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Abstract

The purpose of this essay was to obtain knowledge of how some young people in Sweden

experiences institutional care.

Our main questions were:

• Do the young people feel that they can participate their treatment?

• Do the young people feel that their days at the institution seem meaningful?

• Do the young people feel that they get information about their treatment plan?

• Have the young people any knowledge of how long time they are going to stay at the

institution?

• Are the young people aware of who’s in charge off their treatment?

To get our questions answered, we sent questionnaires to different SiS - institution for young

people in Sweden, who where interested to participate in our investigation.

Our results showed that if the young people are taking part of their treatment plan, they feel

much more participation. This leads to that they feel more pleased with their stay at the

institution and that they experience a higher sense of meaningfulness.
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Förord

Först och främst vill vi tacka alla de ungdomarna som tog sig tid att svara på vår enkät. Utan

er hjälp hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra.

Utan inbördes rangordning vill vi rikta ett stort tack till:

…Lina Ponnert, vår handledare för hennes engagemang, kompetens och genuina intresse.

  Vi har känt oss trygga under arbetets gång.

…Claes Levin för råd, litteraturhänvisning och vägledning.

… Swerker Lindeberg på Håkanstorps Ungdomshem

… Bo Olsson på Brättegårdens Skol- och Behandlingshem

… Eila Carlberg Nilsson på Eknäs Ungdomshem

… Björn Gustavsson på Fridegård

… Janne Johansson på Stigbyskola

för deras visade intresse och hanteringen av enkäterna.

…våra respektive familjer som stöttat oss under uppsatsskrivandet.

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete!
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Inledning
Vi har båda under praktikterminen på Socialhögskolan varit på SiS- institutioner (statens

institutionsstyrelse). Där kom vi i kontakt med en del ungdomar som ofta uttryckte någon

form av uppgivenhet över sin situation av att vara placerad. De sade sig bland annat uppleva

bristen på information om vistelsens längd och syfte som ett problem. Vi funderade på om

detta kunde ha en negativ inverkan på deras upplevelse av vistelsen. Vidare funderade vi på

om ungdomarna upplevde vistelsen på institutionen som meningsfull och om de gjordes

delaktiga. Förstod de varför de var där samt vem som bestämde över placeringen?

Socialt arbete med barn och unga har länge kritiserats för att vara vuxenorienterat. En rad

forskningsrapporter visar att barnen förblir förvånansvärt osedda och ohörda i socialt arbete.

De brittiska forskarna Allan Prout och Allison James menar dock att man kan skönja ett nytt

paradigm i studiet av barndomen. Det innebär bl.a. att se barndomen som en särskild sorts

social realitet som inte är konstant och enhetlig, och att intressera sig för barn som sociala

aktörer (Andersson, 2000).

Problemformulering
Vi ställer oss frågan om man arbetar utifrån delaktighet med innehållande faktorer som

medbestämmande, medinflytande och medverkan på SiS – institutioner. Dessa begrepp

förklarar vi under rubriken teoretiskt perspektiv.

En annan frågeställning är om ungdomarna upplever sin vardag som meningsfull och

påverkbar. Då menar vi att om ungdomarna upplever att institutionsplaceringen känns

meningsfull och om de kan påverka den.

”Det började med att man gick upp halv åtta… arbetade lite…käkade…jobbade vidare till

klockan fyra…spelade lite biljard…käkade vid fem, sen satt man nere i rökrummet…gjorde

någonting på kvällen…kollade lite på TV…lade sig. Det var liksom samma hela tiden” (P71)

(Levin, 1997, s 81).

Vi tycker det är viktigt att ungdomarna ges möjlighet till inflytande. I Palms rapport framgår

att över 50 % av de LSU(lagen om verkställigheten av sluten ungdomsvård)- placerade och
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40 % av de LVU (lag om särskilda bestämmelser om vård av unga) – placerade ungdomarna

uppgav att de inte hade någonting att säga till om (Palm, 2003).

Barn och unga har rätt till information. De måste få veta vilka alternativ som finns och

konsekvenserna av dessa. Det är viktigt att barn och unga till exempel får veta vem som är

ansvarig för deras vård/behandling samt hur lång tid behandlingen kommer att ta. Det är även

viktigt att vuxna tar sig tid att förklara varför ett beslut ibland måste fattas mot barnets vilja

(SOU 2001:72).

Information till barn om deras rättigheter, ansvar och valmöjligheter är viktig. Informationen

är ett första steg mot deltagande, som i regel är en envägskommunikation. Ofta får barnen

informationen för sent och det ger lite utrymme för förhandlingar. Det är viktigt att barnen vet

vilken form av delaktighet de har och vad den innebär. Barn måste också kunna se att deras

beslut verkställs. Inflytande måste alltid gå hand i hand med ansvar (Barnombudsmannen,

2001).

Vi tycker att det är viktigt med delaktighet som innefattar medverkan, medinflytande och

medbestämmande men är samtidigt medvetna om att ungdomarnas grad av delaktighet,

reduceras vid tvångsvård. Vad vi menar är att ungdomarna kanske inte fullt ut medverkar till

att delta i vård/behandlingen eftersom de flesta kanske är emot placeringen.

FN:s barnkonvention

Enligt Artikel 12, p.1 ur konventionen om barnets rättigheter, så har barn rätt att fritt uttrycka

sina åsikter i frågor som rör barnet och de skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets

ålder och mognad (Konventionen om barnets rättigheter, 2002). Barnkonventionen innebär att

barn har en tydlig rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade. Det gäller beslut på såväl

övergripande nivå som till exempel samhällsplanering som beslut på lokal nivå inom

kommunerna samt beslut och planering som gäller den egna vardagen, t.ex. i skolan

(Barnombudsmannen, 2001).

Förutom Barnkonventionen ställer också FN-deklarationen Agenda 21 från miljökonferensen

i Rio 1992 krav på beslutsfattare på alla nivåer att öka ungdomars medverkan i samhällets

beslutsprocesser. Agenda 21 och barnkonventionen tillsammans är två starka argument för
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beslutsfattare på alla nivåer att förändra arbetssätt och rutiner vid beslutsfattandet så att barn

och unga också ges möjlighet till delaktighet, inflytande och medbestämmande (ibid.).

Syfte och frågeställningar
Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur institutionsplacerade ungdomarna upplever sin

placering.

Frågeställningar

Frågor som är relevanta för uppsatsen är:

• Upplever ungdomarna att de är delaktiga i sin behandling?

• Upplever ungdomarna dagarna på institutionen som meningsfulla?

• Upplever ungdomarna att de får ta del av information kring sin vårdplan?

• Har ungdomarna någon uppfattning om hur länge de kommer att vistas på

institutionen?

• Vet ungdomarna vem som är ansvarig för placeringen?

Metod och urval
Studiens uppläggning

Vi har bestämt oss för att göra en undersökning i form av både en kvalitativ och en kvantitativ

enkätundersökning. Att vi inte valde att göra några intervjuer med ungdomarna beror på att vi

ville få ett så stort urval som möjligt och att det på grund av sekretesskäl kan vara svårt att

”komma in” på institutioner. Vårt metodval föll sig även naturligt eftersom vi inte hade

möjlighet att besöka de institutioner som ingår i undersökningen på grund av avståndet. Vi

kontaktade närliggande institutioner, men personalen tackade nej till att deltaga. Som exempel

kan vi nämna Råby Ungdomshem och Ljungaskog. Det finns fler närliggande institutioner. En

av dessa är Lundens Ungdomshem. Men eftersom en av oss arbetar där kände vi att det fanns

en risk för att ungdomarna skulle kunna känna att de befann sig i en underordnad situation på

grund av klientbehandlingsassistentsituationen. Detta kan påverka resultatet och vi valde

därför att avstå.
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Vi inriktar oss på ungdomar som är placerade på utvalda SiS – institutioner i Sverige. Detta

gör vi för att få en bild av hur ungdomarna upplever sin placering, det vill säga utifrån ett

barnperspektiv. I enkäten har vi en del bakgrundsvariabler, men vi vill betona att vi inte

arbetar utifrån ett genusperspektiv eftersom det inte känns relevant för vårt syfte och våra

frågeställningar.

Vi har utformat enkäten så att den ska vara lätt att fylla i med ett begränsat antal frågor.

Enkäten avslutas med två öppna frågor där ungdomarna fritt får uttrycka sina åsikter kring sin

placering. Detta har vi gjort för att man många gånger får mycket värdefulla synpunkter

genom svaren på dessa frågor samt att det dessutom kan vara trevligt för dem som har svarat

på alla i förväg uppställda frågor och svarsalternativ att själv få kommentera (Trost, 2001).

Sammanlagt hade vi 15 frågor i enkäten.

Vi kommer också att utifrån vår undersökning ha med tidigare undersökningar som behandlar

ungdomars upplevelser av institutionsvård på ett eller annat vis.

Resultatens tillförlitlighet

Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet i en undersökning. Vår enkät har en relativt hög

reliabilitet eftersom vi inte har träffat respondenterna och därmed inte kunnat påverka dem.

Samtidigt vet vi inte om det hade varit ett mindre bortfall om vi hade varit närvarande. Nu var

det personalen som delade ut enkäterna samt samlade in dem igen. Hur, var och när

personalen bad ungdomarna fylla i enkäten har vi inte tagit reda på. Det hade kanske varit så

att ungdomarna hade tagit uppgiften på större allvar om det hade varit vi som delat ut och

samlat in enkäten.

Tillförlitligheten i en undersökning minskar om bortfallet är stort och om frågorna

missuppfattas (Trost, 2001). Vi har ett bortfall på 45 % vilket får anses som representativt.

Vårt syfte när vi utformade enkäten var att den skulle vara lätt att förstå med vanliga ord så att

alla i stort sett uppfattar frågorna på samma sett. Vår tanke var då att om missförstånd

gällande frågorna minskas, ökar även graden av validitet (ibid.).

Urvalsmetoder

Vi bestämde oss för att göra ett icke slumpmässigt urval, det vill säga ett så kallat

bekvämlighetsurval som innebär att ”man tager vad man taga kan” (Trost, 2001). Vi ringde
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upp olika SiS – institutioner runt om i landet och frågade om de kunde tänka sig att medverka

till att dela ut enkäterna till ungdomarna, samla in samt att skicka tillbaka dem till oss.

En del institutioner tackade nej eftersom de hade deltagit i för många tidigare undersökningar.

En annan orsak till att de avböjde var att tidigare deltagande hade ”satt” igång mycket känslor

och tankar hos ungdomarna, vilket uppfattades som arbetsamt hos personalen. Några

institutioner ville först se frågorna innan de kunde ge svar på om de ville medverka, vilket vi

naturligtvis ställde upp på. De skulle återkomma med svar, vilket flertalet inte gjorde. Fem

institutioner tackade ja och vi skickade så många enkäter de ansåg var rimligt till antalet

placerade. Vi skickade våra enkäter till Eknäs, Fridegård, Brättegården, Stigbyskolan och

Håkanstorp. Av de 80 enkätutskick vi gjorde fick vi tillbaka 44 stycken, det vill säga ett

bortfall på 45 %.

Beskrivning av analysarbetet

Till att börja med gick vi igenom och sammanställde enkäterna. Vi redovisade de kvantitativa

enkätsvaren i tabellform med hjälp av datorprogrammet Microsoft Word. Därefter

sammanställde vi de två öppna kvalitativa frågorna var för sig. För att göra ungdomarna (som

svarat på enkäterna) mer levande, beslöt vi oss för att använda citat ur enkäterna. Vid

kommentarerna till redovisningarna gjorde vi kopplingar till delaktighetsteorin.

Käll- och metodkritik

Källa kan definieras på olika sätt. Bland annat kan det vara en skrift som åberopas för en viss

uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet (Holme & Solvang, 1997). Vi har

intagit en kritisk hållning där vi har värderat och diskuterat hur pass tillförlitliga källorna är.

Vårt val av litteratur anser vi vara representativt för vårt problemområde då vi har använt oss

av kurslitteratur, vetenskapliga texter. Källor som vi hämtat från Internet har vi varit extra

kritiska till då det finns anledning att vara skeptisk till informationsutbudet på nätet.

De sidor vi valt att använda är SiS-, mediearkivet samt barnombudsmannens hemsidor. Dessa

anser vi vara tillförlitliga eftersom SiS är en statlig instans. Då barnombudsmannen utses av

regeringen ser vi ingen anledning till att vara kritiska till att använda hemsidan. Mediearkivet

kan man kanske förhålla sig lite kritiskt till, men i detta fall har journalisterna hämtat sina

källor från en intern sammanställning gjord av SiS.
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Etiska överväganden

Vår intention har varit att vara ärliga och uppriktiga när det gäller undersökningens syfte och

mål (Bell, 1995). Enkäterna var anonyma, frivilliga att fylla i och behandlades konfidentiellt.

Det som kan ha äventyrat anonymiteten var att vi bad personalen att lägga ner de ifyllda

enkäterna i bifogat kuvert och försluta dem. Härmed kan vi inte till100 % säkerhet säga att

personalen inte har tittat igenom enkätsvaren.

När uppsatsen är färdig kommer vi att skicka ett exemplar var till Håkanstorps Ungdomshem,

Brättegården, Eknäs, Fridegård och Stigbyskolan som deltagit i studien så att de kan ta del av

resultatet.

Fortsatt framställning
Den fortsatta framställningen kommer att inledas med historik över institutionsvården från

mitten av 1800- talet fram till idag. Därefter redovisar vi tidigare forskning. Vår infallsvinkel

är ungdomarnas upplevelse av institutionsvård samt ungdomarnas känsla av delaktighet.

Vidare kommer vi att förklara de teoretiska perspektiv som är relevanta för vår uppsats. Under

analysen presenterar vi resultatet av våra enkäter. Sedan redogör vi för våra resultat och

slutligen för våra slutsatser och egna reflexioner.

Historik

Den särskilda ungdomsvården

Kring mitten av 1800 – talet började det svenska samhället genom lagstiftning engagera sig i

barns välbefinnande. Vissa lagliga möjligheter att ingripa mot föräldrars vilja öppnades.

Sveriges första egentliga skyddslagsstiftning för barn kom 1902 (Bergman, 1997). Det var

dels en lag om fosterbarns vård, för barn under 7 år och dels en lag om tvångsuppfostran. Den

sistnämnda gjorde det möjligt att tvångsomhänderta barn under 15 år som var ”vanartade”

eller ”i sedligt avseende försummade”. År 1924 kom den första barnavårdslagen som bland

annat innebar att fosterbarnsvården kom att gälla barn under 16 år och att ansvaret för

samhällets barnavård förlades till fristående nämnder. Dessa nämnder hade ansvar för tre

viktiga funktioner:
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• Tillsyn över fosterhemmen

• Omhändertagande för skyddsuppfostran

• Omhändertagande för samhällsvård

Med 1960 – års nya barnavårdslag följde att man tog mer behandlingsmässiga hänsyn i

jämförelse med de tidigare traditionella uppfostringsteorierna. Begreppet skyddsuppfostran

togs bort och den enhetliga benämningen på omhändertaganden blev samhällsvård. Lagen

med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla LVU) trädde i kraft 1982 och ersattes av

lagen (1993:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (ibid.).

Syftet med LVU var och är till skydd för den unge och då särskilt för hans eller hennes hälsa

och utveckling, kunna erbjuda vård i vissa situationer då det inte går att få samtycke till

behövlig vård. Eftersom det är den unges behov som ska vara styrande, måste dennes behov

ges företräde vid en eventuell konflikt mellan barnets och föräldrarnas behov

(prop.1989/90:28) (ibid.).

Statens institutionsstyrelse

År 1994 återgick huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen från kommuner och

landsting till staten. I samband med återgången inrättades statens institutionsstyrelse (SiS)

som central förvaltningsmyndighet för de aktuella behandlingshemmen (Bergman, 1997).

De unga som placeras på särskilda ungdomshem är mellan 12-21 år och som utsätter sig själv

eller sin omgivning för omedelbar fara som till exempel kriminalitet, missbruk, våld och

prostitution. Det är den unges socialtjänst som ansöker om LVU i länsrätten, som sedan

beslutar om tvångsvård (Statens institutionsstyrelse, 2003).

År 1999 trädde lagen om verkställigheten av sluten ungdomsvård (LSU) i kraft

(ibid.). Därmed fick SiS en ny klientgrupp – ungdomar som blivit dömda till straff och är i 15

– 17 årsålder (Palm, 2003). Syftet med LSU var att lagöverträdare under 18 år skulle hållas

utanför kriminalvårdens anstalter och istället vårdas med beaktande av de särskilda hänsyn

som måste tas vid frihetsberövande av barn och ungdomar (Bergman, 1997).

Varje år placeras drygt 1000 unga och av dessa är cirka 30 % flickor. De flesta av SiS 34

institutioner har låsbara avdelningar. Behandlingen är dels individanpassad, dels

differentierad enligt vissa kriterier som kön, ålder, typ av missbruk och våldsbenägenhet.
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Placeringarna med stöd av LVU kan variera från ett par veckor till flera år på

behandlingsavdelningarna (Statens institutionsstyrelse, 2003).

Tidigare forskning
Upplevelse

Vi har i våra efterforskningar endast hittat ett fåtal undersökningar som berör ungdomars

upplevelser av institutionsplacering. Den mest omfattande studien är Claes Levins

Råbyundersökning från 1994 där intervjuundersökningen omfattade totalt 61 ungdomar.

I Levins undersökning framkom bland annat att ungdomarna övervägande upplevde att

dagarna bestod av tristess, tomhet och rutin (Levin, 1997).

Ungdomarna hade ofta svårt att förstå syftet med placeringen och behandlingen. De upplevde

att behandlingen bestod av förvaring, anpassning och ett visst personligt stöd. I

undersökningen framkom även att tiden på Råby innebar både positiva och negativa

upplevelser för ungdomarna. Det som var positivt var att institutionen utgjorde ett slags skydd

mot ett, i deras ögon, hotfullt samhälle. Paradoxalt nog, upplevde ungdomarna att skyddet mot

samhället samtidigt fick dem att känna sig isolerade gentemot livet utanför institutionen

(ibid.).

Anna Carlsdotter har skrivit en C-uppsats vid Socialhögskolan Lunds Universitet. Det är en

studie om utredningsarbetet på Albogården (Råby Ungdomshem). I uppsatsen redovisar hon

att av de 4 hon intervjuade, upplevde flertalet att dagarna var långtråkiga och att rastlösheten

gjorde sig gällande i stort sätt hela tiden. De upplevde att de inte hade någon direkt uppgift på

avdelningen.

”Alltihop var ju tråkigt, man gjorde ju ingenting!” (Kajsa) (Carlsdotter, 2001, s 35).

I Levins Råbyundersökning framgår att ungdomarnas vistelse mest innebar en förvaring, med

ett överdrivet omhändertagande och brist på ansvar. Synen på ungdomarna som oansvarliga

barnungar gjorde att de även uppförde sig som sådana. Vid utskrivningen bar de på

tomhetskänslor samt en rädsla att inte klara av att ta ansvar för allt som anstalten tidigare tagit

hand om (Levin, 1997).
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”Meningslöst…Meningslöst och meningslööst. Ok, de jobbade och arbetade på det de tyckte

var bra tillsammans med soc. Där var ju såna psykologer också, så man hade ingen talan

själv. Sen hade man inget att säga till om, det bara blev så” (P57) (ibid. s 98).

Tidsbestämd placering

Idén med att inte tidsbestämma LVU – placeringen är att det är en behandling och inte ett

straff. Målet är att ungdomarna ska uppfostras till goda samhällsmedborgare. Längden på

behandlingstiden kan inte fastställas i förväg då behandlingstiden är individuell. Levin menar

att ett sådant tänkande är omoraliskt och ofta destruktivt. Det kan skapa ett

behandlingsmotstånd, vilket i sin tur kan vara en anledning till att ungdomar fortsätter att

uppvisa ett destruktivt beteende, att de institutionaliseras samt att avvikningsrisken ökar

(Levin, 1997).

Enligt en artikel av Annika Engström och Lova Olsson i Svenska Dagbladet var 1229 unga

placerade på landets ungdomshem 1999. Under samma år avvek 800 ungdomar, enligt en

intern sammanställning av SiS (Mediearkivet, 2000).

Ungdomarna i Levins Råbyundersökning förmedlade ofta obehag, ovisshet och besvikelse

över att inte veta placeringens längd.

”Det var jobbigt. När kommer jag ut? Man fick aldrig något vettigt svar: Vi vet

inte”(F3)(Levin,1997, s 85).

”Under första halvåret trodde jag att jag skulle få komma ut. Vid omprövningen förstod jag

att jag skulle kunna stanna där hur länge som helst. Så det var bara att ta sin egen frihet”

(P8) (ibid. s 86).

De som är placerade enligt LVU kan ibland uppfatta en orättvisa gentemot de som har blivit

dömda till sluten ungdomsvård eftersom deras placering är tidsbestämd. I en SiS - rapport

gjord av Jessica Palm får man veta att 73 % skulle ha valt ett tidsbestämt straff om de hade

haft möjlighet (Palm, 2003). När det gäller LSU – placerade ungdomars uppfattning om den

tidsbestämda placeringen refererar vi till egen erfarenhet på Råby Ungdomshem. De ansåg att

LSU var att föredra framför LVU eftersom de visste hur lång tid de skulle vara på

institutionen.
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Delaktighet

Delaktighet är en viktig ingrediens i en människas utveckling. Den ger livskompetens och har

en stor betydelse för en persons utveckling. Möjligheten att påverka ger större självförtroende

och en känsla av att vara respekterad (SOU 2001:72).

På ett samhälleligt plan har processen att göra barn och ungdomar delaktiga i det

demokratiska samhället tagit fart. I propositionen  Demokrati för det nya seklet föreslås att

barn och ungdomar ges rätten till så kallad medborgerlig förslagsrätt (prop.2001/02:80). Med

medborgerlig förslagsrätt menas att en person som är folkbokförd i kommunen får rätt att

väcka medborgarförslag i kommunfullmäktige. Även barn och ungdomar kan väcka

medborgarförslag. Angående barn och ungdomar så blir det ett led i att kommunen

implementerar barnkonventionen som är en mycket viktig fråga (ibid.).

Ett ökat intresse kan märkas bland forskare och andra berörda att söka kunskap i barns

verklighet utifrån barnets eget perspektiv. Det har gjorts stora ansträngningar under de senaste

årtiondena för att stärka barn och ungas rätt till ökad delaktighet och ökat inflytande i skolan

och samhället i stort (SOU 2001: 72). Det har vuxit fram ett nytt barnparadigm under de

senaste decennierna. Det erkänner barnen som självständiga individer med egna intressen,

behov och åsikter. Barndomen har fått ett eget värde och räknas inte längre som en

transportsträcka till vuxenlivet (Barnombudsmannen, 2001).

Barns rättigheter är dock begränsade, detta menar man beror på att de inte har samma

mognad, så väl fysiskt som psykiskt som en vuxen. Man menar vidare att barnet på grund av

sin ålder inte har den erfarenhet och kunskap att fatta genomtänkta beslut. Ibland är det så att

man måste skydda barnet från ett ansvar de inte är mogna att ta. Men man måste också se

barnen som en kompetent resurs för samhället (ibid.).

På Albogården hade man intentionen att göra ungdomarna delaktiga i utredningen.

Carlsdotters kvalitativa studie visade dock att ingen av ungdomarna var till fullo på det klara

med utredningssyftet. Samtidigt kom hon fram till att om syftet med utredningen var klart för

de unga bidrog det till att dessa upplevde delaktighet (Carlsdotter, 2001).

Vid en utvärdering av Sandell och Olsson om utredningsarbetet på Villa Ljungbacken (en

ungdomsinstitution inom SiS) fick ungdomarna med familjer bland annat svara på frågan om

hur de uppfattade personalens bemötande och sin egen känsla av delaktighet i processen.
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Författarna djupintervjuade 8 familjer och resultatet visar att de flesta tyckte att de hade blivit

bra bemötta då personalen är enkel att nå och lätt att samarbeta med i de flesta fall. Det var

dock sämre med delaktigheten. Endast två tyckte att de hade varit delaktiga i sin

vård/behandling. Det man ansåg sig sakna var fler gemensamma möte mellan familjen och

institutionen samt ett närmare samarbete dem emellan (Sandell & Olsson, 1998).

Teoretiskt perspektiv

Delaktighetsbegreppet

Delaktighetsstegen

Den amerikanske forskaren Sherry Arnstein har konstruerat en analysmodell för att förklara

vad inflytande är. Det finns olika grader av inflytande och hon illustrerar det i form av en

stege (Eight Rungs on a Ladder of participation)(Barnombudsmannen, 2001). Pinnarna på

stegen motsvarar olika möjligheter att påverka planering och handlingsprogram. I

verkligheten finns det fler pinnar på stegen med mer eller mindre tydliga avgränsningar. Även

om den är en förenkling av verkligheten tar den ändå upp tre nivåer av delaktighet. De är: 1:

medverkan, 2: medinflytande och 3: medbestämmande . Stegen klargör de risker för

skendemokrati och skenmedverkan som kan uppstå vid delaktighetsförsök (Björklid, 1985).

Denna stege använde Arnstein för att visa olika grader av inflytande hos medborgarna. Men

stegen kan också användas för att analysera barns inflytande. En svensk forskare, professor

Pia Björklid vid lärarhögskolan i Stockholm, har använt sig av stegen för att analysera barns

medinflytande på lågstadiet i Elin-projektet ”Drömmen om Elin”. Vi kommer här att inrikta

sig på Björklids version av stegen (Barnombudsmannen, 2001).
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Delaktighetsstegen
(Björklid, 1985)

                                                                                     Medbestämmande

Arnsteins stegmodell                                                      Medinflytande
                                                                                      och medansvar

                                                                                      Medverkan

Stegen
De tre kategorierna till höger om stegen (medverkan, medinflytande och medbestämmande) är

sådant man önskar att uppnå och pinnarna på stegen är fallgropar man kan hamna i (Björklid,

1985).

• Medbestämmande

Enligt denna stege-modell är det endast på de tre översta pinnarnas nivå som det innebär att

barn verkligen får vara med och bestämma. De ger en ökad beslutanderätt. Det är här frågan

om verklig beslutanderätt. Kompanjonskap innebär att det sker förhandlingar mellan barn och

beslutsfattare. Delegerad makt ger ökad medbestämmande. Medborgarkontroll innebär att

barnen leder och ansvarar för vissa områden (Barnombudsmannen, 2001).

Medborgarkontroll

Delegerad makt

Kompanjonskap

Legitimering

Konsultation

Information

Sysselsättning

Manipulation
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Vi anser att denna nivå av delaktighet kan man aldrig nå med en tvångsplacering såsom LVU

och LSU eftersom tvånget eliminerar medbestämmandet. Denna nivå kan endast uppnås med

en SoL placering.

• Medinflytande och medansvar

Lägre ner på stegen handlar det om visst inflytande och i några fall endast om medverkan.

Legitimering beskriver situationer där en viss representation från barn förekommer men inte

är tillräcklig för att hota den traditionella maktstrukturen. Konsultation innebär att man

rådfrågar barnet men det betyder inte att man lyssnar till barnet. Lyssnandet är ett värdefullt

steg mot ett verkligt inflytande (ibid.). Rådfrågningen sker oftast vid slutet av till exempel

behandlingen och kommer därför inte eleven själv tillgodo. Information betyder att man

informerar om rättigheter, ansvar och valmöjlighet. Oftast kommer informationen för sent

vilket ger litet utrymme för handling. Här föreligger en risk för ett skeninflytande (Björklid,

1985).

• Medverkan

De två nedersta pinnarna på stegen ger i realiteten barn inget inflytande alls, eftersom

deltagarna enbart är närvarande utan egentlig medverkan. Manipulation innebär att barn

endast får sådan information som ger en fragmentisk bild eller en skev bild av situationen.

Med sysselsättning menar man att beslutsfattarna påstår sig ge inflytande till barn, men i

själva verket avleder deras vilja att påverka.

Barnperspektivet

Ett grundläggande element i ett barnperspektiv måste vara respekten för barnets fulla

människovärde och integritet. Med integritet menas att få sina åsikter respekterade. Om

barnets integritet ska kunna upprätthållas krävs att barnet själv kan påverka sitt liv och

bestämma vissa saker. Ofta händer det att barnets självbestämmande kränks. Det kan ske när

den vuxne driver igenom beslut mot barnets önskningar som till exempel vid LVU -

omhändertagande. Kränkningar av detta slag anses bara vara acceptabelt om det sker utifrån

vad som är till ”barnets bästa”. Barn skall behandlas som kompetenta och resursstarka

individer med rätt till delaktighet i alla beslut som berör dem (SOU: 2001: 72).

Varje enskilt barn har sitt eget perspektiv. Det handlar om hur omvärlden ser ut ur just det

barnets synvinkel, vad just det barnet ser, hör, upplever och känner i en viss given situation
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(ibid.). Hindberg menar även att det är viktigt att se barnet i sitt sammanhang och då ta hänsyn

till ålder, kön, klass, etniskt ursprung och kulturell bakgrund (Hindberg, 1999).

Med barnperspektiv menar Per Olav Tiller hur världen ser ut för barn. Det är vad barnen ser,

hör, upplever och känner, som är deras verklighet.  Det gäller att gå in i barnens värld och

försöka se den med barns ögon. En annan tolkning är enligt Pramling att det gäller att blicka

ut i världen genom barnens ögon, inte att blicka in i barnens huvud (Andersson & Hollander,

1996). Vad vi menar med ett barnperspektiv är att vi lägger fokus på hur ungdomarna

upplever placeringen.

Resultatredovisning
I detta avsnitt kommer vi att redovisa både de kvantitativa och de kvalitativa svaren.

Vi vill poängtera att det är ungdomarnas egna slutsatser av begrepp som delaktighet,

information och meningsfullhet, som framkommer i tabellerna. Efter varje redovisad tabell

kommer vi att kommentera resultatet med koppling till delaktighetsteorin.

Redovisning av kvantitativt material

Tabell 1. Könsfördelning

0

5

10

15

20

25

30

Tjejer Killar

Antal

Av de 44 tillfrågade var 30 killar och 14 tjejer. Vi kan notera att det är mer än dubbelt så

många killar i undersökningen. Då vi tidigare nämnt att vi inte kommer att använda oss av ett

genusperspektiv, kommer vi inte att kommentera det vidare.
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Tabell 2. Åldersspridning

0

2

4

6

8
10

12

14

13 14 15 16 17 18 19 20
År

Antal

Åldrarna på de tillfrågade varierar från 13 – 20 år. De flesta ungdomarna i vår undersökning

är mellan 15 – 17 år. Vi har ett bortfall eftersom det var en kille som påstod att han var 3 år,

vilket vi bedömer som avvikande då intagningsåldern på SiS – institutioner är mellan 12 – 21

år.

Tabell 3. Placeringslängd

0
2
4
6
8

10
12
14

0 - 1
mån

1 - 6
mån

6 - 12
mån

12 - 18
mån

18 - 24
mån

24 - 30
mån

Antal

Tabellen förklarar hur länge ungdomarna har varit placerade. De som svarat på enkäten har i

de flesta fall inte varit placerade så lång tid. Några hade endast varit där ett par dagar. Detta

kan ha en inverkan på resultaten gällande informationen de har fått. I två enkäter hade vi

bortfall på denna fråga.
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Tabell 4. Ungdomarnas vetskap om placeringens längd

0

5

10

15

20

25

Ja Nej

Antal

En av våra frågeställningar var om ungdomarna hade någon uppfattning om hur länge de

kommer att vistas på institutionen. Av tabellen ovan framgår att mer än hälften inte visste hur

lång tid de skulle tillbringa på institutionen. Vi ställer oss frågan om ungdomarna som har

svarat ”Nej” kan anses som delaktiga i sin vård/behandling. Om man kopplar det till

delaktighetsstegen får man svaret att de som svarat ”Nej” inte är delaktiga. De befinner sig på

nivån medverkan som är på den nedre delen av stegen. Detta innebär att de helt saknar

inflytande i sin vård/behandling och därmed anses delaktigheten vara mycket låg. Levin kom i

sin Råbyundersökning fram till att ungdomarna ofta kände sig besvikna över att inte veta hur

länge de skulle vara placerade. Vidare menar Levin att om behandlingstiden är fastställd i

förtid leder det till ett minskat behandlingsmotstånd och att avvikningsrisken minskar (Levin,

1997). I Palms rapport framkommer att ungdomar som är placerade enligt LVU kan känna sig

orättvist behandlade gentemot de som är placerade enligt LSU då de sistnämnda har en

tidsbestämd placering (Palm, 2003).

Tabell 5. Ungdomarnas kännedom om sin vård/behandlingsplans innehåll

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Bortfall

Antal

Vi frågade ungdomarna om de hade fått läsa sin vård/behandlingsplan. Av de 43 som svarade

hade ganska exakt hälften fått läsa den. Vi är medvetna om att de 14 ungdomar som varit

placerade 0 – 1 månad (se tabell 3) kanske inte haft möjlighet att ta del av sin
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behandlings/vårdplan eftersom institutionen inte har hunnit upprätta en sådan. Siffran i ”Nej”

kolumnen kan då bli lite missvisande. De som har fått läsa sin behandlings/vårdplan befinner

sig i mitten av delaktighetsstegen. Denna nivå är medinflytande , vilket innebär att den unge

är informerad om sin vård samt att ungdomen rådfrågas om innehållet i sin behandling/vård.

En fallgrop i detta tillvägagångssätt kan vara att den unge konsulteras, men att man inte

lyssnar på vad ungdomen har att säga. Det blir så att säga ett skeninflytande. De som inte har

fått läsa sin vård/behandlingsplan befinner sig på nivån medverkan utifrån

delaktighetsstegen. De är närvarande, men har inget eller väldigt lite att säga till om. Sett ur

ett barnperspektiv skall barn behandlas som kompetenta och resursstarka individer med rätt

till delaktighet i alla beslut som rör dem (SOU:2001:72).

Tabell 6. Vetskap om placeringsorsak

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej Tveksamt Bortfall

Antal

Ett signifikant antal svarade att de visste varför de var placerade. En var tveksam och en valde

att inte svara. ”Ja – svararna” visste varför de har blivit placerade, vilket får anses som att de

har blivit informerade. De övriga i tabellen ovan ställer vi oss frågande till. Kan det vara så att

de inte har blivit informerade eller att de inte har tagit till sig informationen? Eller kan det

vara så att de möjligen inte förstår innehållet i informationen? Detta kan få till följd att de

unga får en skev bild av situationen samt att det medför att de hamnar på den nedersta pinnen

på delaktighetsstegen, vilken är manipulation. Levins undersökning visar att ungdomarna

ofta hade svårt att förstå syftet med placeringen och behandlingen (Levin, 1997).
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Tabell 6.1. Källa till information

0

5

10

15

20

Soc Inst Annan Vet ej Soc/Inst Bortfall

Antal

(Soc: socialförvaltningen, Inst: Institutionen)

I denna tabell redovisas endast de som svarade ”Ja” i tabell 6. Det var 35 ungdomar. Det stora

flertalet hade fått sin information av socialförvaltningen om orsak till placeringen. Den person

som fyllde i ”Tveksamt” i tabell 6, svarade att det var socialförvaltningen som hade gett

information. Hur kan det komma sig att hälften av det totala antalet LVU – placerade

ungdomarna inte har fått veta av socialförvaltningen varför de har blivit

tvångsomhändertagna? Enligt LVU 1 § skall insatser inom socialtjänsten för barn och

ungdom göras i samförstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt bestämmelserna i

socialtjänstlagen (2001:453) Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

(Norström & Thunved, 2002).

Tabell 7. De olika lagrum placeringen har skett utifrån

0

10

20

30

40

50

SoL LVU LSU Vet ej Bortfall

Antal

I princip alla är placerade genom tvång (LVU). Två var dömda i tingsrätten för brott och detta

verkställdes genom lagen om sluten ungdomsvård (LSU).

Ingen av ungdomarna var placerade på frivillig väg (SoL). Vi hade svarsalternativet ”Vet ej”,

men det var ingen som hade ringat in det. Bortfallet var ett. Eftersom det inte är någon

ungdom som är placerad enligt SoL i vår undersökning, är det inte heller någon som uppnått
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den högsta nivån på delaktighetsstegen som är medbestämmande . Begreppet

kompanjonskap innebär att det ger en ökad beslutanderätt för den unge och det sker

förhandlingar mellan denne och beslutsfattaren.

Tabell 8. Ungdomarnas syn på vem som beslutar

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Soc Tingsrätten Polis/Soc HK Jag själv Bortfall

Antal

(Soc: Socialförvaltningen, HK: SiS huvudkontor).

Vi frågade ungdomarna om vem de anser bestämmer över deras placering. Det var en fråga

som vi inte hade några svarsalternativ till. Det som framkommer i tabellen är deras egen syn

på vem som bestämmer. Majoriteten har skrivit att de upplever att det framförallt är

socialförvaltningen som beslutar över deras placering.

Tabell 9. Har den unge någon kontaktperson på institutionen?

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Ja Nej Vet ej Bortfall

Antal

Nästan alla har fått utsett en kontaktperson på institutionen. De som inte har svarat ”Ja” på

frågan, har varit placerade från 7 veckor och upptill 1 år. Fungerar kontaktmanskapet, bidrar

detta till att öka delaktigheten hos ungdomarna från medverkan till medansvar på

delaktighetsstegen.
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Tabell 10. Dessa vänder sig ungdomarna till vid praktiska frågor

0

2

4

6
8

10

12

14

Soc Inst Soc/Inst Annan Vet ej Bortfall

Antal

(Soc: socialförvaltningen, Inst: institutionen).

När ungdomarna behöver hjälp med praktiska saker som till exempel klädinköp, är det främst

socialförvaltningen och institutionen som de vänder sig till. Fyra ungdomar vet inte vart de

ska vända sig.

Tabell 11. Ungdomarnas upplevelse av delaktighet i sin vård/behandling

0

5

10

15

20

Ja Nej Ja/Nej Bortfall

Antal

Ungefär lika många har svarat ”Ja” som ”Nej” på denna fråga. Här är det viktigt att tänka på

hur ungdomarna upplever och tolkar begreppet delaktighet. Detta kan påverka om man svarat

”Ja” eller ”Nej”. Noterbart är att det är ett ganska stort bortfall. I Carlsdotters studie om

ungdomars delaktighet i utredningen kom hon fram till att om syftet med utredningen var

klart för den unge bidrog det till att denne upplevde delaktighet (Carlsdotter, 2001).

Utifrån ett barnperspektiv har barn rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem

(SOU:2001:72).

De flesta (74 %) av dem som har svarat ”Nej” är inte heller nöjda med sin placering och

upplever inte tiden på institutionen som meningsfull. Hälften (50 %) av dem som svarat ”Ja”
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är också nöjda med sin placering och upplever tiden på institutionen som meningsfull.

(Jämför med tabell 12 och 13)

Merparten (73 %) av dem som svarat ”Nej” har inte fått läsa sin behandlings/vårdplan. Medan

mer än hälften (66 %) av dem som svarat ”Ja” hade fått läsa den.

(Jämför med tabell 5)

Delaktighetsstegen säger att ju mer inflytande man har desto mer medbestämmande  har

ungdomarna. Det är tydligt att de ungdomarna i vår undersökning som fått ta del av sin

vård/behandlingsplan också känner medinflytande  i sin vård och därmed upplever de tiden

på institutionen som mer meningsfull. De är även mer nöjda med sin placering.

Tabell 12. Anser sig den unge vara nöjd med placeringen?

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej Ja/Nej Bortfall

Antal

Övervägande av de unga är inte nöjda med sin placering. Detta resultat visar sig även i Levins

undersökning där det bland annat framkom att ungdomarna upplevde att dagarna bestod av

tristess (Levin, 1997). Detsamma framkommer även i Carlsdotters uppsats då flertalet unga

upplevde dagarna som långtråkiga (Carlsdotter, 2001). Som vi redovisat i tabell 11, så är det

de ungdomarna som upplever medinflytande  i sin behandling/vård som också säger sig vara

nöjda med sin placering.
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Tabell 13. Upplever ungdomarna att tiden på institutionen är meningsfull?

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Ja/Nej Bortfall

Antal

Drygt hälften (52 %) av de tillfrågade ungdomarna upplevde inte att tiden var meningsfull på

institutionen. Carlsdotter kom i sin undersökning fram till att ungdomarna upplevde att de inte

hade någon uppgift på avdelningen (Carlsdotter, 2001). Levin s resultat visar att ungdomarna

upplevde att behandlingen bestod av förvaring och anpassning (Levi, 1997).

Redovisning av kvalitativt material

Ungdomarnas upplevelser av kontakten med socialförvaltningen och institutionen

Vi ställde en fråga till ungdomarna om deras upplevelser av kontakten med

socialförvaltningen och deras erfarenheter av institutionsvård. Frågan formulerades så att de

fritt kunde utrycka sina tankar och erfarenheter. Av de 44 enkäter som vi fick tillbaka, hade

32 svarat på denna fråga.

Av de inkomna enkätsvaren så var 95 % av ungdomarna tvångsomhändertagna enligt LVU.

Ofta händer det att barnets självbestämmande kränks, vilket kan ske när den vuxne driver

igenom beslut mot barnets önskningar, som till exempel vid LVU – omhändertagande. Sett

utifrån ett barnperspektiv kan kränkningar av detta slag anses vara acceptabelt om det sker

utifrån vad som är till ”barnets bästa” (SOU:2001:72). De andra 5 % var dömda till vård

enligt LSU.

Rent generellt beskriver ungdomarna att kontakten med socialförvaltningen är mindre bra.

Graden av delaktighet från ungdomarnas sida får då betecknas som låg. Enligt

delaktighetsstegen ligger de på nivån medverkan. Där är en av fallgroparna manipulation,

det vill säga att ungdomarna får information som endast ger dem en fragmentisk eller en skev

bild av situationen. De har i realiteten inget medinflytande över sin placering. Kontakten med

socialförvaltningen innebär att de är närvarande utan egentlig medverkan. Detta framkommer
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i vår enkät, där ungdomarna själv ger sin syn på sina erfarenheter och känslor i kontakten med

socialförvaltningen.

”Jag tycker inte om min soc alls, vi tycker inte likadant. Hon vill ha mig på låst men jag vill

vara närmare hem på öppet! Det blir jag ledsen över!” (Tjej, 17 år).

”Min uppfattning om socialen är att dom bara vill ha bort mig ifrån stan och det känns som

att ju längre desto bättre!” (Kille, 20 år).

” Man kan aldrig få tag på dem och dom ringer heller aldrig upp även om man lämnat

meddelande. Så man blir aldrig informerad om saker. Man kan t e x få reda på att man ska

byta behandlingshem en dag innan.” (Tjej, 16 år).

”Jag har inte haft kontakt med socialen! De bryr sig inte om oss, de bara skickar oss till ett

låst ställe, sen bryr de sig inte om oss! De lovar att komma hit och träffa oss men de kommer

aldrig!” (Tjej, 16 år).

Ovanstående citat ger en ganska negativ bild av socialförvaltningen. Ungdomarnas

medverkan är låg, men kanske ligger det i tvångets natur. Vi anser att tvånget måste finnas

ibland men att ungdomarnas delaktighet kunde ha legat på en högre nivå. Vi tänker oss då en

nivå där det ges större utrymme för information i kontakten med socialförvaltningen samt att

de får medverka i utformningen av sin behandling. Vi har tidigare redovisat under rubriken

”Delaktighet” att det är viktigt för ungdomarna att de görs delaktiga.

Alla ungdomarna hade inte en negativ bild av socialförvaltningen. En del svarade att de hade

en bra socialsekreterare och att kontakten dem emellan fungerade tillfredsställande. En kille

berömde socialförvaltningen för deras agerande.

”Jag tycker att min soc gjorde det bra att sätta ett LVU på mig för annars hade jag aldrig

slutat göra kriminella handlingar” (Kille, 16 år).

Vi bad ungdomarna beskriva sina erfarenheter av institutionsvård. 50 % hade svarat och lite

fler än hälften av dessa hade ganska negativa erfarenheter av sin placering.
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Några ungdomar tyckte att behandlingen endast utgjorde en förvaring och hade svårt att se

någon mening med placeringen.

”Institutionen är bra på skolundervisning och många av oss elever trivs ganska bra”

(Kille, 15 år).

” Jag har suttit på 4 ställen i ungefär 14 månader och alla ställen har varit dåliga. Där jag är

nu har man inte ens behandling, man bara sitter inlåst!”

(Kille, 20 år).

”Jag ser på vården inom SiS som ren förvaring…” (Kille, 19 år).

”Institutionsvården påverkar mig inte ALLS! Jag ska sluta med våldsbrott av egen vilja inte

med deras. Deras sätt att hjälpa ungdomar suger hårt…”

(Kille, 15 år).

En tjej går så långt att hon menar att det inte är behandling SiS bedriver utan vi tolkar att hon

ser placeringen som ett straff med inbyggda sanktioner.

”Gör man något fel (typ säger fel ord) blir man inslängd i isoleringen!!”

(Tjej, 17 år).

Lite färre än hälften av dem som svarade hade positiva erfarenheter av institutionsvård. Vi

tror att de hade en hög grad av medverkan eftersom de förmodligen ansåg att

vård/behandlingen hade ett tydligt syfte och mål.

”Jag tycker att institutionen är bra men det finns personal som är maktmissbrukare”

(Kille, 16 år).

” Institutionen är bra och har hjälpt mig mycket” (Kille, 16 år).

” Jag har bott ca 3 år på olika SiS – institutioner så jag har väl lärt mig både dåliga och bra

saker. Jag har hittat mig själv och vet var jag står som människa. Det har varit många tunga

perioder men också många bra” (Kille, 17 år).
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”Jag tycker att institutionen har gett mig mycket som till exempel:

1. Självförtroende

2. Mognadsmässigt

3. Ekonomi”

 (Kille, 19 år).

En del av ungdomarna uttryckte att institutionen var en förvaring och att man inte fick någon

behandling. Andra har en mer positiv syn och anser att institutionen är bra och att de har fått

mycket hjälp.  I Levins Råbyundersökning framkom att det fanns både positiva och negativa

upplevelser av institutionsvård. Det positiva var att institutionen utgjorde ett slags skydd mot

samhället. Det negativa var att behandlingen endast bestod av förvaring (Levin, 1997). Ur det

kvalitativa materialet kunde vi inte dra några slutsatser vad gäller ungdomarnas erfarenheter

av institutionsvård då vi tycker att vårt underlag är för begränsat. Det var dock intressant att

ta del av samt att redovisa ungdomarnas upplevelser och känslor av institutionsvård.

Ungdomarnas egna frågor och spontana svar

Vi bad ungdomarna att själv formulera frågor och svar. De blev inte så många och endast två

känns relevanta i vårt arbete. De andra frågorna handlade om hur de mådde osv.

”Vad har man egentligen att säga till om?? Svar inte mycket” (Kille, 17 år).

1. ”Känner du att din socialare bryr sig om dig? Nej, dom är dåliga på att höra av sig. De

ska vara angelägna om vårt psykiska mående.”

2. ”Känner du att du får vård enligt LVU? Nej, det känns mer som ett straff, verkar mer som

att dom bara vill låsa in mig istället för att ge mig en behandling som fungerar.”

(Kille,18 år).

Killarna här ifrågasätter vad det är de egentligen har att säga till om. De känner sig inte

delaktiga i sin vård/behandling. De befinner sig på nivån medverkan enligt

delaktighetsstegen. Materialet anser vi är för litet för att man ska kunna dra några generella

slutsatser.



31

Resultatsammanfattning
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur institutionsplacerade ungdomar upplevde sin

placering. Vårt intresse för ämnet uppstod i samband med att vi båda praktiserade på SiS –

institutioner. Kontakten med ungdomarna väckte en massa frågor hos oss. Relativt ofta kunde

man höra ungdomarna uttrycka en ovisshet kring deras situation gällande placeringens längd

och innehåll samt vad som skulle hända efter placeringen. Dessa frågor gav oss ett intressant

uppslag för vår C – uppsats och de ligger till grund för våra frågeställningar. Våra frågor

kretsade kring huruvida ungdomarna upplevde att de var delaktiga i sin vård/behandling, om

de upplevde att dagarna på institutionen var meningsfulla, om ungdomarna fick ta del av sin

vård/behandlingsplan, om de unga hade någon uppfattning om hur länge de skulle vistas på

institutionen samt om ungdomarna visste vem som var ansvarig för placeringen.

Upplever ungdomarna att de är delaktiga i sin behandling?

Det centrala temat i vår uppsats är om ungdomarna upplevde att de gjordes delaktiga i sin

vård/behandling utifrån delaktighetsstegen. Den säger att ju mer inflytande man har desto mer

delaktighet känner man. När vi ställde frågan ”Känner Du dig delaktig i Din

vård/behandling”, var det ungefär lika många som svarade ja som nej.

På Albogården hade man intentionen att göra ungdomarna delaktiga i utredningen.

Carlsdotters kvalitativa studie visade dock att ingen av ungdomarna var på det klara med vad

utredningens syfte var, men kom samtidigt fram till att om syftet med utredningen var klart

för den unge bidrog det till att ungdomarna även upplevde delaktighet (Carlsdotter, 2001).

Delaktighet är en viktig ingrediens i en människas utveckling. Den ger livskompetens och har

en stor betydelse för en persons utveckling. Möjligheten att påverka ger större självförtroende

och en känsla av att vara respekterad (SOU 2001:72).

Upplever ungdomarna dagarna på institutionen som meningsfulla?

När ungdomarna svarade på om de upplevde tiden på institutionen som meningsfull, svarade

52 % av ungdomarna att de inte upplevde tiden som meningsfull på institutionen. En ungdom

uttrycker att han ser placeringen som en ren förvaring. Detta menar även Levin i sin

Råbyundersökning där det framgår att ungdomarnas vistelse mest innebar en förvaring

(Levin, 1997).
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Upplever ungdomarna att de får ta del av information kring sin vårdplan?

Vi frågade ungdomarna om de hade fått läsa sin vård/behandlingsplan. 50 % svarade att de

inte hade fått läsa den. Enligt den nya sociallagen 11 kap. 3 § skall det upprättas en plan för

den unges vård och i samma kapitel 6 § står att den enskilde bör hållas underrättad om de

journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne.

De som har fått läsa sin vård/behandlingsplan befinner sig i mitten av delaktighetsstegen.

Denna nivå är medinflytande , vilket innebär att den unge är informerad om sin vård samt att

ungdomen rådfrågas om innehållet i sin vård/behandling. En fallgrop i detta tillvägagångssätt

kan vara att den unge konsulteras, men att personalen inte lyssnar på vad ungdomen har att

säga. Det blir så att säga ett skeninflytande. De som inte har fått läsa sin vård/behandling

befinner sig på nivån medverkan utifrån delaktighetsstegen. De är närvarande, men har inget

eller väldigt lite att säga till om.

Har ungdomarna någon uppfattning om hur länge de kommer att vistas på institutionen?

Vi frågade ungdomarna om de visste hur länge de skulle vara placerade. Resultatet visar att

fler än hälften (57 %) inte visste hur lång tid de skulle tillbringa på institutionen. Vid en

koppling till delaktighetsstegen visar resultatet att de som svarat nej befinner sig på nivån

medverkan, vilket innebär att de inte är delaktiga.

De som är placerade enligt LVU kan ibland uppfatta en orättvisa gentemot de som har blivit

dömda till sluten ungdomsvård eftersom deras placering är tidsbestämd. I en SiS - rapport

gjord av Jessica Palm får man veta att 73 % skulle ha valt ett tidsbestämt straff om de hade

haft möjlighet (Palm, 2003).

Förespråkare för att LVU – behandlingen inte ska vara tidsbestämd menar att det inte är

möjligt eftersom behandlingen är individuell. Levin är av en annan åsikt och förklarar vad

som kan hända om inte vården är tidsbestämd. Det kan skapa ett behandlingsmotstånd, vilket i

sin tur kan vara en anledning till att ungdomar fortsätter att uppvisa ett destruktivt beteende,

att de institutionaliseras samt att avvikningsrisken ökar (Levin, 1997).
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Vet ungdomarna vem som är ansvarig för placeringen?

Majoriteten har skrivit att de upplever att det framförallt är socialförvaltningen som beslutar

över deras placering. Utifrån stegen tyder detta på en hög delaktighet, vilket innebär

medinflytande . De som var dömda enligt LSU visste att det var antingen tingsrätten eller SiS

huvudkontor som beslutade om placeringen.

Resultat av samband mellan enkätsvar

Vi sammanställde resultatet från tabell 11 ”Känner Du dig delaktig i Din vård/behandling”

med resultatet i tabell 12 ”Är Du nöjd med placeringen”. Resultatet visade att de flesta (74 %)

av dem som har svarat att de inte upplevde att de var delaktiga, heller inte var nöjda med sin

placering. Dessutom upplevde de inte tiden på institutionen som meningsfull.

Hälften (50 %) av dem som svarat att de upplevde sig delaktiga, var nöjda med sin placering

och upplevde tiden på institutionen som meningsfull. Här ser vi ett tydligt samband mellan att

vara delaktig i sin vård/behandling och att känna sig nöjd med sin placering samt att uppleva

tiden på institutionen som meningsfull.

Vi undersökte om upplevelsen av delaktighet ökade om ungdomarna hade fått läsa sin

vård/behandlingsplan. Resultatet visade att merparten (73 %) av dem som svarat inte var

delaktiga i sin vård/behandling, ej heller hade fått läsa sin vård/behandlingsplan.

Fler än hälften av de ungdomar som upplevde att de var delaktiga, hade fått läsa sin

vård/behandlingsplan. Här ser vi ett samband mellan att få information om sin

vård/behandling och att uppleva sig delaktig. Det kan vi även se på delaktighetsstegen där

informationssteget befinner sig på nivån som innebär medinflytande .

Slutdiskussion
Genom detta arbete har vi fått en inblick i hur ungdomarna upplever sin vistelse på institution.

Våra tidigare erfarenheter från vår praktiktermin, som vi gjorde inom institutionsvården,

besannades. Ungdomarna vi mötte under praktiken sade sig bland annat uppleva bristen på

information om vistelsens längd och syfte som ett problem. Vi anser att ansvariga bör utforma

en individuellt anpassad och tidsbestämd vård/behandlingsplan. Med detta tror vi att

ungdomarna kommer att uppleva ett större medbestämmande och därmed hamnar de högre

upp på delaktighetsstegen. Detta tycker vi är en självklar rättighet för ungdomarna.
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Vad gäller vistelsens längd kan vi förstå om de unga inte upplever medbestämmande  om de

inte har fått veta hur länge de ska vara placerade på institutionen.

Vi fann även att desto högre upp på delaktighetsstegen ungdomarna befinner sig, desto större

chans att behandlingen lyckas. Vi tycker att det är institutionens ansvar att se till att

ungdomarna upplever sig ha medbestämmande eller i alla fall medinflytande. Det tycker vi är

en förutsättning för att ungdomarna ska vara mottagliga för vård/behandlingen. Kanske borde

det göras ett tillägg i LVU – lagen som innebär att institutionspersonalen alltid skall se till att

den unge är delaktig i sin vård/behandling. Vi tycker att kontaktpersoner är viktiga för

delaktigheten eftersom de utgör en viktig kanal för information. Kontaktpersonen har ansvar

för att ”deras” ungdomar får den information de har rätt till.

När placeringen inte kan ske på frivillig basis, kan dock beslutsfattaren ta till tvång genom

LVU. Man kan då undra hur frivillig frivilligheten är och vilken grad av delaktighet den unge

egentligen har.

Påverkas vårt resultat av den rådande tvångssituationen?

Respondenterna i vår undersökning är placerade på olika institutioner med varierade grad av

tvång. Vi frågade inte ungdomarna om de var placerade på öppen eller låst avdelning. Därför

kan vi inte dra några slutsatser om det har påverkat vårt resultat kring ungdomarnas

upplevelse av delaktighet.  Det hade varit intressant att veta om de ungdomar som var

placerade på en låst avdelning generellt upplevde att de var mindre delaktiga än de som var

placerade på en öppen avdelning. Vad hade det kunnat bero på? (Vi vet inte om författarna till

nedanstående citat är placerade på öppen eller låst avdelning).

Vi har funderat på om det skulle kunna vara så att de unga är på sin första tvångsplacering och

därför befinner sig i ett slags chocktillstånd, vilket gör att de inte ”lyssnar” in relevant

information.

” Har inte fått någon information av soc. Inte så bra kontakt med soc. Kom som en chock att

komma hit. Första stället. Soc.sekreteraren, dålig kontakt med mig. Lovar ringa men gör det

inte” (Tjej, 16 år).
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En annan orsak skulle kunna vara att inlåsningen i sig innebär att den unge upplever någon

form av makt och kontrollsituation från socialförvaltningen.

” Jag upplever socialtjänsten som iskalla människor som nästan aldrig lyssnar på vad man

har att säga eller vad man känner. De flesta verkar ha visst maktbegär. Det är väldigt svårt

att skapa en bra relation och få kontakt!” (Kille, 19 år).

Det kan handla om ungdomarnas försvarsmekanismer. Då menar vi att den unge kanske anser

att det är någon annans fel och inte deras eget, att de har blivit placerade.

”Jag har inte gjort något kriminellt för att hamna här, om man inte räknar skolan alltså. Jag

tycker inte att ungdomar ska hamna på behandlingshem bara för att man en gång misskötte

skolan och sedan ångrat sig!”

(Tjej, 17 år).

Är den unge placerad enligt LSU kanske denne endast bidar sin påföljd på institutionen, vilket

i sin tur kan bidra till att den unges medverkan är låg.

Vi har fört fram en del egna reflektioner om varför ungdomarnas medverkan kan vara låg i en

tvångssituation. Det finns säkert en hel del andra orsaker till varför ungdomarnas medverkan

kan vara låg. Det som vi anser är viktigt är att man måste verka för att ungdomarna har en hög

grad av delaktighet oavsett graden av tvång. Vi har visat i vårt resultat att ju högre upp man

befinner sig på delaktighetsstegen, desto mer upplever ungdomarna att de får ut av vistelsen

på institutionen.

Vad innebär detta för socialt arbete?

Nu kommer den stora frågan om man kan använda sig av vårt resultat i socialt arbete. Vi

tycker att det måste ske en förändring i de professionellas arbetssätt. Fokus måste ligga på att

göra ungdomarna mer delaktiga i sin vård/behandling. Ungdomarna måste ha större tillgång

till information och de måste få veta varför de befinner sig på institutionen. Här tycker vi att

det är socialförvaltningens skyldighet att bistå ungdomarna med information och att rådfråga

dem även om besluten gäller tvångsvård. Socialförvaltningen och institutionen bör

gemensamt sträva efter att den unge ska medverka i beslut gällande dennes vård. Om beslut

måste fattas mot den unges vilja, får man inte tveka att göra detta, men man måste informera
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den unge på ett sätt som gör att denne fortfarande känner sig delaktig. Om ungdomarna är

emot LVU, kan de ändå ha önskemål om till exempel var de ska placeras.

När detta uppnås kan man göra den unge mer delaktig i beslut som rör denne. Detta tänkesätt

bidrar då till att ungdomarna upplever tiden på institutionen som mer positiv. Effekten av

detta kan bli att fler ungdomar väljer vård på frivillig väg, vilket är det optimala enligt

delaktighetsstegen och den nya synen på barn och ungdomar i socialt arbete.
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Bilaga 

Hej! 

 
 
Vi heter Eva Seiersen och Maria Svensson och går sjätte terminen på Socionomutbildningen 

vid Socialhögskolan, Lunds Universitet. Den här terminen går vi en valfri fördjupningskurs 

med inriktning på barn och ungdom där vi ska skriva en C-uppsats i ämnet.  

 

Vi är intresserade av att göra en enkätundersökning bland ungdomar som vistas på institution 

för att undersöka era upplevelser av placeringen. Uppsatsen kommer att läsas av våra 

kurskamrater samt finnas tillgänglig via Socialhögskolans hemsida. www.soch.lu.se  

 

Undersökningen görs helt anonymt och är frivillig. Vi kommer inte att veta vem som har 

svarat. När svaren inkommit sammanställer vi dem och enskildas svar kommer inte att kunna 

utläsas. 

 

Enkäterna har skickats ut till ett sjuttiotal ungdomar runt om i Sverige. Vi ber dig att fylla i 

och ringa in svarsalternativen på enkäten som tar cirka 10 minuter. Sedan kommer den att 

samlas in och vidarebefordras till oss. 

 

Har Du några frågor om enkäten, be personalen kontakta oss. 

 

 

Tack för hjälpen! 

   

  

 

 

 

 



1. Är Du 

Tjej 

Kille                            

2. Hur gammal är Du? 

________år 

3. Hur länge har Du varit här? 

________________________ 

4. Vet du hur länge Du ska vara här? 

Ja 

Nej 

5. Har Du fått läsa Din behandlings/vårdplan? 

Ja 

Nej 

6. Vet Du varför Du är här?  

Ja 

Nej                           

Om Ja vem informerade Dig? 

Socialförvaltningen 

Institutionen 

Annan 

Vet ej 

 



7. På vilka grunder är Du placerad? 

Frivilligt (SoL) 

Genom tvång (LVU) 

Dömd till vård (LSU) 

Vet ej 

8. Vem bestämmer över Din placering? 

________________________________ 

9. Har Du någon kontaktperson på Institutionen? 

Ja 

Nej 

10. Vem vänder Du dig till vid praktiska frågor som t ex klädinköp? 

Socialförvaltningen 

Institutionen 

Annan 

Vet ej 

11. Känner Du dig delaktig i Din vård/behandling? 

Ja 

Nej 

12. Är Du nöjd med placeringen? 

Ja 

Nej  

 



13.  Upplever Du tiden på institutionen som meningsfull? 

Ja 

Nej 

14.  Beskriv Dina erfarenheter och känslor av kontakten med 

socialtjänsten och Dina erfarenheter av institutionsvård. 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

( Om Du inte får plats att skriva, använd gärna baksidan) 



15.Vilken/vilka frågor har vi glömt att ställa? Skriv gärna själv en eller 

två frågor och besvara dem. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Tack än en gång för hjälpen! 

Eva och Maria 

 

 


