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Abstract 
When young people are placed in residential care, the staff have a responsibility to ensure that 

the youth have a safe environment where they can thrive and develop. Residential staff also 

have responsibilities to ensure the rights of youth during the residential care. This study aims 

to examine how staff consider themselves to treat the youth in residential care. Furthermore 

the study aims to examine how the staff consider themselves to ensure youth their right to be 

heard and have an impact on their own lives, in agreement with Article 12 of the UN 

convention on the rights of the child (CRC). A qualitative method has been used in order to 

answer the study's purpose and issues. Five interviews were conducted with residential staff, 

four of which were environmental therapists and one who was a manager. The results show 

that the staff consider themselves to respond well to the youth, however, a good treatment is 

difficult to define and therefore hard to achieve. Furthermore, it appears that the knowledge 

about children’s rights varies among the staff, which can have negative effects on how they 

manage to reassure youth their rights to be heard and have an impact on their own lives, in 

agreement with Article 12 of the CRC. 
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Sammanfattning 
Då ungdomar institutionsplaceras har personalen ett ansvar att säkerställa att dessa ungdomar 

har en trygg miljö där de kan trivas och utvecklas. Personalen har även ansvar för att 

tillgodose ungdomarna deras rättigheter under placeringstiden. Denna studie syftar till att 

undersöka hur personal på ett HVB-hem anser att de bemöter de placerade ungdomarna. 

Vidare undersöks hur personalen anser att de tillgodoser ungdomarna sin rätt att komma till 

tals och påverka sin livssituation i enighet med artikel 12 i barnkonventionen. För att besvara 

studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Fem intervjuer har 

genomförts med personal på ett HVB-hem, varav fyra miljöterapeuter och en föreståndare. 

Resultatet visar att personalen anser sig bemöta ungdomarna bra, dock är ett gott bemötande 

svårdefinierat och därmed svårt att leva upp till. Vidare framkommer att personalens 

kunskaper om barns rättigheter i deras arbete med ungdomarna varierar vilket kan ha negativa 

effekter på deras tillgodoseende av ungdomarnas rätt att komma till tals och påverka sin 

livssituation i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. 

 

 
Nyckelord: Institutionsplacering, HVB-hem, personal, bemötande, barns rättigheter, 

barnkonventionen artikel 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till det HVB-hem där vi utfört vår studie. Tack för vänligt 

mottagande och för att ni har varit tillmötesgående. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Maria Stetsko vid Örebro universitet. Du har gett oss vägledning när vårt 

självförtroende har sviktat vilket medfört att vi kunnat ro denna uppsats i land. Vi vill även 

tacka varandra för en slitsam men lärorik uppsatstid som vi aldrig kommer att glömma.  

 

 

Emelie Sjöblom & Caroline Wiberg 

Maj 2012 
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INLEDNING 

Ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt, kan om dennes bästa kräver det, placeras för 

vård och fostran utanför det egna hemmet. En sådan ogynnsam utveckling kan bero på 

hemförhållanden eller ungdomens eget beteende. Placeringen kan ske enligt Socialtjänstlagen 

(SoL [2001:453]) på frivillig grund eller enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) då samtycke inte föreligger (Norström & Thunved, 2010). Antalet barn 

och unga som placeras utanför det egna hemmet har under de senaste åren ökat kraftigt 

(Socialstyrelsen, 2011). En placeringsform för barn och ungdomar är hem för vård eller 

boende, även kallat HVB, som kan förekomma i privat eller kommunal regi (Norström & 

Thunved, 2010). Många placerade ungdomar har en bristande tillit till vuxna då de kan ha 

tidigare erfarenheter av bland annat misshandel eller försummelse. Detta ställer ett ökat krav 

på HVB-personal att ge dessa ungdomar möjlighet till att utveckla tillit och förtroende. 

Personalen har därmed en svår och ansvarsfull roll (Länsstyrelserna & Socialstyrelsen, 2009). 

De relationer som skapas med institutionspersonalen är avgörande för hur ungdomen upplever 

sin livssituation (Mattsson, 2008).  

 

På HVB-hem är det av stor vikt att personalen har en tro på den unge, visar värme och respekt 

samt är tydlig i sina förväntningar utan att vara dömande. Detta är en förutsättning för en 

lyckad behandling (Barnombudsmannen, 2011). Personalen har ansvaret att säkerställa att 

barn och ungdomar som är placerade på HVB-hem har en trygg miljö där dessa kan trivas och 

utvecklas. Trots att HVB-placerade ungdomar måste anpassa sig efter särskilda 

omständigheter har de samma rättigheter som alla andra barn och ungdomar 

(Barnombudsmannen & BRIS, 2010). Sverige har ratificerat Förenta nationernas konvention 

om barns rättigheter och är därmed som konventionsstat skyldig att respektera och tillgodose 

alla barn i landet deras rättigheter. En av de bärande artiklarna i konventionen är artikel 12 

som framhäver barns rätt att komma till tals och ha medinflytande i sitt liv (Hammarberg, 

2006).  HVB-placerade ungdomar har rätt att komma till tals och bli lyssnade till för att på så 

vis ha inflytande över sin livssituation. HVB-personalen ska ta hänsyn till den unges åsikter 

utefter dennes ålder och mognad samt förse den unge med information gällande beslut som 

rör denne. Den unge har även rätt till en betydelsefull fritid samt till ett privatliv 

(Barnombudsmannen & BRIS, 2010). Däremot kan den unge institutionsplacerade inte alltid 

själv påverka huruvida denne kan vara delaktig i sitt eget liv utan är ofta i beroendeställning 

till vuxna i olika situationer när det handlar om beslut som rör denne (Mattsson, 2008). 

Personalen har i dessa fall en betydande roll för den institutionsplacerade ungdomen och en 

utgörande funktion för om den unge upplever sig delaktig i sin vård och lyssnad på 

(Hermodsson & Hansson, 2005).  

 

För alla yrkesprofessionella inom socialt arbete finns riktlinjer för hur klienter ska bemötas. 

Detta ska ske med ett likvärdigt synsätt där bemötandet ska vara respektfullt, empatiskt, 

uppmärksamt och vänligt (Akademikerförbundet SSR, 2011). Bemötande innefattar en 

relation mellan människor (Hydén, 2001). Relationens kvalitet mellan klienten och den 

professionelle har visat sig vara avgörande för huruvida klienten når en positiv utveckling. 

Relationen har betydelse för om klienten delar med sig av sitt inre. På vilket sätt den 

professionelle bemöter klienten är avgörande för hur denne tar till sig insatsen. Klienter har i 

undersökningar framhävt vikten av att bli bemötta som subjekt och medmänniskor, vilket är 

avgörande för deras självkänsla och självrespekt (Røkenes, 2007). I arbete med ungdomar kan 

det krävas ett stort engagemang från den professionelle för att lyckas bygga upp en relation 

(Hanssen, 2007).    
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Problembeskrivning 

År 2010 lät Barnombudsmannen samhällsplacerade barn och ungdomar komma till tals 

gällande hur deras omhändertagande kunde förbättras. Under detta år arbetade 

barnombudsmannen med ett hundratal barn och ungdomar på olika orter i landet. HVB-

placerade barn och ungdomar upplever att de sällan får komma till tals eller att personal inte 

lyssnar på dem. Barnombudsmannen återger att många av de barn och ungdomar de mött 

beskriver känslan av att vuxna hellre ser dem som ett problem istället för en individ. En vanlig 

känsla är att de även blir dömda för vad andra barn och ungdomar tidigare har gjort utan att de 

själva få visa vad de går för (Barnombudsmannen, 2011). Flera rapporter och studier visar att 

ett flertal institutioner i Sverige brister i att införliva ett delaktighetskrav bland ungdomarna. 

Detta då många av dessa ungdomar inte känt sig lyssnade till och inte haft någon påverkan i 

de beslut som fattades gällande dem (Mattsson, 2008). Barn har sin egen syn på vad de tycker 

är viktigt eller vilka rättigheter som inte respekteras. Detta kan skilja sig avsevärt från vuxnas 

prioriteringar och på så vis kan hänsynen till barnens intressen brista (Lansdown, 2001). 

Huruvida ungdomen upplever att denne får komma till tals och vara delaktig i sin behandling 

kan bero på kontakten med och uppfattningen av personalen. En betydande del av 

institutionsplacerade ungdomar i Sverige upplever inte att personalen bryr sig och att det 

därför inte finns något syfte med att framföra sina åsikter. Därav brister ungdomarnas känsla 

av delaktighet (Hermodsson & Hansson, 2005). Då placerade ungdomar många gånger har en 

misstro mot vuxna har personal på HVB-hem en svår och ansvarsfull roll då de måste ge 

ungdomarna möjlighet att utveckla tillit och förtroende till dem (Länsstyrelserna & 

Socialstyrelsen, 2009). Om personal på HVB-hem kan ge de placerade ungdomarna den 

möjligheten beror enligt denna studiens författare på hur personalen bemöter dem. 

Personalens bemötande gentemot ungdomarna kan vara avgörande för huruvida de placerade 

ungdomarna växer upp under goda och trygga förhållanden i enighet med 5 kap. 1§ SoL. Mot 

bakgrund av ovanstående problembeskrivning är huvudambitionen med denna studie att 

genom intervjuer, belysa och bidra med kunskaper om hur personal på ett HVB-hem ser på 

sitt bemötande gentemot ungdomarna. Dessutom undersöks hur personalen anser sig låta 

ungdomarna komma till tals och påverka sitt liv. 

 
 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka bemötande av ungdomar som är placerade på HVB-hem samt 

deras rätt att komma till tals och påverka sin livssituation.   

 
 På vilket sätt anser personalen att de bemöter ungdomarna på HVB-hemmet?  

 På vilket sätt anser personalen att de låter ungdomarna komma till tals och påverka sin 

livssituation enligt artikel 12 i barnkonventionen? 

 Hur kan personalens bemötande och deras syn på bemötande förklaras utifrån 

anknytningsteorin och rollteorin? 

 

BAKGRUND 

För att ge läsaren en förståelse för det ämne studien avser att belysa presenteras i 

nedanstående kapitel aktuell lagstiftning som reglerar kommunens skyldighet och ansvar för 

barn och ungdomar samt deras förhållanden vid aktuella HVB-placeringar. Dessutom 

presenteras en beskrivning av den undersökta verksamheten. För att läsaren vidare ska ges en 
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förståelse för begreppens betydelse just i detta sammanhang definieras även olika begrepp 

som återkommer i studien då begrepp kan ha olika betydelse för olika individer och kontexter.  

 

Aktuell lagstiftning 
Enligt 5 kap. 1 § SoL skall socialnämnden ”verka för att barn och ungdom växer upp under 

trygga och goda förhållanden” och ”i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och 

ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 

hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet”. För 

att en placering utanför det egna hemmet ska kunna ske enligt denna lagparagraf krävs 

samtycke från vårdnadshavarna. Om samtycke saknas och placering utanför hemmet bedöms 

vara det bästa för barnet eller ungdomen regleras detta enligt LVU (Norström & Thunved, 

2010). 1 § LVU framhäver att vård ska beredas för den som är under 18 år om ”någon av de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges 

den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne, när den 

unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv”. Enligt 2 § LVU skall vård beslutas ”om det 

på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 

något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas”. 3 § LVU lyder: ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa 

eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande 

medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende”. I 6 kap. 1 § SoL 

tydliggörs även att socialnämnden har ansvaret för att ”den som genom nämndens försorg har 

tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård”.     

 

3 kap. 5 § SoL andra stycket lyder: ”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant 

information och hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall 

tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad”. Undermeningen med detta 

stycke är att barn ska få uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet personligen. Barnets 

inställning ska klargöras utan att barnet försetts i svåra valsituationer (Norström & Thunved, 

2010). Samma bestämmelse återfinns även i 1 § LVU. 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Det HVB-hem studien avser att undersöka beskrivs enligt dess verksamhetsbeskrivning som 

en kommunal behandlingsverksamhet för pojkar och flickor, samt deras familjer, som är i 

behov av psykologisk behandling och/eller socialt stöd. Vid inskrivning är ungdomarna i 

åldrarna 15-19 år. Verksamheten kan ta emot maximalt 16 ungdomar, varav 12 av dessa står 

under en heltidsbehandling. De övriga fyra står under så kallad eftervård med en kontakt till 

verksamheten. Av de 12 ungdomarna som står under heltidsbehandling finns det plats för åtta 

att bo på HVB-hemmet, varav de övriga fyra bor hos exempelvis sin familj eller på ett 

stödboende. 

 

I HVB-hemmets verksamhetsbeskrivning framkommer vidare att arbetsgruppen på HVB-

hemmet finns till hands dygnet runt för ungdomarna. Dessa består av både kvinnor och män i 

åldrarna 20-60 år med en relativt jämn könsfördelning. Det finns en tanke att personalen ska 

representera olika delar av samhället. Därav skiljer sig deras personlighet, erfarenheter och 

utbildning åt. HVB-hemmets anställda måste ha en tro på verksamhetens syn- och arbetssätt 

för att få en förståelse för det terapeutiska arbetet och för hur de själva fungerar som verktyg i 

behandlingen. Verksamhetens syfte är att personalen ska finnas som trovärdiga, professionella 

vuxna som kan erbjuda ungdomarna trovärdiga relationer. Vidare ska ett nära samarbete med 

ungdomens nätverk och familj ske under behandlingen. Målet med given behandling är att 
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ungdomarna ska uppnå en social kompetens och självständighet för att leva ett värdigt liv i 

samhället. Vad som är ett värdigt liv är upp till varje enskild ungdom att definiera. 

 

I verksamhetsbeskrivningen förklaras att HVB-hemmet har en psykodynamisk grund i sitt 

behandlingsarbete som innebär att sociala problem och psykisk ohälsa ses som ett resultat av 

människans tidigare erfarenheter och upplevelser. HVB-hemmet använder sig av miljöterapi 

vilket av dem ses som en form av psykoterapi. Denna syn genomsyrar arbetet på individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Genom miljöterapin ska ungdomarna kunna uppleva en strukturerad 

miljö med genomgående kontinuitet som ger utrymme för härbärgering och bearbetning vilket 

kan leda till utveckling för ungdomen. Miljöterapin grundar sig på helhet, kontinuitet och 

återkommande strukturer i kombination med miljö och personalens ständiga tillgänglighet. 

Det är av betydelse att personalen är trygg och kan ta emot ungdomarnas överföringar. Miljön 

ska vara förutsägbar och av hemtrevlig karaktär. Det eftersträvas att veckorna följer en 

fortlöpande struktur, men om en förändring ska ske görs detta i samråd med ungdomarna så 

långt det är möjligt. 

 

 

Centrala begrepp  
HVB 

HVB är en förkortning på hem för vård eller boende och definieras enligt nedan: 

 
Begreppet HVB återfinns i 6 kap. 1 § SoL och omfattar hem som tar emot enskilda för vård 

och behandling i förening med ett boende. Även statliga hem som enligt 12 § LVU har 

inrättats för vård av unga är definitionsmässigt HVB enligt 6 kap. 1 § SoL. Också sådana 

boenden som kommunen får anordna för ensamkommande barn enligt lagen (1994:137) om 

mottagandet av asylsökande m.fl. anses vara HVB enligt 6 kap. 1 § SoL. Däremot omfattas 

inte familjehem (Norström & Thunved, 2010, s. 177).    
 

 

Ungdomar på HVB-hem 

I studien avses de ungdomar som innefattas av HVB-hemmets behandling. Dessa ungdomar 

har olika behov av psykologisk behandling och/eller socialt stöd. Ungdomarna är i åldrarna 

15-19 år vid inskrivningen på HVB-hemmet. I resultat, analys och slutdiskussion kommer det 

som tidigare namngetts som ”barn och ungdomar” benämnas som endast ungdomar. 

 

 

Bemötande  

Med bemötande menas hur den professionelle i ett möte förhåller sig, uppför sig och beter sig 

gentemot andra människor (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  I bemötandet förhåller 

sig den professionelle till klientens subjektiva jag, bestående av dennes önskemål, tankar och 

känslor (Røkenes, 2007). Ett bemötande kan ses ur ett perspektiv från den som bemöter och 

den som blir bemött (Hydén, 2001). Ett möte innebär en vidare mening än endast 

kommunikation och samtal. Samtidigt som den professionelle har arbetsuppgifter som ska 

utföras måste denne förhålla sig i mötet med människor med olika bakgrund och erfarenhet 

(Hanssen, 2007). En relation uppstår till följd av att en samverkan sker mellan klienten och 

yrkesutövaren. En samverkansprocess som skapar trygghet, tillit samt en trovärdighetskänsla 

och anknytning resulterar i en god, bärande relation (Røkenes, 2007). Relation utgör en stor 

del av studiens definition av bemötande och därför kommer båda begreppen genomlysa 

studien.  
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Barns rättigheter 

Förenta Nationerna har enligt Hammarberg (2006) utarbetat konventionen om barns 

rättigheter som antogs den 20 november 1989. Konventionen ger en universell definition av 

vilka rättigheter som bör gälla för alla världens barn. Konventionen består av 54 artiklar och 

inkluderar alla former av mänskliga rättigheter. Den artikel som denna studie kommer att 

behandla är artikel 12 i barnkonventionen som framhäver barns rätt till medinflytande samt att 

få sin röst hörd. Barn ska ha rätt att påverka sin egen situation och fritt få uttrycka sina åsikter 

i alla frågor som rör dem. Detta ska hanteras utifrån barnets ålder och mognad (a.a.).  

 

TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel presenteras ett urval från tidigare forskning som berör de områden studien 

fokuserar på och som anses relevant för studien. Både nordisk och internationell forskning har 

nyttjats.  

 

 

Relationer 
Ungdomar som bor på institution kan ha svårigheter att skapa varaktiga relationer då deras 

erfarenheter ofta präglats av flertalet separationer och svek (Hill, 2005). Något som placerade 

barn i många fall har gemensamt är att de flertalet gånger flyttat mellan olika slags hem som 

ingår i det sociala systemet (Molin & Palmer, 2005). När en ungdom behandlas på institution 

träffar denne flera olika personer med olika roller, ansvar och uppgifter. I och med att det är 

flera relationer som ska etableras i behandlingen kommer de att skilja sig åt karaktärsmässigt, 

vilket kan komplicera behandlingsrelationerna mellan ungdomen och behandlarna (Hill, 

2005). Ungdomen är beroende av de relationer som skapas med personalen. Personalen och 

dess ledning har visat sig ha stor inverkan på ungdomens livssituation (Mattson, 2008). För att 

uppnå en önskvärd samverkan mellan ungdomen och var och en av dennes behandlare menar 

Hill (2005) att de är beroende av en god emotionell kontakt med varandra. Klientens 

förtroende för behandlaren skapas via känslan av att denne respekterar klienten och är 

engagerad. Behandlarens roll är att visa medkänsla för klienten och påvisa att en utveckling är 

möjlig. Att behandlaren har ett äkta intresse för klienten och de problem som innefattas i 

dennes liv är relevant för att klienten ska känna förtroende och för att kunna öppna sitt hjärta 

för behandlaren. Det sätt som behandlaren interagerar med klienten påverkas utav den egna 

självbilden. Om behandlaren är medveten om egna svagheter och även tar ansvar för dem, i 

form av att ta upp begångna misstag om något inom terapin gått fel, tenderar det att leda till 

ett ökat förtroende för behandlaren (a.a.).  

 

För att ungdomar på institution ska kunna utveckla goda relationer menar Hill (2005) att 

personalen måste erbjuda en struktur som kan upplevas som trovärdig av ungdomarna. Inom 

den miljöterapeutiska behandlingen måste relationer vara kontinuerliga för att ungdomarna 

ska våga lita på personalen som även måste klara av att ta emot och härbärgera ungdomarnas 

ilska och besvikelse. För att personalen ska kunna hantera detta krävs att de ständigt är 

närvarande och tillgängliga. När det finns ett förtroende för personalen och ungdomen 

upplever institutionens struktur som pålitlig, kan och vågar denne knyta an till personalen som 

blir viktiga vuxna för ungdomen (a.a.). 
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Arbetsallians   

En av orsakerna till goda behandlingsresultat hos en institutionsplacerad ungdom är en god 

kvalitet på arbetsalliansen mellan denne och behandlaren. Den fungerande arbetsalliansen har 

definierats som en samverkande relation där emotionella och kognitiva band knyts mellan 

klienten och dess behandlare för att underlätta förekomsten av positiva psykologiska 

förändringar (Karver, m.fl., 2008; Florsheim, Shotorbani, Guest-Warnick, Baratt & Hwang, 

2000). De flesta studier om arbetsallians har fokuserat på relationen mellan behandlare och 

klient i traditionella behandlingsmiljöer. På behandlingshem har det visat sig att 

arbetsalliansen är mer komplex och svårare att komma åt. I sådana sammanhang utvecklar 

ungdomarna olika slags allianser med olika personal på hemmet. Ungdomens 

behandlingsutveckling är sannolikt relaterad till de relationer som utvecklats med 

behandlingshemmets personal (Florsheim, m.fl., 2000). Flera institutionsplacerade ungdomar 

upplever att relationen med deras kontaktperson förbättras över tid, att de då lärt känna denne 

bättre och kunnat bygga upp ett förtroende. En viss del ungdomar anser också att kontakten 

med övrig personal förbättras över tid vilket kan bero på att de också känner varandra bättre 

och vet var de har dem (Hermodsson & Hansson, 2005).  

 

Att arbeta med barn och familjer med störda relationer ställer särskilda känslomässiga krav på 

en behandlare. För att en behandlare ska utföra ett bra jobb såväl kliniskt som etiskt måste det 

finnas ett mål med insatsen (Molin & Palmer, 2005). Ungdomar är sällan inställda på att ändra 

sitt beteende i början av en behandling och är speciellt svåra att få engagerade i den 

terapeutiska processen. För att en utveckling ska ske i behandlingsarbetet med en placerad 

ungdom bör fokus läggas på arbetsalliansen (Florsheim, m.fl., 2000). Att få ungdomen 

engagerad i sin behandling har visat sig vara en betydande faktor för lyckade 

behandlingsresultat. Med engagemang menas att den unge samarbetar och deltar i det 

terapeutiska arbetet. En förväntan kan finnas på att det är behandlaren och dennes sätt att vara 

på som påverkar arbetsalliansens utveckling och ungdomens engagemang i början av en 

behandling (Karver, m.fl., 2008).  

 

 

Spänningar som kan uppstå på institution 
Institutionsplacerade ungdomar har enligt Andreassen (2003) ofta negativa erfarenheter av 

relationer till vuxna och en historia av otrygghet. Att arbeta med dessa ungdomar kan vara en 

utmaning då de ofta gör motstånd och avvisar personalen. Regler på institutioner kan ofta leda 

till konflikt och konfrontation. Personalen kan då bemöta ungdomarna på olika vis, dels 

genom att undvika eller minska antalet utageranden eller våldsepisoder, alternativt genom att 

personalen kan handskas med sådana situationer om de uppstår. Det är betydelsefullt att 

minska stresskällor för ungdomarna vilka till exempel kan uppstå av spänningar i miljön, 

inkonsekvent beteende hos personalen eller att ungdomen känner avsaknad av personligt 

utrymme (a.a.). Det är relevant att personalen är konsekvent i sitt förhållningssätt gentemot de 

placerade ungdomarna för att behålla en balans inom personalgruppen så att ungdomarna inte 

favoriserar en viss personal som har lättare att tänja på reglerna (Gharabaghi & Phelan, 2011).  

 

 

Barns rätt till delaktighet och att få sin röst hörd 
Kravet på den unges delaktighet återfinns i artikel 12 barnkonventionen. Här framkommer det 

att barn har rätt till delaktighet i frågor som rör dem samt rätt att uttrycka sin mening 

(Mattsson, 2008). Artikeln framhäver barns rätt att bli aktörer i sina egna liv och delta i de 

beslut som rör dem (Lansdown, 2001). Ett synsätt som erkänner barn som subjekt med 

rättigheter har fått ett allt större utrymme i svensk lagstiftning. Barns rätt att komma till tals 
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och få påverka sina egna liv regleras även i 3 kap. 5 § SoL och 1 § sjätte stycket LVU vilket 

ska ske utefter barnets ålder och mognad. Lagarna reglerar barns rätt att komma till tals i 

myndighetsbeslut, domstolsavgöranden men också i andra situationer som rör barnet 

personligen, exempelvis vardagliga situationer och beslut på institution. Delaktighetskravet på 

institution innefattar således vardagliga situationer gällande exempelvis boendet, 

behandlingen, skolgången och fritiden. Däremot är inte detta krav lika tydligt i sådana 

vardagliga beslut som sker på institution. Det framkommer inte i svensk lag vilka 

delaktighetskrav som då ska uppnås. Den unges delaktighet avgörs istället beroende på ålder, 

mognad, typ av beslut samt den unges inställning till delaktighet (Mattsson, 2008).  

 

För första gången förs barns rättigheter in i internationell lag genom Förenta nationernas 

konvention om barns rättigheter. Genom detta finns en ytterligare dimension av barnens status 

när de nu erkänns vara subjektiva bärare av rättigheter snarare än mottagare av vuxnas skydd 

(Lansdown, 2001).  

 
Möjlighet till delaktighet är det mest centrala uttrycket för respekten för ungas status som 

subjekt och aktör med rätt att få vara deltagare i sina egna liv. Denna rättighet är en 

grundläggande medborgerlig rättighet och dess implementering är av stor vikt för att 

upprätthålla väsentliga demokratiska värden (Mattson, 2008, s. 57). 
 

Kärnan i konventionen är artikel 12 som enligt Lansdown (2001) tydliggör att barn nu har rätt 

att bli lyssnade på och bli tagna på allvar. Vuxna måste se värdet i barnens erfarenheter, 

perspektiv och angelägenheter.  Det är dessutom viktigt att erkännandet av barns rättigheter 

inte tolkas som att det vuxna inte längre har ett ansvar gentemot barn. Det är tvärtom de 

vuxna som måste se till att barns rättigheter respekteras. Rätten att bli hörd ska nå alla 

åtgärder och beslut som rör barns liv, både på individ- och gruppnivå. Dessutom är det inte 

tillräckligt att barn ges rätten att bli hörda, det är också av vikt att det de säger tas på allvar. 

Artikel 12 menar att barns åsikt måste ges värde och ligga till grund för beslut som rör dem. 

Allt barn säger kan emellertid inte uppfyllas, men deras ord måste beaktas. Barn har 

erfarenheter och kunskaper som är unika för deras situation. De har åsikter och idéer som har 

ursprung i sina erfarenheter. För att kunna fatta de bästa besluten, behövs också den bästa 

tillgängliga informationen. Det är då nödvändigt att lyssna till barn och se deras uppfattning, 

kunskap och idéer (a.a.).  

 

 

Personalens och vuxnas ansvar 
Genom institutionsplacering av barn uppstår rättsliga relationer där ett viktigt ansvar läggs på 

involverade aktörer att tillgodose barnets rättigheter. Barnets delaktighet i beslut om frågor 

som rör denne är en viktig rättighet som dessa aktörer ska tillgodose (Mattsson, 2008). Det är 

enligt Landsdown (2001) av vikt att förstå innehållet av artikel 12 i barnkonventionen. Den 

ger inte barn rätt till full autonomi eller kontroll över alla beslut. Däremot introducerar 

artikeln en radikal och grundlig utmaning av en traditionell attityd där barn antas ha rätt att bli 

sedda men inte hörda. Om barn ska kunna bli hörda är det nödvändigt att vuxna skapar 

möjligheter för det. Artikel 12 ställer krav på att föräldrar, professionella och politiker 

använder sin kapacitet för att försäkra att barn blir uppmuntrade och ges möjlighet att delge 

sin åsikt i alla relevanta frågor. Detta innebär inte att barn är tvungna att ge sin åsikt om de 

själva inte vill. Vuxna måste vara beredda att lyssna på vad barn faktiskt säger, engagera sig i 

det och agera därefter. Barn kan också uttrycka sig i andra former än vuxna men innehållet 

kan vara lika relevant. Det går inte alltid att ge barn vad de vill men detta kommer de att 

acceptera om de känner att de blir behandlade med respekt, att de förstår processen av 

beslutsfattandet och att deras ord noggrant har övervägts innan beslut fattas. Barn kan ha idéer 
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hur exempelvis en verksamhet ska fungera. Det är då viktigt att de vuxna är öppna för förslag 

om eventuella önskade förändringar. Barn vet själva vad som fungerar för dem och i vilka 

forum de föredrar att uttrycka sig i. Exempelvis kanske inte långa möten som vuxna är vana 

vid är något som tilltalar barn. De vuxna bör istället ta reda på var barnen önskar träffas och i 

vilken form dessa möten bör äga rum. Att utveckla strukturer för diskussion och nå lösningar 

genom samarbete är en viktig del i delaktighets- och demokratiprocessen. Det är också viktigt 

att arbeta med vuxna för att möjliggöra att dessa lyssnar till barnen och tar dem på allvar 

(a.a.). 

 

Personalens agerande, deras förmåga att involvera ungdomarna, lyssna till dem samt höra 

deras åsikter är av stor betydelse för ungdomens delaktighet i sin behandling (Hermodsson & 

Hansson, 2005). I studier framkommer det enligt Mattsson (2008) att lagstiftningskraven på 

den unges delaktighet inte alltid förverkligas i praktiken vilket kan ha olika orsaker. 

Okunskap inom organisationen och personalgruppen eller avsaknad av resurser kan vara en 

anledning. En annan anledning skulle kunna vara att den unges delaktighet inte anses lämplig 

på grund av principiella orsaker eller att den unge inte vet om sin rätt och därför inte kan göra 

anspråk på den. Ingen av orsakerna är däremot acceptabla anledningar. Institutionsplacerade 

ungdomar vårdas i många fall mot sin vilja, vilket gör dem till en särskilt utsatt grupp. Därför 

ställs det också höga krav på den institution och dess personal som vårdar dessa ungdomar. 

De måste kontrollera att deras interna regler och föreskrifter är i enighet med lagstiftningen 

(a.a.). Alla som arbetar med barn och ungdomar bör vara väl medvetna om att barns 

delaktighet är en fundamental mänsklig rättighet. Det är ingen gåva från en sympatisk vuxen 

och ska aldrig erbjudas eller fråntas barnet som en belöning eller bestraffning (Lansdown, 

2001). 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för kommande 

analys, vilka är anknytningsteorin samt rollteorin. Anknytningsteorin berör huruvida barnet 

knyter an till sina omsorgspersoner, vilket påverkar utformningen av relationer till andra 

människor senare i livet (Payne, 2008). Rollteorin fokuserar på hur sociala roller får betydelse 

i olika sammanhang (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

 

Anknytningsteorin 
Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby och Mary D. S. Ainsworth (Crain, 2011). 

Teorin har framkommit ur forskning om hur den tidiga relationen mellan barn och föräldrar 

påverkar barnets utveckling (Payne, 2008). Barnet knyter an till föräldrarna, eller andra 

vårdare, och ett anknytningsmönster bildas vilket kommer att styra barnets beteende. Detta är 

även grunden för hur barnet kommer att möta andra och hantera olika situationer längre fram i 

livet (Karlsson, 2008). Den tidiga anknytningen påverkar barnets framtida sociala kompetens 

och formar barnets identitet och samspelsmönster i senare relationer. Får barnet värme, 

trygghet och sina behov tillgodosedda av föräldrarna är chansen större att barnet kan utveckla 

ett välorganiserat själv. Ett barn bygger upp inre arbetsmodeller utifrån deras erfarenheter i 

relationen med föräldrarna. I arbetsmodellen internaliserar barnet en bild och förståelse för sig 

själv och sin omvärld (Payne, 2008).  Arbetsmodellen kommer att vara barnets mall för hur 

samspel med andra fungerar och vilket handlande som lämpar sig i olika situationer 

(Karlsson, 2008). Barn med otrygg anknytning utvecklar inte en fungerande arbetsmodell då 

mönstret av tidigare relationer är bristfälligt eller överhuvudtaget inte existerar (Payne, 2008).   
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Barns anknytning till sina föräldrar bildar enligt Karlsson (2008) ett mönster, ett så kallat 

anknytningsmönster. Detta byggs upp under det första levnadsåret och styr barnets beteende 

och avgör vilka förväntningar barnet har på relationen med andra. Anknytningsmönster kan 

kategoriseras in i olika typer vilka är trygg, otrygg och desorganiserad anknytning. Barn med 

en trygg anknytning har en inre trygghet och vet att dess föräldrar alltid finns till hands när de 

behöver det. Barn med en otrygg undvikande anknytning har lärt sig att dess behov av närhet 

och omsorg endast tillgodoses genom att de inte uppvisar dessa behov och har därför istället 

ett undvikande beteende. En otrygg ambivalent anknytning kännetecknas av att föräldrarnas 

tillgänglighet för barnet är oförutsägbart vilket leder till att barnet antingen drar sig undan 

eller överdrivet klamrar sig fast vid föräldrarna. Dessa barn utvecklar ofta en låg självkänsla 

och riskerar att bli passiva. Den desorganiserade anknytning bygger ofta på rädsla. Det blir en 

konflikt då föräldrarna ska vara de som ger barnet trygghet och omsorg men samtidigt är de 

som framkallar rädsla hos barnet. Barnet lär sig att antingen anpassa sig till enbart andras 

behov eller blir tvingade till att växa upp utan föreställningen om en skyddande förälder. Det 

är något som kan leda till allvarliga konsekvenser för barnets framtida utveckling (a.a.). 

 

Ett viktigt begrepp inom teorin är separation. Upplevelser av separationer leder ofta till att 

barnet upplever känslor av ängslan, ångest och ilska. Kvaliteten på barnets relationer och 

upplevelser av förluster avgör även hur barnet hanterar förluster längre fram i livet (Payne, 

2008). Teorins kärna är att människan ses som en social varelse som är beroende av andra 

(Karlsson, 2008). Barnets relation till föräldrarna kommer alltid att vara viktig. Det är 

betydelsefullt att föräldrarna alltid finns tillgängliga även när barnet är tonåring, trots att deras 

fysiska närvaro då inte är lika viktig (Andersson, Andersson & Thorsén, 2002). Anknytningen 

är något som fortsätter att vara av betydelse under hela livet. Människor är alltid i behov av 

stöd och trygghet från andra, oavsett ålder. På grund av den nödvändiga anknytningen genom 

livet, kan separationer och förluster orsaka stor smärta, även för vuxna (Crain, 2011).    

 

 

Rollteori 
Rollteori behandlar sociala rollers betydelse för det individuella beteendet och studerar vilka 

uppgifter en viss person får utifrån dess roll. I den strukturella rollteorin ses en roll som då en 

person utnyttjar sina rättigheter och skyldigheter denne har i en viss position i samhället. Vi 

uppbär alla ett antal olika roller i olika sammanhang i vår vardag. Sociala roller med 

tillhörande beteendemönster och förväntningar på beteenden är existerande i vårt samhälle 

och uppkomna i historiska, kulturella och sociala sammanhang. De sociala rollerna är 

dynamiska då de ständigt formas och omformas i samspel mellan människor på individ-, 

grupp- och samhällsnivå (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Det sker en till största del omedveten internalisering hos samhällsmedlemmen där det egna 

jaget införlivas med externa uppfattningar, värderingar och normer. Omgivningen och 

samhället har förväntningar och krav på hur vi ska bete oss i relation till vår livssituation. 

Dessa förväntningar kommer vi delvis göra till våra egna (Angelöw & Johnsson, 2000). En 

roll ses som summan av de normer som är tillskrivna en viss uppgift eller position (Aubert, 

1979). En roll kan delas upp i tre delar: positionen, rollen och rollbeteendet. Positionen 

innebär att individen erkänns vara något särskilt, att exempelvis ha en titel. Vetskapen om 

positionen medför förväntningar som innefattas i rollen. Rollbeteende innebär vad namnet 

tyder på, det beteende rollägaren visar.  Roller kan vidare betraktas som antingen tillskrivna 

eller förvärvade. Tillskrivna roller har vi tilldelats utan att själva ha påverkat det, exempelvis 
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så föds vi in i vårt kön och vår etnicitet. Förvärvade roller är däremot något vi själva aktivt 

valt att gå in i, exempelvis vår yrkesroll (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 

Varje roll medför också rollförväntningar, vilka är viktiga då de styr om rollinnehavaren 

värderas positivt eller negativt, det vill säga hur väl denne införlivar rollförväntningarna i 

rollbeteendet. Rollförväntningar tillhörande en viss roll kan vara antingen generella eller 

specifika. Vissa roller är mer specifika i det förväntade rollbeteende, såsom vår yrkesroll, 

vilken har olika krav utifrån bland annat regler. Vissa roller kan ha större inverkan på vårt 

beteende än andra och kan också påverka vilka andra roller vi intar. Rollförväntningarna kan 

också variera på så vis att det ibland kan finnas en samstämmig bild av vilka förväntningar en 

roll medför medan det i andra fall kan finnas många skilda åsikter om vilket beteende som 

förväntas av en viss roll (Angelöw & Jonsson, 2000). Rollkonflikter och rollförvirring kan 

vara en förklaring till ett visst beteende som uppstår hos en person. En intra-rollkonflikt 

uppenbarar sig då personen upplever motsägande förväntningar riktade mot dennes roll, vilket 

gör det omöjligt för denne att leva upp till förväntningarna. En rollförvirring uppkommer då 

en person försöker leva upp till dessa motstridiga förväntningar. Detta kan leda till att 

personen blir osäker på hur denne ska agera i sin roll (Payne, 2008).  

 

METOD 

Nedan redogörs studiens genomförande, metodval och resonemang. Vidare beskrivs hur 

information till studien införskaffats samt hur respondenterna valts ut. Denna del av studien 

beskriver även hur intervjuguiden konstruerats samt hur empirin införskaffats, bearbetats och 

analyserats. Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet tas upp följt av en etik- samt 

metoddiskussion. Metodavsnittet syftar till att ge läsaren en detaljerad beskrivning av studien 

och dess genomförande för att kunna följa undersökningens process och argumentation för att 

på så vis kunna acceptera resultaten och slutsatsen (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008). 

 

 

Val av metod 
Inom kvalitativ metod är det intervjupersonens upplevelse samt vad som är relevant och 

betydelsefullt för denne som är av intresse för undersökaren. Här arbetar undersökaren med 

intervjupersoners ord (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ metod används 

för att beskriva individer och fenomen i dess naturliga sammanhang (Holosko, 2010). Öppna 

intervjuer är vanliga inom kvalitativ metod vilka ger möjlighet till att citera 

intervjupersonernas känslor och tankar kring det fenomen som ska utforskas. Fenomenet 

undersökas ur ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005). Studien syftar till att undersöka 

bemötande av ungdomar som är placerade på HVB-hem samt deras rätt att komma till tals och 

påverka sin livssituation. En kvalitativ metod har valts då det är en djupgående förståelse ur 

personalens perspektiv som söks. Det är således personalens upplevelser och erfarenheter som 

är i fokus vilket motiverar valet av en kvalitativ metod.  

 

 

Litteratursökning 
Den litteratur som använts i denna studie har sökts på Örebro universitets bibliotekskatalog 

Libris med sökorden: HVB-hem, institution, bemötande, professionella relationer, etik, 

anknytningsteorin, rollteorin, barns rättigheter, mänskliga rättigheter, personal samt ungdom.  

För att se vilken litteratur som dominerar inom området och för att få anvisningar om vidare 

forskning har referenser i litteratur, artiklar och forskningar nyttjats. Studiens vetenskapliga 
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internationella artiklar är hämtade från Örebro universitets databaser Social services abstract 

och Summon på sökorden: Children’s rights, human rights, institutional care, institution, staff, 

youth, residential care, treatment samt professional relationship. Forskningar som sökts på 

ordet bemötande i kombination med barn och ungdomar på institution har inte gett något 

reslutat. Den forskning om bemötande som nyttjats har till största del berört relationen och 

alliansskapandet mellan professionella och klienter, men även till viss del mellan 

institutionsplacerade ungdomar och personal. Den forskning som använts gällande barns 

rättigheter på institution har behandlat  barn och ungdomars delaktighet och rätten att bli hörd. 

Rapporter och skrifter som använts i studien har hämtats från bland annat Socialstyrelsen och 

Barnombudsmannens webbsidor. Primärkällor har används i största möjliga mån. För att få 

grundläggande information om det undersökta HVB-hemmet har dess föreståndare delgivit 

dess verksamhetsbeskrivning. Då HVB-hemmet och dess personal ska behandlas med 

konfidentialitet har ett medvetet val gjorts om att inte referera till deras 

verksamhetsbeskrivning. 

 

 

Urval 
I studien har ett målinriktat urval gjorts. När intervjupersoner väljs ut efter antagandet att bäst 

kunna svara på de frågor som ska ställas sker ett målinriktat urval. Syftet med den typen av 

urval är inte slumpmässigt vilket medför att en generalisering till populationen inte kan ske 

(Bryman, 2011). Att i förtid veta hur många personer som behöver intervjuas är en svårighet 

för den kvalitativa forskaren. Målet är att uppnå en teoretisk mättnad för det valda 

problemområdet (Byman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). När intervjuer ska göras inför en 

C-uppsats är en rekommendation mellan fem och tio intervjuer för att hinna hantera det 

framkomna materialet på utsatt tid (Thomsson, 2002). De personer som studiens författare 

valt att intervjua är personal som arbetar på ett HVB-hem. På förfrågan blev studiens 

författare tilldelade fem intervjupersoner, varav fyra arbetade som miljöterapeuter med olika 

ansvarsområden ute i verksamheten samt en inom ledningen med föreståndarposition. På 

önskemål gavs även en kontakt med en före detta anställd som en pilotintervju utfördes på. 

Intervjupersonerna har olika lång erfarenhet från arbetsplatsen, allt mellan ett och arton år och 

medelåldern är 40 år. En av intervjupersonerna var man och resterande kvinnor. Då studien 

inte avser att granska ett genusperspektiv har ingen vikt lagts vid könsfördelningen bland den 

intervjuade personalen.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka bemötande av ungdomar som är placerade på HVB-

hem samt deras rätt att komma till tals och påverka sin livssituation. Detta har undersökts från 

personals perspektiv. För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar var det relevant att 

intervjua just personal som arbetar på ett HVB-hem. Då olika behandlingshem kan skilja sig 

struktur- och metodmässigt koncentrerar sig denna studie på ett och samma HVB-hem. När 

intervjupersonerna benämns som ”personalen” under rubrikerna resultat och analys samt 

slutdiskussion åsyftas samtliga intervjupersoner. Om en enskild intervjuperson åsyftas 

benämns denne som ”intervjupersonen”.   

 

 

Konstruktion av intervjuguide 
Vad som är avgörande vid konstruktionen av en intervjuguide är att frågorna som ställs ger 

undersökaren möjlighet att insamla information om intervjupersonernas upplevelser av det 

fenomen som studeras. De frågor som ställs till intervjupersonerna ska inkludera de områden 

studien berör, men från den intervjuades perspektiv (Bryman, 2011). För att besvara de 

analytiska frågorna som finns i en studies syfte och frågeställningar bör undersökaren bryta 
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ner de större frågorna till enklare frågor som intervjupersonerna kan koppla till sin vardagliga 

situation. Frågorna som ställs rör intervjupersonens egna upplevelser, tankar och åsikter. 

Detta används som underlag för att söka svar på studiens analytiska frågor (Thomsson, 2002). 

Denna studie innefattar två teman, vilka är bemötande samt barns rättigheter utifrån artikel 12 

i barnkonventionen. Det är relevant att strukturera intervjuguiden utifrån dessa teman för att 

få en god följd på frågorna, även om undersökaren samtidigt ska kunna ändra ordningsföljden 

om så behövs. När intervjufrågorna konstrueras bör de inte göras för specifika för att ge 

utrymme för intervjupersonernas egna uppfattningar och tolkningar av vad som anses viktigt 

(Bryman, 2011). Med den anledningen formulerades studiens intervjufrågor som öppna och 

generella, för att på så vis inte gå miste om relevant empiri. Frågorna i intervjuguiden bygger 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Studiens intervjuguide inleddes med frågor som 

innehöll generell bakgrundsinformation vilket enligt Bryman (2011) görs för att lättare kunna 

sätta in intervjupersonens svar i en kontext. De följande frågorna berörde studiens 

huvudteman. Intervjuguiden bifogas i slutet av arbetet som bilaga 1.  

 

 

Tillvägagångssätt  
En kontakt etablerades med föreståndaren på det aktuella HVB-hemmet via telefon för att 

introducera studiens ämne. Ett informationsblad gällande studiens syfte skickade via e-post 

tillsammans med önskemål om att få spela in intervjuerna, hur många de skulle vara, 

beräknad tid för dem, information om att deltagandet var frivilligt samt att intervjupersonerna 

skulle avidentifieras i största möjliga mån. Vidare fördes kontakt via e-post och telefon för 

inbokning av kommande intervjuer. För att praktisera intervjuguiden gjordes en pilotstudie 

med en testperson som tidigare arbetat på HVB-hemmet. Att göra en pilotintervju innan de 

riktiga intervjuerna ska ske kan vara relevant för att få känna på ämnet och för att veta vilka 

frågor som eventuellt behöver justeras (Thomsson, 2002). Det medförde att några av 

intervjufrågorna korrigerades eller togs bort ur intervjuguiden. 

 

Intervjufrågorna sändes via e-post i förväg för att intervjupersonerna skulle få möjlighet till att 

förbereda sig inför intervjuerna. Samtliga intervjupersoner uppgav att de gått igenom frågorna 

för att få en bild av vad intervjun skulle handla om. Inför samtliga intervjuer informerades 

intervjupersonerna muntligt om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick 

avbryta, eller välja att inte svara på vissa frågor. En förfrågan gjordes även innan intervjuns 

start om samtycke till att spela in intervjun, vilket förelåg i samtliga fall. Att spela in en 

intervju är fördelaktigt för att kunna uppmärksamma och följa intervjupersonen med 

engagemang utan att behöva fokusera på att anteckna (Bryman, 2011). Dock har denna studie 

två författare vilket gav möjlighet till att både kunna anteckna och observera parallellt.  

 

Semistrukturerade intervjuer har nyttjats i denna studie där Bryman (2011) menar att 

undersökaren använder sig av en tematiserad intervjuguide som används som bas vid 

intervjutillfället. Utmärkande för denna intervjuform är att frågorna inte behöver ställas i den 

ordning som guiden utgör. Ytterligare frågor som uppkommer från intervjupersonernas svar 

kan med fördel ställas vid intervjutillfället för att utvidga empirin (a.a.). Intervjuerna skedde 

utspritt under cirka två veckors tid och varje intervju varade i 60 – 90 minuter. Samtliga 

intervjuer transkriberades snarast efter att de genomförts. Ett övervägande gjordes om den 

transkriberade texten skulle delges till intervjupersonerna eller inte. Detta kallas enligt 

Bryman (2011) för respondentvalidering och sker genom att göra en återkoppling till 

intervjupersonerna för att kontrollera om undersökarens tolkningar av intervjuerna är riktiga. 

Valet gjordes att inte delge texten då den i många fall är osammanhängande och kan upplevas 

förvirrad och rörig vilket kan tolkas negativt av intervjupersonerna (Thomsson, 2002).  
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Databearbetning och analysmetod 
En gren i de empirinära ansatserna är fenomenografin vars fokus är att utforska uppfattningar. 

Syftet med analysen inom denna anda är att tolka hur människor uppfattar fenomen av olika 

slag. En person resonerar och agerar utifrån sin uppfattning och genom detta skapas 

omvärlden. Inom fenomenografin arbetar forskaren med öppna intervjuer där 

intervjupersonen beskriver sin egen uppfattning om det valda forskningsfenomenet (Patel & 

Davidsson, 2003). En fenomenografisk ansats ligger till grund för denna studie vars syfte är 

att undersöka bemötande av ungdomar som är placerade på HVB-hem samt deras rätt att 

komma till tals och påverka sin livssituation. Detta har undersökts från personals perspektiv. 

Då bemötandet anses påverka huruvida personalen tillgodoser barns rättigheter är det 

studerade fenomenet således bemötande. 

 

Det finns inte några tydliga eller enkla metodregler för hur en kvalitativ analys ska gå till. En 

viktig princip att ta i beaktning är dock att undersökaren hittar ett sätt att fokusera analysen på 

vissa specifika områden eller teman (Larsson, 2005). Analysen inom fenomenografin sker 

genom att söka efter en helhet i empirin följt av att uppmärksamma likheter och olikheter 

mellan de olika intervjuerna. Därefter delas uppfattningarna in i olika kategorier för att sedan 

kunna studera mönstret i dessa. Slutligen organiseras kategorierna i relation till varandra 

(Patel & Davidsson, 2003). Efter att alla intervjuer var transkriberade lästes de igenom för att 

få en helhetssyn av det insamlade materialet. Därefter delades empirin upp utifrån studiens 

huvudteman, vilka är bemötande samt barns rättigheter, utifrån artikel 12 i barnkonventionen. 

Vidare tematiserades studiens resultat och analys i underliggande teman som vuxit fram under 

databearbetningen. Utifrån intervjuerna utlästes även likheter och skillnader i 

intervjupersonernas uttalanden och så kallade meningsbärande enheter framhävdes i löpande 

text eller i citat. Utöver detta kompletteras analysen med meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att återge det som intervjupersonen har sagt på ett mer 

kortfattat sätt genom sammanfattande omformuleringar (Larsson, 2005; Kvale & Brinkmann, 

2009). Då studien förfogade över ett omfattande material användes meningskoncentrering för 

att reducera materialet till mer sammanfattande beskrivningar. 

 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Om en studie genomförs mer än en gång och resultaten blir desamma innebär detta en hög 

reliabilitet. Att upprepa en studie kan vara svårt inom den kvalitativa metoden då de miljöer 

som studeras ofta förändras under tid (Bryman, 2011). Denna studie har undersökt personals 

upplevelser av sitt bemötande mot ungdomar på ett HVB-hem, samt hur de anser sig lyssna på 

ungdomarna och göra dem delaktiga. Om någon annan undersökare vill genomföra en 

liknande studie skulle den troligtvis ge annorlunda resultat då de personer som innefattats i 

studien är anonymiserade och deras svar sannolikt skiljer sig mot andra intervjupersoners. Om 

dock samma intervjupersoner skulle intervjuas än en gång handlar reliabiliteten om hur 

tillförlitliga intervjupersonernas svar är, om de ger samma svar som vid första intervjutillfället 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då en människa inte behöver hålla fast vid samma empiri livet 

ut syftar inte fenomenografin till att skapa en definitiv slutsats (Patel & Davidsson, 2003). De 

intervjuade personerna kan komma att ändra sina svar, dessutom kan det antas att institutioner 

inrättar förändringar över tid inom verksamheten för att utvecklas till det bättre. Om någon 

vill göra om denna studie och förändringar skett på HVB-hemmet kan det medföra att den nya 

studiens resultat skiljer sig från denna. Om det är mer än en undersökare i en studie och dessa 

kommer överens om hur tolkningen av empirin ska gå tillväga förhöjs reliabiliteten (Bryman, 

2011). I denna studie är vi två författare och under arbetets gång har vi arbetat tillsammans i 

varje moment för att tolka och analysera studiens resultat. När en studie utförs menar Kvale 
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och Brinkmann (2009) att det utav undersökarna är önskvärt att förhöja reliabiliteten i denna. 

Då en kvalitativ studie syftar till att utforska människors subjektiva upplevelser av ett 

fenomen kan dock en alltför stram reliabilitet motverka det kvalitativa syftet. En för stark 

betoning på reliabiliteten kan begränsa kreativiteten som utgör en del av den kvalitativa 

studien. En kvalitativ studie utgörs av undersökarens tolkningar av intervjupersonernas svar 

(a.a.). Därav anses att en kreativitet är nödvändig och reliabiliteten är därav inte av en alltför 

betydande karaktär i denna studie.  

 

När en studie uppfyller de kriterier den säger sig ha, eller undersöker det den avser att 

undersöka, är den valid. Med valid menas att en studie är välgrundad, hållbar och giltig. 

(Thomsson, 2002). Validiteten mäts inte enbart i den färdigställda studien, utan genomsyrar 

hela processen (Kvale & Brinkmann, 2009). Huruvida valideringen blir hög eller ej beror 

bland annat på undersökarens förmåga att ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. 

Upplevs studiens resultat som välgrundade sägs den ha hög validitet (Thomsson, 2002). 

Validitet rör främst mätningar av olika slag, och därav är den inte av särskilt stor relevans för 

kvalitativa studier (Bryman, 2011). Dock utfördes en pilotstudie i syfte att forma en god 

intervjuguide vilken gav ett bra underlag för att besvara studiens syfte och frågeställningar 

och på så vis stärka validiteten.  

 

Med generaliserbarhet menas att resultat som framkommit vid studium av en viss situation 

eller grupp även gäller för andra grupper och situationer än den eller de som varit föremål för 

undersökningen. I och med det bör en bra studie kunna generaliseras. Dock finns det 

svårigheter att generalisera kvalitativa studier då olika grupper eller situationer ofta inte går 

att jämföra. Ur ett kunskapsteoretiskt synsätt kan generaliseringsbegreppet bli missvisande 

som bedömningsgrund för god forskning då sanning inte handlar om att bevisa saker, utan 

istället att nå en god förståelse (Thomsson, 2002). När intervjupersoner väljs ut för att passa 

en viss studies syfte kan inte resultatet överföras till en population i stort, alltså inte 

generaliseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna studies resultat härleds från personal på ett 

HVB-hem, vilket inte öppnar upp möjligheten till generalisering till andra populationer då 

studien riktar sig till just personal på ett specifikt HVB-hem. Dock torde resultatet i viss mån 

kunna överföras på andra HVB-hem som arbetar utefter likande ramar samt struktur och med 

samma målgrupp.  

 

 

Etiska överväganden  
När en kvalitativ studie utförs bör undersökaren betänka de etiska frågor som rör privat 

information som hämtas från den enskilde individen. Det finns då vissa etiska riktlinjer att 

följa (Larsson, 2005). Några etiska huvudprinciper som ska beaktas är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

undersökaren muntligen eller skriftligen ska informera intervjupersonen om studiens syfte och 

hur genomförandet kommer att gå till i stora drag. Vidare ska information ges om att 

deltagandet är frivilligt och hur de insamlade uppgifterna kommer att behandlas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information har delgetts intervjupersonerna dels skriftligt via 

ett informationsbrev och dels muntligt vid intervjutillfället. Samtyckeskravet innefattas av att 

undersökaren inhämtar samtycke från intervjupersonerna. Det ska tydligt framgå att 

deltagandet är frivilligt och att intervjupersonen avgör under vilka omständigheter dennes 

medverkan ska ske. Medverkan ska när som helst kunna avbrytas utan att den enskilde 

drabbas av följaktiga konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). Ett önskemål fanns om att få 

intervjua fem anställda på ett HVB-hem. Efter önskemålet tilldelades dessa intervjupersoner. 

Hur förfarandet gick till saknas kunskap om, däremot har intervjupersonerna sagt att de själva 
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valt att medverka i studien. Studiens författare har informerat om att deltagandet är frivilligt 

och att intervjupersonerna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst både i utskicket av 

informationsbrevet samt vid intervjutillfället. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

innebär att alla insamlade uppgifter ska hanteras med största möjliga konfidentialitet, vilket 

innebär att enskildas identitet inte får röjas. Varken namn eller detaljerad information som kan 

uppenbara den enskildes identitet ska finnas i studien. Förekommer en risk att enskildas 

identitet oavsiktligt kan avslöjas ska studiens empiriska värde vägas mot eventuell skada den 

enskilde kan drabbas av (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjupersoner har informerats om att 

deras uppgifter kommer att behandlas med varsamhet samt att deras identiteter inte kommer 

att röjas. Föreståndaren har emellertid gett sitt samtycke till att i studien särskiljas från de 

övriga intervjupersonerna. Namn och geografisk plats för HVB-hemmet nämns inte, trots 

detta kan tänkas att HVB-hemmet kan identifieras med vissa förkunskaper. En övervägning 

har gjorts där vissa utmärkande uppgifter om HVB-hemmet har bedömts som nödvändiga att 

beskriva för att förstå verksamheten i sitt sammanhang. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, 

uppfylls genom att insamlade uppgifter om enskilda individer inte får användas till något 

annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har all 

insamlad data raderats från samtliga lagringsmedia efter att materialet sammanställts i studien.  

 

 

Metoddiskussion 
Det har under studiens gång påträffats svårigheter gällande begreppet bemötande vid sökandet 

av internationell forskning då studiens författare inte funnit en engelsk översättning med 

likvärdig innebörd. Överlag har begreppet bemötande, som varit studiens genomgående tema, 

varit ett svårdefinierat fenomen. Det finns flera olika sätt att definiera begreppet bemötande. 

Dock har en egen definition framställts för att på så vis ge läsaren en bild redan i studiens 

begynnelse om vad ett bemötande innefattar i denna studie. Huruvida ungdomar på HVB-hem 

får sina rättigheter tillgodosedda beror, enligt författarnas tolkning, på personalens bemötande 

gentemot dem. Huruvida barns rättigheter tillgodoses har därav ansetts vara en viktig del av 

bemötandet av ungdomar på HVB-hem. För att avgränsa studien har fokus lagts på barns 

rättigheter i enighet med artikel 12 i barnkonventionen. Det resultat som framkommit skulle 

troligtvis styrkts om fler intervjuer gjorts. Dock gjordes ett val att begränsa antalet intervjuer 

för att hanteringen av dessa skulle rymmas inom den tidsram författarna hade till sitt 

förfogande. Studiens validitet hade troligen stärkts om även observationer utförts på HVB-

hemmet samt om intervjuer utförts med ungdomarna som bor där.  Då studiens författare inte 

besitter samma förståelse och förkunskaper som personalen på HVB-hemmet skulle detta 

kunna innebära att analyserna i denna studie skulle tolkas annorlunda av intervjupersonerna. 

Dessa skulle eventuellt se analyserna från en annan synvinkel då de besitter mer kunskap om 

sin verksamhet och sitt arbetssätt. Studiens författare kan dock uppmärksamma företeelser 

som personalen kan gå miste om då de befinner sig i verksamheten dagligen.   

 

RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Inledningsvis läggs fokus på hur 

personalen anser sig bemöta ungdomarna på HVB-hemmet. Därefter presenteras hur 

personalen anser sig tillgodose ungdomarnas rätt att komma till tals och påverka sin egen 

livssituation i enighet med artikel 12 i barnkonventionen. I denna studie antas tillgodoseendet 

av barns rättigheter på HVB-hem bero på personalens bemötande gentemot ungdomarna. 

Barns rättigheter har därav ansetts vara en viktig del av bemötandet av ungdomar på HVB-



21 

 

hem. Resultatet har analyserats med hjälp av tidigare forskning, anknytningsteorin och 

rollteorin. 

 

 

Bemötande på HVB-hemmet 
HVB-hemmets personal uttrycker att ett bemötande för dem är ett stort begrepp som 

innefattar många aspekter. ”Jag tycker det är väldigt vitt och brett och svårdefinierat” 

(Intervjuperson B). Personalen beskriver att det är all interaktion som sker mellan människor, 

att det är ett gensvar på någons uttryck eller sätt att agera. ”Allt man gör tillsammans är ju ett 

slags bemötande, hur man rör sig, om man sätter sig bredvid eller mitt emot. Ja, det är ju jätte, 

jättemycket” (Intervjuperson D). Bemötandet kan enligt personalen vara bra eller dåligt och 

innefattar allt från hur personer ser ut, vilket tonfall de har, hur de pratar med ungdomarna, 

vad de har för uppfattningar om saker och ting till hur närvarande de är i mötet. Bemötande 

beskrivs av personalen på olika sätt och det tycks inte finnas en gemensam definition av vad 

begreppet innefattar på deras arbetsplats. Personalen är dock enig om att de bemöter, eller 

försöker bemöta, ungdomarna med respekt. Personalen anser att hela personalgruppen har ett 

bra förhållningssätt och bemötande gentemot ungdomarna. En intervjuperson uttrycker sin 

åsikt om personalgruppens bemötande gentemot ungdomarna: "Skitbra, jätte, jättebra. Jag 

tycker faktiskt vi är jätteduktiga. Alla har ett genuint intresse för våra ungdomar med en 

värme" (Intervjuperson D). Personalen menar att bemötandet kan skilja sig åt för olika 

ungdomar då alla är olika individer och att de försöker ta hänsyn till varje enskild individs 

livssituation. Ett uttalande skiljer sig från övrig personal gällande att bemöta ungdomarna. I 

detta uttrycks en svårighet med att införliva tanken om ett bra bemötande i praktiken: 

 
Jag kan ju säga att jag tycker att jag bemöter ungdomarna bra och att jag tycker att jag bemöter 

dem lika eller utifrån där de befinner sig. Men det vet jag ju att jag inte gör, för jag har ju 

massa förförståelse och är internaliserad med en massa saker (Intervjuperson B).  

 

Personalen säger sig ha, eller försöka ha, ett gott bemötande gentemot ungdomarna på HVB-

hemmet. Det intervjupersonen uttrycker i föregående citat kan dock tolkas som att det kan 

vara lätt att ha en god vision, men att det kan vara svårt att införliva den i praktiken. För att 

underlätta ett positivt bemötande tänker personalen att det bör finnas ett genuint intresse för 

ungdomarna för att lära sig om vad som kan hjälpa dem framåt. Även Hill (2005) menar att 

det är centralt att behandlaren visar ett äkta intresse för klienten och dess problematik för att 

denne ska känna ett förtroende för behandlaren. Behandlaren ska visa klienten medkänsla och 

påvisa att en utveckling är möjlig (a.a.). En intervjuperson påvisar vikten av att vara nyfiken 

på ungdomen och dess bakgrund: ”Att vara nyfiken tror jag på och att ta reda på vem det är 

man möter och hur det kommer sig att han eller hon har hamnat här” (Intervjuperson D). 

HVB-hemmets föreståndare menar vidare att det är betydande att vara närvarande i arbetet 

med ungdomarna och lyssna på dem. Det är även av vikt att hålla de löften som ges för att 

vara en tydlig vuxen. Personalen uppvisar en samstämmighet om vad som är viktigt i ett bra 

bemötande av placerade ungdomar. Om personalen i praktiken kan agera i enighet med detta 

är det tänkbart att de också bemöter ungdomarna på ett bra och värdigt sätt. Däremot har 

empirin inte kunnat påvisa hur personalen införlivar det goda bemötandet i praktiken med 

ungdomarna.  

 
 

Relationen i ett anknytningsperspektiv  
Personalen menar att deras bemötande påverkas av ungdomens bakgrund, då de har en 

psykodynamisk grundsyn där ungdomen ses som ett resultat av sin bakgrund. Detta 

exemplifieras i nedanstående citat:  
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…det är ju den bakgrund eller historia ungdomen har som har skapat den här ungdomen. Har 

vi då en ungdom som har varit utsatt för en hel drös med övergrepp så skulle det kunna 

påverka mig att jag blir lite avvaktande i början (HVB-hemmets föreståndare).  

 

Personalen menar att alla ungdomar har en historia och en anledning till varför de är placerade 

vilket ger dem olika uppdrag för varje enskild ungdom. Bemötandet beror således på 

uppdraget. Dock menar de att bemötandet aldrig får präglas av någonting annat än respekt. 

Inom anknytningsteorin menar Karlsson (2008) att en människas beteende grundas i 

erfarenheter av tidiga relationer. Personalen menar att det är viktigt att ha förståelse för att 

ungdomarna inte gör saker av illvilja utan att det finns en bakomliggande orsak till deras 

beteende. En sådan förståelse underlättar för personalen att bemöta ungdomarna på ett bra 

sätt. Personalen på HVB-hemmet menar att de ska vara tydliga, trygga vuxna, vilket de anser 

är deras huvudsakliga uppgift. De ska arbeta för att skapa trovärdiga relationer som ska hålla 

över tid, detta då många av ungdomarna växt upp utan fungerande relationer och har svårt att 

lita på vuxna. För att vara en trygg vuxen kan det därmed uttydas att en relation måste finnas 

och att denna är beroende av vilket bemötande personalen ger ungdomarna. HVB-hemmets 

personal förklarar att de arbetar med ungdomar i åldrarna 15-19 år med social problematik. En 

intervjuperson uttrycker att många av ungdomarna på HVB-hemmet har en tidigt störd 

anknytning: ”Rätt ofta bedömer man att de här ungdomarna är tidigt störda. De har ju 

anknytningsproblematik och brister sedan sitt tidigare liv” (Intervjuperson D). En störd 

anknytning kan enligt Karlsson (2008) utvecklas av att föräldrarna inte tillgodosett barnets 

behov. Vissa av ungdomarna på HVB-hemmet kan antas sakna ett nödvändigt stöd från sina 

föräldrar och eventuellt en tillgänglighet till dem. Personalen menar till exempel att vissa 

LVU-placerade ungdomar inte får ha kontakt med sina föräldrar. Utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv är anknytningen av betydelse genom hela livet (Crain, 2011). 

Även tonåringar är beroende av att sina anknytningsobjekt, oftast föräldrarna, alltid finns 

tillgängliga, om än inte fysiskt (Andersson m.fl., 2002). Personalen på HVB-hemmet kan i 

detta sammanhang bli ett substitut för den bristande funktion föräldrarna kan ha haft under 

ungdomarnas uppväxt och i deras nuvarande situation. De ska således stå för den trygghet 

många av ungdomarna saknar. Uppnås en god och nära relation till ungdomarna skulle det 

däremot kunna utgöra en risk att personalen anknytningsteoretiskt sett knyter an till 

ungdomarna och känslomässigt övertar föräldrarollen. Detta skulle kunna leda till att 

personalen frångår sin professionalitet då denne skulle kunna svara upp som förälder istället 

för behandlare.  

 

Personalen menar att de alla måste vara förutsägbara och pålitliga för ungdomarna. Enligt Hill 

(2005) måste relationer inom miljöterapeutisk behandling vara kontinuerliga för att ungdomar 

ska våga visa förtroende för personalen. Vid situationer där HVB-personal slutar avbryts den 

kontinuitet forskningen beskriver är viktig, vilket då med sannolikhet påverkar ungdomarnas 

förtroende för personalen. HVB-hemmet har enligt personalen haft en väldigt liten 

personalomsättning över tid. Däremot har det varit en större omsättning de senaste två åren än 

vad de är vana vid. För att undvika sköra relationer menar personalen att det är betydelsefullt 

att ungdomarna har flera viktiga vuxna omkring sig, då det kan uppstå en svår situation för 

ungdomarna om en någon försvinner. ”…blir det hoppigt i personalgruppen så är det klart att 

det påverkar ungdomarna. Jag tror det är jätteviktigt med en stabil personalgrupp som finns 

kvar över tid” (Intervjuperson A). En intervjuperson förklarar att de försöker förbereda 

ungdomarna i god tid om det finns möjlighet då någon ska sluta. Dock finns det situationer 

som inte går att förbereda ungdomarna på, bland annat om någon ur personalgruppen blir 

sjukskriven. Enligt anknytningsteorin är människor, oavsett ålder, alltid i behov av stöd och 

trygghet från andra och därför kan separationer och förluster orsaka smärta även för vuxna 
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(Crain, 2011). Anknytningsteoretiskt sett kan det därmed tänkas utgöra en svår situation även 

för personalen om en arbetskollega slutar: 
 

Det är jättestort om en slutar om året, för det är vi inte vana vid. Om timvikarierna slutar om 

de får andra jobb är ju skitjobbigt, för det blir ju någon slags kontinuitet för vi jobbar ihop 

oss… man får försöka modellera om vem som ska ta vilken roll i personalgruppen 

(Intervjuperson D).  

 

Det intervjupersonen beskriver i ovanstående citat kan även tolkas som att stabiliteten i 

personalgruppen försvagas när en kollega slutar. Den kontinuitet arbetsgruppen tidigare haft 

bryts och det kan tänkas utgöra en situation som under en tid blir ostrukturerad både praktiskt 

och emotionellt för personalen och för ungdomarna. Det kan då tänkas försvåra för personalen 

att vara en trygg vuxen för ungdomen och att påvisa för denne att relationer kan hålla över tid. 

Enligt anknytningsteorin skapar varje individ en inre arbetsmodell som grundar sig i 

erfarenheter av tidigare relationer (Payne, 2008). Arbetsmodellen blir en mall för hur samspel 

med andra fungerar (Karlsson, 2008). Personalen beskriver att ungdomarna är vana vid 

avbrott i relationer. Om personalen inte kan upprätthålla trovärdiga och varande relationer 

bekräftas ungdomarnas inre arbetsmodell vilket i sin tur försvårar för ungdomarna att skapa 

förtroende för personalen. Därmed blir det även svårt att bygga en trovärdig relation dem 

emellan. Personalen kan arbeta för att upprätthålla en god relation med ungdomarna, men då 

situationer där någon slutar är ofrånkomliga kommer dessa ständigt att utgöra en störning i 

relationen ungdomarna och personalen emellan. Föreståndaren menar att omsättningen som 

sker i deras personalgrupp är svår att styra över. Däremot menar en intervjuperson att 

personalen försöker förbereda ungdomarna inför en omsättning i den mån de kan. Syftet med 

det är att minimera en jobbig situation för ungdomarna och att inte påverka förtroendet 

negativt. En annan intervjuperson menar att separationer av det slaget ändå utgör en del av 

livet och därför kan det också innebära en realitetsanpassning för ungdomarna. Då en 

personalomsättning är ofrånkomlig är det personalens sätt att hantera avgångar som blir 

relevant. 

 

 

Relationens inverkan på bemötandet 
Personalen menar att bemötandet till stor del påverkas av vilken relation de har till 

ungdomarna. En intervjuperson menar att denne har olika relationer med alla ungdomar. 

Relationen med en ungdom som bott på HVB-hemmet under flera år kan exempelvis skilja 

sig från relationen till en nyinskriven ungdom. Om en ny ungdom skrivs in på HVB-hemmet 

är personalen mer avvaktande i bemötandet mot denne för att på så vis ge ungdomen utrymme 

för att anpassa sig till den nya situationen som råder.  

 
Från början när en ungdom kommer hit som är helt ny, så är bemötandet ganska avvaktande. 

Man finns där, man är tillgänglig om de vill, vi försöker att inte nästla oss in eller gå på för 

fort utan då är man lite mer avvaktande i bemötandet. Tillgänglig såklart, men lite mer 

avvaktande (Intervjuperson C).  

 

Det har enligt Florsheim m.fl. (2000) visat sig att ungdomar är svåra att få engagerade i den 

terapeutiska processen i början av en behandling då de oftast inte är inställda på att ändra sitt 

beteende. En intervjuperson tror att det är omöjligt att bygga en relation utan ett bra 

bemötande: ”…det är centralt för att komma någon vart, att kunna bygga en relation… om de 

inte känner sig respekterade kommer de inte låta oss komma dem nära och det är vi beroende 

av för att komma någon vart i jobbet” (Intervjuperson A). Om klienten känner sig respekterad 

och upplever ett engagemang från personalen menar Hill (2005) att ett förtroende till denne 
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kan byggas upp. Detta menar även HVB-hemmets föreståndare som uttrycker att om 

ungdomarna inte blir lyssnade till skapas det inte något förtroende för personalen och den 

nödvändiga alliansen uteblir. En arbetsallians har definierats som en samverkande relation där 

emotionella och kognitiva band knyts mellan klienten och dess behandlare för att underlätta 

förekomsten av positiva psykologiska förändringar (Karver, m. fl., 2008; Florsheim, m.fl., 

2000). Utan denna allians menar föreståndaren vidare att arbetet inte kan utföras. För att 

ungdomarna ska utvecklas gynnsamt på HVB-hemmet måste de känna sig respekterade av 

och känna tillit till personalen. Det förväntas vara behandlaren och dennes sätt att vara på som 

påverkar hur pass engagerad ungdomen blir i sin behandling samt hur arbetsalliansen 

utvecklas (Karver, m.fl., 2008). Detta kan innebära att personalens sätt att hantera nyinskriva 

ungdomar skulle kunna påverka ungdomarnas engagemang i behandlingen och på så vis även 

alliansens utveckling. Om personalen agerar avvaktande kan det tänkas utgöra en risk att 

ungdomarna inte upplever det genuina intresse som personalen beskriver sig behöva ha för att 

bemöta ungdomarna bra. Detta skulle i sin tur kunna innebära att bemötandet inte blir så bra 

som personalen önskar. Däremot kan deras sätt att vara på, det vill säga avvaktande men ändå 

tillgängliga, ses från ett annat perspektiv. Det kan tänkas upplevas respektfullt av ungdomarna 

och därmed vara gynnande för alliansutvecklingen.   

 

 

Rollens påverkan på bemötandet 
Personalen på HVB-hemmet beskriver sig själva som miljöterapeuter vilket rollteoretiskt sett 

kan ses som en yrkesroll. ”Jag är ju terapeut i mitt jobb, miljöterapeut… det innebär att man 

behöver vara väldigt fyrkantig och hålla de strukturer som finns” (Intervjuperson C). Angelöw 

och Jonsson (2000) menar att inom den strukturella rollteorin har vissa roller, exempelvis 

yrkesrollen, specifika förväntade rollbeteenden. Yrkesrollen har olika krav på sig utifrån 

bland annat olika regler.  Den yrkesroll personalen har på HVB-hemmet medför, rollteoretiskt 

sett, att personalen ska agera utifrån de yrkesmässiga krav som finns på dem utifrån bland 

annat regler, strukturer och teorier. På så vis kan det även tolkas att personalens yrkesroll 

påverkar deras bemötande. Personalen beskriver att deras bemötande av ungdomarna grundar 

sig i en viss teoretisk utgångspunkt och att deras roll är att göra det bästa möjliga för att 

främja ungdomarnas utveckling. En intervjuperson menar att deras bemötande påverkas av 

den roll de har i arbetet: 

 
 …om någon skulle skrika och härja så bemöter ju jag det här på ett annat sätt än vad jag som 

privatperson skulle göra ute om någon kom fram och skrek och härjade på mig på gatan. Så att 

det handlar mycket om den rollen jag är i på jobbet (Intervjuperson B).  

 

Samma intervjuperson förklarar att personalen bör vara neutral på HVB-hemmet för att 

ungdomarna ska kunna klä dem i de egenskaper de behöver. Personalen menar att relationer 

ständigt skapas på HVB-hemmet och att dessa kan vara av olika karaktär. Hill (2005) menar 

att just eftersom olika relationer ska etableras på institution kommer de att skilja sig åt 

karaktärsmässigt vilket kan komplicera behandlingsrelationerna. Enligt en intervjuperson kan 

personalen exempelvis antingen bli en trygg person för en ungdom, eller gränssättaren för en 

annan: 

 
…man kanske blir svart eller vit beroende på vad de lägger för saker i oss… man kan bli svart 

ett tag, alla hatar en, alla ungdomar går emot en samtidigt, då är det ju känslosamt. Man går till 

jobbet och det är jävligt jobbigt… man kan bli vit, det är jättesvårt att hantera det, att alla 

tycker att man är den bästa. Man ska ju inte bara kroka arm och ha det härligt, för det blir ju 

ingen utveckling av det (Intervjuperson C).  
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Enligt den strukturella rollteorin ses sociala roller som dynamiska då de ständigt formas i 

samspel mellan människor. Roller medför rollförväntningar och hur väl rollinnehavaren 

införlivar dessa förväntningar styr huruvida denne värderas positivt eller negativt (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Enligt denna teori kan det uttydas att personalens roll som miljöterapeut 

ständigt formas i det samspel som sker med ungdomarna. Det kan tolkas att personalen låter 

sig formas utifrån ungdomarnas egna behov, att de låter sig bli ”svarta” eller ”vita”. Vilka 

förväntningar ungdomarna har på personalen och hur väl de lever upp till dessa kan vara 

avgörande för hur ungdomen uppfattar personalen, exempelvis som ”svart” eller ”vit”, vilket 

intervjupersonen beskriver ovan.  

 

Gharabaghi och Phelan (2011) menar att personalen behöver vara konsekvent i 

förhållningssättet mot ungdomarna så att dessa inte favoriserar viss personal då det kan orsaka 

obalans i personalgruppen. HVB-hemmets föreståndare beskriver att det riskerar att ske en 

”splitting” i personalgruppen om ungdomarna delar upp personalen i ”svart” eller ”vitt”, 

vilket kan medföra att viss personal inte står ut med en ungdom medan andra gör det mer. 

Detta skulle kunna utgöra en risk att personalen kommer ifrån det konsekventa 

förhållningssätt som ska genomsyra deras arbete. Personalens roll som miljöterapeuter 

innefattas av yrkesmässiga förväntningar att de ska hålla en struktur och kontinuitet, samtidigt 

som en intervjuperson menar att de ska vara formbara utefter ungdomarnas behov. Dessa kan 

tyckas utgöra motstridiga förväntningar. Rollteoretiskt sett menar Payne (2008) att det kan 

uppstå en intra-rollkonflikt hos en person om denne upplever motsägande förväntningar 

riktade mot sin roll. Det kan därmed tolkas att det kan uppstå en intra-rollkonflikt hos 

personalen och deras roll som miljöterapeuter. Detta kan leda till svårigheter för personalen 

att leva upp till de förväntningar som riktas mot dem. Enligt Payne (2008) kan det inom 

rollteorin även uppstå en rollförvirring om personen uppfattar att denne inte kan leva upp till 

de motstridiga förväntningar som finns, vilket kan leda till att personen blir osäker på hur 

denne ska agera. Personalen menar att deras bemötande påverkas av rollen som miljöterapeut. 

Finns det motstridiga förväntningar på denna roll kan det innebära en risk att personalen får 

svårigheter med att leva upp till dessa. På så vis torde det även innebära att bemötandet kan 

bli inkonsekvent vilket motsäger deras tanke om att vara den tydliga, trygga vuxna de 

uttrycker att de ska vara. Föreståndaren har dock en uppgift att härbärgera och vägleda 

personalen. Det kan även tänkas vara föreståndarens uppgift om en intra-rollkonflikt eller 

rollförvirring skulle ske.  Huruvida föreståndaren lyckas med att hjälpa personalen ur detta 

skulle kunna avgöra hur de kommer att bemöta ungdomarna.  

 

 

Relationsskapande genom tydlighet 
Genom att erbjuda trygga relationer och tillrättalägga miljön menar personalen att det 

möjliggör för ungdomarna att arbeta på sin egen utveckling. Personalen menar att det är 

viktigt att kunna stå för de strukturer som finns på HVB-hemmet.  
 

Man måste ha liksom ordning och fyrkantighet runt omkring sig om man ska kunna jobba med 

det här kaoset här inne, så det handlar mycket om att stå för tydlighet och trygghet… Det 

handlar om att vara professionell tänker jag, alla möten med ungdomarna. Vi är inte här för att 

bara vara med ungdomar eller så, utan det är ett tänk med vad man säger, vad man har för 

planering och vad vi har för mål för att den här ungdomen ska få ett bättre liv (Intervjuperson 

C). 

 

Det är angeläget att personalen kan erbjuda en struktur som upplevs som trovärdig av 

ungdomarna för att goda relationer ska kunna utvecklas dem emellan. Personalen uttrycker att 

de inte tror att ungdomarna förstår miljöterapins struktur. ”Det här med miljöterapin är väl 
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inte alla gånger helt klart för dem vad syftet är med det. De ser det ju mycket som att vi åker 

ut och krattar löv och syr och bakar bullar” (Intervjuperson A). Föreståndaren beskriver att 

flera av ungdomarna är intresserade av musik och därmed anser denne att musik är något som 

HVB-hemmet ska försöka införa i miljöterapin. Personalen tror att ungdomarna kan ha 

förståelse för behandlingen och att de kan tycka att den var bra en tid efter utskrivning, men 

att de under behandlingens gång tycker att den är ”pest och pina”. Först när ungdomar har 

förtroende för personal och upplever att en institutions struktur är pålitlig menar Hill (2005) 

att det blir möjligt för ungdomen att knyta an till personalen som blir viktiga vuxna för denne. 

Det personalen beskriver ovan kan tyda på att ungdomarna inte upplever HVB-hemmets 

struktur som trovärdig. Det skulle kunna hindra att en god relation utvecklas mellan 

ungdomarna och behandlaren, vilket i sin tur kan betyda att det inte skapas ett förtroende och 

att personalen då inte kan bli de viktiga vuxna som de eftersträvar. För att personalen ska 

lyckas skapa goda relationer till ungdomarna är det relevant att de hittar ett sätt att ge 

ungdomarna denna förståelse under behandlingens gång. Det kan då tänkas att ungdomarna 

behöver bemötas på ett annat sätt. 

 

 

Bemötandet i konfliktsituationer 
HVB-hemmets föreståndare menar att personalen ständigt testas av ungdomarna som behöver 

få "konflikta". Denne tror att konflikter är av godo. För att ungdomarna ska bygga upp ett 

förtroende måste personalen visa att de står ut med ungdomarna och konflikterna. Forskning 

påvisar att många placerade barn ofta flyttat mellan olika hem inom det sociala systemet 

(Molin & Palmer, 2005). Även föreståndaren beskriver att ungdomarna de arbetar med på 

HVB-hemmet vanligtvis har många placeringar bakom sig som de blivit avvisade från, vilket 

i många fall beror på konflikter på ett eller annat sätt. När konfliktsituationer uppstår är det 

viktigt att vara följsam för ungdomarna och situationen anser personalen, vilket exemplifieras 

nedan:   
 

En del av våra ungdomar är ju så sköra så att de klarar ju inte en höjd röst till exempel… eller 

så kan det vara någon som man har jobbat med i två år där man har haft jättemycket konflikter 

så det är jätterent och enkelt att skälla på varandra, och så blir det bra liksom… det handlar om 

vad vi har för relation… (HVB-hemmets föreståndare).  

 

Personalen beskriver att de vid konflikter förhåller sig på olika sätt beroende på situationen. 

Enligt en av intervjupersonerna krävs det ibland att personalen är väldigt mjuk och ibland 

behöver de vara auktoritära. En annan intervjuperson menar att det ibland uppstår dilemman 

om HVB-hemmets regler går före ett bra bemötande. Det kan ske vid exempelvis 

urinprovtagningar då konflikter lätt kan uppstå. Även Andreassen (2003) menar att en 

institutions regler kan leda till konflikt och konfrontation. Senaste året har personalen på 

HVB-hemmet arbetat med etikgrupper i samband med att kommunen framarbetat en ny etisk 

värdegrund. Flera intervjupersoner menar att dessa diskussioner är bra och betydelsefulla då 

de levandegör frågorna i det praktiska dagliga arbetet. En intervjuperson uttrycker: ”Jag tror 

det finns en fara i att man till slut blir van med att det finns för mycket rutin i det man håller 

på med, så man tänker till slut inte på vad man gör alla gånger” (Intervjuperson A). Med tanke 

på vad intervjupersonen uttrycker kan det vara av vikt att reflektera över personalens 

handlingar och HVB-hemmets regler för att undvika att detta leder till konflikt och ett mindre 

bra bemötande. Intervjupersonen menar att etiken handlar om att respektera individen och att 

ha ett reflekterande förhållningssätt. Denne menar vidare att det är svårt att ha generella regler 

om vad som är ett bra bemötande och vad som är etiskt riktigt. Molin och Palmer (2005) 

menar att det måste finnas ett mål med insatsen för att behandlaren ska kunna utföra ett bra 

jobb såväl kliniskt som etiskt. Personalen förklarar att det finns en vård- och 
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genomförandeplan för varje placerad ungdom. Dessa planer innefattar mål för ungdomarnas 

behandling. Därav kan det tänkbart finnas de nödvändiga förutsättningarna för att personalen 

ska kunna utföra ett bra jobb såväl kliniskt som etiskt. Personalen menar att det är viktigt att 

alla försöker bemöta ungdomarna på ett bra sätt och att de har en medvetenhet kring detta då 

arbetet präglas av känsliga situationer. För att personalen ska kunna hantera 

konfliktsituationer på bästa sätt, utan att gå miste om ett bra bemötande gentemot 

ungdomarna, kan det anses vara relevant att låta etiska diskussioner fortlöpa. Detta då det 

under intervjuerna framkommit att etikdiskussioner medvetandegör personalen i sitt 

bemötande gentemot ungdomarna.  

 

 

Personalens sätt att hantera sina känslor 
Flertalet av intervjupersonerna anser att ett negativt bemötande bland annat kan orsakas av att 

de upplever stress på HVB-hemmet. Stressen kan härleda från att det är mycket att göra vilket 

medför svårigheter att få tid för ungdomarna, att lyssna på dem eller kunna fokusera på det 

arbete som ska göras med dem. Dock menar personalen att ungdomarna är de som alltid 

måste prioriteras när det är stressigt. När personalen upplever stress eller andra känslolägen 

menar en av intervjupersonerna att ungdomarna är experter på att känna av detta: 

 
…de här ungdomarna är så himla sensibla för att känna in och känna av känslor och saker som 

inte blir sagda. Till exempel om jag känner stress, fast jag försöker att inte förmedla det. De är 

stjärnor på att känna av det där, för det har de fått göra hemma… så de har ju behövt bli bra på 

det där. De känner av mycket mer än vad man kanske tror precis i situationen (Intervjuperson 

B). 

 

Forskning visar att det är av vikt att minska stresskällor för institutionsplacerade ungdomar, 

som exempelvis kan uppstå av spänningar i miljön eller inkonsekvent beteende hos 

personalen (Andreassen, 2003). Då personalen på HVB-hemmet beskriver att ungdomarna 

känner av personalens stämning, så som stress, skulle det kunna innebära att det även blir en 

stresskälla för ungdomarna. Det gör det relevant för personalen att kunna hantera sin stress, 

inte enbart försöka dölja den.   

 

Personalen menar att deras privata problem och funderingar måste lämnas utanför 

arbetsplatsen där deras fokus ska vara på ungdomarna. En intervjuperson menar att vissa 

ungdomar och beteenden kan väcka obearbetade känslor och reaktioner hos personalen vilket 

kan leda till ett ogenomtänkt mindre bra bemötande. Denne menar att det är betydande att 

våga se över varför vissa känslor väcks. För att undvika ett mindre bra bemötande tar 

personalen hjälp av varandra och de anser att det är viktigt att vara öppna och kunna prata om 

allt sinsemellan.  

 
Man har ansvar själv för att tala om att nu är det här jobbigt, eller det här är jag inne i, eller det 

här känns såhär. För vi far i känslor, det vibrerar här inne av känslor, jämt. Men vi måste lära 

oss att hantera dem för man kan inte ta med dem hem hela tiden (Intervjuperson C). 

 

Föreståndaren anser att dennes huvudsakliga uppgift är att se till att arbetsgruppen trivs, ta 

emot och härbärgera deras starka känslor och frigöra dem från frustration som kan uppstå i 

arbetet. Detta för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, det vill säga att hjälpa 

ungdomarna tillrätta i livet. Personalen har även handledning i grupp, både externt och internt 

där de har möjlighet att diskutera exempelvis känsloladdade situationer som uppträtt i arbetet. 

En intervjuperson beskriver att fler i personalgruppen även har gått i egenterapi för att få hjälp 

med sig själva på olika vis, vilket denne menar har varit till nytta för dem i arbetet på HVB-

hemmet. Mattsson (2008) menar att ungdomen är beroende av de relationer som skapas med 
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personalen på institutionen. Forskning visar att behandlarens egen självbild påverkar hur 

denne interagerar med klienten som kan uppvisa ett ökat förtroende om behandlaren är 

medveten om sina egna svagheter (Hill, 2005). Med tanke på detta är det väsentligt att 

personalen får möjlighet att hantera obearbetade känslor, oavsett om dessa är uppkomna i 

arbetet eller privat. 

 

Ungdomarnas rätt att få sin röst hörd  
Artikel 12 i barnkonventionen framhäver barnets rätt att få sin röst hörd (Mattsson, 2008). 

Detta regleras även i 3 kap. 5 § Socialtjänstlagen (SoL) och 1 § Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Rätten att få uttrycka sin mening ska ske utefter 

barnets ålder och mognad (Mattsson, 2008). Det är nödvändigt att vuxna ger barn möjlighet 

att uttrycka sin mening. Artikel 12 ställer krav på att bland andra professionella använder sin 

förmåga för att försäkra att barn uppmuntras och ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i alla 

relevanta frågor som rör dem (Lansdown, 2001). Då barns rätt att bli hörda regleras i både 

barnkonvention och sociallagarna ställs höga krav på att personalen på HVB-hemmet 

tillgodoser de placerade ungdomarna denna rättighet. Huruvida detta sker i praktiken skulle 

kunna bero på vilket bemötande personalen ger ungdomarna. Personalen beskriver att 

ungdomarna alltid har möjlighet att uttrycka sina åsikter. På HVB-hemmet finns det särskilda 

forum för det i form av månadsmöten, samordningstid, uppföljningsmöten, 

genomförandeplanmöten och morgonmöten. Utöver det har ungdomarna möjlighet att 

uttrycka sina åsikter till personalen eller föreståndaren när som helst under dagen. En 

intervjuperson menar att ungdomarna gärna uttrycker sina åsikter, däremot vill de inte gärna 

säga vad de tycker på månadsmötena. Dessa månadsmöten är utformade just för att ge 

ungdomarna möjlighet att lyfta relevanta frågor eller ge förslag på förändringar inom 

verksamheten samt att ge dem information. På månadsmötet medverkar föreståndaren, några 

ur personalgruppen samt ungdomarna. Intervjupersonen menar att de flesta ungdomarna inte 

klarar av sådana formella mötesforum som månadsmötet utgör. ”De grejar ju inte att sitta i de 

här sammanhangen tyvärr, de klarar inte av att säga det de tycker och så inför andra. En del 

gör det, men inte alla. De kommer kanske inte ens dit” (Intervjuperson D). Det 

intervjupersonen uttrycker skulle kunna förklaras med hjälp av rollteorin. Inom den 

strukturella rollteorin uppstår olika sociala roller i olika sammanhang. En individs beteende 

påverkas av externa förväntningar som finns på dennes roll (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Rollteoretisk sett kan ungdomarna ha fått olika sociala roller tilldelade av sin omgivning, det 

vill säga av personalen och andra ungdomar på HVB-hemmet. Förväntningarna kan leda till 

rollbeteenden hos ungdomarna vilket gör dem mer framträdande eller återhållsamma i de 

situationer som utgörs på HVB-hemmet, så även månadsmötet. Om personalen är medskapare 

av ungdomarnas sociala roller kan det påverka bemötandet då det innebära att personalen 

förstärker eller förminskar möjligheten för en viss ungdom att tillgodoses rätten att komma till 

tals i månadsmötets sammanhang. Oavsett, tycks inte månadsmötena på HVB-hemmet 

möjliggöra för ungdomarna att uttrycka sina åsikter varav dessa inte blir ett fungerande 

mötesforum för dem. Det kan därmed vara relevant att personalen tillfrågar ungdomarna om 

de önskar ett annat forum för att uttrycka sina åsikter. Detta stärks av tidigare forskning som 

belyser att traditionella mötesformer inte alltid tilltalar barn. De vuxna i barnens närhet bör 

fråga barnen var de önskar träffas och vilken form dessa möten bör ha (Lansdown, 2001). 

 

Det är viktigt att höra ungdomarnas åsikter i alla olika sammanhang: ”Vi är jättemåna om att 

höra deras åsikter gällande allt, så det välkomnar vi alltid” (Intervjuperson A). 

Intervjupersonen menar vidare att HVB-hemmets struktur dock inte är flexibel på det viset att 

personalen kan göra alla förändringar som ungdomarna vill ha. Även föreståndaren menar att 

det inte alltid går att följa ungdomarnas uttryckta åsikter. En genom åren återkommande åsikt 
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från ungdomarna är att de vill tillåtas ha besök på sina rum. I dagsläget är det förbjudet då 

personalen vill värna om ungdomarnas enda privata utrymme. Ungdomarna får varken ha 

besök av de andra ungdomarna på HVB-hemmet eller av utomstående. I sådana situationer 

måste personalen ändock alltid lyssna på ungdomarna. ”Fokus blir då att vi ska lyssna på vad 

de säger och fundera över om vår struktur är så viktig att vi inte tänker ändra på den” (HVB-

hemmets föreståndare). Just i denna fråga menar föreståndaren att personalen varje gång 

kommer fram till att det är viktigare att strukturen hålls. När ett beslut tas av personalen som 

går emot ungdomarnas åsikter måste de ges en förklaring till vad beslutet grundas på menar 

föreståndaren. Lansdown (2001) menar att det inte är möjligt att uppfylla allt barn säger men 

att det de säger ändå måste beaktas och värdesättas. Rätten att bli hörd ska emellertid gälla för 

alla åtgärder och beslut som rör barns liv, såväl på individ- som på gruppnivå. Det barn säger 

måste också tas på allvar och beslut som rör dem måste grundas i deras åsikter (a.a). Det finns 

en samstämmighet bland personalen att det är viktigt att låta ungdomarna få sin röst hörd. De 

uttrycker att ungdomarnas åsikter alltid lyssnas på och beaktas, även om personalen inte alltid 

kan låta ungdomarna få som de vill. I sådana situationer menar Lansdown (2001) att barn 

ändå kan acceptera detta om de förstår beslutsprocessen, upplever sig respekterade samt är 

medvetna om att deras åsikter noggrant har övervägts innan beslut fattas. När personalen på 

HVB-hemmet ger ungdomarna en förklaring till varför de inte kommer genomföra den 

förändring ungdomarna vill ha menar föreståndaren att ungdomarna blir missnöjda: ”…då får 

man förklara för dem och då blir de tjuriga och så håller de på med det ett tag”. Med tanke på 

det som sägs i citatet kan det tolkas att ungdomarna inte accepterar den förklaring som ges, 

vilket skulle kunna bero på att personalen inte förser dem med tillräcklig förståelse för 

beslutsprocessen och/eller att de inte upplever sig respekterade. Barn kan ha önskemål om 

förändringar vilket de vuxna måste vara öppna för (Lansdown). Personalen på HVB-hemmet 

tycks visa en öppenhet inför ungdomarnas förslag om förändringar så till vida att de anser sig 

lyssna på ungdomarnas åsikter och förslag. Artikel 12 i barnkonventionen klargör barns rätt 

att bli lyssnade till men även att de ska bli tagna på allvar. Vuxna måste ge barns erfarenheter, 

perspektiv och angelägenheter värde (Lansdown, 2001). Det är betydelsefullt att personalen i 

alla bedömningar har det i beaktande. Huruvida de tar ungdomarnas ord på tillräckligt stort 

allvar kan funderas över då frågan om besök på rummet tycks vara viktigt för ungdomarna 

eftersom de lyfter den om och om igen. Besök från utomstående kan dock tänkas störa övriga 

ungdomars behandling, eftersom miljöterapin präglas av en kontinuitet (Hill, 2005). En 

intervjuperson beskriver att de har sekretess på HVB-hemmet och ska med hjälp av den 

skydda ungdomarnas integritet. Om ungdomarna skulle få tillåtelse att ha utomstående besök 

skulle sekretessen brytas. Däremot skulle ungdomarna som bor på HVB-hemmet kunna 

besöka varandras rum om så önskas utan att vare sig kontinuiteten eller sekretessen torde 

brytas. Personalen vill värna om ungdomarnas enda privata utrymme, men det kan tänkas att 

det mest privata för ungdomarna är att få dela det med någon annan.  

 

Ungdomarnas rätt till delaktighet 
Även barns rätt till delaktighet och att få påverka sina egna liv framhävs av artikel 12 i 

barnkonventionen, samt i 3 kap. 5 § SoL och 1 § LVU. För institutionsplacerade barn reglerar 

dessa lagar situationer som personligen rör barnet, såsom vardagliga situationer och beslut. 

De vardagliga situationerna kan gälla fritiden, boendet eller behandlingen (Mattson, 2008). 

Personalen menar att ungdomarna har liten möjlighet att påverka sin livssituation med tanke 

på att de flesta är placerade på HVB-hemmet mot sin vilja. Det framkommer dock olika 

synsätt på ungdomarnas möjlighet att påverka sin egen livssituation mellan de olika 

intervjupersonerna. Då det är ett öppet HVB-hem menar en av intervjupersonerna att 

ungdomarna förfogar över relativt mycket fritid där de själva kan avgöra hur de ska spendera 

den. Däremot har de mer begränsade förutsättningar än vad andra ungdomar har som inte är 
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institutionsplacerade. Ett annat exempel är hämtat från föreståndaren som menar att: ”…om 

det fungerar så har ju ungdomarna alla möjligheter i världen att påverka… är de här på 

dagarna så har de möjlighet att vara ute på kvällarna eller sova borta en hel helg eller så”. En 

annan intervjuperson menar att ungdomarna själva är de enda som kan påverka sin 

livssituation: ”Ska de vilja förändra någonting då måste de någonstans vilja lite själva, vi kan 

aldrig försöka förändra någon som inte vill” (Intervjuperson B). Ytterligare en intervjuperson 

uttrycker vilken möjlighet denne anser att ungdomarna har till att vara med och påverka sin 

livssituation:  
 

Den är ju väldigt liten faktiskt. De kan ju också påverka genom att delta och tänka kring den 

planering som görs, men oftast är det ju inte riktigt där de är i sin utveckling. Oftast påverkar 

de sin livssituation negativt genom att kanske gå ut och röka på så de blir inlåsta på 12 § hem 

en stund. Det är ju ett ganska tydligt exempel på att de påverkar sin livssituation fast det inte 

blir något positivt utav det (Intervjuperson D).  

 

En annan intervjuperson menar att målet är att ungdomarna ska vara med och påverka sin 

behandling. Om ungdomarna kan göras delaktiga i denna menar intervjupersonen att 

behandlingen kan utvecklas. Denne beskriver vidare att personalen önskar att hitta en väg 

framåt tillsammans med ungdomarna. Varje ungdom har med sig en vårdplan när de skrivs in 

på HVB-hemmet. Personalens uppgift blir att skapa en genomförandeplan tillsammans med 

ungdomen, med handläggare från socialtjänsten och i vissa fall även ungdomens föräldrar. 

Denna genomförandeplan ska innefatta hur ungdomens behandling ska gå tillväga för att 

uppfylla de mål som vårdplanen avser. Det är relevant att försöka få ungdomen delaktig i 

denna process menar intervjupersonen. Denne beskriver även att det kan vara svårt att få 

ungdomarna delaktiga i hela sin behandlingsprocess, då de inte tycker att vissa delar är 

tilltalande. ”Målet är alltid att de ska vara med och påverka sin framtid. Vi kan ju inte göra 

jobbet. Vi kan skapa en struktur för att möjliggöra en förändring, men vi kan inte göra 

förändringen” (Intervjuperson C). Mattsson (2008) menar att delaktighetskravet i vardagliga 

beslut, som exempelvis sker på institution, är otydligt då svensk lag inte reglerar vilka 

delaktighetskrav som ska uppnås. Den unges delaktighet avgörs istället i relation till dennes 

ålder och mognad, typ av beslut samt den unges inställning till delaktigheten (a.a.). 

Ungdomarnas delaktighet på HVB-hemmet kan tänkas avgöras beroende på sådana faktorer. 

Att delaktigheten skulle avgöras utifrån dessa faktorer kan tyckas godtyckligt då sådana 

bedömningar kan bli av subjektiv karaktär. Det kan inte uttydas några konkreta svar på hur 

personalen tillgodoser detta delaktighetskrav då svaren tyder på att ungdomarnas delaktighet 

är situationsberoende. Exempelvis beror ungdomarnas delaktighet på vad de själva vill vara 

delaktiga i och hur väl de anpassar sig i vardagen. Det som kan uttydas är dock att en 

intervjuperson uttrycker att personalen skapar strukturer för ungdomarna så de själva kan ges 

möjlighet till delaktighet i sin behandling. Forskning visar att huruvida delaktighetskravet 

förverkligas exempelvis kan bero på vilken kunskap personalen har och vilka tillgångar till 

resurser som finns inom organisationen (Mattsson, 2008). Det kan därmed tänkas att 

personalen behöver höja sin kunskap gällande delaktighetskravet.  

 

 

Medvetenhet om barns rättigheter 

Personalen uppger en varierande bild över hur medvetna de är om barns rättigheter i arbetet 

med ungdomarna på HVB-hemmet. Föreståndaren anser sig ha en hög medvetandenivå och 

menar att personalen strider mycket för ungdomarnas rättigheter. Denne anser även att 

personalgruppen har en god kunskap om barns rättigheter i arbetet. Övrig personal anser att de 

har viss medvetenhet om vilka rättigheter ungdomarna har, men att den skulle kunna vara 

bättre. "Jag vill väl tro att jag är ganska medveten om det, fast så kanske det inte är" 



31 

 

(Intervjuperson B). En annan uttrycker: "Jag skulle kunna vara mycket, mycket bättre" 

(Intervjuperson D). En intervjuperson uttrycker att barns rättigheter mer finns som en 

grundtanke och menar vidare att denne förlitar sig på att föreståndaren ansvarar för att 

medvetandegöra personalen om de inte tillgodoser rättigheterna. Mattsson (2008) menar att 

när barn institutionsplaceras läggs ett stort ansvar på att de involverade aktörerna ska 

tillgodose barns rättigheter. Ansvaret att tillgodose de institutionsplacerade ungdomarnas 

rättigheter ligger således hos personalen på HVB-hemmet. För att ungdomarna ska tillgodoses 

sina rättigheter är det nödvändigt att personalen är medveten om och har kunskap om vilka 

rättigheter ungdomarna har. 

 
 

SLUTDISKUSSION  
 

Syftet med denna studie var att undersöka bemötande av ungdomar som är placerade på 

HVB-hem samt deras rätt att komma till tals och påverka sin livssituation. Detta undersöktes 

utifrån personalens perspektiv. Sammanfattningsvis visar studien att personalen på HVB-

hemmet är överens om att de har, eller försöker ha, ett gott bemötande gentemot ungdomarna. 

Personalen menar att ett gott bemötande innefattar att bemöta ungdomarna med ett genuint 

intresse och med respekt samt att de av ungdomarna ska uppfattas som tydliga, trygga vuxna. 

Något som varit återkommande i resultatet är relationens betydelse för bemötandet. Enligt 

personalen påverkas deras bemötande av vilken relation de har till ungdomarna. Det 

framkommer även att personalen anser att deras bemötande påverkas av andra faktorer, såsom 

ungdomens bakgrund och det uppdrag personalen får utifrån varje ungdoms placering. 

Dessutom framkommer det att personalen anser att stress samt obearbetade känslor hos dem 

själva kan påverka bemötandet av ungdomarna. Vidare visar studien att personalen på HVB-

hemmet anser att de alltid lyssnar på och beaktar ungdomarnas åsikter. Ungdomarna har 

möjlighet att uttrycka sina åsikter till personalen när som helst under dagen samt i särskilt 

avsedda forum. Studien visar att personalen rollteoretiskt sett kan vara medskapare till 

huruvida ungdomarna kommer till tals på månadsmötet. Det framkommer inte några konkreta 

svar på hur personalen anser att de låter ungdomarna påverka sin livssituation. Dock försöker 

personalen göra ungdomarna delaktiga i processen gällande att skriva och utföra sin 

genomförandeplan samt att skapa en struktur som möjliggör att ungdomarna själva kan vara 

med och påverka sin framtid. Resultatet visar att ungdomarnas delaktighet är 

situationsberoende. Ungdomarnas möjlighet till delaktighet beror exempelvis på huruvida 

ungdomarna själva vill vara delaktiga och hur de anpassar sig i vardagen. Studien visar att 

personalen anser att ungdomarna har liten möjlighet att påverka sin livssituation, dock skiljer 

sig personalens uppfattning av till hur stor grad ungdomarnas delaktighet är. Studien visar 

vidare att personalen, anknytningsteoretiskt sett, kan ses som substitut för ungdomarnas 

föräldrar vilket även kan utgöra en risk att personalen känslomässigt övertar föräldrarollen om 

relationen blir för nära. Detta kan leda till att professionaliteten frångås. Resultatet har visat 

att det är betydelsefullt att personalen påvisar att relationer kan hålla över tid. 

Anknytningsteoretiskt sett kan däremot en personalomsättning medföra svårigheter att bygga 

trovärdiga relationer. Slutligen framkommer det i studien att personalens bemötande kan 

påverkas utifrån den roll de har i arbetet som miljöterapeut. Rollen kan ha motstridiga 

förväntningar på sig från ungdomarna och arbetsplatsen vilket kan leda till intra-rollkonflikt 

och rollförvirring.    

 

Det finns många sätt att utföra en kvalitativ studie. Denna studiens författare är medvetna om 

att resultat och slutsatser framkommit genom den valda metoden, tillvägagångssättet samt 

författarnas tolkningar av intervjupersonernas svar. Ett flertal faktorer kan tänkas ha påverkat 
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utfallet av denna studie. Exempelvis hade studiens författare formulerat en egen definition av 

studiens genomgående tema och begrepp bemötande, vilken skiljer sig från 

intervjupersonernas definition. Detta kan ha påverat studiens validitet negativt då författarna 

har använt båda definitionerna. Intervjupersonerna skulle kunna ha delgivits författarnas 

definition vid intervjutillfällen, dock ansågs det vara av intresse att låta intervjupersonerna 

själva definiera vad bemötande är för dem för att inte styra den framkomna empirin. Om 

intervjupersonerna delgivits författarnas definition av bemötande hade deras utsagor troligtvis 

begränsats och viktig empiri, såsom att personalen själva inte tycks ha en gemensam 

definition av bemötande, hade uteblivit. Denna studie har anknytningsteori och strukturell 

rollteori som teoretiska utgångspunkter. Anknytningsteorin ansågs vara ett självklart val då 

HVB-hemmet har denna teoretiska utgångspunkt i det dagliga arbetet. Anknytningsteorin 

utgår dock från barnets anknytning till vårdaren och inte tvärtom vilket har utgjort en 

svårighet för analysen då studien fokuserar på HVB-personalens perspektiv. Då relationen 

mellan personalen och ungdomarna på HVB-hemmet är väsentlig har teorin ändå ansetts vara 

lämplig. Detta styrks av att relation är centralt inom anknytningsteorin (Payne, 2008). Det kan 

ifrågasättas varför teorier från psykodynamisk och socialpsykologisk lära kombinerats. Det 

kan uppstå problem i uppsatsskrivandet när valda teorier inte relaterar till varandra (Rienecker 

& Stray Jørgensen, 2008). Om istället närliggande teorier valts skulle detta kunnat möjliggjort 

en fylligare analys. Det kan tänkas att teorier enbart inom den psykodynamiska läran hade 

varit passande som analysverktyg för studiens resultat, då HVB-hemmet beskriver sig ha en 

psykodynamisk utgångspunkt i sitt arbete. Dock fann studiens författare det intressant att 

analysera bemötandet utifrån en annan synvinkel och därför valdes den strukturella rollteorin. 

Teorin ansågs passande då personalen beskriver att deras bemötande gentemot ungdomarna 

påverkas av den roll de har i arbetet. Då personalen troligtvis är vana vid att se sitt arbete 

genom psykodynamiska "glasögon", är ytterligare en anledning till valet av rollteorin att det 

skulle kunna gynna personalen då de kan få ett annat perspektiv på verksamheten och synen 

på bemötande.  

 

Resultatet visar att personalen på HVB-hemmet inte tror att ungdomarna förstår deras struktur 

under den tid de bor på behandlingshemmet. Forskning visar att strukturen måste upplevas 

som trovärdig för att institutionsplacerade ungdomar ska utveckla goda relationer till 

personalen (Hill, 2005). Det är möjligt att ungdomarna inte kan förstå strukturen på grund av 

den livssituation de befinner sig i. Det är ändock nödvändigt att personalen finner ett sätt att 

hjälpa ungdomarna att förstå strukturen. Om förståelsen saknas kan det tänkas att ungdomarna 

upplever den som integritetskränkande då de blir ”tvingade” att göra saker som de inte förstår 

meningen med. För att ungdomarna ska förstå strukturen bättre behöver de förslagsvis göras 

mer delaktiga i dess utformning. Mattsson (2008) menar att institutionsplacerade barn och 

ungdomar har rätt att vara delaktiga i exempelvis sitt boende, sin behandling och fritid. 

Genom att involvera ungdomarna och låta dem vara med att utforma strukturens innehåll så 

kan behandlingen fyllas med aktiviteter som av ungdomarna upplevs som meningsfulla utan 

för att den sakens skull ändra miljöterapins ramar. Om ungdomarna exempelvis inte förstår 

varför de krattar löv, kan meningen med det ifrågasättas. Föreståndaren har uppmärksammat 

att flera ungdomar vill ägna sig åt musik, vilket HVB-hemmet ska försöka införa i 

miljöterapins dagliga verksamhet. Förmodligen har ungdomarna ett flertal förslag på vad de 

skulle tycka vara meningsfullt att ägna sig åt om de tillfrågades.  

 

Personalen uttrycker att de ska göra det bästa möjliga för ungdomarna, men det kan 

ifrågasättas om de verkligen kan göra det bästa för dem om de inte bearbetat sig själva.  För 

att personalen ska kunna vara en trygg vuxen måste de ständigt jobba med sig själva och sin 

egen utveckling för att inte föra över obearbetade känslor på ungdomarna. Frågan är dock om 
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det stöd som HVB-hemmet erbjuder är tillräckligt för att personalen ska uppleva sig hjälpta i 

arbetet. Personalens känslor av privat karaktär är inte avsedda att bearbetas med hjälp av 

föreståndaren eller på den handledning de får. Det ställer enligt forskning känslomässiga krav 

på en behandlare att arbeta med barn med störda relationer (Molin & Palmer, 2005). Mot 

bakgrund av detta är det relevant att personalen är trygga i sig själva. Då en intervjuperson har 

uttryckt att egenterapi har hjälpt flera ur personalgruppen i arbetet med ungdomarna skulle 

detta kunna vara ett tänkbart alternativ att föra in i verksamheten för att bemötandet ska bli så 

bra som möjligt för ungdomarna.  

 

Resultatet visar att det goda bemötandet i praktiken kan vara svåruppnåeligt och att det 

kanske inte alltid är så gott som personalen säger eller tror att det är. Det kan även tänkas vara 

svårt att tillämpa det bästa tänkbara bemötandet på HVB-hemmet då personalen inte uppger 

en samstämmig bild av vad ett bemötande är. Därför kan det vara av vikt att de reflekterar 

över detta tillsammans för att göra en gemensam definition av begreppet. Bemötande är ett 

svårdefinierat begrepp och därmed kan även det ”ideala bemötandet” vara svårdefinierat och 

därmed inte lätt att uppnå. Att arbeta med dessa ungdomar kan vara ett svårt och krävande 

arbete. Personalen är inte mer än mänskliga och därför är det tänkbart att det ideala 

bemötandet inte kan vara mer än en vision.  

 

Rätten till delaktighet är en grundläggande rättighet och det mest centrala uttrycket för att 

respektera unga som subjekt och aktör (Mattsson, 2008). Mot bakgrund av detta är 

ungdomarnas rätt till att påverka sina egna liv under deras placering absolut nödvändig. HVB-

hemmets regler kan dock utgöra ett hinder för att tillgodose denna rättighet, exempelvis då 

föreståndaren beskriver att ungdomarna får större möjligheter att vara ute på kvällarna om de 

följt strukturen på dagen. Detta skulle snarare kunna ses mer som en belöning än som en 

rättighet. Detta innebär inte att HVB-hemmet ska frångå sina regler eller att ungdomarna ska 

ha rätt till full autonomi. Däremot är det nödvändigt att finna sätt att bättre implementera 

ungdomarnas rätt till delaktighet inom ramen för verksamheten, då tidigare forskning menar 

att barns rätt till delaktighet är fundamental och inte ska ses som en gåva vilken kan erbjudas 

eller fråntas barnet (Lansdown, 2001). Ungdomars rätt till inflytande över sitt eget liv 

begränsas i och med att de institutionsplaceras. När de dock befinner sig i denna situation bör 

personalen göra sitt allra yttersta för att tillgodose dem denna rättighet. Personalen på HVB-

hemmet kan behöva finna nya sätt för att möjliggöra detta inom ramen för placeringen. 

Delaktighetskravet i vardagliga beslut är dock otydligt formulerat i svensk lag då denna inte 

reglerar vilka delaktighetskrav som ska uppnås på exempelvis institution (Mattsson, 2008). 

Att det finns en otydlighet på HVB-hemmet gällande hur personalen tillgodoser 

delaktighetskravet kan härledas från den otydlighet som lagen utgör. Därmed måste 

delaktighetskravet förtydligas på en rättslig nivå för att det även ska tydliggöras på HVB-

hemmet. Det är ändock angeläget att frågan lyfts i personalgruppen för att möjliggöra en 

vidareutveckling i deras verksamhet.  

 

Det innebär ett stort ansvar på de involverade aktörerna att tillgodose barns rättigheter när ett 

barn institutionsplaceras (Mattsson, s. 2008). Något anmärkningsvärt som resultatet visat är 

att personalen på HVB-hemmet inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om barns rättigheter 

generellt sett. Föreståndaren menade motsatsen, att personalgruppen hade en god kunskap om 

barns rättigheter i arbetet med ungdomarna. Detta tyder på att HVB-hemmet inte har 

integrerat barnkonventionen fullt ut i verksamheten. Det är därmed väsentligt att tydliggöra 

för personalen vilka rättigheter ungdomarna har på HVB-hemmet, vilket kan vara en uppgift 

för föreståndaren att ta sig an. För att personalen ska kunna tillgodose ungdomarna deras 

rättigheter är det av vikt att en medvetenhet och kunskap finns om vilka rättigheter 
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ungdomarna har. Att personalen inte anser sig ha tillräckligt goda kunskaper om barns 

rättigheter i arbetet med ungdomarna kan innebära att de inte heller har tillräckliga kunskaper 

om artikel 12 i barnkonventionen. Forskning visar att huruvida delaktighetskravet förverkligas 

exempelvis kan bero på vilken kunskap personalen har (Mattsson, 2008). Detta visar på vikten 

av att personalen behöver inhämta mer kunskap och höja kompetensen inom detta område. 

Detta skulle förslagsvis kunna ske genom fortbildning och/eller kontinuerliga diskussioner i 

den egna arbetsgruppen.   

 

Överlag visar personalen på att de är måna om att göra det bästa för ungdomarna. Detta kan 

ses som en styrka hos personalen, vilket kan ge goda förutsättningar för att vidareutveckla 

deras verksamhet för att de ständigt ska förbättra bemötandet och tillgodoseendet av 

intentionerna i barnkonventionens artikel 12. Resultatet i denna studie kan bidra med ökade 

kunskaper genom att uppmärksamma personalen på hur de själva beskriver sig bemöta 

ungdomarna och tillgodose dem artikel 12 i barnkonventionen. Studien aktualiserar ämnet så 

att det av personalen i framtiden kan problematiseras inom verksamheten. För att förbättra 

ungdomarnas situation och för att personalen ska kunna veta hur bra de bemöter ungdomarna 

samt hur väl de implementerar artikel 12 i barnkonventionen skulle utvärdering kunna utgöra 

ett medel för att uppnå denna vetskap. På så vis kan personalen tillförsäkra att de lever upp till 

det goda bemötandet de anser sig ha. Tidigare forskning visar att en betydande del 

institutionsplacerade ungdomar inte upplever att personalen bryr sig och att det därför inte 

finns något syfte med att framföra sina åsikter (Hermodsson & Hansson, 2005). Med detta i 

åtanke bör ungdomarna på HVB-hemmet tillfrågas hur de anser sig vara bemötta och hur de 

upplever att de får komma till tals och vara delaktiga. Därmed bör strukturerade och 

kontinuerliga utvärderingar införas. Sådan utvärdering skulle exempelvis kunna utgöras av 

samtal med ungdomarna gällande hur de anser sig vara bemötta och få möjlighet att komma 

till tals samt vara delaktiga. Då detta kan vara känsliga frågor som kan vara svåra att tala om 

skulle anonyma utvärderingar också kunna nyttjas, exempelvis genom formulär under 

behandlingens gång. Det kan anses vara västentligt att utföra utvärderingar löpande under 

behandlingen för att ungdomarnas upplevelser ska fångas upp när de är aktuella för dem och 

inte glömmas bort med tiden. Ett kompletterande tillvägagångssätt för att öka kunskapsnivån 

gällande hur ungdomarna upplevelser sig bemötta, lyssnade på och delaktiga under 

placeringen är att bedriva vidare forskning för att studera detta fenomen.  

 

Det hade varit intressant för denna studien att undersöka det givna syftet utifrån ett 

genusperspektiv. Studien hade inte en sådan utgångspunkt men då intervjupersonerna bestod 

av fyra kvinnor och endast en man kan detta ha påverka resultatet. Hur bemötandet av 

ungdomarna ser ut utifrån ett genusperspektiv i förhållande till både ungdomar och personal 

kan tänkas vara intressant att undersöka i framtida forskning. Bemötande i förhållande till 

etnicitet är ytterligare ett intressant område och även det är ett förslag på vidare forskning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Inledning 
1. Ålder 

2. Hur länge har du arbetat på HVB-hemmet? 

3. Hur kom det sig att du började arbeta på HVB-hemmet? 

4. Har du någon tidigare erfarenhet av denna typ av arbete? 

5. Vad har du för utbildning? 

6. Vad har du för position? Vad har du för arbetsuppgifter? 

7. Hur trivs du med ditt arbete?  

 

HVB-hemmet som verksamhet 
8. Vilken målgrupp arbetar ni med? 

9. Vilka teorier och metoder grundar sig ert arbete i?  

10. Finns det tid och utrymme att sitta ner och prata med ungdomen?  

11. Hur ser arbetsbelastningen ut på HVB-hemmet? Vilka arbetsuppgifter prioriteras? 

12. På vilket sätt utvärderar ni ungdomarnas upplevelser av vistelsen på HVB? 

 

Personalens bemötande mot ungdomarna 
13. Hur ser du på din roll som personal gentemot ungdomarna? 

14. Vad anser du är din viktigaste uppgift? 

15. Vad är ett bemötande för dig? 

16. Hur bemöter du ungdomarna? 

17. Bemöter du ungdomar på olika sätt? 

18. Vad underlättar ett positivt bemötande?  

19. Vad kan orsaka ett mindre bra bemötande? 

20. Påverkar ungdomens bakgrund hur du bemöter denne? 

21. Hur anser du att resten av personalgruppen bemöter ungdomarna?  

22. På vilket sätt tror du att ditt bemötande påverkar ungdomarna? 

23. På vilket sätt tror du ungdomarna påverkar ditt bemötande? 

 

Barns rättigheter 
24. Hur medveten är du om barnets rättigheter i arbetet? 

25. Ser bemötandet och reglerna annorlunda ut gentemot de minderåriga ungdomarna 

jämfört med de ungdomarna över 18 år? Om ja, berätta. 

26. Hur tror du att ungdomarna upplever HVB-hemmets metoder och arbetssätt? 

27. I vilka sammanhang får ungdomarna uttrycka sin åsikt och få sin röst hörd? 

28. I vilken utsträckning har ungdomarna möjlighet att påverka sin egen livssituation?  

29. Vilken hänsyn tas till ungdomarnas privatliv?   

30. Hur ser ungdomarnas kontakt ut med föräldrarna och övriga relationer? Hur regleras 

detta på hemmet?  

 

Personalgruppen 
31. Vilken möjlighet har personalen till handledning? 

32. Hur hanterar du konfliktsituationer med ungdomarna? 

33. Upplever du starka känslor på arbetet? Om ja, hur hanterar du det? 

34. Hur hanterar personalgruppen starka känslor tillsammans på arbetet? 

35. Hur ser personalomsättningen ut?  



39 

 

36. Hur tror du personalomsättningen påverkar förtroendet mellan ungdomarna och 

personalen? 

37. I vilken utsträckning diskuteras etik inom personalgruppen? 

38. Arbetar ni efter etiska riktlinjer?  

39. Hur påverkar din förförståelse eller dina fördomar dig i ditt arbete?  

 

Avslutning 
40. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 


