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Sammanfattning 

Många ungdomar med olika typer av problem kan i dagsläget inte bo kvar hemma. 

Anledningarna till det kan ligga hos ungdomen själv eller hos ungdomens familj och 

närsamhälle och kan då placeras på ett stödboende. Studiens syfte är att undersöka om 

ungdomar på stödboendet Kollektivboendet (Kollbo) i Örebro upplever sig vara delaktiga i 

den stödjande verksamheten och hur delaktigheten ser ut. Studien är en kvalitativ 

undersökning baserad på sex semistrukturerade intervjuer med ungdomar boende på Kollbo 

och i deras slusslägenheter. De sex pojkarna är slumpmässigt utvalda utifrån ett antal 

sammanställda kriterier. Resultatet av studien framställs under olika teman som vi har 

identifierat under intervjuerna. Resultatet visade på att majoriteten av ungdomarna till stor del 

upplever sig delaktiga i den stödjande processen på Kollbo. Det framkommer även att 

ungdomarna är positiva till personalen och Kollbo, men att det finns vissa aspekter där 

pojkarna upplever att delaktigheten brister.  

 

Nyckelord: Delaktighet, ungdom, inflytande, stödboende, BBIC  
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Abstract  

Many young people with different types of problems can at present not live at home. The 

reasons to it can lie at the youth alone or at the youth’s family and near society and can then 

be placed on a supportive residential home. The study's purpose is to examine whether young 

people on Kollektivboendet (Kollbo) in Örebro are to be involved in supporting activities and 

how the participation looks. The study is a qualitative survey, based on six semi structured 

interviews with young people living at the supportive residential home Kollbo and in their 

sluice-gate apartments. The six boys are randomly selected from a number of consolidated 

criteria. The results of the study are produced under different themes that we have identified 

during the interviews. The results showed that the majority of young people largely feel 

involved in the supporting process around themselves at Kollbo. It is found that young people 

feel positive towards the staff and Kollbo, but that there are certain aspects where the boys 

experiences that the participation deficiencies.  

 

Keywords: participation, youth, influence, support, supportive residential home, BBIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

FÖRORD 
 

Vi vill börja med att tacka de ungdomar som deltagit i studien. Sedan vill vi tacka vår 

handledare Pia Hellertz som har guidat och stöttat oss genom denna process och alltid kommit 

med konstruktiv kritik och söta smile-gubbar. Slutligen vill vi tacka varandra för att ha orkat 

hela vägen, haft roligt och stöttat varandra i med- och motgångar.  

 

Susan & Valerije 

maj 2010  
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INLEDNING  
Många ungdomar med olika typer av problem kan i dagsläget inte bo kvar hemma. 

Anledningarna till det kan ligga hos ungdomen själv eller hos ungdomens familj och 

närsamhälle. När en ungdom inte längre kan bo kvar hemma på grund av dessa problem finns 

det olika lösningar. Det finns ett antal rapporter från flera olika forskare som exempelvis 

Henriksson, 1991; SIS, 2005; Andreassen, 2006 som bland annat visar på att delaktighet i sitt 

eget behandlingsarbete är viktigt för den unge som placeras. Det finns många olika sorters 

institutioner som den unge kan placeras på, beroende på vilket problem ungdomen har eller 

om denne ska placeras via LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

eller SoL, Socialtjänstlagen (2001:453). Den unge skulle kunna placeras på Kollbo, som är ett 

stödboende för unga i Örebro kommun. Det är viktigt enligt forskningen att den unge får ett 

visst inflytande på sitt eget liv och sitt eget förändringsarbete (Henriksson, 1991; SIS, 2005; 

Andreassen, 2006). 

     Delaktighet som forskningen påvisat vara viktig kan vara att de som arbetar med 

ungdomarna, exempelvis socialarbetare och behandlare, ska lyssna på dem och vara 

engagerade. Ungdomarna vill bli sedda som individer, genom att bli lyssnade på och få vara 

delaktiga i hela processen runt dem. Enligt Claezon (2004) är socialarbetarens ord för denna 

delaktighet arbetsallians. Om man har en arbetsallians får man ett fungerande samarbete och 

således delaktighet mellan klienten och socialarbetaren. Enligt Triseliotis som Claezon (2004) 

refererar till i sin studie står delaktighet för att man ska respektera klienterna, få dem delaktiga 

samt lyssna på dem. 

     Antonovsky (1991) anser att det är tre olika begrepp som är viktiga när man talar om 

delaktighet i behandling. Dessa tre begrepp är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Om en individ upplever dessa tre faktorer upplever han också att han kan påverka saker 

runtomkring och styra utvecklingen åt önskad riktning.  

     Munro (2001) har i sin studie redogjort att det är rimligt att barn ska informeras, vägledas 

och gradvis få ta mer ansvar i frågor som rör dem. Det anser hon vara av stor betydelse.  

     Då forskningen visar att delaktighet är viktig är det underligt att ungdomarnas egen syn på 

delaktighet i behandling inte har klarlagts i större utsträckning. I rapporten Demokrati i det 

lilla. Ungdomars delaktighet i behandling SIS (2005) har just detta konstaterats: att man inte 

belyser ungdomarnas syn på delaktighet. Rapporten påvisar även att det finns ytterst få studier 

i detta ämne. 

     Vi har därför valt att undersöka ungdomars delaktighet i sitt förändringsarbete på 

stödboendet Kollbo i Örebro. På uppdrag av Kollbo har vi valt att lägga fokus för vår studie 

på om ungdomarna som är placerade där uppfattar att de är delaktiga i processen som fortgår 

runt dem. Högild och Olsson (2009) har tidigare gjort en studie som påvisar att personalen gör 

de intagna ungdomarna delaktiga i arbetet runt dem. Nu vill Kollbo veta om och hur 

ungdomarna uppfattar den delaktigheten eller inte. 

Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att undersöka om ungdomar på stödboendet Kollbo upplever sig vara 

delaktiga i den stödjande verksamheten och hur delaktigheten ser ut. Frågeställningar som vi 

vill ha besvarade är: 

 

 Upplever ungdomarna att de är delaktiga i förändringsarbetet? 

 Hur upplever ungdomarna att personalen bidrar till delaktighet? 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR KOLLBO 

Organisation  

Socialförvaltningen i Örebro kommun är från och med januari 2010 organiserad i fyra 

områden: Förebryggande och mottagning, Barn och familj, Ungdom och familj samt Vuxna. 

Kollbo är ett ungdomsboende som tillhör Ungdom och familj, boendeheten. Inom Ungdom 

och familj ingår även utredningsenheten, behandlingsenheten och HVB-enheten. I 

boendeenheten ingår tillsammans med Kollbo även Tjejboendet och Pionjären (Örebro 

kommun, 2010).  

Målgrupp 

Kollbo är ett stödboende med tio platser för ungdomar mellan 16-19 år. Anledningen till att 

beviljas plats i ett ungdomsboende kan bero på missbruksproblem, självdestruktivitet, 

relationsproblem m.m. (Örebro kommun, 2010). Det är svårt att säga att det är en specifik 

grupp av ungdomar som bor på Kollbo, men de som bor där har någon form av psykosocial 

problematik (Brunzell, 2009). På Kollbo är inga droger eller alkohol tillåtet. Ett krav för att bo 

på Kollbo är att ungdomen har en daglig sysselsättning som exempelvis skola eller praktik 

(Brunzell, 2009). 

     Det är genom socialtjänstens beslut om bistånd som boende på Kollbo kan ges. Kollbo 

arbetar på uppdrag av socialtjänsten genom en utredning/vårdplan. På Kollbo får varje 

ungdom en kontaktperson som denne kan vända sig till. Kontaktpersonens uppgift är att 

hjälpa ungdomen att utvecklas socialt och känslomässigt till ett självständigt liv. Personalen 

har stödsamtal, så kallad ”kp-tid” med ungdomen en gång i veckan. Målsättningar för 

ungdomen utformas i samtal mellan ungdomen själv, socialsekreteraren och kontaktpersonen. 

Kontaktpersonen har som ansvar att skriva ned målen i en genomförandeplan i vilken de 

minst var 6:e månad utvärderar genomförandeplanen tillsammans med ungdomens 

socialsekreterare (Brunzell, 2009).  

Verksamheten  

Personalen på Kollbo består av en gruppledare, kuratorer och behandlingsassistenter. De 

arbetar måndag-fredag mellan 7.00-22.00. På lördagar och söndagar arbetar de mellan 14.00-

22.00. Det innebär att efter 22.00 finns det ingen personal i huset, då får ungdomarna klara sig 

själva och ha eget ansvar. Om ungdomen ändå är i behov av någon personal eller någon annan 

form av stöd och hjälp utöver dessa tider, då kan han kontakta OT-gruppen eller socialjouren 

(Brunzell, 2009).  

     Syftet med boende på Kollbo ska leda till ungdomens självständighet. Kollbo arbetar efter 

ett målprogram som innebär att ungdomen ska uppnå vissa kriterier från ett kollektivt boende 

till ett slussboende, en egen lägenhet via Kollbo. Kollbo har 14 slusslägenheter runtom i 

Örebro. När man kommer över till sluss ska man liksom på Kollbo ha någon form av daglig 

sysselsättning. Kollbo arbetar Bokonceptet, där de har som mål att hjälpa ungdomen att så 

småningom överta kontraktet till lägenheten och klara boendet själv. Kontakten med dem i 

slusslägenheter är inte lika tät som på Kollbo men varje helg åker personal ut på slusskoll och 

besöker de olika ungdomarna. Ungdomen träffar även sin kontaktperson en gång i veckan och 

arbetet utgår även här utifrån vårdplan/genomförandeplan (Brunzell, 2009) 

     Kollbo kännetecknas av en tydlig miljö och struktur i boendet där personalen arbetar med 

stöd och vägledning. På Kollbo är inga droger eller alkohol tillåtet. Personalen på Kollbo 

utgår från samma uppdrag och jobbar mot samma mål oberoende vilken utbildning de har. 

Fokus ligger på ungdomen och dennes behov. Personalen har som uppgift att vara ett stöd vad 

gäller skola, praktik, ekonomi och boendet, etc., detta innebär att man arbetar med ungdomen 
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genom att använda sig av dess nätverk. Det är viktigt att fastställa att det endast är ett 

stödboende och inget behandlingshem (Brunzell, 2009).  

Kollbos teoretiska utgångspunkter  

Kollbo använder sig av ett psykodynamiskt förhållningssätt. De använder sig av 

miljöterapeutiska inslag där de arbetar med ungdomens vardag och boende. De arbetar med 

tydliga ramar och strukturer för att bidra till en trygg miljö för ungdomen med regler att följa 

(Brunzell, 2009). En annan viktig metod som utvecklas inom verksamheten är 

samtalsmetoden MI – motiverande intervju. På Kollbo finns även inslag av 

konsekvenspedagogik, då personalen har som mål att vara trovärdiga, tydliga och kan förklara 

konsekvenser av olika situationer och handlingar (Brunzell, 2009).  

STYRDOKUMENT 

FN:s Barnkonvention 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar, som står för vilka rättigheter 

varje barn ska ha. De andra artiklarna slår fast hur staterna ska arbeta med barnkonventionen. 

Barnkonventionen är hel och odelbar, det går alltså inte att ta ut en sakartikel och använda den 

utan de andra, utan sakartiklarna ska läsas som en helhet. Fyra av dessa sakartiklar i 

barnkonventionen ska ses som huvudprinciper och vägledande i hur helheten och de andra 

artiklarna ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna 

(Barnombudsmannen, 2010).  

 
Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något 

annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.  

 

Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

(Barnombudsmannen, 2010).  

 
Barnkonvention inriktar sig på det enskilda barnets rättigheter. Konventionen omfattas av alla 

typer av mänskliga rättigheter, såsom att skyddas mot diskriminering och utnyttjande, få sina 

basbehov tillfredställda och rätten till medinflytande vilket menas med att barnet får säga sin 

åsikt och att den respekteras (Hammarberg, 2006). En av barnkonventionens viktiga 

grundpelare är att se till barnets bästa, vilket är en princip som är förankrad i all lagstiftning 

som rör barn. Principen följer av två grundläggande aspekter ”barn har fullt och lika 

människovärde och barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd” (Norström & 

Thunved, 2007).  

Socialtjänstlagen (2001:453) 

I socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap 1 § sista stycket framkommer det att ett av 

socialtjänstens mål är att dess: 
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verksamhet skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 

(Norström & Thunved 2007, s. 35).  

 

   1 kap 2 § SoL lyder: 

 
När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 

avses varje människa under 18 år. (Norström & Thunved, 2007, s. 36) 

 

     I utredningar men även i andra situationer som till exempel vardagliga händelser har barn 

rätt att yttra sina personliga åsikter. Barnet får dock inte utsättas för svåra valsituationer i 

vilket den unge pressas till att utge sina synpunkter (Norström & Thunved, 2007, s. 65). 

Enligt 3 kap 5 § SoL framkommer det att: 

 
Socialnämndens insatser för den enskilda skall utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och 

andra föreningar. När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt 

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. (Norström 

& Thunved 2007, s. 64) 

TIDIGARE FORSKNING 

Delaktighet utifrån personalens perspektiv  

Högild och Olsson (2009) har gjort visar att personalen på Kollbo upplever sig göra 

ungdomarna delaktiga i stödarbetet som bedrivs där. Studiens syfte var dels att undersöka på 

vilket sätt personalen bidrog till att göra ungdomarna delaktiga. Även på vilket sätt 

ungdomarna var delaktiga i Kollbos verksamhet och vad i Kollbos arbete som bidrog till 

delaktighet. 

     Resultatet Högild och Olsson (2009) kom fram till var att ungdomarna blir delaktiga, enligt 

personalen, i exempelvis utformandet av vårdplanen och genomförandeplanen de måste 

utforma och godkänna. Dessa planer som innehåller ungdomarnas uppsatta mål och som 

bottnar i ungdomarnas behov, måste godkännas av ungdomarna själva. Personalen anser 

därmed att ungdomarna är delaktiga i stor utsträckning. Ungdomarna blir även delaktiga 

genom de obligatoriska kontaktpersons-träffarna och i alla möten som rör dem, genom att de 

kan yttra sig om olika synpunkter, önskemål och klagomål. Personalen anser att delaktighet 

hos ungdomarna är en viktig grund i deras förändringsarbete. De anser att ordet delaktighet 

hos Kollbo beskrivs med att man skapar utrymme för ungdomen så han känner att han kan 

påverka och bli lyssnad på. Man uppnår detta genom att be om ungdomens åsikt.       

     På Kollbo, enligt Högild och Olsson (2009), använder man sig av och arbetar med BBIC
1
 

(se avsnitt: teoretiska utgångspunkter) och MI
2
 vilket ska resultera i delaktighet för 

ungdomarna. Personalen anser att ungdomarna har medinflytande, vilket är en del av vad 

delaktighet står för. De arbetar även utifrån ett empowermenttänkande, som syftar till att man 

ska hjälpa individen att ta makten över sitt eget liv. Kollbo stöttar ungdomen i på vägen till ett 

självständigt liv och de lyfter fram ungdomens egna resurser.  

                                                 
1
 BBIC är en utredningsmetod och bygger på det engelska Integrated Children´s System (ICS). Syftet med BBIC 

är att uppnå en starkare delaktighet för barn, ungdomar och deras familjer (BBIC, 2006) (se kap. Teoretiska 

utgångspunkter, sid. 9).  

2
 Motiverande Samtal (MI) en samtalsmetodik som karaktäriseras av bl.a. ett empatiskt och förändringsinriktat 

förhållningssätt. Den syftar till att öka klientens motivation till att förändra ogynnsamt beteende (Fossum, 2008) 

(se kap. Teoretiska utgångspunkter, sid. 11).  
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Omhändertagna barns perspektiv 

Claezon (2004) har i sin studie intervjuat ungdomar, som har blivit tvångsomhändertagna för 

att få höra deras upplevelser och erfarenheter av sin situation. Detta för att det under senare år 

har blivit allt viktigare att människorna ska ha möjlighet och rätt till delaktighet i beslut som 

rör dem själva. Detta medför även en förändrad arbetsstrategi för socialsekreterarna när de ska 

arbeta med ungdomarna. Deras nya roll blir att dela med sig av sin makt och göra klienterna 

delaktiga. Detta kan uppnås via empowerment som arbetsmodell, eftersom empowerment är 

både en teori och en arbetsmetod. Klienten deltar mer aktivt i processen och blir på så vis 

delaktig i beslutsfattandet kring dem. 

     Claezon (2004) vill i denna studie belysa ungdomarna, socialarbetarna och föräldrarna och 

göra deras röster hörda. Hon vill även visa på hur de uppfattar processen i ett 

omhändertagande. Claezon intervjuade 24 personer, både pojkar och flickor. Intervjugruppen 

bestod av åtta ungdomar i åldern 18-20 år, åtta anhöriga till ungdomarna och åtta 

socialarbetare. Ungdomarna var alla omhändertagna för samhällsvård via LVU. 

     Claezon (2004) menar att det kan vara svårt att få till en fullständig delaktighet för en 

klient som exempelvis har tvångsomhändertagits. Men hon känner sig övertygad om att man 

kan ha ett empowermenttänkande ändå och göra klienten så delaktig som det går att göra, 

exempelvis genom att låta klient vara delaktig i hur och på vilket sätt deras insats ska 

förverkligas. Claezon säger att delaktighet är av en stor betydelse för alla inblandade. Bara 

genom att bemöta en klient respektfullt och få han att uppleva att man lyssnar på honom kan 

ses som en viss delaktighet. Det har Claezon fått fram från ungdomarna i studien som hon 

gjorde. 

     Ungdomarna Claezon intervjuade önskade att bli delaktiga i processen runt dem, enligt 

hennes tolkning av svaren. Men för detta krävs tillit, vilket tar tid. Detta innebär att 

socialarbetaren måste ha tillräcklig med tid för att lyssna på sina klienter. Då upplever 

ungdomen sig sedd och även värd att lyssnas på.  

     Från ungdomarna själva i Claezons (2004) studie är deras råd till socialarbetarna att de ska 

lyssna, ha engagemang, förtroende och till sist ett återkommande nyckelord: delaktighet. De 

vill bli sedda som individer, bli lyssnade på och få vara delaktiga i sitt omgestaltande, enligt 

Moren i Claezon (2004), av sitt liv. De vill vara delaktiga i hela processen redan i det tidiga 

stadiet. Bara att bli erbjuden en viss delaktighet är viktigt, även om man själv sedan inte tar 

tillvara på den delaktigheten. 

     Enligt Claezons (2004) studie som har tre olika perspektiv så efterfrågas och uppskattas 

delaktighet av alla tre parterna. Socialsekreterarna har ett ord för denna delaktighet, det är 

arbetsallians. Har man fått till stånd en arbetsallians mellan parterna upplever 

socialsekreterarna att man har ett samarbete och delaktighet. Fungerar denna allians ökar 

möjligheterna för ett positivt förändringsarbete med ungdomen. 

     Claezon (2004) refererar till Triseliotis m.fl som lyfter fram vad som är viktigt i samarbetet 

med unga. Det är främst två saker: kunskap och särskild uppmärksamhet. Det betyder att 

respektera klienterna, få dem delaktiga och lyssna på dem. Triseliotis anser att man under 

resan som socionomstudent ska lära sig detta genom träna in dessa.  

     Munro (2001) genomförde en brittisk studie som handlar om barns erfarenheter av att vara 

omhändertagna. Ändrad syn av barndomen har lett till att barn har mer rättigheter – till 

överlevnad, skydd och utveckling. Det var vanligt förr att barn sågs som passiva mottagare, 

alltså de skulle ”ses men inte höras". Det fanns ingen som trodde att deras åsikter och 

önskemål spelade någon roll. De deltog inte i beslutsfattandet om sitt eget öde. Rätten till 

delaktighet har skett på senare tid och är fortfarande i ett tidigt skede av 

implementeringsfasen.  

     Munro (2001) har i studien tittat på graden av maktinflytande som barnen ansåg att de 

hade i beslutsfattandet. Socialarbetare ombads att identifiera omhändertagna barn mellan 10-
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17 år och som har varit under vård i minst 2 år (så att de hade lång erfarenhet). Studien bestod 

av 15 stycken barn.  

     Den huvudsakliga kritiken som anfördes av barnen var de täta bytena av socialarbetare, att 

inte bli lyssnad på och brist på förtroende för socialarbetare. Alla barnen nämnde betydelsen 

av socialarbetaren i deras liv. Socialarbetare sågs som någon med mycket makt och när 

relationen mellan barnet och socialarbetaren fungerade då var alliansen stark. Ett barn 

beskriver de kvaliteter som en socialarbetare behöver: någon som kan tala med barn, lära 

känna dem, tar med dem ut och ringer regelbundet så att de håller sig underrättade om vad 

som händer. De flesta barnen kunde komma ihåg minst en socialarbetare som de hade fått bra 

kontakt med och som hade gett dem stöd och fått dem att känna sig väl omhändertagna 

(Munro, 2001). Det framkommer av studien att två barn haft sex olika socialarbetare de 

senaste två åren. En av dessa hade inte ens informerats om bytet av socialarbetare och hade 

upptäckt det av en slump. En av dem uttalar sig genom att säga: 

 
What’s the point of getting to know your new social worker when she will probably be gone soon? 

(Munro, 2001. s. 7).  
 

     Socialarbetarna fick också kritik för att de inte skötte sina möten och andra tider. Vissa 

barn i studien tolkade detta som ett tecken på att de var lågprioriterade hos socialarbetarna. 

Det framkom att en person kände sig frustrerad men även hjälplös när de olika tiderna inte 

sköttes regelbundet (Munro, 2001).  

     Det framkommer i studien att det fanns tillfällen då en del av barnen kände sig maktlösa 

och frustrerade. De klagade på att planerna inte genomfördes, att deras önskemål förbisågs 

utan förklaring, att deras oro inte uppmärksammades osv. (Munro, 2001).  

     I studien framkommer även att information som ges gällande klagomål inte till fullo 

förstås av barnen (Munro, 2001). När författaren frågade barnen vart de skulle vända sig om 

de ville framföra ett klagomål, svarade barnen i studien att de skulle vända sig till en vuxen 

som förde deras talan. Alla barnen förutom ett kunde identifiera vem de skulle vända sig till i 

denna typ av situation (Munro, 2001).  

     Munro (2001) redogör för att det är rimligt att barn ska informeras och vägledas och 

gradvis ta mer ansvar i frågor som rör dem. För barn i vårt samhälle innebär detta att kunna ta 

ansvar i ett avgörande skede i utvecklingen. Den kritik som barnen i studien framförde om 

avsaknaden av makt måste ses i ett utvecklingsmässigt sammanhang. Flekkoy och Kaufman i 

Munro (2001) menar att från cirka tolv års ålder utvecklar barn en möjlighet för mer abstrakt 

tänkande och därmed ett mer komplext beslutsfattande. Det är inte förvånande att kritiken 

kom från tonåringar medan de i åldern 10-12 var mycket nöjdare med sitt låga 

maktinflytande.  

     Munro (2001) refererar i sin studie till Rutters som i sin forskning tar upp vikten av ökad 

delaktighet: barn med positiv bild av sin självkänsla och kontroll kan lättare hantera 

stressfulla situationer. Munro (2001) menar att det är svårt för föräldrar som har känt barnet 

från födseln att hantera processen för ökad delaktighet och ännu svårare för socialarbetare. 

Det kräver en nära förståelse av barnets utvecklingsnivå så att barn gradvis kan testa sina 

kunskaper och öka sin makt. Det kräver även mod att låta barnet ha mer frihet och fatta beslut 

som den vuxne inte kanske nödvändigtvis håller med. Att göra fel är en viktig del av lärande 

för de flesta människor och ett barn som har varit skyddad från de vanliga missödena i 

tonåren är inte förberedd på vuxenlivet. 

     Munro (2001) påvisar svårigheter för socialarbetare att göra riskfyllda beslut. Munro 

(2001) betonar vikten av balansen mellan behovet av att skydda barnet från beslut utanför 

deras kompetens med deras behov av att utveckla sin förmåga att ta beslut. Munros studie 

(2001) bekräftas genom annan forskning att omhändertagna barn har mindre möjlighet än 

genomsnittet att delta i beslut eller ta risker som är viktigt för utvecklingen. En markant 
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förändring behövs för att professionella ska kunna hjälpa barn med den långsamma processen 

till ökad makt och självständighet. Det är nödvändigt att successivt öka graden av makt som 

ett barn har men också att hjälpa dem att använda denna makt ansvarsfullt.  

     Munro (2001) menar att denna studie bekräftar andra studier som säger att barn kan och 

vill uttrycka sina åsikter i beslutsfattande som rör dem. Även om många av barnen var kritiska 

till sina erfarenheter, verkade inget av barnen irrationella eller orimligt optimistiska om vad 

de ville ha. Kritiken dock, illustrerar vissa av de svårigheter som kommer att uppstå om barn 

får mer att säga. Munro (2001) ställer frågan vem som har makten att lyssna på barnet. 

Socialarbetare kan vara villiga och angelägna att öka barnets makt men ändå känner sig barnet 

begränsad i sin självständighet.   

     En forskningsöversikt som Andreassen (2006) har skrivit visar att en viss autonomi under 

behandlingstiden är av stor betydelse. Forskningen visar att om man ger ungdomen en viss 

egen kontroll och inflytande över det dagliga livet ger det bättre resultat. Det självfallet inom 

institutionens gränser gällande säkerhet och trygghet. En perfekt avvägd balans mellan 

kontroll och emotionellt stöd är optimalt.  

 

Synen på delaktighet  

Sociologen Henriksson (1991) menar i sin rapport att begreppen delaktig och inflytande har 

en stor betydelse för ungdomars utveckling. När ungdomen får vara delaktig och ha inflytande 

skapar det en större känsla av att ungdomen är värd något och ens självförtroende växer. 

Ungdomen inser att dennes egna synpunkter är viktiga och det denne säger tillför något och 

kan påverka och förändra saker i livet. När en individ upplever att denne är delaktig i en 

process ger det en känsla där av att bli tagen på allvar och att bli respekterad. Henriksson 

menar att det är viktigt att detta sker i ungdomsåren och om man upplever delaktighet känner 

ungdomen att denne har en roll i samhället och känner även en större mening med livet.  

     Rapporten Demokrati i det lilla. Ungdomars delaktighet i behandling (SIS, 2005) 

konstaterar att ungdomarnas egen syn på sin delaktighet i behandling inte belyses. Det 

konstateras även att det finns ytterst få studier som fokuserar enbart på detta ämne. Vilket är 

besynnerligt eftersom delaktighet är en viktig faktor i forskningen om behandling. McMurphy 

i SIS (2005) lyfter speciellt fram att ungdomars egen involvering i sin behandling är det som 

leder till en framgångsrik behandling (speciellt när det gäller brott). Rapporten framhäver 

även att om behandlingen är under tvång är det speciellt viktigt att man lyckas få till en bra 

arbetsallians mellan behandlare och klient, där det finns en gemensam uppfattning om 

behandlingen. Denna arbetsallians är beroende av tre olika ingredienser: att nå en enighet för 

behandlingsmålet, samarbetsförmåga för att nå behandlingsmålet och att få till en respektfull 

relation mellan behandlare och klient (SIS, 2005).  

    I rapporten (SIS, 2005) så lyfts även det salutogena behandlingsperspektivet och 

Antovnovskys (1991) tre begrepp som: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet fram 

när man pratar om delaktighet i sin behandling. Om en individ upplever allt detta, känner att 

denne kan påverka vad som händer runt omkring denne och kan styra utvecklingen åt det håll 

denne vill, då kan den egna inre kontrollen öka. Denna känsla av att den egna inre kontrollen 

ökar är en viktig faktor för att nå de tre begreppen: kontroll, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Enligt rapporten finns det vissa medel för att kunna uppnå detta som exempelvis att den unge 

får vara med och delta i utredningen om denne själv, planeringen av sin behandling och även 

få information om både sig själv och verksamheten där denne ska vistas i. Detta kan uppnås 

även inom ramen på institutioner eller ungdomshem där det finns regelverk att gå efter, 

genom att göra ungdomen delaktig i den egna behandlingen och genom att de får komma till 

tals och även får kunskap och insyn i sin behandling.  

    Barnombudsmannen (2004) har nyligen gett ut en rapport som gjordes i samarbete med 

länsstyrelsen i Skåne. Där har de undersökt en stor grupp ungdomar som har varit placerade 
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på olika ungdomsinstitutioner i Skåne. Ungdomarna var placerade i både HVB-hem och 

särskilda ungdomshem. Dessa ungdomar har fått frågor via enkät om hur de upplever sina 

möjligheter att få komma till tals och påverka det dagliga livet på en institution. Resultatet av 

denna undersökning visar att många ungdomar upplevde att många beslut beslöts utan deras 

vetskap, de kände att de inte hade några rättigheter och de upplevde att de inte kunde påverka 

sin situation.   

     Persson (2005) skriver i sin magisteruppsats, Ungdomars delaktighet i en 

behandlingsprocess, att begreppet delaktighet vilar i den humanistiska människosynen och det 

demokratiska synsättet och tillsammans utgör det en värdegrund. Persson menar även att 

delaktighet innefattar ett faktiskt deltagande i en händelse och även individens egen 

upplevelse av egen delaktighet.  

Att främja barns rättigheter  

Bell (2001) genomförde en brittisk studie på 27 barn och ungdomar i åldrarna 8-16 år som 

handlar om deras åsikter om delaktighet i barnavårdsutredningar. Ett av de mest slående 

resultaten är att de flesta barnen och ungdomarna hade upplevt en positiv relation med en 

socialarbetare. Generellt sett rapporteras många förbättringar i hemmet, i skolan och i deras 

hälsa och beteende. Deras svar på olika aspekter av interventionen diskuteras inom ramen för 

deras rättigheter till medverkan, val och representation. Det är enligt Bell erkänt att barn 

saknar autonomi att främja dessa rättigheter då dessa bäst främjas genom ett förtroendefullt 

förhållande. Målet med studien var att utforska dessa barns och ungdomars erfarenheter av 

utredningsprocessen och den grad som de ansåg att de hade varit delaktiga (Bell, 2001).  

     Det framkommer enligt Bell (2001) att många av dessa barn saknar den 

anknytningsförmåga som innebär att deras åsikter blir hörda av de vuxna i utredningen. Detta 

kan dock bero på att barnens vårdnadshavare själva är upptagna, känslomässigt otillgängliga 

och kämpar för att föra sin egen talan. De yrkesverksamma i deras nätverk är viktiga eftersom 

de ansvarar för att dessa barn ska kunna påverka sin egen process och göra sin röst hörd. 

Många barn och ungdomar har dock i denna studie kunnat använda den professionella 

relationen för att ta tillvara på sina intressen och rättigheter. Anknytningsteorin ger en ram för 

att utforska vad barn och unga anser är av värde i deras relation med socialarbetare.  

     Bell (2001) refererar till Shemmings som menar att om barns rättigheter ska kunna 

främjas, måste deras brist på makt inom systemet förändras. Vissa ungdomar har mer stöd att 

delta i beslutsfattande forum, medan andra inte har det. Vidare påvisar Bell att de flesta 

barnen och ungdomarna tyckte att det betydde mycket för dem att deras socialarbetare 

förklarat syftet med besöket. Dock var barnens och ungdomarnas förståelse för själva 

processen dålig, då de vanligtvis trodde att ett möte skulle handla om att alla de olika 

människorna skulle få reda på vad som pågått i deras förflutna och att ta reda på saker om 

dem. Det framkommer även av studien att barnen och ungdomarna inte visste vilka som var 

inblandade i deras process och vilka deras respektive roller var.  

     Bell (2001) redogör vidare för hur en tredjedel av undersökningsgruppen hade blivit 

tillfrågade om deras synpunkter och att de kände att de inte påverkade viktiga beslut. En 

viktig slutsats som Bell kommit fram till i denna studie och andra studier om barns 

erfarenheter är det problem som handlar om att engagera barn i beslutsprocessen. 

TOLKNINGSRAM  

BBIC – Barns Behov i Centrum    

BBIC bygger på det engelska Integrated Children´s System (ICS) som är framtaget efter ett 

omfattande forsknings- och utvecklingsarbete (BBIC, 2010). Utredningsmetoden vilar på en 
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bred teoretisk bakgrund. Socialstyrelsen har som målsättning att erbjuda alla Sveriges 

kommuner BBIC och är testat och utvärderat i nära samarbete med kommuner och forskare. I 

BBIC behandlas inte lagstiftning, riktlinjer och allmän handläggning av barnavårdsärenden, 

samt hur utredningen ska genomföras eller vilka metoder som ska användas. På så sätt finns 

inget hinder inom BBIC att andra metoder används inom barn- och ungdomsvården (BBIC, 

2006).  

     BBIC - utredningar bygger på observation, samtal eller annan kommunikation med barnet, 

med hänsyn till dess ålder och utvecklingsnivå. För att kunna förstå vilka som är barnets 

behov, krävs kunskap om barn och ungas utveckling. Denna kunskap ska baseras på att alla 

utvecklas olika och variationer kan förekomma hos barn, vilket ska uppmärksammas då 

insatser ska sättas in. Enligt BBIC finns det olika behov som barn och unga måste få 

tillgodosedda för att få en gynnsam utveckling. BBIC har identifierat sju viktiga områden som 

anses viktiga för att barn och unga ska utvecklas till välfungerande och autonoma vuxna. 

Dessa behovsområden är: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, 

familj och sociala relationer, social förmåga och förmåga att klara sig själv (BBIC, 2010)  

     Syftet med BBIC är att stärka delaktigheten och barnperspektivet för barn, unga och deras 

familjer. Ett annat viktigt mål som BBIC har är även att skapa en helhetssyn över landet, 

förbättra men även bevara kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården. BBIC har 

som mål att barn och unga som behöver socialtjänstens insatser ska ha samma förutsättningar 

i livet som alla andra barn. De ska på samma villkor ha möjlighet att utvecklas. Därmed mäter 

BBIC barnets behov i relation till föräldrarnas förmåga att tillgodose faktorer i omgivningen 

som kan påverka (BBIC, 2010).  

Barn och unga i centrum  

Barnkonventionen har implementerats i lagstiftningen och då förväntas barnets ställning 

stärkas inom den sociala barn- och ungdomsvården. Artikel 3 i barnkonventionen, om barnets 

bästa, och artikel 12, om barnets rätt att få komma till tals, med hänsyn till ålder och mognad 

är införda i SoL, Socialtjänstlagen (2001:453) och i LVU, Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (1990:52) (BBIC, 2010).  

     Principen om barnets bästa innebär att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig i en 

bedömning om vad som är bäst för det enskilda barnet. Barnets bästa ska alltid beaktas, 

utredas och redovisas, samtidigt som barn inte kan ses avskilda från sina föräldrar. Principen 

om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad, med hänsyn till ålder och 

mognad, innebär att socialtjänsten ska skapa en bild av barnet och vad denne har för behov då 

barnet har rätt att komma till tals i frågor som rör barnet personligen. Barnet får dock inte 

pressas och sättas inför svåra valsituationer (BBIC, 2010).  

Barnets bästa och rätt till inflytande i praktiken  

Då barn ska ses som aktiva subjekt med egna rättigheter, innebär det även en del svårigheter. 

Detta är att barn är skyddsbehövande och sårbara. Barn ska inte behöva känna att de genom 

att ha sina rättigheter och sin rätt att uttrycka sin vilja också tvingas ta ansvar för vilka beslut 

som ska fattas. Barn ska kunna erbjudas en större delaktighet utan att de får ta alltför stort 

ansvar för sin livssituation. Det måste finnas en jämvikt mellan barnets delaktighet och eget 

ansvar. Det är av stor betydelse att lägga fokus på barns situation som den är nu samtidigt som 

de vuxna måste fortsätta att se längre fram än vad barn har förmåga att göra. Delaktighet för 

vissa barn kan betyda att de endast vill vara med och lyssna på vad de vuxna säger, utan att 

själva behöva uttala sig medan det för andra innebär att de vill göra sin åsikt hörd (BBIC, 

2010).  

     Utgångspunkten i det sociala barn- och ungdomsarbetet är att barnet ska vara i centrum, i 

utredning, planering och uppföljning av insatser. Det är för att kunna bedöma behov av 

insatser men även om barn och unga är i behov av stöd eller skydd. Socialtjänsten måste 
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utveckla metoder för att inspirera barn och unga till mer delaktighet och inflytande. Det kan i 

extrema fall leda till att uppmärksamheten riktas mot föräldrarna istället, därför är det viktigt 

att lyssna på och iaktta barnet. Resultatet kan bli att man får problem i att identifiera på vilket 

sätt barnet påverkas av föräldrarnas problem och den närmaste omgivningen. Delaktighet hos 

barn minskar maktklyftan mellan barn och vuxna och minskar negativa konsekvenser av det 

(BBIC, 2010).  

Delaktighet för barn och deras familjer 

Stöd och skydd ska ges i nära samarbete med hemmet står det i lagstiftningen. Kraven på 

ökad delaktighet är inte endast juridiskt fastställt. Det finns även en vetenskaplig grund för att 

barn och föräldrars deltagande är en förutsättning för ett nyanserat och allsidigt 

beslutsunderlag i en utredning (BBIC, 2010).  

     I BBIC (2006) betonas att ett bra och nära samarbete med barn och föräldrar är för det 

mesta avgörande för att insatserna ska ske och få avsedd effekt. Vidare påvisas dock att barns 

och föräldrars medverkan kan se olika ut beroende på om kontakten är frivillig eller ej. 

Delaktighet innebär inte endast att ge familjen inflytande över beslut utan det handlar också 

om socialtjänstens förhållningssätt (BBIC, 2010). I BBIC (2010) kan delaktighet vara: 

 
… att ge öppen information och ta tillvara information från olika familjemedlemmar, involvera 

barn, föräldrar och andra närstående, lyssna på dem, ge dem möjlighet att framföra sina egna 

synpunkter och kommentera andras synpunkter, läsa och korrigera den skriftliga dokumentationen, 

inbjuda dem att vara med på möten och att ge dem så många valmöjligheter som möjligt. (BBIC, 

2006, s. 23).  
 

     Samtidigt för att socialarbetaren ska uppfattas som trovärdig är det viktigt att denne har 

makt och inflytande i den egna organisationen och möjligheter att frigöra resurser och agera 

för klienten. Forskning visar på att ett förhållningssätt som genomsyras av dialog och 

demokratiska regler är det mest framgångsrika mellan hjälpare och klient (BBIC, 2010).  

     Föräldrar värdesätter tydliga förklaringar, öppenhet, ärlighet och vill bli behandlade med 

respekt. På samma sätt uppskattar barn beroende på ålder att man lyssnar på dem och har ett 

öppet och ärligt förhållningssätt. Det som eftersträvas i situationen är att familjen ska få med 

sig goda erfarenheter av delaktighet och samarbete och en upplevelse av meningsfullhet i 

kontakten med socialtjänsten. Detta kan bidra till att skapa förutsättningar för förändring och 

utveckling (BBIC, 2010).  

     Det framgår i BBIC (2010) att den inledande kontakten är av stor betydelse för hur 

samarbetet utvecklas och för socialsekreterarens möjlighet att få föräldrarna delaktiga. Målet 

bör vara att hålla familjen informerad om vad som pågår och om hur den ska kunna medverka 

i större utsträckning.  

Konsekvenspedagogik  

Konsekvenspedagogiken har utvecklats i Danmark av Jens Bay under mer än 30 år. 

Huvudsyftet med pedagogiken är dess mål att skapa ramar och villkor för den individuella 

utvecklingen (Stockholms stad, 2010).  

     Konsekvenspedagogikens människosyn har sin grund i humanismen och existentialismens 

tankar om att människan är fri, kan tänka, har en egen vilja, kan handla och har ansvar för sina 

handlingar (Umeå universitet, 2010). Därmed har den enskilda människan full frihet att välja 

sina handlingar och konsekvenserna av dem (Stockholms stad, 2010).  

     Konsekvenspedagogikens fokus ligger på social handlingskompetens och är uppdelad i sju 

mål:  

1. Självbestämmande, såsom framtidplaner, drömmar och eget ansvar.  

2. Självhjälpande, människan ska vilja klara sig själv, skaffa utbildning och jobb. 
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3. Ansvar, innebär att individen ansvarar för sig själv, sina handlingar och dess 

konsekvenser.  

4. Trovärdighet, innebär att hålla avtal och regler.  

5. Respekt, handlar om att individen ska uppträda ordenligt och behandla andra som 

denne själv vill bli behandlad.  

6. Samarbetsvilja, går ut på att individen ska samarbeta och då även på andras villkor. 

7. Slutligen mottaglighet, som betyder att individen ska lyssna på andra och visa intresse 

för andras synpunkter (Umeå universitet, 2010).  

     Utifrån att stor vikt läggs på social handlingskompetens innebär det att individen ansvarar 

för sina egna handlingar och dess positiva och negativa konsekvenser. Det innebär även att 

den enskilda individen lär sig samhällsnormer, vad som är accepterat och vad som inte är 

accepterat av samhället (Umeå universitet, 2010).  

     Då ett av konsekvenspedagogikens sju mål är trovärdighet innebär detta att regler och avtal 

ska hållas. Pedagogiken betonar förhållningssätt (förväntningar) framför regler, alltså ska vi i 

pedagogiken inte utgå från våra egna åsikter (Umeå universitet, 2010).   

     Gruppledare på Kollbo Pia-Maria Johansson (2010) betonar vikten av lika värderingar, 

enighet och inga egna tolkningar inom personalgruppen. Konsekvenspedagogiken menar på 

att personal bör tänka på att hålla överenskommelser och vara konsekventa, visa på 

valmöjligheter, inte moralisera, inte döma osv. (Umeå universitet, 2010).  

Motiverande samtal – MI 

Motiverande Samtal (MI) är enligt Fossum (2008) en samtalsmetodik som karaktäriseras av 

bland annat ett empatiskt och förändringsinriktat förhållningssätt. Genom MI vill man öka 

klientens motivation till att förändra det beteende som inte gynnar individen. Metoden går ut 

på att behandlaren lyssnar, försöker förstå klienten och försöker få denne att ta egna beslut. 

Det går ut på att klienten själv ska finna lösningar till sitt problem, detta med hjälp av 

behandlaren som ska styra klienten i rätt riktning och ge stöd under tiden. Det är viktigt inom 

denna metod att behandlaren lyssnar och försöker förstå klienten och inte tvingar klienten till 

något och påstår sig veta vad som är bäst för klienten. MI är en lämplig metod när man vill 

försöka få klienten att ändra sitt beteende, utan att väcka motsträvighet hos honom eller henne 

(Fossum, 2008).  

     Fossum (2008 s. 202) beskriver MI som:  

 
En grundläggande utgångspunkt för motiverande samtal är människans behov av att bli hörd, sedd, 

förstådd, accepterad och respekterad.  

 

MI går ut på att genom bemötandet kan man motivera människor till att vilja förändras. Det är 

ett förhållningssätt som man har inom MI som bidrar till att man hjälper till att ta fram 

klientens egna lösningar på sina problem. Eftersom det är en patientcentrerad metodik innebär 

det att det är patienten som är i fokus och dennes syn på problemet. Den har som målsättning 

att skapa ett samarbete mellan klient och behandlare för att tillsammans kunna finna olika 

lösningar. 

     Fossum (2008) menar att fokus inom MI ligger på lyssnandet och att behandlaren ska få en 

förståelse för klientens egen syn på problemet, man är en aktiv lyssnare. MI är inte neutralt 

riktat utan dess syfte är att motivera klienten i en viss riktning, till exempel att sluta med ett 

visst missbruk.  

     Miller och Rollnick (2002 s. 43) definierar motiverande samtal som en: 

 
klientcentrerad, styrande metod för att höja den inre motivationen för förändring genom att utforska 

och lösa ambivalens.  

 

http://www.use.umu.se/
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     Miller och Rollnick (2002) menar att motiverande samtal inte fokuserar på att lära ut nya 

färdigheter, att ändra en persons tankemönster eller att gå bakåt i det förflutna. Fokus ligger 

istället på individens problem och intressen i nuet.  

     Miller och Rollnick (2002) påvisar att i MI ligger ansvaret för förändring hos klienten. 

Metoden visar respekt för klientens individuella autonomi, vilket innebär att klienten alltid har 

rätt att välja att ta emot hjälp eller inte. Målet är att öka den inre motivationen, detta för att 

förändring ska komma inifrån och inte utifrån så att förändringen ska tjäna personens egna 

mål och värderingar (Miller & Rollnick, 2002).  

Shier´s olika steg av delaktighet 

Shier (2001) har tagit fram en alternativ modell till delaktighetsstegen som Hart utvecklade. 

Harts stege består av åtta olika steg av barns delaktighet. Shiers alternativ till stegen är en 

modell baserad på fem olika steg av delaktighet. Steg 1: Barn är lyssnade på, 2: Barn stöds i 

processen av att uttrycka sina åsikter, 3: Barns åsikt tar med i beräkningen, 4: Barnet är 

involverat i beslutsfattande processer, 5: Barn delar makt och ansvar för beslutsfattandet.            

I varje steg finns även tre olika steg av åtaganden identifierade: öppningar, tillfällen, 

skyldigheter. Denna modell innehåller 15 logiska frågor som ett sorts verktyg för planering av 

delaktighet.  

     Enligt Shier (2001) används ofta Harts stege av delaktighet i arbetet med delaktighet för 

barn i England. Shiers modell av barns delaktighet, som har sitt ursprung ur Article 31 Action 

Network in United Kingdom, ersätter inte Harts stege utan används som ett komplement eller 

som extra verktyg för praktiker.  

     Shier (2001) menar att klienten ska ha uppnått steg tre på hans modell för att uppnå FN:s 

konvention om barns rättigheter, vilket innebär att man måste lyssna på barnet, stödja barnet i 

processen att uttrycka sina åsikter och ta hänsyn till barnets åsikter. 

Empowerment 

Empowerment började enligt Askheim (2007) användas i vetenskaplig litteratur i början på 

1970-talet. Det var ett begrepp som brukades av den politiska vänstern, för proteströrelser och 

radikalt socialt arbete. Termen användes i kampen mot diskriminering, fattigdom och för 

utsatta människors rättigheter.  Begreppet betonar vikten av att stödja människor som befinner 

sig i utsatta situationer, tron på individen som en aktiv aktör och att bryta den gammalmodiga 

föreställningen av människor som passiva, okunniga och i behov av styrning (Askheim, 

2007). 

     Adams (2003) säger att empowerment är både en teori och en metod. Empowerment 

betyder att man ska ta makt. Teorin förklarar hur människor tillsammans kan ta makt över 

sina egna liv, sedan anses den även vara en metod där socialarbetaren kan hjälpa människor 

som saknar makt att ta makt (Adams, 2003). Empowerment är något som ska uppnås genom 

en horisontell relation, vilket kan vara svårt eftersom det oftast är skillnad i makt mellan 

socialarbetare och klient. Som socialarbetare ska man sträva efter att få till ett samarbete som 

främjar klientens egen styrka att ta kontrollen över sitt eget liv (Adams, 2003). 

     Empowerment är enligt Meeuwisse (2006) ett sorts förhållningssätt som går ut på att stärka 

enskilda individer eller individgruppers ställning och även utvidga deras eget 

handlingsutrymme. Detta för att till sist klara av att utjämna maktförhållandet i samhället 

individen lever i. Empowerment innehåller några viktiga centrala komponenter, de viktigaste 

är: självtillit, kontroll och makt. Empowerment refererar till en subjektiv erfarenhet och en 

objektiv verklighet, till inre och yttre förhållanden hos en individ, till insikt och utsikt och till 

sist till känsla och kunskap (Meeuwisse, 2006). Mullender och Ward (1991) i Payne (2008) 

menar att individen blir till subjekt i sitt eget liv tack vare sin egen förmåga och makt. Den 

märker att de kan styra saker i livet och själva bestämma hur problem ska tacklas. När 
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individen upptäcker att andra håller med dem, bildar de en grupp och upptäcker sedan att när 

de agerar kollektivt blir de mäktiga och åstadkommer något. Swift och Levin (1987) i 

Meeuwisse (2006) påvisar att empowerment slutligen är en process och ett mål. 

     Meeuwisse (2006) menar att empowerment inriktas på att med olika aktiviteter öka 

individens egen kontroll över sitt liv. Detta kan leda till en utveckling hos individen som gör 

att denne utvecklar ett sätt att tänka om sig själv där den känner sig värdefull och inser att den 

själv har förmågan att fullfölja en handling och där individen även har tillit till sig själv. 

Individen uppmärksammar även samhällets olika strukturer i vilka den kan vara med och 

förändra.  

     Meeuwisse (2006) anser i likhet med Adams (2003) att empowerment både är en teori och 

metod i socialt arbete. Innebörden i teorierna är att individer kollektivt tar kontroll över sina 

liv för att tillvarata sina intressen. Metodens innebörd är att socialarbetarens roll är att stärka 

individer som saknar makt att återfå självkontroll och styra sina egna liv med hjälp av 

kunskap. Socialarbetarens roll ska endast vara att uppmuntra individen att ta egna initiativ och 

delta i samhällslivet. Denne ska även hjälpa individen att stärka denne eller återfå sin 

självtillit och tilltro till egen förmåga att klara sig i samhället.  

     Enligt Adams (2003) har empowerment olika betydelse för olika människor, eftersom 

varje människa är en enskild individ. I socialt arbetet kopplas dock ordet samman med 

självhjälp, där grupper och individer självmant förbättrar sin situation med olika sorters 

åtgärder och det med eller utan statlig hjälp. Det är ett sätt som individer, grupper och 

kommuner tar kontroll över sina egna omständigheter där de sedan arbetar mot sina mål 

genom att de hjälper sig själva och andra till bättre livskvalitet. Enligt Croft och Beresford 

(1994) i Payne (2008) har människor rätt att göra sig hörda och delaktiga i åtgärder och beslut 

som rör dem själva, de utgår från att alla människor vill vara engagerade i sina egna liv. 

 

Enligt Payne (2008) har empowerment: 

 
… som mål att hjälpa klienter att få makt över beslut och handlingsutrymme i sina liv genom att 

minska effekterna av personliga och sociala hinder för att utöva existerande makt, öka förmågan 

och självförtroendet när det gäller att använda makt samt att flytta över makt från individer och 

grupper (Payne, 2008, s. 416).  

 

     Payne (2008) menar även att man inte kan ge makt åt människor utan man ger dem hjälp 

att själva ta makten. 

     Shemmings och Shemmings i Payne (2008) menar att det är det viktigt att främja direkthet, 

lyhördhet och ömsesidighet för människors olika behov. Empowerment lägger stor vikt vid att 

klienterna ska bygga på och bli medvetna om sin kompetens och sina starka sidor. Rose och 

Black i Payne (2008) anser att det är viktigt att människor får en känsla av att de är subjekt 

och inte objekt i sina egna liv tack vare sin egen förmåga och makt. De vill att klienterna ska 

vara med i en omvandlingsprocess där det finns ett nätverk för att kunna ge dem socialt stöd, 

där de kan gå från ett beroende till ett oberoende. Den som arbetar socialt med dessa 

människor måste försöka att kunna förstå och komma in i klientens verklighet. Acceptans och 

bekräftelse gör att klienten vågar tala om sina önskemål och vilja. Klienten har då också 

lättare att acceptera sitt egenvärde och sin egen förmåga. De går från att vara en passiv 

mottagare till att bli den styrande i sitt eget liv.  

     Mullender och Wards i Payne (2008) beskriver en praxismodell när det gäller 

självhjälpsgrupper: förplanering, start, förbered gruppen för handling, agera samt lämna över. 

Här ligger fokus på grupprocesser och gruppmiljöer. Enligt denna teori är det viktigt att 

handlingarna bestäms av klienterna själva. Handlingarna ska vara självstyrda. Olika 

situationer ska analyseras och detta ska leda till att klienterna ser hur man ska göra för att 

kunna förändra dem. Det är lättare att främja gemensamma sociala responser i grupper. I och 
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med detta kan klienterna lättare komma till sin rätt och visa sina styrkor och vara med att 

komma fram till gemensamma aktioner. Det är viktigt att gruppen kan samarbeta då detta gör 

att de får en bredare erfarenhet och ett bättre stöd i varandra.  

METOD   
Under denna del av vår studie redogör vi för tillvägagångssättet. Vi börjar med att motivera 

valet av metod. Därefter redogör vi för urval och tillvägagångssätt, litteraturanskaffning, 

databearbetning och analysmetod, metodens begränsningar, etiska överväganden och slutligen 

metoddiskussion.  

Metodval  

Holme och Solvang (1997) skriver att valet av metod ska motiveras utifrån undersökningens 

syfte och frågeställning. Då syftet med vår studie var att undersöka om ungdomar på 

stödboendet upplever sig delaktiga i den stödjande verksamheten ansåg vi att den kvalitativa 

metoden passade bäst, eftersom studien skulle baseras på ungdomarnas egna berättelser. Den 

kvalitativa metoden innebär att forskaren försöker studera ett visst fenomen inifrån och på så 

sätt skapa en djupare förståelse för ämnet (Holme & Solvang, 1997). En kvalitativ 

undersökning har inte som syfte att undersöka om det finns någon generell giltighet i studien. 

Den är fokuserad på att genom olika metoder samla in information för att få en djupare 

förståelse för ett visst fenomen och beskriva helheten i det sammanhang som problemet 

framstår i (Holme & Solvang, 1997).  

 

Intervjuguide  
Vi formulerade en intervjuguide med 17 frågor (bilaga 1) som användes för att intervjua 

ungdomarna på Kollbo. Varje intervju skulle ta ca 30 min. Vi formulerade även ett 

informations- och samtyckesbrev till ungdomarna där syftet med studien framgick. Detta fick 

de ett par dagar innan intervjuerna skulle äga rum, för att de skulle få en chans att läsa igenom 

och skriva under i lugn och ro. Vi valde semistrukturerade intervjuer, vilket är en kvalitativ 

intervjuform och som ger forskaren större frihet att ställa följdfrågor och som ger 

intervjupersonen möjlighet att berätta fritt (Marlow, 2005).  

 

Genomförande 
Intervjuerna har genomförts på Kollbos allmänna utrymmen i en ostörd miljö. De ungdomar 

som bor i Kollbos slusslägenheter har blivit tillfrågade att genomföra intervjuerna på Kollbo 

men tackat nej till det och vi har blivit inbjuda till deras hem.  

      

Tillvägagångssätt 
Då vi är två personer som genomförde undersökningen bestämde vi till en början att endast en 

av oss skulle intervjua ungdomarna, eftersom en av oss (Valerije Lokaj) arbetar på Kollbo. Vi 

ville också att ungdomarna inte skulle behöva känna sig pressade eller obekväma under 

intervjuerna och för att möjliggöra att intervjuerna skulle bli så objektiva som möjligt. Under 

arbetets gång upptäckte vi dock att det blev problematiskt då ungdomarna inte dök upp på de 

inbokade tiderna, vilket ledde till att intervjuer fick bokas om. På grund av tidsbrist 

genomfördes slutligen intervjuerna av oss båda. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat 

resultatet. Holme och Solvang (1997) skriver att den kvalitativa metoden är känd för sin 

närhet till den källa forskaren samlar sin information ifrån. Med hjälp det kvalitativa 

angreppssättet som innefattar en flexibilitet hos dem som undersöker och ett nära förhållande 
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till informationskällan, anser Marlow (2005) att det finns goda möjligheter att göra relevanta 

tolkningar utifrån intervjuresultatet.     

 

Urval 
I valet att genomföra en kvalitativ studie framhåller Holme och Solvang (1997) att den inte 

görs utifrån ett slumpmässigt eller tillfälligt urval, utan det görs systematiskt utefter medvetet 

formulerade kriterier. Utifrån ett antal formulerade kriterier gjordes ett urval där kriterierna 

var följande:  

 Ungdomarna skulle vara mellan 16-19 år.  

 Ungdomarna skulle vara boende på Kollbo eller i deras slusslägenhet.  

 Undersökningsgruppen skulle bestå av 6-8 ungdomar.  

     Då det vid den tidpunkten endast bodde åtta ungdomar på Kollbo valde vi att försöka 

intervjua alla. Kvale (1997) menar att bestämmandet av antalet intervjupersoner beror på 

syftet med studien. I kvalitativa undersökningar är det vanligt menar Kvale (1997) att man 

väljer antingen för många eller för få personer. I vanliga intervjustudier brukar antalet 

intervjupersoner ligga mellan 5-25 personer. Då det har varit problematiskt att få till tider som 

passar har vår undersökningsgrupp bestått av sex ungdomar. Urvalet består både av ungdomar 

boende på Kollbo och av ungdomar ute i slusslägenhet. Då det endast bor pojkar på Kollbo i 

nuläget innebar det att våra intervjupersoner blev sex pojkar.  

 

Intervjusituationen     
Då vi träffade intervjupersonerna personligen kunde vi bilda oss en uppfattning av varje 

ungdom genom reaktioner på frågorna genom kroppsspråk eller verbalt om hur de upplevde 

intervjusituationen. Då en av oss redan känner ungdomarna utifrån deras utredningar och i 

arbetet med dem har det inneburit att inta ett så objektivt förhållningssätt för att minimera 

risken att resultatet ska påverkas.  

 

Förförståelse 
Enligt Alvesson (2008) löser hermeneutiken den olösliga motsägelsen med hermeneutiska 

cirkeln genom att omvandla den till en sorts spiral, den hermeneutiska spiralen. Under 

tolkningsprocessen har man en förförståelse och får en ny förståelse när man får nya 

erfarenheter vilket i sin tur skapar en ny förförståelse för kommande tolkningar, dvs. den 

hermeneutiska spiralen. I vår studie om pojkarna på Kollbo har vi en förförståelse som 

kommer att ligga till grund för vår tolkningsprocess. Vi har läst in oss på Kollbos verksamhet 

och annan relevant litteratur som i sin tur bidragit till att vi fått en djupare förståelse inför vår 

studie. Vår förståelse förändrades successivt under undersökningens gång, speciellt under 

intervjuerna av ungdomarna genom att ny förförståelse och förståelse bildades. 

Litteraturanskaffning   

Tillvägagångssättet för att finna relevant litteratur var främst genom olika databaser via 

Internet. Vi använde oss av Örebro universitetsbiblioteks databaser: Voyager, Libris, 

Elin@Orebro, Artikelsök, Social Citation Index och Social Services Abstract. Vi har varit 

inne på Socialstyrelsens hemsida, Barnombudsmannens hemsida och olika 

forskningsrapporter och uppsatser om ungdomars delaktighet. Forskningsrapporterna och 

uppsatsernas referenslistor har gett oss uppslag till vidare sökning om delaktighet. Vi har även 

bokat tid för handledning med bibliotekarie på universitetet, som hjälpt oss att finna nya vägar 

för relevant litteratur. De sökord som används har bl.a. varit delaktighet, delaktighet hos 

ungdomar, BBIC och delaktighet, empowerment, MI, konsekvenspedagogik, participation, 

youth, resilience.  
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Databearbetning  

Bearbetning av vår empiri har skett genom att intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Kvale (1997) påvisar att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och 

tyda de teman som finns i intervjupersonernas livsvärld. Vi börjar resultatredovisningen med 

att presentera ungdomarna med bakgrundsfakta. De transkriberade intervjuerna har sedan 

utifrån studiens frågeställningar delats in i följande teman och underteman. Intervjumaterialet 

har delats in i dessa teman efter att granskning av materialet har gjorts, då vi tagit bort 

överflödigt material som upprepningar och sådant som inte hörde till syftet (Kvale, 1997). 

Dessa tre teman har använts i resultatredovisningen, analysen och slutdiskussionen för att 

synliggöra strukturen, ”den röda tråden” och underlätta överskådligheten i rapporten.  

     Av de sex utförda intervjuerna har en av oss intervjuat tre ungdomar och den andra tre 

ungdomar. Vi har valt att transkribera de intervjuer som vi genomfört enskilt och dessa 

transkriberades direkt efter intervjuerna. Vi har försökt använda samma tillvägagångssätt när 

vi transkriberat intervjuerna (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) kan det i vissa fall vara 

aktuellt att redan vid transkriberingen avidentifiera de intervjuade. Vid transkriberingen valde 

vi att endast använda oss av initialer, detta för att andra inte ska kunna röja ungdomarnas 

identitet. Vi har i redovisningen gett ungdomarna fiktiva namn. Sedan har varje tema och 

ungdomarnas svar analyserats utifrån våra teoretiska utgångspunkter och jämfört med tidigare 

forskning.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Holme och Solvang (1997) menar att i den kvalitativa forskningsprocessen ställs krav på det 

empiriska material som har samlats in och studiens reliabilitet och validitet undersöks.  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att forskaren i en undersökning redogör för hur 

denne genomfört studien att en annan forskare kan genomföra samma studie och se om den 

resulterar i samma svar (Silverman, 2000). Om samma undersökning hade utförts på Kollbo 

under samma förutsättningar, utifrån de kriterier som ställts skulle det sannolikt leda till 

ungefär samma resultat. Vi tror dock inte att studien är generaliserbar, då vi tror att om den 

hade utförts på ett annat ungdomsboende eller med andra ungdomar, hade det antagligen inte 

medfört samma resultat. Detta kan påverka tillförlitligheten, genom att ungdomsboenden är 

olika och det bor olika ungdomar med olika problembakgrund. Vi anser även att vår 

tillförlitlighet med de svar vi erhållit är bra men vi kan inte veta om vi skulle få samma svar i 

en framtida studie på Kollbo.  

     Enligt Larsson (2005) är reliabiliteten hög om inte måttet störs av variationer i tid, plats 

och intervjuare. Vi är medvetna om att reliabiliteten kan ha påverkats då vi har varit två 

intervjuare, vilket inte var planen till en början. 

     Holme och Solvang (1997) hävdar att det inte alltid räcker att mäta hur reliabel eller 

tillförlitlig informationen är. För att det ska bli rätt och för att syftet ska uppnås och 

frågeställningar besvaras korrekt krävs det även att forskaren har valid information, alltså 

giltig information. Validitet mäter hur pass giltig eller sann en undersökning är och om 

forskaren undersökt det denne har haft som avsikt att undersöka (Kvale, 1997). Vidare påvisar 

Hartman (1993) att förutsättningarna för validitet innebär att det material som samlas in måste 

vara relevant för det problem som undersöks. Kvale (1997) menar att det är viktigt att vara 

medveten om sin egen förförståelse och de fördomar man har och dess inverkan på resultatet i 

en studie. Vi har som tidigare nämnt under studiens gång försökt tänka på att en av oss arbetar 

på Kollbo och att det under intervjuernas gång kan ha påverkat resultatet. Vi tror dock att 

medvetenheten om detta kan ha minimerat risken, vilket ökar studiens validitet.  
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Etiska överväganden  

Vi anser att som socionom ska man undvika nedvärderande bedömningar eller analyser i 

största möjligaste mån men helt värderingsfri är man aldrig. Valet av att bli eller vara 

socionom har i sig en etisk aspekt som innebär att man vill stödja utsatta personer och grupper 

och bidra till ett bättre samhälle.  

     Respekt för människor är en viktig förutsättning för alla typer av samhällsforskning, vilket 

innebär att forskaren ska värna om den mänskliga integriteten för den som bidrar i 

undersökningen. Det innebär att beakta om det är rätt att ta sig in andra människors liv och 

om det verkligen är nödvändigt för att få fram den information som söks (Holme & Solvang 

1997).  

     Inom den humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra forskningsetiska 

principer att förhålla sig till (Codex, 2010). Dessa fyra principer är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

     Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna i 

undersökningen angående dess syfte (Codex, 2010). Det gjordes genom utskicket av vårt 

informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) till intervjuerna. I brevet berättade vi b.la. om 

oss själva och om det övergripande syftet med studien. Där framgick även att deltagandet är 

frivilligt och att ungdomen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

     Samtyckeskravet innebär att forskaren skall erhålla ett samtycke av de berörda personerna i 

undersökningen, detta innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Codex, 2010).  Detta gjordes i samband med utskicket av informations- och samtyckesbrevet 

(se bilaga 1), där de fick ge sitt samtycke genom att skriva under dokumentet. Ungdomen fick 

även erhålla en kopia av samtyckesbrevet.  

     Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som är med i undersökningen ska utlovas 

största möjliga konfidentialitet och hantering av personuppgifter ska förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem (Codex, 2010). I undersökningen har hänsyn tagits i största 

möjligaste mån för att värna om ungdomarnas människovärde och integritet. Vi har båda 

undertecknat en förbindelse om tystnadsplikt och sekretess. För att se till att ingen obehörig 

får ta del av vårt forskningsmaterial (intervjuinspelningarna) har dessa förvarats på ett säkert 

ställe. 

     Av etiska och konfidentiella skäl har vi, när vi transkriberat intervjuerna till dator, 

genomfört detta ostört i miljöer där ingen annan obehörig kunnat höra. När intervjuerna 

skrivits ned har vi kodat dem med bokstäver så att inga personuppgifter står med i 

intervjuerna. Vi har även framfört det i informations- och samtyckesbrevet att vi kommer att 

använda oss av citat och referat från ungdomarna men att vi kommer att skriva på ett sådant 

sätt att ingen utomstående ska kunna röja personernas identitet. En etisk aspekt kan vara att 

information framkommer om vilken plats dessa ungdomar bor på och under vilken tidpunkt 

studien har utförts. Detta ser vi som en självklarhet i och med att vi på uppdrag av Kollbo 

utfört denna undersökning.  

     Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas 

i forskningssyfte (Codex, 2010). När undersökningen slutförs kommer de inspelade och 

transkriberade intervjuerna makuleras som en åtgärd för att garantera personerna i 

utredningarna fortsatt konfidentialitet och sekretess. Information om att undersökningen är en 

C-uppsats och att undersökningen kommer att finnas tillgänglig på Örebro universitet och 

Kollbo gavs i informations- och samtyckesbrevet.   

Metoddiskussion  

I efterhand efter genomförd undersökning ser vi nu att om vi fick göra om studien skulle vi ha 

utfört vissa saker på ett annorlunda sätt. Detta skulle då vara mer tidskrävande vilket inte var 

aktuellt i den nuvarande studien med den tidsbegränsning som funnits.  
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     Det positiva med vår intervjumetod har varit att under intervjuns gång har vi kunnat ställa 

följdfrågor om ungdomen gett ett otydligt svar eller om de inte förstått frågan. Då har vi 

kunnat förklara. På så sätt har vi kunnat få mer fullständiga svar av respondenterna och 

utvecklat intervjuerna.  

     Vi skulle ha velat informera ungdomarna i studien mer om vad begreppet delaktighet 

innebär. Detta för att få mer och djupare information från ungdomarna. På så sätt hade de 

kunnat ge konkreta exempel på det som de varit med om på Kollbo. I vår nuvarande studie 

fick vi känslan av att ungdomarna främst inte fick tillräckligt med tid på sig att fundera samt 

att många av dem inte hade några konkreta exempel. Kan detta bero på bristen på kunskap om 

delaktighet?  

     Vi är medvetna om att det faktum att en av oss som intervjuade ungdomarna arbetar på 

Kollbo kan ha påverkat studiens resultat. Ungdomarna kan ha ställt upp i studien för att vara 

snälla och inte för sin egen skull att kunna påverka. Vi tror även att de kan ha givit svar som 

de tror Kollbo vill ha och inte uttryckt sin verkliga åsikt. Vi försökte minimera denna risk 

genom att den av oss som ej träffat ungdomarna intervjuade dem boende på Kollbo, medan 

den andre av oss intervjuade ungdomarna ute i slusslägenhet. Detta eftersom de ute i 

slusslägenhet inte har lika tät kontakt med personal på Kollbo.  

RESULTATREDOVISNING 
I detta avsnitt börjar vi med att kort beskriva respondenterna. Vi har valt att avidentifiera 

ungdomarna genom att vi benämner dem med fiktiva namn: Anders, Jimmy, Kalle, Niklas, 

Pelle och Tomas. Av de ungdomar som intervjuades bor tre av dem på Kollbo och tre av dem 

bor ute i Kollbos slusslägenheter. Utifrån syfte och frågeställningar har vi valt att presentera 

resultatet under två olika huvudteman, med tillhörande underrubriker. Dessa teman 

representerar respondenternas svar. Dessa teman är: Upplevelse av delaktighet och 

Personalens roll i delaktighet och ett undertema: Förbättringsområden för Kollbo. Denna del 

belyser ungdomarnas upplevelse av delaktighet och hur personalen gör dem delaktiga. Vi har 

använt oss av citat från ungdomarna för att öka läsbarheten och för att skapa mer inlevelse i 

ungdomarnas berättelser.  

Presentation av ungdomarna   

Anders 

Anders som bor på Kollbo, har under sin uppväxt mestadels bott hos sin mormor och flyttade 

under en period tillbaka till sin mamma. Anders har en historia av en period med 

drogmissbruk och omfattande kriminalitet. Utredning inleddes utifrån att Anders var 

misstänkt för grov skadegörelse mm. Anders saknade även daglig sysselsättning.  

 

Jimmy 

Jimmy bor i slusslägenhet. Han bodde tillsammans med sin mamma och hennes man som är 

missbrukare och kriminell. När Jimmy växte upp misshandlade hans pappa mamman svårt 

och Jimmy var rädd att hennes nya man skulle göra samma sak. Mannen fick ofta utbrott för 

små saker och Jimmy kände sig inte trygg med honom. Detta påverkade hans mående negativt 

samt att han inte får någon ro att koncentrera sig på studierna.  

 

Kalle 

Kalle bor på Kollbo. Det inkommer en anmälan från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till 

socialkontoret angående Kalle, där det framkommer oro från BUP. De är rädda att han ska 

skada sig själv eller någon annan. Kalle har blivit utredd av BUP och fått diagnosen ADHD. 

Kalle använder medicin mot ADHD. I anmälan från BUP framkommer att Kalle har stora 
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svårigheter i hemmiljön och att hemsituationen är ohållbar. Även Kalles föräldrar är rädda för 

att han ska bete sig hotfullt eller göra någon illa.  

 

Niklas  

Niklas bor i slusslägenhet. Niklas kom till socialkontoret och ansökte om hjälp med ett annat 

boende sedan han lämnat hemmet och ville inte återvända. Han misshandlades och utnyttjades 

som drogkurir av fadern. Det var mycket bråk mellan föräldrarna och Niklas stod inte ut 

längre.  

 

Pelle 

Pelle bor på Kollbo. Pelle har sedan lång tid tillbaka varit känd inom socialtjänsten och har 

sedan flera år tillbaka haft kontaktfamilj. Pelle uppges vara diagnostiserad med ADHD, som 

han medicinerar för. Han bedöms vara en ungdom med särskilda behov, socialt, 

beteendemässigt och kunskapsmässigt. Pelle bedömdes vara i behov av en trygg och stabil 

boendemiljö där han kunde ges möjlighet att tränas in för att klara eget boende.  

 

Tomas 

Tomas bor i slusslägenhet. Tomas hade en ohållbar situation hemma hos sin mamma. Det var 

ständiga bråk och konflikter. Han mådde psykiskt dåligt av sin situation och fick 

ångestattacker. Tomas upplevde att han saknade stöd från sina föräldrar. Han dricker själv 

alkohol på ett sådant sätt som gör att han riskerar att hamna i ett beroende.  

Upplevelse av delaktighet  

På Kollbo är delaktighet en viktig aspekt i förändringsarbetet med ungdomarna. Samtliga 

pojkar var placerade via SoL. Kalle förstod inte riktig varför han blev placerad på Kollbo 

även om hans placering var frivillig. De andra pojkarna uppger att de förstod varför de 

placerades på Kollbo. 

     Vid inflytt ansåg majoriteten av pojkarna att de fick tillräcklig information om regler och 

vad som gällde på Kollbo. Pelle däremot var av annorlunda uppfattning, han upplevde att 

personalen lovade honom vissa saker vid inflytt som senare inte stämde. Han beskriver 

informationen vid inflytt genom att:  

 
När jag flyttade in så fick man bara skriva på ett papper där information om regler och sånt som 

gällde på Kollbo. (Pelle) 

 

     Jimmy upplevde att det var för mycket gråzoner när det gällde information och regler på 

Kollbo. Hälften av pojkarna upplevde att reglerna de fick vid inflytt var tillräckliga men att de 

sedan ändrades under tiden utan vidare information. Tre av pojkarna upplevde ändå att om det 

exempelvis var regler som de inte höll med om kunde de gå till personalen och diskutera 

detta. De kände att personalen lyssnade på deras åsikter i denna fråga och upplevde att de 

kunde föra en dialog och påverka i frågan. Pelle upplever dock motsatsen:  

 
När jag någon gång opponerar mig mot något så säger personalen bara nej och förklarar inte varför 

de sa nej… de borde förklara varför de exempelvis säger nej (Pelle) 

 

På frågan om pojkarnas delaktighet i utformningen av sin genomförandeplan får vi varierande 

svar. Hälften av pojkarna kände sig inte delaktiga i den och kände att den bestämdes av andra 

och att det bara var att följa den:  

 
Jag hade inte något att säga till om utan den bestämdes bara av socialsekreterare och sen var det bara 

att följa den. (Anders) 
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     Samtidigt uttrycker Anders att personalen på Kollbo lyssnar mer och han känner att han 

kan diskutera mer med dem än med socialsekreteraren om det är något som behöver ändras i 

den. Kalle upplever även han att han inte har något att säga till om när det gäller sin 

genomförandeplan. Detta grundar han på att han upplever att de inte har lyssnat på honom 

tidigare i denna fråga:  
 

Jag hade ingenting att säga till om. Jag har försökt tidigare. Så den här gången struntade jag i det… 

det var ingen idé. Det är bara att se glad ut och försöka leva med det. (Kalle) 

  

     Niklas upplever att personal redan hade bestämt vad han skulle göra, men att de ändå 

förklarade vad som skulle göras. Detta gjorde att han inte kände sig delaktig.  

     De tre andra pojkarna som upplever sig vara delaktiga i sin genomförandeplan tycker 

bland annat att de fick vara med att bestämma de mål som de själva ansåg att de behövde 

arbeta med. Jimmy berättar om sin upplevelse av delaktighet:  

 
Jag var med och påverkade väldigt mycket… jag tycker att personalen förklarade målen och gick 

igenom dem med mig. (Jimmy) 

 

     Niklas tycker att han fick stöd på vägen att uppnå målen genom att personal aktivt var med 

och hjälpte honom framåt i de mål som hade satts upp, detta genom exempelvis hjälpa honom 

att komma iväg till skolan.  

     På frågan om när pojkarna upplevde att de kände att de kunde vara delaktiga och påverka, 

svarade samtliga att kontaktpersonstider (KP-tider) och de obligatoriska tisdagsträffarna (OB-

träff) var då de kunde vara med och bestämma. De upplevde även att du kunde vara med och 

bestämma mat och aktiviteter på de obligatoriska tisdagsträffarna.  
 
       Det är ju under aktiviteter, ibland så här vad vi ska käka på obträffarna och så där. (Kalle) 

 

     Under dessa obligatoriska tisdagsträffar säger Anders och Kalle att personalen informerar 

dem om det är något som har hänt under veckan som behöver tas upp eller om det är något 

som ungdomarna vill ta upp och diskutera, ändra på, osv. När det gäller möten som till 

exempel kontaktpersonstider upplever Kalle att dessa tider är svårare att ändra på. 

     Under en vanlig dag på Kollbo upplever hälften av pojkarna att personal finns tillgänglig 

för dem på olika sätt. Jimmy upplever t.ex. att om han försover sig väcker personal honom 

och om han är sjuk finns de där och kontrollerar om han behöver något. 

    I frågan om delaktigheten i vardagen uppger fem av de sex pojkarna att de kan vara med 

och påverka detta i den riktning de vill. Kalle upplevde att han inte kunde vara med och 

påverka sin egen veckoplanering i hur stor utsträckning som helst. 

    Inom ramen för de förbättringsområden för Kollbo gällande delaktigheten uppger samtliga 

av pojkarna att de inte kan komma på något speciellt och att det är bra som det är på Kollbo. 

Samtidigt som när de tänkte efter uppgav samtliga pojkar någon form av förbättringsförslag 

inom verksamheten. Dock handlade inte dessa förslag endast om förbättring inom området 

delaktighet utan det handlade om andra saker som t.ex. regler. Alla pojkar upplever att 

personalen på Kollbo lyssnar på dem om det är något som de vill ta upp och att de respekterar 

deras åsikter.  

Personalens roll i delaktighet 

Personalen har fått samtliga pojkar att känna sig välkomna den första dagen på Kollbo. Tomas 

upplevde detta genom att personalen berättade om var han skulle bo och om han behövde 

prata om något var det bara att komma ned till dem. Niklas däremot kände sig välkommen 
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och tyckte att hans kontaktperson var trevlig och upplevde detta positivt. Samtliga pojkar 

tyckte att det kändes bra och tryggt att komma till Kollbo. Tomas beskriver känslan från 

första dagen så här:  

 
Vad skönt… någonstans där man kan känna att man har ett hem. (Tomas) 

 

     Det som gör att pojkarna känner sig delaktiga av personalen är främst genom de 

obligatoriska tisdagsträffarna och kontaktpersonstiderna. Kalle upplevde att det var under 

aktiviteter som personalen fick honom att känna sig mest delaktig. Anders upplevde att 

personalen gör honom delaktig i sin veckoplanering och att han är den som kan bestämma 

mest i den planeringen. Anders upplever också att personalen gör honom delaktig genom att 

de lyssnar på honom vid bestämmandet av kontaktpersonstider och andra tider: 

 
Det är inte bara personalen som bestämmer utan jag kan vara med och bestämma minst lika mycket 

som dem. (Anders)   

 

     Tomas, Pelle och Jimmy upplever denna delaktighet genom att de får vara med och 

bestämma vad de ska göra på obligatoriska träffarna och vad de ska ha för måltider. Niklas 

upplever att han fick vara med och bestämma kontaktpersontider då personalen frågade 

honom vilken tid han kunde ha mötet. 

     Tomas upplever även att personalen arbetar tillsammans med honom för att nå målen i sin 

genomförandeplan och på så sätt känner han att personalen gör honom delaktig. Pelle anser 

dock att när det gällde genomförandeplanen gör personalen honom inte så delaktig som han 

skulle vilja. Kalle känner att personalen gör honom delaktig både i aktiviteter och uppnå 

målen i hans genomförandeplan. Jimmy kommer in på en sommarresa där han säger att 

personalen frågade vad de ville göra och äta. Han anser absolut att ungdomarna får vara med 

och påverka i verksamheten samtidigt som han tycker att Kollbo ska vara med och styra 

också.  

     Niklas tycker inte om att personalen höll kvar ungdomarna på de obligatoriska träffarna 

som de gjorde för att informera alla ungdomar om olika saker.  

Förbättringsområden för Kollbo  

Alla pojkar förutom en har förslag på saker som de tycker Kollbo ska förbättra eller förändra 

på något sätt utanför delaktighetsaspekten. Två av pojkarna säger att de trivs på Kollbo, fastän 

en av dem har förslag till förändring. Jimmy, Tomas och Niklas tycker att Kollbo är för 

”mjuka” och att de borde vara hårdare och mer bestämda mot ungdomarna. Jimmy och Tomas 

tycker att Kollbo ska förbättra sin tillsyn i huset och vad som händer. Detta eftersom de 

upplever att de kan bli rätt stökigt på Kollbo speciellt på nätter och helger. Dessa pojkar ger 

båda förslag till rutinkoll på nätterna samt att personal ska börja sin arbetsdag tidigare på 

helgerna. Jimmy säger att många ungdomar bryter mot reglerna när personal inte finns 

tillgängliga. Tomas säger att eftersom det är ett stödboende borde det inte hända sådana saker 

i huset. Han pratar kring en händelse med en annan ungdom som han säger att alla visste att 

han höll på med droger och många gånger var påverkad. Han tycker det är konstigt att Kollbo 

inte upptäckte något tidigare trots att han hade visat varningstecken och att det gick så långt 

som det gjorde:  

 
Kollbo borde ha mer koll på vissa individer. (Tomas) 

 

     Pelle tycker att personalen skulle hjälpa till mer i kontakten med arbetsplatsen/skolan och 

han säger också att personalen ska ta reda på mer fakta kring händelser innan de beskyller 

ungdomarna för något som har hänt. 
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     Två av ungdomarna säger att Kollbo kanske skulle ta bort eller förtydliga vissa regler. En 

av dessa ungdomar, Jimmy anser att informationen vid inflytt är bristfällig och att den 

behöver förbättras. Han tycker att personalen samtidigt som de är bestämda även ska vara mer 

rättvisa. Han upplever att han flera gånger har varit med om när personal sagt en sak till en 

person och sen en annan sak om samma regel till någon annan. Han säger att: 
 

När reglerna är otydliga så blir det även orättvist. (Jimmy) 

 

     Jimmy vill hellre Kollbo har en ”lagbok”, som han uttrycker det, där det står utförligt om 

reglerna och inte komma på reglerna i efterhand som inte stod i kontraktet.  

ANALYS  
Under det här kapitlet analyseras resultatet med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och 

jämförs med tidigare forskning.  

Upplevelse av delaktighet 

Personalen på Kollbo arbetar med att försöka låta ungdomarna vara delaktiga i stödet kring 

dem samt lyssna på dem så långt som det är möjligt. Ungdomarna på Kollbo uppfattar sig 

vara delaktiga i stödprocessen som pågår runt dem enligt vår undersökning. Nedanstående 

artikel är en av de viktiga huvudprinciperna i FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen, 

2010) och handlar om:  
 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

(Barnombudsmannen, 2010) 

Delaktighet i träffar, möten och aktiviteter 

     Det framkommer i intervjuerna att den största delaktigheten ungdomarna upplever ligger i 

bestämmandet av vad de vill göra under de obligatoriska tisdagsträffarna, 

kontaktpersonstiden, aktiviteter och vilken mat de skall äta. Samtliga pojkar upplever att 

personalen lyssnar på dem och respekterar deras åsikter i detta. Detta ligger i linje med vad 

Barnkonventionen slår fast, barn ska få säga sin åsikt och bli respekterade 

(Barnombudsmannen, 2010). Detta fastslår även Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 5 §, som 

menar att i utredningar och andra situationer som rör vardagliga händelser har barn rätt att få 

yttra sina personliga åsikter (Norström & Thunved, 2007). Munro (2001) menar i sin studie 

att det är rimligt att barn ska informeras, vägledas och gradvis ta ansvar i frågor som rör dem. 

Det framkommer i vår studie att samtliga pojkar även får vara med och bestämma tiderna för 

när kontaktpersonsträffarna ska vara.  

     Claezons (2004) studie påvisar att ungdomarna önskade bli delaktiga i processen runt dem. 

Utifrån vår undersökning framkommer det att personalen på Kollbo arbetar för att göra 

ungdomarna delaktiga.  

Delaktighet i genomförandeplan och stödprocessen 

     BBIC (2006) betonar vikten av att det måste finnas en jämvikt mellan barnets delaktighet 

och eget ansvar för sin livssituation. Av undersökningen framkommer det att ungdomarna på 

Kollbo har ett regelverk att följa, men att de får ta ett eget ansvar för exempelvis skolgång och 

arbete. Genomförandeplanen innebär dock att ett visst ansvar läggs på ungdomen genom att 

arbeta för att nå de egna målen med individuellt stöd av personal på Kollbo. En av pojkarna sa 

att han behövde stöd av personal genom att de sa till honom om vissa saker han skulle göra, 

annars skulle han aldrig ha gjort dem säger han. Detta visar vikten av personalens stöd för att 
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den unge ska kunna ta sitt ansvar. Ungdomarna får även vara med och sätta upp sina mål i 

arbetet med genomförandeplanen och vara med och påverka när möten om dem ska 

genomföras. Generellt sett kan vi se att personalen på Kollbo gör ungdomarna delaktiga i sin 

egen förändringsprocess, som Claezon (2004) har kommit fram till att ungdomar önskar. 

     Kollbo har inslag av ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt (Stockholms stad, 2010). 

Konsekvenspedagogikens fokus innehåller bland annat självbestämmande som till exempel 

eget ansvar, självhjälpande som att människan ska vilja klara sig själv, ansvar som att ta 

ansvar för sina handlingar och dess konsekvenser och utveckla en samarbetsvilja och 

mottaglighet. På Kollbo får ungdomarna stöd av personalen i att kunna ta eget ansvar, sköta 

sin skolgång eller arbete och utveckla en egen vilja att klara sig själva. Ungdomarnas 

intervjuer vittnar, om att personalen har ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt. 

Ungdomarna uppger själva att de får ta ansvar att komma upp till skola eller arbete. 

Personalen är med och guidar ungdomarna åt rätt håll, men ungdomarna själva är de som i 

sista led har ansvaret för sin utveckling mot ett självständigt liv. Inom 

konsekvenspedagogiken bör personal tänka på att hålla överenskommelser och vara 

konsekventa (Umeå universitet, 2010). Jimmy upplever att personalen ofta säger en sak till en 

person och en annan sak om samma regel till någon annan. Har då all personal samma 

utgångspunkt? Eftersom personalen ska vara tydliga, trovärdiga och kunna förklara 

konsekvenser av olika handlingar (Brunzell, 2009) upplever ungdomarna att det blir 

konsekvenser av olika handlingar men att dessa handlingar blir orättvist bedömda t.ex., 

beroende på vilken regel det handlar om. Jimmy upplever även att det var mycket gråzoner i 

reglerna och att de ändrades under tiden.  

     Claezon (2004) har även i sin studie fått fram att socialarbetarna har ett annat ord för 

delaktighet, arbetsallians. Om man har lyckats få till en arbetsallians mellan ungdom och 

personal anser de att man har fått till ett bra samarbete och delaktighet, vilket ökar 

möjligheterna för en positiv utgång på förändringsarbetet. Enligt ungdomarna strävar 

personalen efter att få till en bra samarbetsallians, där ungdomen ska vara delaktig i så stor 

utsträckning som möjligt, eftersom avslutat stödarbete ska leda till att ungdomen sedan ska 

klara sig själv ute i samhället. Niklas kände sig välkommen på Kollbo och tyckte att hans 

kontaktperson var trevlig, vilket var en av anledningarna till att han kände sig välkommen. På 

så vis kan en bra samarbetsallians ligga till grund för Niklas och hans socialarbetare. 

     SIS (2005) rapport visar även den att det är viktigt att man lyckas få till en bra arbetsallians 

mellan behandlare och klient, där det finns en gemensam uppfattning om behandlingen. 

Arbetsalliansen är beroende av tre olika beståndsdelar: att man når en enighet för 

behandlingsmålet, samarbetsförmåga för att nå målet och en respektfull relation mellan 

behandlare och klient. Då det framkommer i vår studie att hälften av ungdomarna kände sig 

delaktiga i sin genomförandeplan är det viktigt att tänka på det SIS (2005) påvisar. Detta 

eftersom hälften av de andra ungdomarna inte upplevde sig delaktiga och upplevde att målen 

redan var förutbestämda. Detta påvisar en brist mellan socialarbetare och ungdomens syn på 

en gemensam uppfattning om ungdomens mål i genomförandeplan. Antonovsky (1991) och 

SIS (2005) rapport lyfter fram tre begrepp när man pratar om delaktighet i sin behandling: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att uppnå detta ska ungdomen få vara med 

och delta i utredningen och planeringen av sin egen behandling och få information om både 

sig själv och den verksamhet som denne ska vistas. Detta gör att den inre kontrollen 

(Antonovsky, 1991) ökar hos den unge. En majoritet av våra medverkande ungdomar 

upplevde att de fick tillräckligt med information om verksamheten Kollbo och vad det innebär 

att bo där. Vi ser även att hälften upplever att de fick vara med och planera och vara delaktiga 

i sin genomförandeplan, detta kan leda till att den inre kontrollen ökar hos ungdomen och att 

denne utvecklas i en positiv riktning.  
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     Enligt Högild och Olssons (2009) studie framkommer det att personalen på Kollbo stöttar 

ungdomen på väg mot ett självständigt liv och lyfter fram dess egna resurser. Detta har 

likheter med empowerment (Payne, 2008) som betonar vikten i att stödja människor i utsatta 

situationer och tro på individen som en aktiv aktör. Empowerment syftar till att hjälpa 

människor att ta makt över sitt liv och främja klientens egen styrka att ta kontrollen över sitt 

eget liv (Adams, 2003). Generellt sett kan vi se att det i vår undersökning framkommer att 

ungdomarna på Kollbo får stöd och hjälp på vägen till att uppnå målen i sin 

genomförandeplan och att utvecklas till självständiga individer och ta makten över sitt eget 

liv. Payne (2008) konstaterar att när individen tar makten i sitt eget liv, blir de till subjekt i sitt 

eget liv tack vare sin egen makt och förmåga. Vi kan i vår studie se att Niklas tyckte att det 

var bra att hans kontaktperson lade över saker på honom vilka han skulle genomföra.  

     Munro (2001) påvisar i sin studie att det fanns tillfällen då en del av barnen kände sig 

maktlösa och frustrerade gentemot socialarbetarna. De upplevde att de inte genomförde 

planerna, att deras önskemål förbisågs utan förklaring osv. Detta illustrerar vad en av 

ungdomarna på Kollbo, Kalle, upplever. Han menar på att han inte sa något om målen i sin 

genomförandeplan, detta eftersom han upplevde att de inte hade lyssnat på honom tidigare 

gällande denna fråga. Enligt Barnombudsmannens (2004) rapport som gavs ut i samarbete 

med länsstyrelsen i Skåne visar den att många ungdomar upplevde att många beslut 

bestämdes utan deras vetskap och de upplevde att de inte kunde påverka sin situation. På så 

sätt ser det ut som om hälften av ungdomarna på Kollbo upplevde detta gällande sin 

genomförandeplan. 

     Högild och Olsson (2009) påvisar att personalen anser att genom utformningen och 

godkännandet av genomförandeplanen blir ungdomarna delaktiga. Vilket kan ifrågasattas 

eftersom det i vår studie framgår att hälften av ungdomarna upplever att de inte varit delaktiga 

i denna. Vissa av ungdomarna känner även att de inte kan påverka något i 

genomförandeplanen då denna redan var förutbestämd och att det bara var att följa den. Detta 

parallellt med att den andra hälften kände att de hade möjlighet att påverka i sin 

genomförandeplan. 

     Fossum (2008) redogör för att MI, går ut på att behandlaren lyssnar, försöker förstå 

klienten och försöker få honom att fatta egna beslut. Klienten ska själv fatta egna beslut och 

finna lösningar på sina problem, då behandlaren ska vara med och styra klienten i rätt 

riktning. En ungdom i vår studie illustrerade detta under sin intervju där han upplevde att han 

fick stöd på vägen att uppnå målen i bl.a. sin genomförandeplan genom att personalen aktivt 

var med och styrde honom i rätt riktning mot de mål som satts upp, som exempelvis komma 

iväg till skolan.  

Delaktighet i allmänhet  

    Claezon (2004) påvisar att delaktighet är av stor betydelse för ungdomar och alla 

inblandade. Hon har fått fram i sin studie, om ungdomar, att det endast behövs att 

socialarbetaren bemöter klienten respektfullt och på så sätt upplever klienten att man lyssnar 

på honom. På Kollbo upplever ungdomarna att personalen lyssnar på dem och de känner att 

om de har några problem eller inte håller med om regler och sådant kan de gå till personalen 

och tala om det. I Claezons studie framkommer det även att ungdomarna önskar att 

socialarbetarna som arbetar med ungdomarna ska lyssna på dem, vara engagerade, agera så de 

kan känna förtroende för dem och nyckelordet: göra dem delaktiga. De vill bli sedda som 

individer. Enligt studien som Högild och Jonsson (2009) har gjort på Kollbo, kom de fram till 

att personalen arbetar utefter att göra ungdomarna delaktiga i stödprocessen som pågår runt 

dem. Det framkommer även att personalen engagerar sig i ungdomarna och bygger upp ett 

förtroende mellan sig och ungdomen. 

     Enligt Croft och Beresford i Payne (2008) har människor rätt att göra sig hörda och 

delaktiga i åtgärder och beslut som rör dem själva. Utifrån vår studie framkommer det att 
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ungdomarna på Kollbo känner att de kan prata med personalen om det är något de inte håller 

med om eller inte är nöjda med. Ungdomarna upplever även att personalen lyssnar på dem 

och respekterar deras åsikt. Detta går i linje med vad Högild och Olsson (2009) kom fram till i 

sin studie, där personalen anser att de försöker göra ungdomarna delaktiga genom att de kan 

yttra sig om olika synpunkter, önskemål och klagomål. Personalen på Kollbo anser att de 

skapar utrymme för ungdomen så han känner att han kan påverka och bli lyssnad på enligt 

Högild och Olssons (2009).  

     Då samtliga ungdomar i vår studie upplever att personalen på Kollbo lyssnar på dem går 

det i linje med vad Mullender och Ward i Payne (2008) menar att empowerment skall 

användas som. Ungdomarna på Kollbo upptäcker detta genom att de kan styra saker i livet 

och de blir till subjekt i sitt liv genom sin egen förmåga och makt. Persson (2005) menar att 

delaktighet innefattar ett faktiskt deltagande i en händelse och även individens egen 

upplevelse av egen delaktighet. Ungdomarna på Kollbo uppger att de får vara delaktiga i 

åtskilliga beslut och upplever sig delaktiga i en del specifika aktiviteter de gör, men vissa av 

ungdomarna upplever även att de inte har mycket att säga till om i vissa frågor.           

     Shier (2001) har tagit fram en modell som praktiker kan utgå från, den handlar om åtta 

olika steg av barns delaktighet. Shier menar att man måste uppnå minst tre steg på hans 

modell för att ha uppnått FN:s konvention om barns rättigheter. Detta betyder att man måste 

lyssna på barnet, stödja barnet i processen att uttrycka sina åsikter och till sist ta hänsyn till 

barnets åsikter. Ser man till vår undersökning och ungdomarna på Kollbo uppnår de detta 

genom, som tidigare nämnts, möjlighet att kunna ge uttryck för sina åsikter och bli lyssnade 

på. Ungdomarna upplever själva att de får en chans att uttrycka sina åsikter och föra en dialog 

med personal, vilket även personalen har som mål och strävar efter enligt Högild och Olssons 

(2009) studie.  

     Henriksson (1991) menar i sin rapport att delaktighet och inflytande har stor betydelse för 

ungdomars utveckling. Känner ungdomen delaktighet och inflytande växer dennes 

självförtroende.  

Personalens roll i delaktighet 

BBIC (2010) som socialtjänsten använder sig av när de utreder ungdomen bygger till en viss 

del på att man för samtal eller annan kommunikation med barnet, med hänsyn till deras ålder 

och utvecklingsnivå. Denna metod används för att kunna förstå barnets behov när man ska 

bedöma vilka insatser som ska sättas in. Kollbo använder sig av denna metod och på detta vis 

gör de ungdomen delaktig efter samtal med denne och utefter ungdomens ålder och 

utvecklingsnivå. Utifrån BBIC upprättar handläggaren från socialkontoret en vårdplan för den 

unge. Sedan skapar Kollbo tillsammans med den unge och handläggaren en 

genomförandeplan som också bygger på BBIC. Detta tydliggör både för den unge och 

personalen om vad som är viktigt för denne att få hjälp med. Det skapar en översikt över vilka 

behov som finns och vad man behöver arbeta med. På så sätt är det möjligt för både 

handläggare och personal på Kollbo att med barns behov i centrum, utreda, planera och följa 

upp insatser. Av intervjuerna framkommer det att hälften av ungdomarna kände delaktiga i 

utformandet av genomförandeplanen. Den andra hälften av ungdomarna upplevde sig inte 

delaktiga, utan kände att allt i genomförandeplanen redan var förutbestämt av 

socialsekreterarna och Kollbos personal.  

     Syftet med BBIC (2006) är att stärka delaktigheten för barn och ungdomar. I 

undersökningen framkommer det att den större delen av ungdomarna kände sig delaktiga på 

Kollbo, de upplever att personalen gör dem delaktiga i flera olika beslut som rör dem själva. 

Detta innebär att vi uppfattar det som att personalen på Kollbo lyckas med att arbeta 

framgångsrikt utefter BBIC och till att stärka delaktigheten hos barn och ungdomar. I BBIC 

(2006) eftersträvar man att familjen ska få med sig goda erfarenheter av delaktighet och 
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samarbete mellan familj och socialtjänst. Detta kan bidra till att skapa förutsättningar för en 

förändring och utveckling. Ser man till ungdomarna på Kollbo upplever ungdomarna att man 

har ett nära och bra samarbete till personalen och majoriteten av ungdomarna upplever att de 

får vara delaktiga i många beslut.  

     Enligt ungdomarna i studien upplevde samtliga att personalen fick dem att känna sig 

välkomna till Kollbo. Tomas upplevde detta genom att han tyckte att personalen alltid fanns 

där och om det var något han behövde hjälp med eller prata om så fanns de där och det var 

bara att gå till dem. Enligt Adams (2003) är empowerment något som ska uppnås genom en 

horisontell relation, vilket kan vara svårt eftersom det är skillnad i makt mellan klient och 

socialarbetare. Ser man till studiens resultat av intervjuerna har personalen fått till en relativt 

bra horisontell relation eftersom ungdomarna upplever att de kan gå direkt till personalen om 

det är något de vill diskutera. Resultatet har även visat att ungdomarna känner att personalen 

lyssnar på deras åsikter och funderingar.  

     Meeuwisse (2006) menar att empowerment är ett förhållningssätt där man ska stärka 

enskilda individer i sin ställning och utvidga deras eget handlingsutrymme. Mullender och 

Ward i Payne (2008) menar att individen blir till subjekt i sitt eget liv på grund av sin egen 

förmåga och makt. Individen märker att de kan styra saker i livet och själva bestämma hur 

problem ska tacklas. Majoriteten av ungdomarna på Kollbo uppger i våra intervjuer att de 

tillsammans med personalen får vara med och bestämma vissa saker såsom vad de ska göra på 

de obligatoriska tisdagsträffarna, aktiviteterna och även vara med och påverka runt regler. 

     Personalen på Kollbo är där som stöd för ungdomen, detta uppfattar även ungdomarna. De 

uttalar i intervjuerna att personalen finns där som de kan gå till och få hjälp om det behövs. 

Enligt Meeuwisse (2006) och Adams (2003) är empowerment både en metod och teori. 

Metodens innebörd är att socialarbetaren ska stärka individer som saknar makt att återfå 

självkontroll och därefter kunna styra sina egna liv. Socialarbetarens roll ska endast vara att 

uppmuntra individ att ta egna initiativ och delta i samhällslivet. Denne ska även hjälpa 

individen att stärka dess tilltro till att genom egen förmåga kunna klara sig i samhället. 

Ungdomarna på Kollbo bekräftar i sina intervjusvar att personalen finns till för dem på detta 

sätt, genom att de stödjer och hjälper dem, exempelvis genom att hjälpa dem gå till 

skola/arbete och även att finnas där endast om ungdomen behöver hjälp.  

SLUTDISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka ungdomars delaktighet i sitt förändringsarbete på 

stödboendet Kollbo i Örebro. Vi menar att studiens syfte är uppnått i och med att 

undersökningen ger svar på om ungdomarna är delaktiga på Kollbo. Det framkommer av 

studien om hur ungdomarna upplever sin roll i delaktighet. Det som vi har kommit fram till i 

studien är att generellt sett har samtliga ungdomar varit positiva till Kollbo och till personalen.  

Upplevelse av delaktighet 

Ungdomarna på Kollbo upplevde alla att de blev mottagna av personalen på ett bra sätt. 

Majoriteten av ungdomarna ansåg att de fick tillräcklig information, vid inflytt, om Kollbo 

och vad som gällde där. Förutom en ungdom som tyckte att reglerna ändrades efter inflytt och 

att de innehöll för många gråzoner.  

     De flesta av dem trivdes där och upplever att personalen stödjer dem, lyssnar till dem och 

respekterar deras åsikter. Hälften av ungdomarna känner att de kan gå till personalen och säga 

vad de tycker är rätt eller fel. En av ungdomarna upplevde att personalen bara säger nej och 

inte förklarar varför man inte får göra en viss sak. Utifrån Shiers (2001) åtta olika steg när det 

gäller barns delaktighet har Kollbos personal gjort ungdomarna delaktiga i den utsträckning 

som FN:s barnkonvention om barns rättigheter kräver. Vilket är att de lyssnar på ungdomen, 
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stödjer i processen att uttrycka sina åsikter och ta hänsyn till dess åsikter. Enligt Högild och 

Olssons (2009) studie anser personalen att det strävar efter detta. Munro (2001) menar i sin 

studie att gällande klagomål förstås inte informationen till fullo av barnen då de inte visste 

vem de skulle vända sig till om de ville framföra ett klagomål. Utifrån vårt resultat och analys 

kan vi se att ungdomarna på Kollbo vet om var de ska vända sig och att de känner sig 

respekterade och lyssnade på när de framför sin åsikt.  

     Hälften av ungdomarna hade känt sig delaktiga i utformandet av sin genomförandeplan. 

De kände att de kunde vara med och påverka. Medan den andra hälften upplevde det som att 

allt redan bara var förutbestämt och att det bara var att följa det som socialarbetaren och 

personal från Kollbo sa. Croft och Beresford i Payne (2008) anser att människor har rätt att få 

göra sig hörda och delaktiga i åtgärder och beslut som rör dem själva. Enligt vår studie så 

anser bara hälften av ungdomarna att de upplever sig hörda och delaktiga i sin 

genomförandeplan medan den andra hälften inte alls upplever detta. Högild och Olssons 

(2009) studie säger att personalen anser att ungdomarna är delaktiga i utformningen och 

godkännande av genomförandeplanen. Sett till resultatet vi fick fram har personalen på 

Kollbo något att tänka på, hur de ska göra så att alla ungdomar upplever att de kan vara med 

och påverka i genomförandeplanen. För alla ungdomar anser inte att de fått utrymme att göra 

detta. Antonovsky (1991) och SIS (2005) rapport lyfter fram Antonovskys tre begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att ungdomen ska uppnå dessa tre begrepp 

måste ungdomen själv få vara med att delta i utredningen och planeringen av sin egen 

behandling. Om denne gör det ökar ungdomens inre kontroll. Detta innebär för hälften av 

ungdomarna vi intervjuade att det är möjligt att deras inre kontroll ökar men för den andra 

hälften kan det i stället bli att de känner sig maktlösa och frustrerade. Det är vad Munro 

(2001) anser att det händer i hennes studie om ungdomen känner att denne förbises. 

     Under intervjun svarade flera av de intervjuade ungdomarna först på att de inte upplevde 

sig delaktiga i sitt förändringsarbete. När intervjuaren gick in på mer specifika frågor och 

ställde följdfrågor om delaktighet och om, exempelvis, deras genomförandeplan, aktiviteter, 

träffar m.m. svarar de flesta av ungdomarna att de ändå kände sig delaktiga. Av resultatet 

framkommer att samtliga ungdomar på något sätt har möjlighet att vara med och påverka och 

kände sig lyssnade på av personalen. Vi urskiljer i vårt resultat att ungdomarna genom detta 

upplever att de blir respekterade och bemötta på ett bra sätt. Genom att ungdomarna kunde ta 

upp saker som de inte var nöjda med betraktar vi det som en del av delaktighetsprocessen. 

Ungdomarna har rätt att uttrycka sin åsikt gällande olika frågor som rör dem. Vi kopplar detta 

med FN:s barnkonvention artikel 12 som uttrycker att:  

 
Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 

berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

(Barnombudsmannen, 2010) 

 

     Att hälften av ungdomarna inte kände sig delaktiga i utformandet av genomförandeplanen 

kan bero på att ungdomarna inte har varit tillräckligt mogna för att inse målen i planen. Detta i 

linje med FN:s barnkonvention om att hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Munro 

(2001) påvisar i sin studie att det fanns tillfällen då de undersökta barnen kände sig maktlösa 

och frustrerade. De klagade på att planerna inte genomfördes och att deras önskemål förbisågs 

utan förklaring. Det kan även vara så att ungdomen på Kollbo på något sätt inte visat att 

denne inte är nöjd med genomförandeplanen. Ungdomen kan även ha känt sig maktlös 

gentemot personal på Kollbo och socialsekreterare och på så sätt samtyckt till det som står i 

planen.  

     Miller och Rollnick (2002) påvisar att det i motiverande samtal ligger ansvaret för 

förändring hos klienten. Metoden visar respekt för klientens individuella autonomi, vilket 

innebär att klienten alltid har rätt att välja att ta emot hjälp eller inte. Ungdomarna på Kollbo 
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är placerade via SoL, vilket innebär en frivillig placering. Ungdomen har även rätt att välja 

bort boendet, men hur blir det i relation till att denne måste förhålla sig till vissa regler som 

den inte tycker om? Kan förändring skapas om klienten själv inte vill? Vi tror vi att MI syftar 

till att förändra individen för att denne ska klara ett självständigt liv. Payne (2008) menar 

också att man inte kan ge makt till människor utan man hjälper dem att själva ta makten.  

     Det som även uppmärksammades under intervjuernas gång var att ungdomarna i 

slussboendet var mer positiva till Kollbo och hade mer generella saker att framföra än de 

boende på Kollbo. Vi ställer oss frågan om det kan ha att göra med att dessa ungdomar i 

slussboendet har kommit längre i processen och fått ett annat perspektiv?  

     Munro (2001) refererar i sin studie till Flekkoy och Kaufman som menar att från ca tolv 

års ålder utvecklar barn en möjlighet för mer abstrakt tänkande och därmed innebär det att de 

även utvecklar en förmåga till komplext beslutsfattande. De menar då på att yngre barn var 

nöjda i större utsträckning med sitt låga medinflytande medan tonåringar kritiserade graden av 

medinflytande. Det kan vara så att ungdomarna på Kollbo befinner sig i denna 

utvecklingsnivå och på så sätt är deras krav på medinflytande och delaktighet större. Utifrån 

intervjuerna framkommer att ungdomarna på många olika sätt har medinflytande och är 

delaktiga.  

Personalens roll i delaktighet 

Samtliga ungdomar på Kollbo upplevde att de blivit väl mottagna när de kom till Kollbo. 

Kontaktpersonen var trevlig ansåg en ungdom, Niklas, och det upplevde han som positivt. Det 

som de flesta ungdomar var överens om var att det är under aktiviteterna de till störst del kan 

vara med och påverka och känna sig delaktiga. En av ungdomarna, Anders, upplever att 

personalen lyssnar på honom och låter honom vara med och bestämma till exempel 

mötestider. Detta gör att han känner sig delaktig. Många av ungdomarna upplever att det är 

under de obligatoriska tisdagsträffarna personalen gör dem mest delaktiga. Detta genom att 

ungdomarna får vara med och bestämma aktivitet och vad de ska äta.  

     Jimmy som bor i slusslägenhet anser att ungdomarna absolut ska får vara med och påverka 

i Kollbos verksamhet samtidigt som han tycker att Kollbo ska vara med och styra också. Kan 

detta ha att göra med att han har kommit längre i sin process? Han är ändå redan ute i 

slusslägenhet och har väldigt lite kontakt med Kollbo och klarar sig till stor del själv. För en 

av ungdomarna inne på Kollbo upplever att personalen lägger sig i för mycket och tycker att 

ungdomarna där ska får sköta sig mer själva. En annan av ungdomarna anser att det inte borde 

vara så många regler där. 

     Det har framkommit att personalen på olika sätt uppmärksammat delaktigheten hos 

ungdomarna på Kollbo. Det behöver inte alltid vara ungdomen själv som är medveten om 

delaktigheten i förändringsarbetet. Denne kanske är mer delaktig än denne tror? Delaktighet 

har även olika betydelse för olika personer. Beroende på hur ungdomarna har uppfattat 

delaktigheten tror vi även att graden av delaktighet har framkommit i studien. Enligt BBIC 

(2006) är det alltid barnets bästa som ska sättas i främsta rummet, vilket vi anser att 

personalen på Kollbo gör på olika sätt, så som olika aktiviteter, KP-tider, 

genomförandeplansmöten osv. I några av intervjuerna har det framkommit att ungdomarna 

som ett direkt svar på om de tyckt att det varit delaktiga svarade nej. När följdfrågor ställdes 

om delaktighet, framkom det dock att de varit delaktiga.  

     I strävan på att ungdomen på Kollbo ska utvecklas till en självständig individ och klara 

eget boende innebär det även att ungdomen får vara delaktig och ha inflytande, vilket enligt 

Henriksson (1991) är av stor betydelse för ungdomars utveckling. Henriksson påvisar att när 

ungdomen får vara delaktig och ha inflytande skapar det en större känsla av att denne är värd 

något och dess självförtroende växer. 
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Förbättringsområden för Kollbo 

Inom ramen för förbättringsområden på Kollbo upplever fyra av de sex intervjuade 

ungdomarna att Kollbo är för ”mjuka” och på något sätt ska bättra sin tillsyn i huset. 

Ungdomarna påvisar att de trivs/trivdes på Kollbo men att personalen borde sträva efter att ta 

mer kontroll över stödboendet.  

     MI som är ett av Kollbos arbetssätt påvisar att det i metoden ligger ansvaret för förändring 

hos klienten. Metoden visar respekt för klientens individuella autonomi (Miller och Rollnick, 

2002). Vi upplever att om Kollbos personal ska börja tidigare på helgerna, sätta in 

nattpersonal som ungdomarna har föreslagit då kanske syftet med stödboendet Kollbo 

försvinner? Eftersom Kollbos arbetssätt är att visa respekt för ungdomarnas individuella 

autonomi, ska det även leda till att ungdomen ska utvecklas till en självständig individ. Tar 

personalen för mycket kontroll kanske delaktigheten avtar och på så sätt minimeras 

ungdomens delaktighet i sin egen process? Vi upplever utifrån intervjuerna att en viss 

delaktighet som ungdomarna upplever och som personalen arbetar för är att den unge får 

möjlighet att påverka och att denne får ta eget ansvar. Därför kan det innebära att 

delaktigheten minskar om personalen börjar ta för mycket kontroll genom att inte låta 

individen få ta eget ansvar och få klara sig själv nattetid. Andreassen (2006) menar på att en 

viss autonomi under behandlingstiden är av stor betydelse. Andreassens forskning visar att om 

man ger ungdomen en viss egen kontroll och inflytande ger det bättre resultat, detta självfallet 

inom institutionens gränser gällande säkerhet och trygghet. Detta innebär att ungdomarna på 

Kollbo ska ha möjlighet till att utvecklas till självständiga individer inom ramen för Kollbos 

regelverk.  

SLUTSATSER 
Studien tror vi kan vara till nytta för personalen och ungdomarna på Kollbo genom att denna 

uppmärksammar hur ungdomarna på Kollbo uppfattar delaktigheten. På så sätt kan det skapa 

en dialog mellan personal och ungdom i förändringsarbetet kring den unge. Den kan hjälpa 

personal att se vad ungdomarna upplever och vad de som personal eventuellt ska 

uppmärksamma eller bör tänka på i arbetet med ungdomarna. Förhoppningsvis kan studien 

vara till värde för Kollektivboendet i det fortsatta arbetet, genom att studien påvisar hur 

betydelsefullt delaktighet och medinflytande är i förändringsarbetet. 

     Implikationer på vidare forskning kan vara att det forskas på hur ungdomarna verkligen 

upplever sin delaktighet och vad de unga själva skulle vilja att myndighetspersoner ska lyssna 

på i arbetet med dem. Personalen kan uppmärksammas på vad de unga tycker att personal bör 

göra för att få dem delaktiga. Detta tycker vi kanske skulle vara möjligt med ungdomar som 

tagit över kontraktet på sin slusslägenhet och kommit längre i processen. En 

uppföljningsstudie skulle också kunna göras med samma ungdomar för att se om resultatet har 

förändrats. 

     Avslutningsvis poängteras att genom denna studie har vi observerat hur centralt 

delaktighet är i förändringsarbetet med ungdomen och att det ska uppmärksammas. Det är 

varje enskilt barns rättighet att på något sätt få vara delaktig och ha inflytande i det som rör 

denne och på sätt synliggöra dess eget perspektiv (BBIC, 2006).  
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