten med sina 

socialsekreterare skiljer sig uppenbarligen avsevärt från deras förväntningar och uppfattningar 

om hur en god kontakt borde se ut. Ungdomarna bemöts snarare, enligt deras uppfattningar, av 

något som liknar den distanserade och anklagande hållning som kännetecknar ”byråkratisk 

moralism” (Blennberger, 2005: 174). En hållning som enligt Berglund (2000) riskerar att 

motverka delaktighet och leda till värre störningar i ungas liv än vad de problem som föranlett 

vårdbehovet nödvändigtvis hade behövt resultera i. Detta blir tydligast genom vissa ungdomars 

berättelser om hur de i olika skeden har upplevt att de nått en slags vändpunkt. De menar att de 

har insett att deras livsstil varit destruktiv och velat förändra sitt beteende, sluta ta droger eller 

bryta med mindre uppbyggliga umgängeskretsar. De upplever dock att socialsekreteraren 

endera inte uppmärksammat detta eller misstrott dem när de gett uttryck för sådana ambitioner 

och således underlåtit att fånga upp deras ”kraftkälla till förändring” (Berglund, 2000: 272). 

Evans och Prilleltensky (2007) hävdar att en individs välmående är beroende av kvaliteten på 

hans relationer med andra och starkt förknippat med delaktighet. Hur påverkas då ungdomarna 

av deras upplevelser? 

Hur påverkas ungdomarna? 

”Det här är inte hjälp, mannen… vad är det här?” 

(Deniz). 

… 

Nedan följer en analys av ungdomarnas uttalade uppfattningar om hur deras upplevelser av 

delaktighet och bemötande påverkar dem och deras vård. Analyser har även antytt tendenser 

till påverkan på identitetsskapande och förutsättningar för positiva livsval som ungdomarna 

själva inte uttryckligen uttalat, vilka också redovisas nedan. Tidigare har ungdomarnas röster 

presenterats med målet att låta dessa stå så fritt från författarnas tolkningar som möjligt. Nedan 
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tar författarnas analys ett större utrymme och presenteras således löpande vid sidan av 

ungdomarnas berättelser. 

Omplaceringar, bristfällig behandling och straff 

I enighet med Cuevas, et al. (2017) förklarar ungdomarna en upplevd hög frekvens av 

omplaceringar med brist på delaktighet: ”Dom bara skickar mig över höger och vänster 

(knäpper flera gånger med fingrarna)” (Deniz). Reza förklarar: ”På grund av hennes beslut 

jag är här. På grund av hennes beslut jag bodde innan i behandlingshem, eller hur? På grund 

av henne jag bodde i många ställen, eller hur? Så det beror på henne, alltid”. Enligt Vis, et al. 

(2011) leder delaktighet till ökad effekt av insatser då det ökar chanserna för att placering och 

behandling är anpassad efter ungas behov och önskemål. Brist på delaktighet är likaså 

ungdomarnas förklaring till vad de upplever som dåliga placeringar och bristfällig behandling. 

”’Och när jag hamnar där vem är det som bor där? Är det jag eller är det ni?’ - ’Ja 

det är du’, säger dom. ’Ja men precis och jag ser saker som inte ni ser’. Att personalen 

kanske inte kommer till mig och pratar med mig när jag går ledsen. Att ingen pratar 

med mig. Att allt samlas inombords, förstår du vad jag menar? Sånt ser inte soc” 

(Emil).  

Delaktighet främjar rättssäkerhet (Mattsson, 2008) och trygghet (Vis, et al., 2011) 

genom att unga kan berätta när något inte står rätt till. Malik berättar om sina erfarenheter från 

ett HVB-hem:  

”Jag har sagt flera gånger till dom (socialtjänsten) att ’Ah, den här stället, dom gör 

så och så. Dom är inte så bra mot ungdomar. Dom kan inte jobba. Dom tvingar oss 

och gör såna grejer och det är helt ’fucked up’. Jag kan inte acceptera det’. Men dom 

sa nej. Dom litade inte på oss, dom litade mest på den där HVB-hem. Jag var där nio 

månader och sen en personal hade slagit mig, det blev kaos. Då kom polisen och IVO 

(tillsynsmyndigheten) och sånt där. Och dom var tvingade att flytta mig. Och vet du 

vad socialen sa till mig efter den? Dom sa till mig: ’Du kan glömma att du har bott 

där’(skrattar)”.  

Ungdomarna ser, liksom ungdomarna i Roesch-Marsh´s (2014) studie, även tvångsvård 

som ett resultat av brist på delaktighet. Reza jämför med sin förra socialsekreterare som han 

upplevde lyssnade på honom: ”Vi brukade prata om det hände någonting […] Hon också 

lyssnade på mig och det är därför hon har inte heller kastat mig till nån SiS”. Enligt Vis, et al. 

(2011) riskerar brist på delaktighet att leda till att unga inte förstår meningen med, eller deras 

roll under, vård och behandling. Denna studie visar att upplevd brist på delaktighet 
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sammanfaller med en upplevelse av tvångsvård som ett orättvist fängelsestraff. ”Jag är här i 

fängelse, jag får inte gå ut, vi får inte telefon. Äckliga maten vi måste äta. Vi kan inte bestämma 

när vi ska sova, var vi ska sitta” (Reza). En upplevelse som ytterligare förstärks av 

ungdomarnas upplevelser av att ha blivit omhändertagna med handräckning från polis och utan 

socialsekreterarens närvaro (se Omhändertagandet). Ovisshet, angående såväl socialtjänstens 

plan för vidare vård efter akutplacering som hur länge akutplaceringen kommer att vara, till 

följd av upplevelser av otydlighet och brist på information är också en bidragande faktor till 

uppfattningen om tvångsvård som straff (se även Levin, 1998). Återkommande redovisningar 

av dagar, veckor, månader liksom långa utläggningar och räknande på fingrar om hur länge 

man vistats på avdelningen påminner om romaner och filmer som porträtterar fängelsehålor 

där fångar har ristat streck på väggarna för var dag de varit inspärrade.  

”Och då är det ju till den, låt mig räkna… en vecka där, en vecka där, en vecka där 

och en vecka där (räknar på fingrarna), tills [datum] på söndag. Och hon sa mitten på 

[månad], inte slutet på [månad]. Och det [datum] är ju slutet av [månad] […] De kan 

ju hålla fast mig här hur länge som helst” (Johan).  

Vissa ungdomar beskriver deras vistelse på särskilda ungdomshem som att de ”sitter av tiden”: 

”Jag hade redan suttit inne då i nästan ett år” (Emil). Vid upplevelser av brist på delaktighet 

och ett gott bemötande förstår ungdomarna inte meningen med akutplaceringen och ovissheten 

blir olidlig: ”Det här är vidrigt, bror. Det är inte bra. Dom skadar folk” (Deniz). Deniz hade 

därför hellre begått ett brott och tagit ett tidsbestämt straff i ”ett riktigt” fängelse: ”Det är bättre 

att jag har ett straff, att jag kommer i fängelse eller nånting. Det är nu man tänker sånt. Det är 

ingen fara, det är värt. Då jag vet vad det ska hända, jag kommer komma ut i samhället”. 

Lipsey (2009) fann att tvångsvård som främst syftade till disciplinerande åtgärder med fokus 

på kontroll och övervakning tenderade att verka kontraproduktivt ifråga om 

återfallsreducering. Levin (1998) fann likaså att den svenska tvångsvården i vissa fall verkade 

göra mer skada än nytta. En möjlighet, vilket denna studie indikerar, är att upplevelser av brist 

på delaktighet och ett gott bemötande är en bidragande orsak till detta.  

Bristande förtroende och öppenhet 

Inom socialt arbete bör ett professionellt bemötande gentemot klienten främja en relation av 

förtroende, tydlighet och öppenhet (Blennberger, 2005). Munro (2001) fann att 

socialsekreterare blev sedda som starka bundsförvanter när de lyckades skapa sådana positiva 

relationer till unga. Under denna studie upplever de flesta ungdomar motsatsen. Reza minns 

dock sin förra socialsekreterare och det förtroende han hade för henne:  



55 

 

”Alla hatar socialen. Det var… min förra social, jag älskade henne. Alltid, vart jag 

sitter, jag säger ’hon är min bästa social, hon är bästa social’. Alla säger ’vad fan 

[Reza], är du dum i huvet? Socialen är dålig’. Men jag säger ’min, hon är jättebra. 

Hon är jättesnäll’”.  

Efter att han blivit tilldelad en annan socialsekreterare ser det dock annorlunda ut: ”Nu jag 

fattar vad dom (andra ungdomar) säga, vad dom tänka”. Tvångsomhändertagandet tycks även 

kunna sätta goda relationer på spel. Trots att Johan uttrycker att han känner stöd i det han 

beskriver som ett gott bemötande från sin socialsekreterare har tvångsplacering på 

akutavdelning lett till att han börjar ifrågasätta huruvida hon är att lita på: ”Dom vill hålla fast 

mig här tror jag. Att jag inte alls ska flytta härifrån. Dom vill säkert att jag ska vara här i fem, 

sex månader”.  

När ungdomarna upplever brist på delaktighet och ett gott bemötande leder det till att 

förtroendet för socialtjänsten urholkas: ”Bror, vilken hjälp? Jag litar inte på dom. Dom 

kommer skicka mig igen behandling (på SiS), sen därifrån kan det bli igen behandling. Jag 

pallar inte, jag litar inte på dom. Jag vill bara ut just nu” (Deniz). Förtroendet är för många så 

lågt att när socialsekreteraren väl har gått med på att planera för öppenvård efter 

akutplaceringen, enligt ungdomarna tack vare att avdelningspersonal på akutavdelningen har 

insisterat på det, så är misstänksamheten fortfarande överhängande: ”Dom ska ge mig den här 

chansen. Dom ska lyssna på mig en gång men jag vet om jag gör nåt fel dom knullar mig så 

fint, såhär” (Malik). Ungdomarnas bristande förtroende för socialsekreterarna leder till brist 

på öppenhet. De vågar inte berätta vad de tycker, hur de mår, eller vad de själva anser att de 

behöver: ”Nej, jag kan inte berätta för att jag vet inte vad ska hon göra igen” (Reza). Emil 

berättar hur han kände sig förrådd när han utan information blev tvångsomhändertagen trots att 

han själv tagit initiativ till att berätta om sitt snedsteg: ”Det kändes som att dom högg mig i 

ryggen. För jag sa det, ’jag vill förändras helt och hållet’. Det var nästan som… jag kände att 

jag kommer nog aldrig göra om det här. Att ens höra av mig”. Ungdomarnas upplevelser av 

”byråkratisk moralism” (Blennberger, 2005) blir således, i enighet med Berglunds (2010) 

förståelse, ett hinder för delaktighet. Det leder snarare till en rädsla för socialtjänsten:  

”Du säger ’Oh my God, kolla på den’ (skrattar till). ’Han vill äta upp mig’ […] Men 

jag ska tänka så ’ok, hon ska hjälpa mig’? Nej, jag kommer hundra procent säkert 

(tänka) hon ska bara göra mig illa […] Jag är alltid rädd att socialen göra någonting 

utan att vi veta” (Reza).  
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I brist på övriga aspekter av ett gott professionellt bemötande tolkas inte 

socialsekreterarnas konfrontation och kritik som omsorg och hjälp (Blennberger, 2005). När 

vissa ungdomar försöker leva upp till socialsekreterarnas förväntningar och visa på 

förändringar i sitt beteende är det därför av rädsla: ”Alltså, jag känner… jag måste göra den. 

Annars dom kommer flytta mig till ett annat ställe som är värre. Typ SiS (skrattar)” (Malik). 

Upplevelsen av socialtjänsten som ett hot leder till känslor av fiendskap och personligt agg: 

”Jag vet inte vad jag ska säga. Denna social som jag har, hon är helt ’fucked up’. Hon är dum 

i huvet. Så jag vet inte vad jag ska säga till henne” (Reza). Liksom Blennberger (2005) menar 

att ett gott bemötande främjar en relation av förtroende och öppenhet visar alltså denna studie 

att ungdomarnas upplevelser av brist på ett gott bemötande leder till motsatsen. Det blir ett 

direkt hinder för delaktighet genom att ungdomarna inte vågar dela med sig av sina känslor, 

tankar och åsikter (se även Vis, et al., 2011). Då delaktighet förstås som en viktig faktor för 

framgångsrik vård och behandling (se bl.a. Cavet & Sloper, 2004; Evans & Prilleltensky, 2007) 

och som en förutsättning för positivt identitetsskapande (Madsen, 2006) torde ungdomarnas 

upplevelser av kontakten med socialtjänsten snarare hindra än möjliggöra ett positivt 

identitetsskapande och positiva livsval. Det menar åtminstone Malik:  

”Om man blir bättre som en vanlig människa, det är helt annat. Alltså man säger ’ah, 

dom gjorde sitt bästa’. Det är bra. Men när dom knullar hans hjärna. När han blir 

såhär (syftar på sig själv och skrattar). Det blir inte bättre. Han död. Han fick 

psykosproblem”. 

Känslomässiga problem och ohälsa 

En individs välmående är, enligt Evans och Prilleltensky (2007), avhängigt hans relationer med 

andra. För att uppleva välmående menar de att man först måste uppleva bekräftelse. Välmående 

är således förknippat med delaktighet och ett gott bemötande. Utifrån symbolisk interaktionism 

förstår vi att det beror på att en individs självuppfattning är en föränderlig produkt under 

ständigt omskapande i interaktion med andra (Mead, 1934). Ungdomarnas upplevelser av brist 

på delaktighet och ett gott bemötande påverkar således deras mående negativt: ”Så mycket jag 

gråta, så mycket jag sa ’jag vill inte vara här, jag inte trivs här’. Det beror på social. Det är 

jätteviktigt… allt det här det är inte jag som bestämmer. Det är någon annan som bestämmer. 

Det är socialen” (Reza).  

Liksom delaktighet leder till trygghet (Vis, et al., 2011), leder upplevelser av brist på 

delaktighet och ett gott bemötande till ovisshet och oro. Reza jämför sina erfarenheter:  
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”Hon lyssnar, hon bryr sig (tidigare socialsekreterare). Hon lyssnar inte (nuvarande 

socialsekreterare). Hon vill inte veta hur jag trivs. Hon har inte ringt till mig någon 

gång […] Nu jag vet inte hur länge jag ska vara här. Jag vet inte på grund av vad jag 

kom hit […] Jag mår psykiskt dåligt. Jag har hamnat någonstans som jag är helt 

’lost’”.  

Johan förklarar: ”Det som påverkar mig dåligt är att jag är orolig över när jag ska flytta och 

jag vet inte när jag ska flytta […] Alla är nog lite oroliga här över hur länge de ska bo här 

(suckar), eller vad tror du?”  Emil förklarar vikten av information och tydlighet under 

akutplacering:  

”När du sitter här det enda du gör det är att du tänker och bara tänker. Du gör 

ingenting annat. Du läser en bok, när du har läst klart den vad händer? Du tänker. 

Efter att du har ätit din mat, du tänker. Du är på gymmet, du tänker. Efter att du har 

haft samtal med din familj eller när det har varit lite tjafs, du tänker. Och då behöver 

man svaren på dom frågorna”.  

Han berättar vidare vad som händer när man inte får svar: ”Irritation och förbannad och ledsen 

och arg. Man blir såhär förvirrad. Vad fan händer?”.  

Vis, et al. (2011) fann i sin granskning av tidigare forskning att delaktighet indirekt kan 

ha en positiv effekt på ungas hälsa och mående. Ungdomarnas egen förståelse är att deras 

upplevelser av brist på delaktighet och ett gott bemötande har en direkt negativ inverkan på 

deras mående och hälsa. Malik berättar hur hans upplevelser har påverkat honom: ”Jag ville 

ha hjälp men alltså… dom tvingade mig… dom gav mig hopp men sen dom lyssnade inte”. 

Upplevelser av långa perioder av att vara instängd, brist på omsorg och påföljande oro och 

ångest har lett till vad han beskriver som depression, ökat missbruk och självskadebeteende: 

”Det var helt mörkt för mig alltså”. Delaktighet skapar trygghet genom att det bidrar till att 

unga kan säga ifrån om de upplever att något är fel (Vis, et al., 2011). Men Malik säger, efter 

sina erfarenheter, att man som tvångsomhändertagen ungdom måste acceptera sin situation: 

 ”Dom som accepterar från början, det blir bättre för dom att bo på ett sånt här ställe. 

Men dom som accepterar inte, det blir helt ’fucked up’ för dom. Dom tänker såhär: 

’Ja, varför jag är här, varför det är så, varför dom gör sånna grejer med mig?’ Du 

skär dig bara om man tänker så. Du straffar dig själv (visar sin arm täckt av ärr). För 

att bli lugnare och lugnare.” 

Och Malik är orolig. Han känner inte längre igen sig själv.  
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”Förut jag var inte så. Jag kunde inte sitta på en plats. Jag skulle skoja med alla 

killarna som var runt mig. Men nu det är helt annat […] Nu jag känner mig såhär, jag 

blir inte glad, jag blir inte ledsen eller arg. Jag känner ingenting. Jag är helt på en 

linje. Ibland jag tänker såhär att varför jag lämnade mitt hemland? Alltså, där om 

taliban tar mig dom skjuter med en gång, du är död. Men här socialen dödar mig hela 

tiden. Och nu jag är helt död”.  

Enligt Vis, et al. (2011) leder delaktighet till reducerad ångest och stress under perioder 

av osäkerhet kring placeringar. Brist på delaktighet kan däremot leda till känslomässiga och 

beteendemässiga problem hos unga (Roesch-Marsh, 2014). Deniz upplevelser av brist på 

delaktighet och ett gott bemötande har enligt honom lett till att han har börjat få utbrott som 

han inte kan kontrollera. Han har vistats på avdelningen betydligt längre än vad en 

akutplacering är tänkt att vara men upplever att han inte får någon information från sin 

socialsekreterare. Han berättar hur han fick en ”blackout” efter flera veckor av försök att få 

tag på henne:  

”Jag blir mycket full av hat, mycket alltså. Jag har mycket känslor i mig. Som i förrgår 

jag slog sönder […], jag kastade […]. Jag vet inte vad jag gör. Jag banka min huvud 

på väggen. Jag skrek så mycket som det var nånting jag bara (pustar). Kasta, kasta. 

Det var mycket jag kastade. Jag skrek: ’Aah!’. Jag skrek, jag pratade om nånting som 

nu jag kommer inte ihåg vad jag sa. Fula ord, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag 

fick en sånhär… kick. Vad är det här jag har fått här inne? […] Dom fucking horor, 

dom tog mig här i onödan. Vad har jag fått? Har jag fått några betyg? Har jag 

grundämnesbetyg? Nej. Är jag skadad? Ja. Har jag fått hat? Ja. Har jag några verktyg 

med mig? Jag kommer inte ens ihåg dom verktyg från nu jag har så mycket hat”. 

Brist på delaktighet och ett gott bemötande riskerar att leda till värre problem än vad 

de ursprungliga orsakerna till omhändertagandet hade behövt leda till (Berglund, 2000). 

Föreliggande studie visar att ett försämrat mående kan vara ett av flera problem till följd av 

sådana upplevelser, liksom känslomässiga och beteendemässiga problem (Roesch-Marsh, 

2014).   

Vanmakt och motstånd 

Frågor om delaktighet och bemötande vid socialt arbete med unga bör ses ur ett maktperspektiv 

(Shier, 2001; Skau, 2007). Makt förstås under denna studie som en neutral och produktiv kraft, 

verksam i och överhängande alla sociala relationer (Foucault, 2003). Att makt är en 

överhängande kraft i relationen mellan tvångsomhändertagna ungdomar och socialsekreterare 
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är inte svårt att se - det exemplifieras genomgående under detta kapitel. Delaktighet innebär att 

denna kraft i viss mån tillgängliggörs ungdomarna såväl som socialsekreterarna (Shier, 2001). 

Denna studie visar att ungdomarna upplever brist på delaktighet i kontakten med socialtjänsten. 

Frågan är således vad kraften producerar i dessa relationer.  

Upplevd brist på delaktighet leder till upplevelser av vanmakt (se även Vis, et al., 

2011): ”Det är såhär, att dom ska bestämma allt över dig […] Alltså, nu jag har ingenting av 

mitt liv i mitt hand. Det är bara social som bestämmer när ska jag gå ut, när ska jag vakna, 

hur ska jag leva, allt” (Malik). Deniz förklarar: ”Dom bestämmer mycket och jag kan inte göra 

nåt. Dom har fel och problemet är jag kan inte göra nåt åt saken. Jag känner mig helt maktlös. 

Plus, jag är inlåst och dom gör ingenting med mig” (Deniz) När ungdomar är delaktiga i full 

bemärkelse, delar de även ansvaret för utfallet av besluten (Shier, 2001). Professionella menade 

likaså, i ten Brummelaars, et al. (2016) studie, att delaktighet skapade ansvarskänslor och 

motivation till behandling hos undomar. Denna studie visar att när ungdomarna inte upplever 

någon delaktighet känner de heller inte något ansvar: ”Och då säger jag ju som sagt ’men det 

är ju ditt jobb att titta om den här placeringen är bra för mig. Jag kan ju inte läsa någon 

information om den. Det är ju erat jobb’” (Emil). Men upplevelsen av vanmakt leder inte bara 

till att socialsekreteraren ses som ensam ansvarig för vad ungdomen upplever som dåliga 

placeringar. Vissa ungdomar uppfattar, till följd av upplevelser av brist på delaktighet och ett 

gott bemötande, även socialsekreteraren som ansvarig för ungdomarnas beteende. Deniz 

begick ett brott i samband med att han avvek när polisen skulle hämta honom till 

akutavdelningen, vilket han beskyller socialsekreteraren för: ”Jag tycker felet kom ifrån dom. 

Dom sa till mig nåt och sen dom sa till annan personal nåt annat. Sen dom flytta mig bara”. 

Roesch-Marsh (2014) fann att brist på delaktighet kan leda till att unga hamnar i en 

position av motstånd. Vårdsammanbrott, återfall i drogbruk och kriminalitet liksom utagerande 

beteende förklarar även ungdomarna i denna studie med deras upplevelser av kontakten med 

socialtjänsten. Malik kände sig tvungen att agera våldsamt för att få till en flytt från ett 

familjehem han upplevde som otryggt: ”Dom tvingade mig att acceptera den. Men sen jag blev 

arg och sån där, jag kastade stol och sånt”. Emil förklarar vad som händer när man inte får 

svar från socialsekreteraren:  

”Man blir ju irriterad och vad händer på avdelningen? Nån kille kommer, kanske 

säger nån dålig kommentar – Bah! (slår med knuten näve i sin hand). Jag smäller 

honom för att jag blir irriterad för att ingen har svarat mig. Och vad händer? Du blir 

nedlagd, du åker in i isolering, du får det på papper. Och då säger soc: ’Aha, du sitter 
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på isolering nu’. Jo men varför? ’Hade du svarat mig så hade inget av det här hänt’. 

Det är som vatten. Man häller upp vatten i ett glas och sen bara det rinner ut. Du kan 

tåla en gång dom svarar inte, ok. Andra gången, ok. Men tredje gången det blir såhär 

’Va, driver du med mig?’”.  

Det blir här tydligt hur upplevelser av brist på delaktighet utgör hinder för ungdomarna 

att göra positiva livsval. I en känsla av vanmakt hamnar ungdomarna i en position av motstånd 

(Roesch-Marsh, 2014) mot såväl socialsekreteraren som person som mot vård och behandling 

och slutligen mot samhället i stort: ”Nu också man kommer på andra tankar, jag tänker rymma 

härifrån kanske […] Fuck det här jävla landet, (knäpper en gång med fingrarna) jag lämnar 

det” (Deniz). På så vis tar ungdomarna ”spjärn mot det grepp [makten] har om dem” (Foucault, 

2003: 32).  

Utanförskap och stämpling 

Avvikningar, återfall och utagerande beteende skulle endera kunna förstås som bevis på 

ungdomarnas inneboende avvikande egenskaper och därmed som ytterligare motiv för fortsatt 

särbehandling eller som desperata försök till motstånd mot stämpling och stigmatisering 

(Goffman, 2014). Som diskuterats ovan förstår ungdomarna ett sådant agerande som naturliga 

reaktioner till följd av upplevelser av brist på delaktighet och ett gott bemötande och påföljande 

känslor av vanmakt. Utifrån symbolisk interaktionism och stämplingsteori tycks ungdomarna 

ha en poäng.  

Ungdomarna upplever stämpling och stigmatisering i kontakten med socialsekreterare: 

”Dom behandlade mig som att dom vill ta tag på en terrorist” (Amir). Deniz beskriver hur han 

upplever att socialsekreteraren ser på honom: ”Dom tycker att jag är en behov hjälp nu person. 

Dom behöver stänga mig från samhället, jag är farlig för mig själv. Helt enkelt, dom tycker jag 

är en beroendeperson och dom vill inte släppa mig”. Ungdomarna upplever hur de i 

socialsekreterarnas ögon reduceras ”från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, 

en utstött människa” (Goffman, 2014: 10): ”Kanske dom tänker såhär: ’Dom är kriminella, 

dom ska dö, jag skiter i dom alltså, dom är inte människor’ och sånt. Kanske dom tänker så?” 

(Malik). De upplever att de därför särbehandlas: ”Jag såg alltså, jag var i HVB-hem, jag såg 

skillnaden mellan mig och en kille som har inte tagit droger förut. Man ser skillnaden, man 

förstår. Jag har också en hjärna, jag förstår vad dom gör med mig (skrattar till)” (Malik). 

Ungdomarna upplever att de förknippas med sociala kategorier de inte vill förknippas med, 

trots att de menar att de inte uppvisar sådana egenskaper (Becker, 2006): ”Vad har jag gjort? 

Har jag tagit heroin? Nej […] Bror, jag känner mig skam... skit. Jag känner mig smuts… för 
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en smutsig människa han är mer... jag är smutsigare än han. Han är lite renare än vad jag är 

[…] Vem sitter fem månader i akut?!” (Deniz). När ungdomarna internaliserar den uppfattade 

bilden av dem som avvikare begränsas deras handlingsutrymme och de söker sig till 

gemenskaper med andra som delar denna avvikaridentitet: ”Min social, vem blir min social? 

Den killen som ger till mig knark” (Reza). Den stämplingsprocess som ungdomarna upplever 

exkluderar dem således från de normalas sfär (Goffman, 2014): ”Jag borde gjort nåt rån. Eller 

jag borde… du vet jag har vart på låst behandlingar och så men jag har alltid haft chansen att 

rymma. Jag tycker där i mitten nånstans jag borde gjort det. Jag borde gjort ett rån” (Deniz). 

Utifrån symbolisk interaktionism förstås identitetsskapande som föränderliga 

definitionsprocesser i interaktion med andra. Att utveckla identitet är att skapa mening av den 

sociala respons vi mottar av andra (Blumer, 1969). Under detta kapitel har vi redovisat hur 

ungdomarna definierar den sociala respons de mottar av socialsekreterarna. Dessa definitioner 

utgör ungdomarnas verkligheter genom att de ligger till grund för deras syn på sig själva och 

omgivningen och därmed deras agerande (Ibid.). Den stämpling som ungdomarna upplever i 

bemötandet från socialsekreterare riskerar således att leda till betydligt värre konsekvenser än 

vad de ursprungliga orsakerna till kontakten hade behövt leda till (Berglund, 2000). Mead 

(1934: xxxiii) underströk dock att individen inte är någon träl i identitetsskapande 

definitionsprocesser, utan en aktiv medskapare. Avvikningar, återfall och utagerande beteende 

är hos ungdomarna mer eller mindre medvetna handlingar i motstånd, vilka väcker den sociala 

respons från socialsekreterarna som ungdomarna upplever som stämpling. Men när det är fråga 

om tvångsomhändertagna barn och unga i en asymmetrisk relation till vuxna 

myndighetsutövare (Skau, 2007), när det är fråga om unga som upplever brist på delaktighet 

och ett gott bemötande, så är frågan om det minimala handlingsutrymme som dessa ungdomar 

upplever ändå inte är att beteckna som en form av trälskap. De professionella är trots allt alltid 

ansvariga för sitt bemötande (Blennberger, 2005). Det asymmetriska ansvarets logik kräver att 

ansvariga vuxna bevisar sitt ansvar för unga i omtanke och handling (Trondman, 2003). Ett 

ansvar som ungdomarna upplever att socialsekreterarna underlåter att visa. Ungdomarnas 

upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten hindrar därför, 

snarare än möjliggör, ett positivt identitetsskapande och positiva livsval.  
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Ungdomarnas syn på delaktighet och ett gott bemötande under tvångsvård 

”Dom heter social. Dom ska vara social (skrattar),  

dom ska inte vara osocial” (Reza). 

… 

Denna studie finner, i enighet med Munro (2001) och McLeod (2010), att ungdomarna inte på 

något sätt har en orealistisk syn på hur delaktighet och ett gott bemötande borde se ut i 

kontakten med socialtjänsten. Tvärtom finner denna studie att ungdomarnas definitioner av en 

idealbild av delaktighet och bemötande mycket väl stämmer överens med såväl svensk 

lagstiftning och FNs barnkonvention som, under studien redovisad, teori och forskning inom 

området.  

Ungdomarna beskriver dem själva och andra i liknande situationer som sköra barn och 

ungdomar, och som särskilt utsatta vid frånvaro av försörjande föräldrar (Cashmore, 2002; 

Hermodsson & Hansson, 2005). ”Barnen som är här, dom har på något sett problem, kanske 

familjeproblem kanske dom har själv ett beteendeproblem och alla andra typer av problem 

som finns” (Amir). De förstår därför socialsekreterarens uppdrag som delikat och svårt: ”För 

att det är inte mina föräldrar som bestämmer över mig. Jag har inte sett mina föräldrar på fyra 

månader. Den enda föräldern jag ser det är en socialtjänst som kommer och hälsar på mig. 

Min familj är långt borta härifrån” (Deniz). Ungdomarna ser därför delaktighet och ett gott 

bemötande som särskilt viktigt (se även Cashmore, 2002). Malik förklarar:  

”Social, det är inte lätt att man blir social, du bestämmer över hela livet för en person. 

Och det är ungdom. Och den här tiden mellan tretton till arton, han blir den där 

människa. Alltså, hur ska jag säga, om han vara i en kriminell plats han fortsätter med 

kriminella grej. Om han ska vara i ett bra plats, han kommer att vara så. Allt som 

händer i den här året, mellan tretton till arton, det är viktigt. Han kommer fortsätta 

med den här grej hela livet. Så, jag vet inte… om han tänker i den här året ’Ah, fuck 

soc’ och sånt, det kommer att hända så. Även han blir femtio han kommer aldrig att 

glömma den, att hur social gjorde med honom. När han sitter, var han sitter, han 

kommer att säga ’fuck socialen, fuck the system’ och sånt”. 

Nedan följer en tematisering av ungdomarnas syn på hur en bra socialsekreterare bör 

vara och hur omhändertagna ungas delaktighet i kontakten med socialtjänsten bör se ut.   
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Engagerad och bryr sig 

En bra socialsekreterare bryr sig (McLeod, 2010), är engagerad (Henriksen, et al., 2008) och 

tar sig tid (Oliver, 2010 ), ”En sån som bryr sig. En sån som ringer upp. Som ringer… en som 

ringer och man blir så här chockad (ler stort) ’Va, ringde du mig?’” (Emil). En engagerad 

socialsekreterare vill hjälpa ungdomen och visar detta. ”Han ska försöka visa att han bryr sig 

om mig och att han vill hjälpa mig. Inte bara såhär att bestämma över mitt liv som en diktator 

och säger ’det är det här som jag har bestämt’” (Amir). 

Frågar, lyssnar och lär känna 

En bra socialsekreterare försöker lära känna ungdomen genom att fråga och lyssna (Berglund, 

2000; Cavet & Sloper, 2004; Blennberger, 2005), för ”om man jobbar med en människa man 

måste förstå den, man måste känna den” (Malik). En bra socialsekreterare ”ska försöka att 

känna till mig, att försöka känna till mitt beteende. ’Vad?’ är grunden att ha en bra kontakt 

direkt med varandra” (Amir). En bra socialsekreterare frågar: ”’Vad har hänt? Varför det har 

blivit så? Hur jag kan hjälpa dig? Varför du hamnat i en sån situation?’ och sånt” (Reza). För 

då vet ungdomen ”att hon vill hjälpa mig. Hon försöker inte att göra mig illa” (Reza). 

Omsorgsfull och empatisk 

En bra socialsekreterare visar omsorg och empati (Munro, 2001). ”Dom ska inte vara så hårda 

mot människorna” (Deniz). En bra socialsekreterare ”måste jobba med känsla och sånt. Inte 

såhär komma och sitta och prata bara” (Malik), utan även ”fråga om jag mår bra och sånt” 

(Reza). En empatisk socialsekreterare är vänlig (Blennberger, 2005). ”Om jag sitter och 

skrattar och jag pratar fint och är snäll du kommer tycka om mig, eller hur? Det är samma sak 

med social, som en person som du kan träffa i gatan. Dom ska vara social” (Reza).  

Flexibel och handlingskraftig 

En bra socialsekreterare bevisar det asymmetriska ansvaret för ungdomarna i både omtanke 

och handling (Trondman, 2003). ”Den grej som är viktigt är hur dom jobbar, hur dom gör för 

dig. Att jag kommer och är trevlig mot dig och prata med dig och vara ’smile’ och sånt här 

(skrattar). Det gör inget. Vad ska jag göra med den?” (Malik). När en bra socialsekreterare 

har lärt känna ungdomen är den flexibel och anpassar vård och behandling till ungdomens 

särskilda behov (Cavet & Sloper, 2004; Vis, et al., 2011). ”Du vet, alla socialen dom har en 

rutin. Ok, men dom jobbar inte med maskin dom jobbar med människor och människor är 

olika. Dom har olika tankar. Man måste hjälpa olika, på olika sätt” (Malik). 



64 

 

Uppmuntrar, stöttar och visar tillit 

En bra socialsekreterare visar tillit, uppmuntrar och ger stöd (Blennberger, 2005; Evans & 

Prilleltensky (2007). ”Du vet när man mår dåligt. Det är då man ska säga det. Det är då dom 

här orden behövs: ’Vi tror på dig. Du kan göra det’. När man är där på botten” (Emil). ”Här 

i SiS vi har kompissamtal (syftar på KP-samtal med kontaktperson). Det är jätteskönt. Jag 

tycker att om socialen kan fixa ett sånt samtal med mig, då vi kan komma överens mycket bättre 

och dom kan hjälpa mig bättre än förut” (Amir). En bra socialsekreterare bemöter ungdomar 

som människor och inte bara utifrån deras problem (Berglund, 2000; Oliver, 2010). ”Det är 

sant vi gör också fel. Det är inte så att vi gör inget fel. Alla gör fel. Men…” (Reza). En bra 

socialsekreterare följer ungdomens utveckling och använder deras resurser som kraftkälla till 

förändring (Berglund, 2000) för ”man blir mognare, du blir äldre, du tittar. Du ser på saker 

och ting på ett annat sätt” (Emil). 

Vägleder och bestämmer ibland 

När övriga aspekter av ett gott bemötande är vid handen och en förtroendefull relation således 

etablerats bör en bra socialsekreterare, i en empatisk anda, även kunna konfrontera och ge kritik 

(Blennberger, 2005), liksom en förälder. ”Det är en relation liksom en pappa och en son har 

om det blir den typ av relation jag tycker att den är den bästa” (Amir). Med ungdomens bästa 

för ögonen kan en bra socialsekreterare då vägleda och ibland bestämma. Detta därför att de 

”har ’fuckat’ mer byxor än jag. Du har mer erfarenhet än mig. Dåså, du ska hjälpa mig […] 

Som en riktig mamma och pappa gör” (Reza). Detta är det asymmetriska ansvarets logik 

(Trondman, 2003).  

Tydlig och informerar 

En bra socialsekreterare håller unga informerade om beslut som rör dem (Shier, 2001; SoL; 

LVU). ”Det är viktigt bror att killen ska veta vad han ska gå igenom. Är han förberedd för det 

eller är han inte förberedd?” (Deniz). En bra socialsekreterare strävar efter tydlighet (ten 

Brummelaar, et al., 2016). ”När dom vill bestämma något över oss dom ska försöka vara 

logiskt. Att när dom bestämmer någonting dom ska ha ett bra skäl och berätta för oss att det 

är på grund av det och det och det som dom gör såhär” (Amir). En bra socialsekreterare tar 

således fram tydliga vårdplaner (SoL och LVU), för ”då jag hade nånting att se fram emot – 

’här är jag nu i sex månader. Okej, jag ska sköta mig perfekt. Ska ta emot saker, verktyg som 

jag hålla med mig i verktygslådan, lära sig saker och ting på behandling’” (Deniz)  
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Delaktighet men inte bestämma själva 

En viss grad av delaktighet är viktigt under omhändertaganden (se bl.a. Shier, 2001; Cashmore, 

2002; Mattsson, 2008), därför att ”den där kille eller ungdom, det är socialen som ska hjälpa 

dom. Och den kille eller ungdom han kommer att få hjälp om han säger hur han behöver hjälp. 

Och det är viktigt” (Malik). Ungdomarna är trots allt experter på att vara ungdomar 

(Checkoway, 2011). ”För vem vet mest? Är det en människa som håller i mina papper och 

läser om mig eller är det jag?” (Emil). Men delaktighet behöver förstås i sin kontext (Head, 

2011) och ungdomar med behov av vård och behandling ska inte bestämma själva. ”Nej, det 

hade väl gått fel. Det hade gått helt fel” (Emil). Att uppvisa ett gott bemötande enligt ovan är 

samtidigt att delaktiggöra (se bl.a. Cavet & Sloper, 2004; Evans & Prilleltensky, 2007; Vis, et 

al., 2011). Delaktighet är att ta hänsyn till ungas åsikter (Shier, 2001). Men under vård och 

behandling behöver det inte vara ”helt hundra procent och så. Men ändå du måste förstå den 

där kille han behöver sån här hjälp och vi ska hjälpa han så. Kanske den där ungdom, han vet 

ingenting om hur den här grej…” (Malik). Socialsekreterare ska således behålla beslutanderätt 

och ansvar. ”Han ska försöka känna till mig, prata med mig och få ut min känsla och vilken 

person jag är och då kan dom bestämma med mig över mitt liv” (Amir).  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att studera tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av 

bemötande och delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Det har varit en studie i ungdomars 

subjektiva upplevelser och således inte en så kallad objektiv granskning av verkligheten. 

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i symbolisk interaktionism. Ur ett sådant perspektiv 

finns ändå inte någon objektiv verklighet att tala om. Det människor kan tala om är deras 

subjektiva definitioner av det de varseblir i interaktion med andra. Dessa definitioner utgör 

individens ”verkligheter” då de ligger till grund för dennes syn på sig själv och sin omgivning 

samt därmed sitt agerande (Blumer, 1969). Då socialarbetare har tolkningsföreträde framför 

klienten i en i grunden asymmetrisk relation (Skau, 2007), och då tvångsvårdade ungdomar 

utgör en särskilt utsatt grupp vars röster sällan blir hörda (Hermodsson & Hansson, 2005), 

fyller denna studie en kunskapslucka inom såväl forskning som praktik.  

Hermodsson och Hansson (2005) fann, under sin studie om delaktighet inom 

tvångsvården, allvarliga brister i efterlevandet av lagstiftningen om ungas rättigheter under 

LVU. Deras studie, liksom föreliggande studie, grundandes på ungdomars berättelser. 

Slutsatsen av denna studie, liksom deras, är att ungdomarnas upplevelser står i kontrast till 

lagstiftarens krav. De flesta ungdomar upplever motsatsen till ett gott bemötande i kontakten 

med sina socialsekreterare och samtliga ungdomar upplever brist på eller obefintlig delaktighet. 

En ungdom har erfarenheter av, vad han upplevde som, ett gott bemötande från en tidigare 

socialsekreterare. När ungdomen upplevde en viss grad av delaktighet påverkade det hans 

mående positivt samt främjade ett positivt identitetsskapande och hans motivation till positiva 

livsval (se även Berglund, 2000). En annan ungdom upplever ett gott bemötande från sin 

nuvarande socialsekreterare vilket har en positiv inverkan på ungdomen genom reducerad oro 

och stress (se även Vis, et al., 2011). Denna studie visar att när ungdomarna upplever brist på 

delaktighet och ett gott bemötande påverkar det deras mående negativt. De leder till upplevelser 

av omotiverade omplaceringar och bristfällig behandling. Ungdomarnas upplevelser av brist 

på delaktighet och ett gott bemötande leder till att de inte förstår sin roll under, eller meningen 

med, vård och behandling. Brist på delaktighet utgör likaså ungdomarnas förklaring till 

tvångsomhändertagandet och placeringen på akutavdelning. Deras upplevelser leder till 

bristande förtroende för såväl socialtjänsten som välfärdssamhället i stort och leder till känslor 

av utanförskap. Upplevelser av brist på delaktighet och ett gott bemötande förstärker 

stämplingsprocesser och utgör således hinder för positivt identitetsskapande och möjligheter 

till positiva livsval. Tvångsvårdens svaga (Grietens & Hellinckx, 2004; Parhar, et al., 2008), 
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och i vissa fall kontraproduktiva (Levin, 1998; Lipsey, 2009; Gudmundsdóttir & Nordqvist, 

2011), effekt på återfallsreduktion skulle således, vilket denna studie indikerar, delvis kunna 

förklaras med upplevelser av brist på delaktighet och ett gott bemötande. En sådan hypotes 

skulle kunna utgöra grunden för vidare forskning kring vikten av delaktighet och ett gott 

bemötande under tvångsvård. 

Syftet med studien har dock inte varit att söka orsaker till ungdomarnas upplevelser av 

kontakten med socialtjänsten. Orsakerna skulle kunna tänkas vara flera och variera. Det skulle 

bland annat kunna bero på bristande resurser inom socialtjänsten till följd av rationalisering 

och decentralisering (Astvik & Melin, 2013), socialsekreterares individuella attityder gentemot 

ungdomarna eller en byråkratisk natur hos organisationer (Cavet & Sloper, 2004). Det skulle 

lika gärna kunna bero på svårigheter och problem som ungdomar vilka tvångsomhändertagits 

på grund av eget beteende kan ha (ten Brummelaar, et al., 2016). Det skulle likväl kunna bero 

på den inbyggda motsättningen mellan vård och behandling och tvång som råder inom 

tvångsvården (Levin, 1998) och påföljande svårigheter för professionella att balansera detta 

(Henriksen, et al., 2008; ten Brummelaar, et al., 2016). Utifrån symbolisk interaktionism förstås 

”verkligheter” som dynamiska processer vilka definieras i interaktion med andra. Utifrån en 

sådan förståelse finns inte problemen att finna hos endera part eller som en inneboende 

egenskap, varken hos individer eller organisationer, utan i interaktionen mellan dessa. Denna 

studie har, utifrån ungdomarnas upplevelser, visat att det råder allvarliga problem i 

interaktionen mellan ungdomarna och socialsekreterarna. Problem som negativt påverkar 

ungdomarnas identitetsskapande och deras förutsättningar att finna vägar ut ur kriminalitet, 

missbruk och utanförskap. Det tycks således finnas ett stort behov av vidare studier inom 

ämnet. Observationer av interaktionen mellan socialsekreterare och tvångsvårdade ungdomar 

hade kunnat bidra med nyansering och fördjupad kunskap. Intervjuer med fokusgrupper 

beståendes av såväl tvångsvårdade ungdomar och socialsekreterare hade inte bara kunnat bidra 

till forskningen utan även vara ett steg mot ökad förståelse grupperna sinsemellan. Det hade 

kunnat gynna ungdomars möjligheter att göra sina röster hörda och således vara ett steg mot 

ökad delaktighet.  

Socialpedagogiken bygger på uppfattningen att alla ska beredas möjlighet till 

delaktighet i den samhälleliga gemenskapen (Eriksson & Markström, 2000). 

Socialpedagogikens uppgift är således att förebygga och lösa sociala konflikter som hotar 

individers integration i samhället och att utveckla sociala band mellan människor och 

samhälleliga institutioner (Madsen, 2006: 65). Resultatet av denna studie visar på behovet av 
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delaktighet och ett gott bemötande från socialsekreterare för att lyckas med detta i fråga om 

tvångsomhändertagna ungdomar. Tvångsvårdade unga är nämligen inte de enda som står under 

tvång. Att vara ansvarig vuxen är att stå under tvånget att i omtanke och handling bevisa ”det 

asymmetriska ansvaret för barn och ungdomar” (Trondman, 2003: 96). Professionella måste 

därför sträva efter att delaktiggöra ungdomar i beslut som rör dem, även under tvångsvård 

(LVU och SoL). Denna studie visar, i likhet med Munro (2001) och McLeod (2010), att 

ungdomarna själva söker ett bemötande och en grad av delaktighet som överensstämmer med 

såväl lagstiftning och FNs barnkonvention som, under studien redovisad, forskning och teori. 

Professionella behöver sträva efter ett bemötande som främjar öppenhet, tydlighet och 

förtroende (Blennberger, 2005) och finna vägar att utnyttja ungdomars egna resurser som 

kraftkälla till förändring (Berglund, 2000). Resurser som vi under denna studie, bara efter ca 

en timmes intervju, kunde ana hos ungdomarna. Att istället bemöta unga med ”byråkratisk 

moralism”, en distanserad och anklagande hållning (Blennberger, 2005: 174) riskerar att leda 

till allvarliga konsekvenser. Berglunds (2000: 257) citat tåls att upprepas.  

”Stämpling och institutionalisering kan medföra värre störningar i människors liv än 

tillfälliga livssvackor eller eventuella defekter ska behöva leda till. Riskerna med 

överdriven etikettering är att barn alltför drastiskt utdefinieras och remitteras från de 

vanligas hägn och att man börjar hantera dem som om de var ’annorlunda människor’”.  

Så upprätthålls den sociala ordningen (Mead, 1934) och avvikande ungdomar förblir 

avvikande ungdomar. Vi kan dock inte avsluta denna studie i delaktighet och bemötande utan 

att ge ungdomarna det sista ordet:  

”Om din socialsekreterare satt där (pekar på en stol), vad skulle du vilja ge för råd?” (Intervjuare) 

”Var lite människa.” (Reza) 

”Var lite människa, ja, mm…” (Intervjuare) 

”Försök hjälpa folk, inte bara kasta bort din huvudvärk.” (Reza) 

”Mm… Tack så mycket för din tid.” (Intervjuare) 

”Ja, det var så lite.” (Reza) 
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Bilaga 1 – Informerat samtycke 

Hej, 

Vi heter Linus och Olle och studerar till socialpedagoger (socialarbetare) på Högskolan Väst. 

Som en del i utbildningen ska vi göra en undersökning som kallas C-uppsats.  

Vi skulle vilja intervjua dig om hur du tycker att din kontakt med socialtjänsten fungerar. Dina 

erfarenheter och åsikter är viktiga. Genom att vara med kan du hjälpa oss och andra 

socialarbetare att bli bättre på att jobba med ungdomar.  

Det du berättar kommer att vara en del av vår uppsats. När uppsatsen är klar kommer den att 

finnas på internet så att dom som vill kan läsa den. Vi kommer kanske att använda delar av 

uppsatsen för att skriva en vetenskaplig artikel. Vi kommer att ta bort alla namn så att ingen 

ska kunna veta att just du har berättat någonting. 

Det är helt frivilligt att vara med. Du kommer få berätta fritt och bestämmer själv hur mycket 

du vill säga. Du kan ändra dig och säga att du inte vill vara med längre och vi ska i så fall ta 

bort din intervju från undersökningen. 

Vi hoppas att du vill vara med. 

Om du väljer att vara med kommer vi att göra så här: 

 

 Vi kommer att boka in en tid som passar, någon gång mellan måndag-fredag under 

vecka […]. Om du vill ha tolk så bokar vi detta med. 

 

 Vid denna bokade tid träffas vi och pratar om hur du tycker att din kontakt med 

socialtjänsten fungerar. Vi skulle vilja prata med dig i ungefär en timma. 

  

 Vi vill gärna spela in samtalet om det är ok med dig.  

 

 Vi kommer sedan att skriva ned samtalet. Vi kommer då ta bort alla namn så att ingen 

ska kunna veta att just du har berättat någonting. När vi har skrivit ned samtalet 

kommer vi att radera inspelningen.  

 

 Det är helt frivilligt att vara med. Om du ändrar dig och inte längre vill vara med kan 

du kontakta oss så tar vi bort din intervju från uppsatsen. 



76 

 

 

 Om du inte vill vara med längre behöver du inte berätta varför. Du kan också välja om 

något av det du sagt inte ska tas med i uppsatsen. 

 

 Om du vill prata med oss om undersökningen kan avdelningsföreståndare […] hjälpa 

dig att kontakta oss. 

 

 Intervjun kommer att vara en del av vår C-uppsats och vi kommer kanske att använda 

delar av uppsatsen till att skriva en vetenskaplig artikel.   

 

Samtycke 

Jag vill vara med i Linus och Olles undersökning. Jag har fått ett brev med information om 

undersökningen. Jag har pratat med Linus och Olle och jag har kunnat ställa frågor. Jag vet att 

det är frivilligt att vara med i undersökningen och att jag kan ändra mig. 

 

Datum __________________________  

 

Deltagarens signatur __________________________  

 

Deltagarens namnförtydligande __________________________  

 

 

Datum ____________________ 

 

 __________________________  __________________________ 

Linus      Olle 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Tack för att du vill dela med dig av dina erfarenheter av Socialtjänsten. 

Vi är intresserade av hur du tycker att kontakten med din/dina socialsekreterare fungerar. 

Dina erfarenheter och åsikter är viktiga. De kan hjälpa oss socialarbetare och de som 

bestämmer att bli bättre på att jobba med ungdomar. Känn dig fri att berätta vad du känner, 

tänker och tycker. När vi är klara kommer vi att skriva ned denna intervju som text och vi 

kommer att ändra ditt och andras namn och även namn på behandlingshem eller liknande så 

att det inte ska gå att ta reda på vem som har berättat detta. När vi är klara med det kommer vi 

att radera inspelningen. 

Om du inte kommer ihåg eller känner att du inte vet så mycket om någon fråga går det 

jättebra att säga det. Om du inte vill svara på någon fråga så behöver du självklart inte det, 

säg bara till. Säg till om du vill att vi ska pausa eller avbryta inspelningen. Du kan när som 

helst avbryta intervjun och du behöver inte förklara varför. 

Ungdomen, SiS, LVU och Socialtjänsten 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du varit här? 

Är det första gången du är på SiS? 

Var bodde du innan du kom till SiS? 

Har du fastställt LVU? 

Hur länge har du haft kontakt med Socialtjänsten? 

Har du haft några insatser tidigare? 

 Öppenvård? 

 Tvångsvård? 

Inför denna placering 

Vill du berätta hur det gick till när du hamnade här?  

 Vad hände?  

Tankar om det? 
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 Information?  

Vad tycker ungdomen om informationen?  

 Möjlighet att säga sin mening? 

 Inhämtade socialsekreteraren ungdomens åsikter? 

 Lyssnade socialsekreteraren? 

 Hänsyn till ungdomens åsikter? 

 Var ungdomen med när beslutet togs? 

 Var ungdomen med och bestämde något?  

Vad tycker ungdomen om det?  

Under placeringen 

Vet du varför du är här? Vill du berätta? 

 Vad tycker socialsekreteraren? 

 Vad tycker ungdomen? 

Hur tycker du kontakten med socialsekreteraren fungerar nu när du är här? 

 Möten och besök? 

 Telefonkontakt?  

 Information? 

 Möjlighet att säga sin mening? 

 Inhämtar socialsekreteraren ungdomens åsikter? 

 Lyssnar socialsekreteraren? 

 Hänsyn till ungdomens åsikter? 

Vet du vart du ska efter att du har varit här? Vill du berätta? 

 Vad tycker du om det?  

Möjlighet att säga sin mening? 
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Inhämtar socialsekreteraren ungdomens åsikter? 

Lyssnar socialsekreteraren? 

Hänsyn till ungdomens åsikter? 

Var ungdomen med när beslutet togs? 

 Var ungdomen med och bestämde något?  

Om socialsekreteraren 

Hur tycker du att din socialsekreterare är mot dig? Vill du berätta?  

 Tydlig?  

 Trevlig och vänlig? 

 Stöttande? 

 Kan tala öppet och fritt med socialsekreteraren? 

 Försöker förstår ungdomen? 

 Kan lita på socialsekreteraren? 

Lyssnar på socialsekreterare vid kritik? 

 Varför/Varför inte? 

Hur tror du att din socialsekreterare ser på dig? 

 Intresserad att veta vad ungdomen är duktig på?  

 Tror på ungdomen, att han kan ta sig ur [problemet]? 

Bryr sig om ungdomen/vill hjälpa? 

Tänker du att kontakten med socialsekreteraren påverkar dig på något sätt? Vill du 

berätta? 

 Vistelsen här? Hur? 

 Syn på framtiden? Hur? 

 Syn på sig själv? Hur? 

Tycker du att du har fått någon hjälp av Socialtjänsten? På vilket sätt? 
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Vill ungdomen ha hjälp med något? 

 Om ja: Vet ungdomen vad och hur? 

Tycker du det är viktigt hur socialsekreterare är mot ungdomar? På vilket sätt? 

 Varför? 

Hur tycker du att en riktigt bra socialsekreterare ska vara? 

 Varför? 

Tycker du att det är viktigt att socialsekreterare lyssnar på vad ungdomar tycker? På 

vilket sätt? 

 Varför? 

Tycker du att ungdomar ska vara med och bestämma tillsammans med 

socialsekreterare? På vilket sätt? 

 Varför? 

Vad skulle du vilja ge för råd till din socialsekreterare om han/hon hade varit här? 

Är det något mer du skulle vilja berätta om dina erfarenheter av Socialtjänsten? 

Avslutning 

Tack för din tid. Din berättelse och dina åsikter är viktiga för att arbetet med ungdomar ska bli 

bättre. Denna intervju kommer vi att skriva ned som text och vi kommer att ändra ditt och 

andras namn och även namn på behandlingshem eller liknande så att det inte ska gå att ta reda 

på vem som har berättat detta. När vi är klara med det kommer vi att radera inspelningen. Fram 

till dess har du möjlighet att säga att du inte vill vara med i undersökningen och vi tar då bort 

din intervju från undersökningen. Du kan kontakta oss genom avdelningsföreståndaren för 

denna avdelning. 

 

 

 


