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Abstract 
 
This essay discusses children’s rights and control and system of rules in 

HVB-homes that provide treatment for adolescences with drug abuse prob-

lems or criminal behavior. The results of this study are based on interviews 

with four persons working in managerial positions on different HVB-homes 

and shows the difficulties of having a children’s rights perspective in a con-

text where a higher level of control is necessary to protect the best interest of 

the child. The study suggests that the question of balance between children’s 

right and the need for controlling system of rules needs to be further dis-

cussed to improve, and as far as possible guarantee that these adolescence 

receive best possible care and do not suffer unfair restrictions on liberties. 

 

 

Keywords: Children’s rights, control, rules, HVB-homes, residential care, 

youth care. 
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1. Inledning 

Denna uppsats behandlar rättigheter och kontroll utifrån regler i HVB-hem 

som behandlar ungdomar med kriminalitets- och missbruksproblematik. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka inskränkningar av barns rättigheter på 

HVB-hem och belysa de dilemman som kan uppstå när den unges rättigheter 

kan anses behöva inskränkas. Den studie vi genomfört visar på att det råder 

olika meningar om hur man utifrån rättigheter och kontroll ska arbeta med 

dessa ungdomar utifrån vad som anses vara barnets bästa. Vi kom att 

intressera oss för detta ämne efter att vi läst i en broschyr som beskriver barns 

rättigheter och som riktar sig till ungdomar på HVB-hem. Broschyren väckte 

frågor hos oss om det i sammanhanget verkligen går att garantera dessa ung-

domar samma rättigheter som alla andra utifrån de förutsättningar som ett 

HVB-hem har. Efter att ha fördjupat oss i ämnet kan vi konstatera att den 

frågan, frågan om balansen mellan kontroll och rättigheter, låter sig diskute-

ras, och att varje steg i den diskussionen är viktigt i målet att kunna erbjuda 

ungdomarna bästa möjliga vård och levnadssituation. Denna diskussion be-

höver föras för att socialarbetare kritiskt ska kunna förhålla sig till rättigheter 

och regler och kontroll så att dessa inte ska krocka på ett sådant sätt att det 

resulterar i att ungdomarna försäkras rättigheter, men riskerar att känna sig 

kränkta när vardagens behov av kontroll inskränker möjligheterna att nyttja 

de rättigheter de har. 
 

1.1 Problemformulering 

Barn och unga som är placerade på HVB-hem är en särskilt utsatt grupp. De 

lever under speciella förutsättningar, där de måste förhålla sig till de regler 

som personal, ledning och myndigheter bestämmer. De är överlåtna till sam-

hällets omsorg (Barnombudsmannen 2011:7). Barn och unga som bor på 

HVB-hem har samma och lika rättigheter som alla andra, men för dessa barn 



 

  7 (63) 
 

som i många fall har andra behov, behov som aktualiserar frågor om barns 

rättigheter och barnets bästa, blir situationen mer komplicerad.  

I syfte att ge ungdomarna adekvat vård kan det synas nödvändigt att sätta upp 

regler och rutiner som inskränker på barnets rättigheter. Ett exempel beskrivs 

i rapporten som Socialstyrelsen och länsstyrelserna skrivit utifrån den 

granskning som gjorts under 2006-2008 av HVB-hemmens förutsättningar att 

tillgodose ungdomarnas behov:  

Det finns HVB:n där både barnen som placeras och deras 
vårdnadshavare skriftligt ger sitt samtycke till att barnet 
lämnar urinprov för kontroll av droger. Samtycket kan även 
avse rums- och kroppsvisitering t ex efter permissioner. 
Eller att barnen inte får prata i telefon utan att en personal 
sitter bredvid och lyssnar. På HVB:n där barnen har miss-
bruksproblem eller har ett självskadebeteende kan dessa ruti-
ner vara nödvändiga men i andra fall kan de kränka barnens 
integritet särskilt när de inte är befogade.  
(Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2008:14). 

Barnombudsmannen (BO) konstaterar efter samtal med HVB-placerade ung-

domar att det ”utan lagligt stöd görs inskränkningar i barnens frihet som 

innebär att grundläggande mänskliga rättigheter kränks” 

(Barnombudsmannen 2011:3). Vid inskrivningen förekommer det att de unga 

får skriva på ett kontrakt där de avsäger sig flera av sina mänskliga rättighe-

ter, som rätten att vägra lämna urinprov och rätten att inte få sina rum genom-

sökta. Det är också vanligt förekommande med ordningsregler som begränsar 

ungdomarnas handlingsutrymme så som till exempel användandet av telefon 

och internet, drogtester och genomsökning av bostadsrum 

(Barnombudsmannen 2011:13). Socialstyrelsen och länsstyrelserna har i sin 

tillsyn också kunnat konstatera att det förekommer regler som ibland kan 

kränka de boendes integritet, och nämner utöver de som BO räknat upp 

kroppsvisitationer, kameraövervakning med eller utan tillstånd, inlåsning och 

telefonavlyssning (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2009:24).  
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Det är vanligt att ungdomarna får skriva på regler vid inskrivningen som de 

ska följa. Brytande mot dessa regler kan medföra utskrivning eller indragna 

förmåner. Det förekommer att dessa ordningsregler inskränker de placerade 

barnens rättigheter och integritet, som bland annat regelbundna urinprovstag-

ningar och kroppsvisiteringar. Vanligtvis har man stiftat de här reglerna för 

att förhindra missbruk av alkohol och droger, eller för att de ses som en del 

av behandlingsmetoden. Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2009) menar att 

detta väcker frågor i form av hur långt man kan gå i att sätta inskränkande 

bestämmelser för att förhindra missförhållanden på HVB-hemmet så som 

missbruk, misshandel och övergrepp, vad som är etiskt försvarbart och hur 

man ska man förhålla sig till kontroller, sanktioner och restriktioner på 

hemmet (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2009:23-24).  

Vad innebär då regler och rättigheter i den speciella kontext som ett HVB-

hem utgör? Hur ser man på den här typen av regler när man arbetar på HVB-

hem, där det bor ungdomar med missbruks- och kriminalitetsproblematik, 

och där denna typ av regler och rutiner som kan inskränka på barnets rättig-

heter kanske aktualiseras som mest?  

”Och skulle det bli så här, att våra ungdomar 
skulle, måste få ha sin telefon från den dag de blir 
placerade eller datorer från den dag de blir 
placerade, då skulle det inte gå att jobba med dem. 
I alla fall skulle det bli 10 000 gånger svårare. Men 
det är för att skydda.”  
(Intervju med informant 2) 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka inskränkningar av barns rättigheter på HVB-hem samt 

belysa de dilemman som kan uppstå när ett barns rättighet anses behöva in-

skränkas. 
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1. På vilket sätt, och av vilka anledningar, inskränks ungdomars 

rättigheter på HVB-hem? 

2. Vilka svårigheter respektive möjligheter finns i att ha ett 

barnrättsperspektiv på HVB-hem?  

 

1.3 Begreppsbeskrivningar   

HVB-hem – Hem för vård eller boende. I vår uppsats använder vi begreppet 

när vi syftar på de HVB-hem som vårdar ungdomar med missbruks- och/eller 

kriminalitetsproblematik.   

Barnrättsperspektiv – innebär att man alltid har barns rättigheter för ögonen 

(Rädda barnens ungdomsförbunds hemsida 2011). 

Barnets bästa – Barnkonventionens 3:e artikel beskriver att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet (Regeringskansliet 

UD Info 2006:11). 

 

Barnkonventionen - FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s 

generalförsamling den 20 november 1989, Sverige ratificerade konventionen 

år 1990. När ett land ratificerar en konvention innebär det att landet folkrätts-

ligt binder sig till att förverkliga den. Barnkonventionen ger en universell 

definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla världens barn 

(Barnombudsmannens hemsida 2011). 

 

SoL - Socialtjänstlag (2001:453). 

 

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

BBIC - Barns Behov I Centrum. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är 

att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning och 
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dokumentation.  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktig-

heten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet 

över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och 

ungdomsvården (Socialstyrelsens hemsida 2011). 

Teckenekonomi – är ett system som går ut på att ungdomarna på institutio-

nen får eller förlorar poäng till följd av önskat eller oönskat beteende. De 

intjänade poängen kan sedan lösas in mot olika förmåner (Andreassen 

2003:198). 

Barn - Varje människa under 18 år räknas som barn. 
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2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt inleder vi med att beskriva barnkonventionen för att ge en bild 

av barns rättigheter och rättigheternas ställning. Vi ger därefter en inblick i 

vad begreppet barnets bästa är och vad det kan innebära, och visar vidare på 

att uppfattningar om vad som är bäst för barnet kan variera utifrån hur man 

ser på barndom, barnet som kompetent eller barnet som inkompetent. Vidare 

beskriver vi två stycken rapporter, från Socialstyrelsen och länsstyrelserna 

och från Barnombudsmannen som visar exempel på inskränkande ordnings-

regler och rutiner på HVB-hem. Avslutningsvis visar vi på hur information 

om rättigheter i form av broschyrer som riktar sig till ungdomar på HVB-hem 

ser ut. 

 
2.1 Om barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 

och ratificerades av Sveriges riksdag år 1990 (Bennett, Hart & Svevo-Cianci 

2009:785, Rasmusson 2009:9). Detta innebär att Sverige bundit sig att folk-

rättsligt förverkliga barnkonventionen, och att med jämna mellanrum avlägga 

rapporter till barnrättskommittén i Genève om hur förverkligandet fortskrider. 

Om konventionen inte efterlevs kan landet åtminstone moraliskt ställas till 

svars (Regeringskansliet UD info 2006:6). Barnkonventionen innehåller 54 

artiklar som beskriver barns medborgliga och politiska såväl som ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter, och som kan delas in i tre olika hu-

vudgrupper: Protection, provision och participation (Bennett, Hart & Svevo-

Cianci 2009:785). Begreppet protection syftar till barnets rätt till vuxnas 

skydd mot olika former av diskriminering, försummelse och övergrepp. 

Provision handlar om barns rätt till att deras grundläggande behov ska tillgo-

doses, exempelvis i form av mat, kläder, hälsa och utbildning. Barn ska ha 
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rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Participation 

står för barns rätt till delaktighet, medbestämmande, att få komma till tals och 

ha inflytande i ärenden som rör deras situation (Rasmusson 2003:89-81, 

Cousins, Milner & Mclaughlin 2003:109). Barnkonventionen har fyra 

grundläggande principer som ska styra tolkningen av konventionens övriga 

artiklar. Dessa grundläggande principer är: 

 

Artikel 2 om icke-diskriminering, som beskriver hur alla av barnkonventio-

nens artiklar gäller på lika villkor för alla barn oavsett barnets eller föräldrar-

nas/vårdnadshavarnas ras, hudfärg, kön, religion, politiska eller andra åsikter, 

nationellt-, etniskt- eller socialt ursprung, egendom, funktionsnedsättning, 

härkomst eller annan status. 

 

Artikel 3 om barnets bästa, om att i alla åtgärder som rör barn, vidtagna av 

såväl offentliga som privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, admi-

nistrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska man utgå från barnets 

bästa i första hand. 

 

Artikel 6 om att rätt till liv, överlevnad och utveckling så långt som möjligt 

ska säkerställas. 

 

Och slutligen artikel 12 om rätten att bli hörd och få sina åsikter beaktade, 

som beskriver att alla barn i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätten att ut-

trycka dem och att de utifrån barnets ålder och mognad ska beaktas i frågor 

som rör barnet (Regeringskansliet UD Info 2006:10-13, Barnombudsmannen 

2011:5, Bennett, Hart & Svevo-Cianci 2009:785).  
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2.2 Barnets bästa  

Barnkonventionens tredje artikel handlar om barnets bästa, och ska fungera 

som en försäkran om att barns intresse ska beaktas och väga tungt när flera 

intressen i samhället kolliderar (Regeringskansliet UD Info 2006:11). 

Schiratzki skiljer mellan barnets bästa som rättslig standard och utomrättslig 

standard. Barnets bästa som rättslig standard används i en snävare bemär-

kelse inom rättsliga beslut och domar som t.ex. brottmål, LVU-mål och mål 

om vårdnad, boende och umgänge. Utomrättslig standard är barnets bästa i 

utvidgad bemärkelse utan koppling till rättsprocesser, utan mer som en etisk 

princip för socialt arbete, med fokus på att eftersträva bästa möjliga liv för 

barnet (Rasmusson 2009:11). Delaktighet och medbestämmande kan anses 

vara en förutsättning för att komma fram till barnets bästa. När vuxna lyssnar 

på barnen och stödjer dem i att uttrycka sina åsikter, och tar hänsyn till de 

åsikter de uttrycker och därmed får vara delaktiga i beslutsprocesser, så kan 

man väga samman barnets syn på saken med vetenskap och beprövad erfa-

renhet och där med konstatera barnets bästa (Rasmusson 2009:31). 

 

Barnets bästa nämns också i Socialtjänstlagen, 1 kap 2 §: ”När åtgärder rör 

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

barn avses varje människa under 18 år” (Sveriges lagar 2008:2375) I Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga 1 kap 1 § står också ” Vid be-

slut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande” 

(Sveriges lagar 2008:2366). Det är enligt utifrån dessa lagar som en ungdom 

kan placeras på ett HVB-hem (Barnombudsmannen 2011:6). 

 

2.3 Det kompetenta / inkompetenta barnet 

Sedan införandet av barnkonventionen kan man i den akademiska forsk-

ningen om barns rättigheter se att man framhäver bilden av det kompetenta 

barnet. Denna bild ses som en motsats till bilden av det inkompetenta barnet 
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(direkt översättning av the incompetent child). Det inkompetenta barnet ses 

som ett objekt som behöver skydd, då det ses som sårbart och behövande. 

Denna syn på barndomen markeras av att barnet ses som blivande vuxna och 

saknar ännu vuxnas kompetenser, och har en status av att ”ännu inte vara”. 

Barnet har här heller inga skyldigheter. Barndom ses som en period av socia-

lisation till eller förberedelse för eller ett växande mot vuxnas självständighet 

(Reynaert, Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:520-521).  

 

Det kompetenta barnet däremot ses som en social aktör, som aktivt och själv-

ständigt företräder sig själv. Barn ses som självständiga och oberoende 

människor som konstruerar sina egna liv. Barnet är redan en individ i motsats 

till det inkompetenta barnets status av att ”ännu inte vara”. Synen om det 

kompetenta barnet representerar ett rättighetsperspektiv på barndomen. 

Denna syn på barndom ses i aktuell forskning som en evolution mot ett mer 

humant sätt att hantera barn både i praktik och i teorin (Reynaert, Bouverne-

De Bie & Vandevelde 2009:521-522). I forskningen diskuteras risker med 

konceptet med det kompetenta barnet, som att denna nya bild av barndomen 

kräver en autonomi som barn inte alltid har. Man ger barnet själv ansvaret att 

inse sina rättigheter och förväntas ha kännedom om sitt liv, sina behov och 

intressen och att hantera och förhålla sig till dem på ett adekvat sätt. Detta 

kan innebära att man inte tar hänsyn till barns egenskaper och den sociala 

kontext som de lever i, ur vilka rättigheterna måste förstås (Reynaert, 

Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:523, Rasmusson 2009:15). Diskussio-

ner om barns rättigheter har ett mer tekniskt fokus som inriktar sig på hur vi 

ska implementera barnkonventionen och hur granskning och organisering av 

det ska se ut snarare än hur man ska arbeta med rättigheterna på gräsrotsnivå 

i de kontexter där de måste förstås. Rättigheterna enligt barnkonventionen ses 

som norm, och den ifrågasätts och problematiseras inte som norm. Risker 

som rättighetstänket kan innebära är att det kan anses att det inte tar hänsyn 
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till levnadsförhållanden, sociala-, ekonomiska- och historiska kontexter som 

barn växer upp i (Reynaert, Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:528). 

 

Att barnet ses som en självständig individ har gjort att det har blivit en synlig 

medlem i familjen. Barnets position i samhället har förändrats till att vara en 

självständig rättighetsbärare, och föräldrarnas roll har blivit mer inriktad på 

ansvar att tillförsäkra barnet sina rättigheter, ett ansvar som minskar ju äldre 

och mer kompetent barnet blir då det i större grad självständigt kan ansvara 

för sina rättigheter (Reynaert, Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:524-

525). Det uppstår ett spänningsförhållande mellan barnets rätt till självbe-

stämmande och självständighet och föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn. 

Dessa representeras av två olika perspektiv, å ena sidan har vi rättighetsper-

spektivet där man ser barnet som en kompetent aktör med egna rättigheter i 

synnerhet till delaktighet, och ett mer behovsinriktat perspektiv, där utgångs-

punkten är barns behov och där barnets bästa bestäms av vuxna (Reynaert, 

Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:524, Rasmusson 2009:20). 

 
 

2.4 Socialstyrelsen och länsstyrelsernas tillsyn 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna gjorde under åren 2006-2008 en tillsyn av 

alla landets offentliga och privata HVB-hem som tar emot barn och unga som 

placeras ensamma. Syftet med tillsynen var att granska hemmens förutsätt-

ningar och villkor att ge de placerade barnen god vård utifrån deras behov. 

För att kunna bedöma verksamheterna samlade man in information från åtta 

olika typer av källor: föreståndare, personal, socialtjänst, vårdnadshavare, 

enkäter, dokumentation från verksamheten och barn och unga som var place-

rade.  Tillsynen gjordes utifrån sex stycken ansvarsområden: rätt till delaktig-

het, känslomässiga och sociala behov, utbildning, hälsa, kvalitet på HVB och 

säkerhet på HVB, som man bröt ner i 47 bedömningskriterier (Socialstyrelsen 

& länsstyrelserna 2009:49,12).  
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Man kunde efter tillsynen konstatera att 55 av de 363 granskade HVB-

hemmen helt hade uppfyllt alla uppsatta kriterier. Övriga 308 hem bedömdes 

behöva förbättras på ett eller flera områden, varav 112 hem ansågs ha brister 

av allvarligare karaktär. De förbättringsområden som framförallt fanns hos 

HVB-hemmen var: 

 

• Säkerhet, man bedömde att verksamheterna behövde utveckla rutiner 

för att förebygga och förhindra olika typer av övergrepp mot barnen 

och andra strategier gällande barnens säkerhet under placeringen på 

hemmet.  

• Delaktighet, att involvera barnen i sin behandling genom att exempel-

vis inbjuda dem till möten som rör deras situation och på annat sätt 

öka förutsättningar för barnens delaktighet. 

• Dokumentation, genom att förbättra dokumentationen om barnen öka 

rättsäkerheten och möjligheten till insyn, och för att kunna följa upp 

effekterna av vården och behandlingen. 

• Utbildningsnivån hos både ledning och personal behöver höjas. 

• Uppföljning och utvärdering av insatser och verksamheternas 

kvalitetssystem behöver förbättras (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 

2009:7-8). 

 

När man gjorde tillsynen så uppmärksammade man att det förekommer integ-

ritetskränkande ordningsregler och rutiner på HVB-hemmen. Oftast motive-

ras dessa med att de fyller funktioner i att förhindra missbruk av alkohol och 

droger, men kan också vara en del av behandlingsmetoden. Man konstaterar 

att det finns en oklarhet inom verksamheterna kring vilka befogenheter som 

HVB-hemmen har enligt lag att göra sådana inskränkningar (Socialstyrelsen 

& länsstyrelserna 2009:9,23-24). Ett bedömningskriterium under ansvarsom-
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rådet hälsa var att verksamheten ska ha kunskaper om beroendeproblematik 

och ska kontrollera att barnen inte har tillgång till alkohol och droger medan 

de är placerade. Det förekom att HVB-hem inte ansågs ha uppfyllt detta krite-

rium då personalen inte hade tillräckliga kunskaper om hur man ska hantera 

missbruksproblematik eller att det saknades rutiner för att kontrollera att bar-

nen inte har tillgång till alkohol eller droger (Socialstyrelsen & 

länsstyrelserna 2009:27). 

 

När området säkerhet skulle granskas utgick man bl.a. utifrån ett bedöm-

ningskriterium som handlade om verksamhetens ordningsregler, som ska vara 

lagliga och ska tillämpas i enlighet med god etik och respektera barnens in-

tegritet. Det är vanligt förekommande att de placerade barnen och deras 

vårdnadshavare skriftligt får intyga vid inskrivningen att de godtar de regler 

som finns på hemmet. Om barnen inte godtar eller följer reglerna riskerar de 

att bli utskrivna från hemmet, eller att pengar och förmåner dras in. Reglerna 

kan innefatta exempelvis generella regelbundna urinprovtagningar, kropps- 

och rumsvisiteringar, kontroll av post och besök och begränsningar eller av-

lyssningar av telefonsamtal (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2009:21,23). 

 

Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2009) radar i en lista upp exempel på 

kontroller och restriktioner som förekommer på HVB-hem, vilka väcker frå-

gor om hur långt man kan och får gå i användandet av denna typ av åtgärder i 

syfte att förhindra misshandel och övergrepp och begränsa möjligheterna för 

förekomst av missbruk: 

• inlåsning 
• kroppsvisitering 
• telefonavlyssning 
• brevcensur 
• kameraövervakning (med eller utan tillstånd) 
• drogtester (vid misstanke om missbruk eller generellt) 
• rumsvisitering 
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• telefonrestriktioner 
• internetrestriktioner 
• besöksrestriktioner 
• restriktioner i kontakter med anhöriga  
(Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2009:24) 

Man klargör också i rapporten att ”Alla medborgare är enligt grundlagen 

skyddade mot kroppsvisitering, husrannsakan och liknande intrång samt mot 

undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig av-

lyssning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande” med hänvisning 

till 2 kapitlet 6 § Regeringsformen (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 

2009:23-24). 

 

Vid granskningen av ansvarsområdet delaktighet uppmärksammade man att 

det vid tiden för tillsynen saknades anpassad information om barns rättigheter 

på HVB-hem. Att barn och unga på HVB-hem får ta del av information om 

vilka rättigheter de har på ett sätt som är anpassad för de förutsättningar som 

råder på HVB-hem är något som behövs för att stärka möjligheterna för deras 

delaktighet (Socialstyrelsen & länsstyrelserna 2009:19-20). 

 
2.5 Barnombudsmannens årsrapport 

Barnombudsmannen (BO) har i sin årsrapport ”Bakom fasaden” (2011) redo-

visat sitt arbete under 2010 som på uppdrag av regeringen inneburit att de 

intervjuat 108 barn och ungdomar som är placerade i HVB och familjehem. 

Intervjuerna gick ut på att låta ungdomarna redogöra för vad de skulle vilja 

förbättra kring omhändertagandet. Deras berättelser kombineras med uttalan-

den från olika experter och aktuell forskning, och har sedan analyseras utifrån 

rättigheterna beskrivna i barnkonventionen. (Barnombudsmannen 2011:3,10-

11).  
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Något som BO reagerat på utifrån barnens berättelser är förekomsten av re-

gelverk på HVB-hem som innebär inskränkningar i barnens rättigheter. 

Strikta regelverk ska motverka alla former av negativa beteenden och går i 

stort oftast ut på att begränsa friheter i kontakten med omvärlden 

(Barnombudsmannen 2011:13). BO anser att de ofta rigorösa regelverken gör 

det svårt att försäkra barnen deras rättigheter, och att de heller inte utgår ifrån 

det enskilda barnets bästa. Ordningsreglerna har förstås en viktig funktion i 

upprätthållandet av tryggheten och säkerheten på HVB-hemmet, men BO 

menar att de regler som finns måste tas fram tillsammans med ungdomarna. I 

de fall då inskränkningar görs i ungdomars kontakt med omvärlden måste 

reglerna för det individanpassas och ha det enskilda barnets bästa som ut-

gångspunkt. Med hänvisning till artikel 12 i barnkonventionen om barnets 

rätt till information, menar BO att personalen tydligt måste motivera varför 

eventuella inskränkningar görs (Barnombudsmannen 2011:13). 

 

BO har precis som Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2009) i sin tillsyn av 

HVB-hem uppmärksammat att ordningsreglerna som finns på hemmen ofta 

handlar om en begränsning av barnens handlingsutrymme i form av restrik-

tioner och kontroller av olika slag. Även de uppmärksammade inskränk-

ningar vad gäller användandet av telefon, mobiltelefon, internet, kontakter 

med personer utanför HVB:t, begränsning i rörelsefriheten utanför hemmet, 

drogtester, isolering från gruppen, övervakning av post och rumsvisiteringar 

(Barnombudsmannen 2011:13). Regelverken kompletteras oftast med ett be-

straffningssystem. Barnen beskriver det som att de ständigt hotas med konse-

kvenser. Vanligt är att de när de bryter mot regler eller visar oönskat 

beteende så får de avdrag av pengar och förmåner. De kan också få utegångs-

förbud, permissionsförbud eller isoleras från gruppen. På samma sätt före-

kommer det på vissa HVB att gott uppförande kan belönas med förmåner, så 

som att få större friheter. BO menar att det är nödvändigt med någon typ av 
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sanktion för att regelverket ska kunna fungera effektivt, och menar att det 

verkar som att hemmen anser att bestraffningar och regler är nödvändiga för 

att rent allmänt klara av verksamheten (Barnombudsmannen 2011:14-15,22-

23).  

 

Den unge får ofta skriva på kontrakt vid inskrivningen. Detta kontrakt kan 

innehålla överenskommelser om att gå med på begränsningar i privatlivet 

som annars inte är lagliga för HVB-hemmen att begära. Att skriva under 

kontraktet kan vara en förutsättning för att överhuvudtaget tas emot på 

hemmet. När man skriver under kontraktet kan man till exempel gå med på 

att ens mobiltelefon beslagtas eller att telefonnummer raderas, drogtester som 

man inte kan neka till och att förhålla sig till andra ordningsregler. BO menar 

att samhället måste ta sitt ansvar och tydliggöra vilka rättigheter de placerade 

ungdomarna har och försäkra att HVB:t inte gör begränsningar i deras liv 

som går emot lagstiftning eller barnkonventionen (Barnombudsmannen 

2011:14). Titti Mattsson, barnrättsexpert i Barnombudsmannens råd, säger i 

rapporten att det i samband med placeringen ska utformas en individuell 

vård- och behandlingsplan för den unge, och vården ska utgå från denna plan 

och inte utifrån andra dokument så som kontrakt. Genom att sätta upp ett allt-

för omfattande regelverk och rutiner så minskar det möjligheten för barnens 

rätt till delaktighet, eftersom delaktigheten kräver att det finns frågor att dis-

kutera och vara med att påverka. Hon menar också att det strider mot princi-

pen om barnets bästa att sätta upp för stelbenta regler istället för att göra in-

dividuella bedömningar (Barnombudsmannen 2011:16-17). 

 

De rutiner som ungdomarna uppfattar som integritetskränkande, så som 

rumsvisiteringar och begränsningar i kontakter med omvärlden, är ibland 

saker som personalen uppger sker av omtanke och skydd för de placerade 

ungdomarna. BO menar att de rum som de unga bor i på HVB:t måste ses 



 

  21 (63) 
 

som privata och ska inte tillträdas utan den unges medgivande. Men om det 

finns en befogad oro hos personalen om den unges hälsa så kan det vara nöd-

vändigt. För att motivera det måste personalen dock ha något konkret faktum 

att grunda sin oro på (Barnombudsmannen 2011:21). 

 

Under intervjuerna med ungdomarna framkom att de sällan känner till sina 

rättigheter och inte har fått information om dem. Att ungdomarna inte vet vad 

de har rätt till leder till att de går med på de inskränkningar av deras friheter 

och rättigheter som görs utan att det kan uppmärksammas av omvärlden. 

Detta bidrar till att dessa ungdomar blir än mer sårbara och systemet blir än 

mer rättsosäkert för dem. BO menar att lagstiftningen måste bli mer rättig-

hetsinriktad och att det ska vara tydligt för den unge var han eller hon kan 

vända sig med klagomål om vården (Barnombudsmannen 2011:24). BO vill 

att det ska bli obligatoriskt för socialtjänsten att informera barn och ungdo-

mar på HVB-hem om deras rättigheter då det i nuläget är vanligt att dessa 

barn inte känner till dem överhuvudtaget. Många av dessa barn vet inte heller 

att det är Socialstyrelsen som de ska vända sig till om de t.ex. har synpunkter 

eller klagomål på sin vård och placering. För att de unga ska kunna ha möj-

lighet att påverka sin situation och ha kontroll över sina liv är det centralt att 

de känner till sina rättigheter för att också kunna veta när de inte blir tillgodo-

sedda. Alla barn, oavsett vilken situation de befinner sig i och omständigheter 

kring dem, ska av samhället få kunskap om sina rättigheter, och BO menar att 

detta särskilt gäller för barn och unga i samhällsvård men att det tycks vara så 

att dessa barn har sämre kunskaper om sina rättigheter än barn i allmänhet. 

Det finns risk att barn och unga på HVB-hem upplever rättigheter som belö-

ningar för gott beteende och därför finns även föreställnigen om risken att 

diskvalificeras från sina rättigheter vid negativt beteende. BO menar att det 

vore bäst om socialtjänsten hade som ansvar att innan en placering av ett 

barn, se till att de får kännedom om sina rättigheter. Det finns en del infor-
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mationsfoldrar om barns rättigheter på HVB-hem som passivt tillhandahålls 

men det krävs, för att verkligen nå ut till ungdomarna, att några engagerade 

personer i deras närhet aktivt kan ge den informationen till dessa barn 

(Barnombudsmannen 2011:43-45).  

 

2.6 Information om rättigheter i broschyrer 

Socialstyrelsen och Barnombudsmannen, BO, har gett ut var sin broschyr 

som beskriver vilka rättigheter barn och ungdomar som bor på HVB-hem har.  

Broschyren som Socialstyrelsen (2010) gett ut heter Dina rättigheter – för dig 

som bor på ett hem för vård eller boende, och inleds med att poängtera att 

alla barn har lika värde, att samhället har ett särskilt ansvar för barn på HVB 

samt att dessa barn har samma rätt som andra att växa upp i en trygg miljö. 

Den inleder med att beskriva rättigheter som gäller rätten att delta och få in-

formation om beslut och dokumentation som rör den unge och går sedan vi-

dare till att beskriva rättigheter som berör vardagen så som utbildning, bo-

ende, hälsa och kontakt med föräldrar och kompisar. Under rubriken 

”Boende” beskrivs två rättigheter: 

Du har rätt att: 
• få veta vilka ordningsregler och rutiner som gäller 
på hemmet där du bor. 
• få bo i en miljö där det inte finns missbruk. 
(Socialstyrelsen 2010) 

 

Under en rubrik som lyder ”Din kropp och dina saker” står det att du som bor 

på HVB-hem har rätt att ha sina egna saker ifred, men att om personalen 

misstänker att du har något som kan skada dig själv eller andra så har de rätt 

att leta igenom ditt rum, och att du i sådana fall har rätt att vara med när de 

gör det. Under samma rubrik beskrivs rätten att:  

• vägra kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning 
även om du skrivit på ett avtal om detta vid ankomsten. 
(Socialstyrelsen 2010) 

 



 

  23 (63) 
 

Broschyren har också en rubrik under vilken rättigheter om kontakt med för-

äldrar och kompisar står beskrivna.  Där står bland annat att den unge har rätt 

att skriva brev och ringa till vem han eller hon vill, om det ”inte finns några 

beslut” om att han eller hon inte får göra det (Socialstyrelsen 2010).  

Sista avsnittet i broschyren talar om vart den unge kan vända sig om denne 

har klagomål eller synpunkter om sin placering på HVB-hemmet. I första 

hand ska den unge vända sig till personalen på hemmet. Om det är något man 

inte vill prata med personalen om ska man vända sig till sin socialsekreterare. 

Om den unge då tycker att socialsekreteraren inte bryr sig så står det att den 

unge ska vända sig till socialsekreterarens chef. Om denne i sin tur heller inte 

lyssnar så kan den unge vända sig till Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2010).  

 

Barnombudsmannens (2010) broschyr ”Dina rättigheter” inleder med att un-

derstryka att trots att du bor på HVB och måste anpassa sig efter vissa regler 

så har du samma rättigheter som alla andra ungdomar enligt barnkonventio-

nen. Man skriver också att de som bestämmer över din vård alltid ska tänka 

på vad som är bäst för just dig. I broschyren beskrivs sedan rättigheter om 

delaktighet och hälsa och vad som gäller i olika situationer som kan uppstå i 

vardagen på HVB. I ett stycke som rubriceras ”Rätt att må bra och känna dig 

trygg” står: 

Om du tar droger, vad händer då?  
Personalen får inte tvinga dig att lämna urinprov. Men om de tror 
att du är påverkad av droger kan de be dig att lämna ett urinprov. 
Skälet måste alltid vara att se till ditt bästa, din hälsa och säkerhet. 
Det kan vara en förutsättning för din vård. Personalen får inte 
heller kroppsvisitera dig eller begära att du ska ta av dig dina 
kläder. De kan be dig att skaka ur dina kläder om de misstänker 
att du har droger på dig. Skälet måste alltid vara att se till ditt 
bästa, din hälsa och säkerhet. Du har alltid rätt att täcka din kropp 
på något sätt om det är nödvändigt att du tar av dig kläderna. När 
du duschar har du alltid rätt att göra det ensam. 
(Barnombudsmannen 2010) 
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Det står också i broschyren om vad som gäller angående telefon- och brev-

kontakt med familj, vänner och socialtjänst. Det beskrivs att man alltid har 

rätt att ringa sin socialsekreterare eller annan myndighetsperson utan att nå-

gon lyssnar på samtalet. Ingen kan heller hindra den unge att ringa eller sms:a 

sina kompisar, men att det i undantagsfall kan hända att personalen bedömer 

det nödvändigt att lyssna på samtal med kompisar eller föräldrar, ifall de 

misstänker att samtalet kan innebära en risk för att den unge utsätts för något 

som kan skada honom eller henne. På samma sätt kan personalen anse att 

användning av telefon kan vara skadlig för den unge och därför bestämma att 

denne ska lämna ifrån sig sin mobiltelefon. Personal på HVB får inte läsa den 

unges brev. Om misstanke finns att det kan finnas droger eller något annat 

som kan vara skadligt för den unge i brevet kan personalen sitta med när han 

eller hon öppnar brevet, men detta medför inte att personalen får läsa vad 

som står, och den unge har rätt att både skriva och läsa brev ostört 

(Barnombudsmannen 2010). Också denna broschyr avslutas med att berätta 

vart den unge kan vända sig med klagomål och synpunkter på vården. Utöver 

personal på hemmet, socialsekreterare och Socialstyrelsen nämns att man kan 

kontakta BRIS och Barnombudsmannen om man har frågor om sin placering 

eller om sina rättigheter (Barnombudsmannen 2010).  

 

 

Vi har i detta avsnitts olika delar beskrivit barns rättigheter och den ställning 

de har utifrån barnkonventionens folkrättsliga kraft. Begreppet barnets bästa, 

som tas upp i en av barnkonventionens artiklar, är ett begrepp som finns i 

svensk lag och som etisk riktlinje i socialt arbete. Begreppets innebörd kan 

ses på olika sätt, bland annat utifrån vilken syn man har på barnets självstän-

dighet och behov av skydd. Dessa skillnader i sätt att se på barndomen kan 

ses som en grund i varför konflikter mellan barnets rättigheter och inskrän-

kande åtgärder som anses nödvändiga uppstår. Hur dessa konflikter kan se ut 
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beskrivs utifrån de båda rapporterna från Socialstyrelsen och länsstyrelserna 

och från Barnombudsmannen. Slutligen beskrev vi innehållet i de broschyrer 

som finns som riktar sig till ungdomar på HVB-hem och som beskriver deras 

rättigheter, för att ytterligare visa på vilka rättigheter dessa ungdomar har och 

framförallt hur information om rättigheterna ser ut när den når ungdomarna. 

Inskränkande regler och rutiner förekommer på HVB-hem. Varför görs då 

dessa och hur går det till? Vad fyller dessa inskränkningar för funktion? 

Denna typ av information är vad vi tar upp i vår studie, som därmed fyller en 

funktion i att visa på framförallt svårigheter med att utgå från att det bästa för 

barnet är att obegränsat kunna nyttja sina rättigheter när det befinner sig på 

HVB-hem, och ta ett steg i diskussionen om utrymmet för rättigheter och 

friheter, i förhållande till berättigandet av inskränkande regler och kontroll.  

 

 
3. Teori 

För att analysera vårt resultat använder vi oss av Norbert Elias Civilisations-

teori. I teorin beskrivs exempelvis hur människan inte ska ses för sig själv, 

utan i figurationer tillsammans med andra. Individen föds inte som en rela-

tionslös och isolerad individ, utan som en länk i ett nätverk, där samhället 

består av individer, och individerna bor i samhället (Elias 1989:14). 

Moderniseringen medför att individerna tvingas till att disciplinera sitt lev-

nadssätt efter industrisamhällets krav på känslokontroll, då den skapar mer 

komplexa samhälleliga förbindelser. Hur individen ska bete sig ”korrekt”, det 

”socialt vedertagna beteendet” är något som lärs in från barnsben (Elias 

1991:289).  

Den uppväxande människan förmår aldrig reglera sitt beteende 
om hon inte är utsatt för en av andra människor förorsakad rädsla. 
(Elias 1991:402) 
 

Individen utvecklar denna disciplinering efter kraven på känslokontroll ut-

ifrån rädslor om att i brott mot det ”socialt vedertagna beteendet” straffas 
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med skamkänslor, rädsla för krig och fruktan för Gud, skuldkänslor, rädslan 

för straff eller för rädsla att förlora social status, rädslan för sig själv och att 

ens drifter ska ta överhanden. Alla dessa företeelser framkallas i människan 

direkt eller indirekt genom andra människor (Elias 1991:403). 

 

Denna teori är relevant för vår studie då den kan hjälpa oss ge en förklar-

ingsmodell där man kan se ungdomarna som bor på ett HVB-hem som före-

mål för en civilisationsprocess. Innan ungdomarna kommit till hemmet, i de 

fall anledningen till placering skett i ”beteendefall”, har de inte haft ett ”soci-

alt vedertaget beteende”, inte anpassat sig efter samhällets normer och behö-

ver därför få hjälp att anta ett beteende som är mer lämpligt för en fungerande 

länk i nätverket, fungerande individ i samhället.  

 

Michel Foucaults disciplineringsteori är en annan teori som vi använder oss 

av för att analysera vårt resultat. Foucault beskriver disciplin som en konst att 

hantera människokroppen som får som resultatet att ju lydigare kroppen är 

desto nyttigare är den, och tvärtom - ju nyttigare den är, desto lydigare 

(Foucault 2003:139-140). Kroppen ingår i ett slags maktmaskineri, med poli-

tiska tvång som bearbetar kroppen. Disciplin ökar kroppens ekonomiska 

nytta, och gör samtidigt kroppen mer foglig och tvingad att lyda. När 

kroppens energi riktas mot att vara nyttig och effektiv, riktas den energi som 

skulle kunna användas till motstånd, och gör kroppen lydig – underkastad 

(Foucault 2003:140). För att få disciplin över kropparna fördelas de rent 

rumsligt, exempelvis i en sluten miljö, för total uppsikt och övervakning 

(Foucault 2003:143). Varje rum eller del av miljön får en särskild funktion 

och varje individ får en särskild plats, för att man genom uppsikt ska kunna 

se ifall något försiggår som inte bidrar till nyttan. Individernas beteende blir 

sedda och värderas, belönas eller bestraffas och mäts utifrån egenskaper och 

förtjänster (Foucault 2003:145-146).  
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Individer kontrolleras genom tidscheman, saker ska göras vid vissa tidpunk-

ter eller under en viss tid (Foucault 2003:152). Individernas beteende går att 

bryta ner i tid, rörelserna sätts i ordningsföljd och ges ett mått, en tidsrymd 

och en riktning. Genom att ge dessa uttryck för kroppens rörelser inspekteras 

rörelserna i förhållande till effektivitet och kroppens ekonomiska nytta. Med 

rätt rörelser som följer rätt tidsschema är ingen del av kroppen sysslolös och 

därmed inte onyttig (Foucault 2003:153-154). Genom att ordna individernas 

förväntade prestationer i olika ”serier” preciserade i tid, exempelvis de olika 

årskurserna en skolklass går igenom och målen man ska uppnå under en viss 

årskurs, en viss prestation ska göras under viss tid, tar man så att säga makt 

över tiden. Man kontrollerar effektiviteten av tiden, den ekonomiska nyttan. 

Utifrån dessa ”serier” kan man göra detaljerade kontroller och punktingrepp 

vid varje tidsmoment, så som belöningar och bestraffningar. Detta gör det 

möjligt att bedöma individens nivå i olika ”serier”, för att utifrån aspekterna 

tid och uppnådd nivå bedöma individens förmåga (Foucault 2003:161-162). 

 

Foucaults disciplineringsteori ger oss ett verktyg att förstå de ordningsregler 

och andra kontrollåtgärder som förekommer på HVB-hemmen. Ungdomarna 

bor i en sluten miljö och ska vara lydiga, följa ordningsregler och uppnå för-

bättringar utifrån olika faser i behandlingen. Ju lydigare ungdomarna på 

hemmen är, desto mer ökar deras nytta – i behandling och för levnadssitua-

tionen på hemmet, för att kunna anses vara redo för utslussning tillbaka till 

samhället. Ju mer nytta hos ungdomarna, deras fokus på att utvecklas, desto 

mindre energi kan användas åt motstånd – de blir lydigare. 

 
4. Metod   

För att besvara våra frågeställningar valde vi att genomföra intervjuer med 

yrkesverksamma som berörs av vårt ämne. Intervjuer som metod gav oss 
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möjlighet att ta del av informanternas åsikter, uppfattningar och erfarenheter 

om konflikter mellan rättigheter och regelverk på HVB-hem, eftersom dessa 

saker förstås genom att utforskas på djupet och inte kan beskrivas i enstaka 

ord (Denscombe 2009:232-233). En annan fördel med intervjuer är att det är 

en resurssparande metod i och med att det som behövs i form av utrustning är 

bandspelare, eller i vårt fall telefon med inspelningsfunktion, och att tyngden 

ligger mer på intervjuarens konversationsfärdighet (Denscombe 2009: 267-

268).  

 

När man ska genomföra intervjuer måste man först tänka över om de blir 

praktiskt genomförbara, utifrån möjligheterna att få kontakt med intervjuob-

jekten samt resurstillgångar så som tid och kostnader (Denscombe 2009:233). 

Att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte skulle i vår studie inte vara 

genomförbart, då HVB-hem för unga med kriminalitets- och missbrukspro-

blematik såväl som socialtjänstkontor ligger spridda ibland med många mils 

avstånd, vilket skulle innebära för stora omkostnader och för stor tidåtgång 

för att vara rimligt i vårt forskningsprojekt. Av liknande skäl uteslöt vi också 

möjligheten att använda oss utav fokusgrupper, som går ut på att man samlar 

deltagare till ett möte där de gemensamt får diskutera det givna ämnet 

(Denscombe 2009:237). Sannolikheten att vi skulle lyckas motivera deltagare 

att avsätta tid och pengar till att resa till mötet bedömde vi som liten, i 

synnerhet då vi inte skulle ha utrymme att erbjuda någon finansiell ersättning 

för resor. Detta problem löste vi genom att istället genomföra intervjuer via 

telefon, som är en mindre resurskrävande metod (Denscombe 2009:30). Tele-

fonintervjuer ger oss i stor utsträckning samma fördelar som intervjuer an-

sikte mot ansikte, så som att de är relativt lätta att arrangera, det som krävs är 

att forskaren och deltagaren hittar en tid som passar för intervjun, och att 

människor är lika ärliga i intervjuer via telefon som ansikte mot ansikte 

(Denscombe 2009:30, 235) . Eftersom telefonintervjun riktar sig mot en per-
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son i taget blir transkriberingen av det inspelade materialet enklare än vid 

gruppintervjuer eftersom bara en person pratar samtidigt, och vi kan som 

forskare i större grad kontrollera vilken data intervjun ger än vid exempelvis 

fokusgrupper, då vi reglerar hur öppna frågorna blir och vi bara har en person 

att ledsaga genom intervjun (Denscombe 2009:235). En nackdel med att göra 

telefonintervjuer istället för intervjuer ansikte mot ansikte var att vi inte fick 

möjlighet att se informantens mimik och gester. Den miljö och kontext i 

vilken informanten befann sig vid intervjun var dold för oss. Denna nackdel 

bär dock också med sig en fördel om att intervjuareffekten, det vill säga hur 

vi uppfattas av och påverkar informanten, minskade (Robson 2002:282). 

 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade en färdig 

lista med ämnen och frågor till våra informanter men möjligheten fanns för 

både dem och oss att vara flexibla under intervjun, att kunna utveckla svar 

och ställa följdfrågor för att fördjupa oss i de saker som informanten pratade 

om. Vi stävade efter att ställa öppna frågor för att ge utrymme för utförliga 

svar, och anpassade ordningen för våra frågor och ämnen till en logisk följd 

utefter informantens svar och hur informanten utvecklade sina resonemang 

(Denscombe 2009: 234-235). Vi försökte också formulera frågorna så att de 

var tydliga och rakt på sak, men samtidigt så att de inte var ledande eller 

upplevdes som hotfulla, då det skulle kunna påverka informanten och vilken 

information vi skulle fått (Robson 2002:274). Intervjulängden varierade 

mellan 30-45 minuter. Robson (2002) menar att när det kommer till intervju-

ers längd kan allt som understiger en halvtimma bedömas som tveksamt i hur 

mycket värdefull information man får ut, medan intervjuer som överstiger en 

timma kan ta oresonligt mycket av informantens tid i anspråk, vilket kan 

medföra att färre är villiga att delta (Robson 2002: 273). 
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För att underlätta bearbetningen av intervjuerna valde vi att göra bandinspel-

ningar, vilket framförallt används för att veta att allt kommer med då det 

mänskliga minnet enbart är svårt att förlita sig på att det ger säker informa-

tion. Informanter kan känna sig hämmade av att man spelar in intervjun men 

oftast slappnar de av efter en kort stund och störs inte längre av det, så länge 

vi som intervjuar har ett försiktigt och respektfullt tillvägagångssätt så väger 

fördelarna med bandinspelning över. Vi såg till att vara väl förbereda genom 

att testa inspelningsfunktionen på telefonen vi använde oss utav (Denscombe, 

2009: 258-260). Under intervjuerna förde vi anteckningar för att underlätta 

för oss att under intervjuns gång få bekräftat att vi uppfattat vad informanten 

sagt och för att följa upp intressanta trådar som informanten inte gått mer 

noggrant på. Utifrån bandinspelningarna transkriberade vi materialet och 

identifierade teman som återkom i intervjuerna och sammanförde information 

från materialet från de olika intervjuerna under dessa teman.  

 

När vi valde ut informanter att bjuda in till vår studie gjorde vi ett subjektivt 

urval. Denscombe (2009) beskriver subjektivt urval som att urvalet ”hand-

plockas”, eftersom man anser att det är troligt informanterna som ingår i ur-

valet kommer att kunna bidra med värdefulla data om det området som un-

dersöks, då de besitter sådana kvaliteter och på annat sätt är relevanta för äm-

net (Denscombe 2009:37). För att nå personal och föreståndare på HVB-hem 

använde vi oss utav Socialstyrelsens Nationella HVB-register på internet 

(http://hvb.socialstyrelsen.se/). I detta register kunde söka efter och välja ut 

HVB hem som uppfyllde de kriterier vi på förhand bestämt: HVB-hemmet 

skulle behandla ungdomar (i åldrarna ca 13-18 år) som placerades ensamma, 

det vill säga utan sina föräldrar/vårdnadshavare. Målgruppen för HVB skulle 

innefatta ungdomar med missbruks- eller kriminalitetsproblematik. Denna 

avgränsning gjorde vi därför att vi har uppfattningen om att de ordningsregler 

som kan inskränka på ungdomarnas rättigheter blir mer aktuella i vård om 
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ungdomar med denna typ av problematik. Eftersom vi valt att göra telefon-

intervjuer behövde vi inte avgränsa det geografiska området inom vilken 

HVB-hemmen skulle finnas, mer än att de skulle vara belägna i Sverige. An-

gående HVB-hemmens storlek hade vi som enda kriterium att de inte skulle 

ta emot färre än 6 ungdomar. Detta för att vi föreställde oss att ordningsregler 

blir mer aktuella när ett högre antal människor lever tillsammans. Utefter 

beskrivningarna om HVB-hemmen i registret valde vi ut 7 st HVB-hem som 

uppfyllde våra kriterier. Via verksamheternas hemsidor kunde vi hitta 

mailadresser, som gick antingen direkt till personalen eller till en gemensam 

mail för hemmet alternativt föreståndarens mail. Till dessa mailadresser 

skickade vi ut inbjudningar att delta i studien och bifogade ett informations-

brev där man kunde läsa mer om studien och där våra kontaktuppgifter fanns. 

Efter detta utskick fick vi svar från två personer som anmälde sitt intresse att 

delta i studien. Efter att ha skickat ut påminnelser till de HVB-hem som vi 

inte fått svar ifrån hörde ytterligare två personer av sig som ville delta. Dessa 

fyra personer representerar fyra olika HVB-hem och alla fyra är föreståndare.  

 

Utöver personal och föreståndare var vi intresserade av att intervjua social-

sekreterare med erfarenhet av att ansvara för placeringen och vården av en 

ungdom som placerats på ett HVB-hem där ungdomar med missbruks- och 

kriminalitetsproblematik behandlas. För att komma i kontakt med socialsek-

reterare skickade vi ut inbjudan via mail till 21 geografiskt spridda social-

tjänstkontor, som valdes med variation i kommunens storlek. De mailadresser 

vi hittade via socialtjäntskontorens hemsida gick i vissa fall till en reception 

och i andra fall till en enhetschef som ansvarar för familjeärenden. I det mail 

med inbjudan vi skickade ut bad vi därför om hjälp att få mailet vidarebeford-

rat till socialsekreterarna. Efter två veckor skickades även påminnelser ut. Vi 

har på dessa inbjudningar fått 4 svar. 2 av dessa svar har informerat oss om 

att inbjudan vidarebefordrats till socialsekreterarna. En socialtjänst svarade 
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att de mottagit så många förfrågningar från studenter att delta i studier att de 

inte ville skicka ut fler till socialsekreterarna. En socialtjänst tackade nej till 

att delta då de inte på länge haft några placeringar enligt de kriterier som vi 

efterfrågade. Övriga 17 socialtjänster har inte svarat.   

 

Vi fick inget svar om intresse att delta från någon övrig personal, alltså så-

dana som inte är föreståndare, på HVB-hem, och inte heller från någon soci-

alsekreterare. Detta skulle kunna bero på att ämnet bedöms vara av känslig 

karaktär, som man inte känner sig bekväm i att uttala sig om. Det kan också 

vara så att man inte kan avvara den tid som deltagandet tar i anspråk, och kan 

förstås även bero på att det helt enkelt är lätt att ignorera inbjudningar som 

skickas via e-post (Denscombe 2009:43,57). 

 

4.1 Presentation av informanter 
 
Vi har gjort telefonintervjuer med fyra stycken föreståndare för olika HVB-

hem. Hemmen varierar i platsantal och är belägna i olika delar av landet, och 

har den gemensamma nämnaren att de tar emot ungdomar med kriminalitets-

problematik och/eller missbruksproblematik. Informanterna har alla flerårig 

erfarenhet av att arbeta med ungdomar på HVB-hem. I resultatet presenteras 

informanterna inte med namn i enlighet med vårt löfte om konfidentialitet. Vi 

kommer i resultatdelen hänvisa till informanterna som Intervjuperson + 

siffra: Ip1, Ip2, Ip3 och Ip4. 

 

Att samtliga av våra informanter har samma position, föreståndare för HVB-

hem, bär med sig både styrkor och svagheter för vår studie. Att alla har 

samma position gör att vi kan konstatera var det finns likheter och skillnader i 

åsikter och resonemang, som inte skiljer mellan maktpositioner utan mellan 

individer med samma position, något som vi ser som en styrka. En svaghet 

kan dock anses ligga i att materialet får mindre bredd, och att våra slutsatser 
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dras enbart utifrån de perspektiv som föreståndarna representerar, och att det 

kan finnas fler perspektiv som skulle ge grund för en bredare diskussion.  

 

 
4.2 Etiska överväganden 
 
Innan vi påbörjade vår studie förde vi en noggrann diskussion kring eventu-

ella konsekvenser av ett deltagande i vår undersökning och vilka lämpliga 

åtgärder som kunde tänkas behöva vidtas för att minimera risk för negativa 

effekter för informanterna. Efter att vi gjort en etisk egengranskning kunde vi 

konstatera att vår studie inte behövde skickas in för närmare granskning av 

den lokala Etikprövningsnämnden. Däremot fanns det ändå vissa etiska frå-

gor som vi behövde förhålla oss till. Vi ville kunna försäkra både oss och 

informanterna om att det inte skulle kunna uppstå några negativa konsekven-

ser av att ha deltagit i vår studie. Av den anledningen valde vi att försäkra 

deltagarna att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt och att materialet 

i uppsatsen skulle behandlas så att informanterna inte kan identifieras. Vi har 

därför valt att utelämna en del information om deltagarna, så som namn, kön, 

arbetsplatsens namn och geografiska läge. Att informanternas arbetsplatser 

ligger i olika delar av landet försvårar identifiering ytterligare. Intervjumate-

rialet har förvarats så att det varit otillgängligt för alla andra och bara vi har 

haft möjlighet att ta del av det. Att garantera att materialet hanteras konfiden-

tiellt är i enlighet med ett av Vetenskapsrådets forskningsetiska principers 

huvudkrav, konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12-13). I enlighet 

med ett annat av kraven, nyttjandekravet, försäkrade vi våra informanter om 

att det materialet vi fick ut från intervjuerna inte skulle användas i något 

annat syfte än till studien (Vetenskapsrådet 2002:14). För att inspelningarna 

och transkriberingarna från intervjuerna inte ska kunna användas i något 

annat syfte kommer de att förvaras otillgängligt för andra fram till dess att 

uppsatsen är examinerad, då de kommer raderas.  
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Vi ville att deltagarna skulle kunna fatta ett informerat beslut om att delta i 

studien. Vi ansåg det vara i enlighet med god etik att de, innan de tackade ja 

till att delta, kände till vad studien handlade om och vad ett deltagande skulle 

innebära i form av intervjulängd, att intervjuerna skulle ske via telefon och att 

det var frivilligt att delta samt att deltagarna kunde välja att avbryta pågående 

intervju om de skulle vilja. Utifrån dessa uppgifter skulle deltagarna få upp-

skatta om de kunde och ville avvara den tid och det engagemang som delta-

gandet krävde. Vikten av att informera om studiens syfte och deltagandets 

villkor tas upp i informationskravet (Vetenskapsrådet 2002:7). För att se till 

att deltagarna fick denna information skickade vi tillsammans med inbjudan 

att delta i studien ut ett informationsbrev. Utöver information om studien och 

om deltagandet skrev vi i informationsbrevet att deltagarna skulle få frågan 

om de samtyckte till inspelning av intervjun, och att materialet skulle hante-

ras konfidentiellt. Vi skrev också ut information om oss själva, så som namn, 

vilken utbildning vi går och på vilket universitet vi studerar. Informations-

brevet avslutades med kontaktuppgifter till oss och till vår handledare, för att 

man skulle kunna höra av sig om man var intresserad att delta. Att vi lät del-

tagarna anmäla sitt intresse, med vetskapen om att deltagandet var frivilligt, 

tillgodosåg samtyckeskravet, som talar om att deltagarna ska få bestämma 

över sin medverkan och lämna samtycke till att delta (Vetenskapsrådet 

2002:9). 

 

Intervjuerna inleddes med att på nytt informera om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Deltagarna blev sedan tillfrågade 

om de samtyckte till att intervjuerna spelades in för att underlätta 

bearbetningen, och garanterades att uppgifterna skulle hanteras konfidentiellt, 

och att uppsatsen skulle skrivas så att deltagarna inte kunde identifieras. 

Samtliga deltagare samtyckte till inspelning, vilket har underlättat för att i 
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presentationen av resultatet kunna återge rättvisande information som inte 

varit beroende av våra minnen. Vi har också kunnat se till att uttalanden inte 

tagits ur sin ursprungliga kontext när de presenterats i resultatet. Frågorna vi 

ställde under intervjun formulerade vi så att de var så öppna som möjligt, för 

att inte leda informanten att uttala sig på ett visst sätt.  
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5. Resultat  
 
Utifrån det material vi fått från våra intervjuer har vi kunnat urskilja och 

sammanställa ett antal teman, som vi redovisar i detta avsnitt. 

 

5.1 Barnets bästa 

En av informanterna beskriver barnets bästa som så att man utgår från barn-

konventionen, att barnet har rätt att delta, har rätt att ha kontakt med sina an-

höriga, rätt att få sjukvård, omsorg och utbildning. Barnet har rätt att inte be-

höva vara rädd, att inte bli mobbad, att få ha sin egen sexuella identitet och så 

vidare (Ip1). En annan menar att man i branschen börjar titta mer och mer på 

individens behov när det gäller barnets bästa. Barnets bästa handlar då om 

barnets behov, hur man ska hjälpa just den individen, och i och med det 

måste man släppa aspekter av rättvisa och orättvisa mellan olika individer, 

och samtidigt måste barnets bästa handla om trygghet, respekt och tillit (Ip2). 

Ytterligare en av informanterna är inne på behov när man utgår från barnets 

bästa, och kopplar det till Barns Behov i Centrum (BBIC), som man då menar 

ska styra det sociala arbetet med barn för att försäkra att man ser till barnets 

bästa (Ip3). Den fjärde informanten beskriver sin tanke om vad barnets bästa 

innebär:  

”Barnets bästa, det är ju utifrån vad vi tror oss veta 
vara det som behövs för att ungdomen, så att säga, 
ska komma vidare i livet och kunna bli en 
självständig individ igen, kunna bo själv och ha ett 
jobb och må bra.” (Ip4) 

 

Utifrån intervjuerna ges alltså olika uppfattningar om vad barnets bästa är; en 

hänvisar till barnkonventionen och de artiklar som finns där i, om olika rät-

tigheter, som rätt att delta och rätt till utbildning och så vidare. Andra är mer 

inne på att barnets bästa handlar om individens behov och därmed också att 

barnets bästa blir en individuell bedömning då det utgår från det enskilda 
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barnets behov, och en informant ser det som att barnets bästa försäkras om 

man följer de principer som man arbetar efter i BBIC.     

 

5.1.1 Den professionellas och den unges syn på barnets bästa 

Informanterna anger alla att det är vanligt, eller åtminstone inte helt ovanligt, 

att den professionellas syn på barnets bästa och den unges egen syn på sitt 

bästa skiljer sig åt (Ip1-4). En informant menar att barn som bor på HVB-

hem sällan har haft några regler att följa tidigare, och att de inte håller med 

om att de regler som finns medför det bästa för dem. Det kan handla om ex-

empelvis regler för vilken tid på kvällen som den unge ska vara på sitt rum. 

Personalen kan inte tvinga den unge att sova, men menar att det är bäst för 

denne att vara på sitt rum vid en viss tid på kvällen för att den unge ska till 

skolan dagen efter (Ip1).  

”Men det var ju bara ett exempel, men det kan ju 
också vara kanske att vi rekommenderar dem att, 
eller vi försöker att motivera, ibland kanske också 
övertala, att ta en kontakt, eller att vi får hjälpa 
dem att ta kontakt, med BUP eller psykolog eller 
någonting för vi ser att det finns saker som de kan-
ske skulle behöva ha hjälp med eller till och med 
medicin men själv tycker de ju inte att det är något 
större problem. Så det krockar ju ständigt, jag me-
nar det är ju det vår roll är som vuxna och som för-
äldrar att sätta gränser och ramar för våra barn.” 
(Ip1) 
 

En annan informant beskriver fler exempel där den professionellas och den 

unges åsikter om vad som är bäst som kan uppstå i vardagen på HVB:t : 

”..det kan handla om att barnet tycker att det 
behöver sova till tio, och vi säger att barnet ska gå 
upp kvart över sju, det kan handla om att barnet 
tycker att det ska åka hem, fast vi ser att det 
riskerar att hamna i återfall i missbruk, det kan 
handla om att barnet tycker att det ska få gå på bio 
och det tycker inte vi för att vi var på bio igår. 
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Alltså, det kan handla om allt mellan himmel och 
jord..” (Ip3) 
 

En tredje informant beskriver bland annat konflikter som kan uppstå runt 

insatser som urinprovstagningar och telefonrestriktioner. Ungdomen får in-

formation om att den inte kan tvingas att lämna urinprov, men att man i över-

renskommelse mellan HVB:t, socialtjänsten och eleven kan komma fram till 

att den unge ska lämna urinprov. Men om den unge säger nej till att lämna 

urinprov så kan HVB:t inte tvinga denne till det. Om den unge skulle neka så 

kan det ge upphov till tvivel om den unges villighet att motta behandling 

(Ip2). 

 ”Och då kan man i förlängningen fråga sig, då 
kanske inte ungdomen ska vara kvar hos oss 
eftersom den här killen då ska ha hjälp med sina 
drogproblem.” (Ip2) 

 

I början av behandlingen menar en informant att de inte ska ha tillgång till 

sina mobiltelefoner, något som man så långt som möjligt ska bestämma i 

överenskommelse med den unge. Anledningen till att det anses olämpligt att 

ha sin mobiltelefon i början av behandlingen är att man är rädd att ungdomen 

ska återgå till ”det gamla livet”, och att man vill skydda dem från den risken 

genom att skydda dem från telefonerna. Informanten menar att man inte kan 

tvinga någon att lämna ifrån sig sin telefon, men att om den unge säger att 

den vill ha kvar telefonen, så kan man på HVB:t säga att, här har vi inte mo-

biltelefoner i början av behandlingen, och mena på att den unge känt till på 

förhand att den skulle behöva lämna telefonen ifrån sig. Liknande gäller vid 

kontakt med vänner, om det står i ungdomens genomförandeplan att denne 

har stora problem med narkotika, och denne vill träffa sina gamla vänner, så 

säger personalen nej till det. Detta för att det i genomförandeplanen står att 

ungdomen ska få hjälp med att komma bort från droger (Ip2).  När man gör 

sådana insatser, där den unge själv inte är överens med den professionellas 

mening, så menar alla informanter att man måste förklara varför insatsen 
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görs, som exempelvis för att skydda ungdomen så att han eller hon ska kunna 

jobba med sig själv, så att den unge ser målet med insatsen (Ip1-4).  

 

5.1.2 Om att motivera de unga 

Alla informanter pratar om att motivera de unga. Det kan handla om att moti-

vera dem till att delta i vissa aktiviteter i behandlingen och i vardagen, att 

motivera dem att ta emot en viss hjälp och att förklara för den unge varför en 

viss insats görs och varför den är viktig (Ip1-4). Som ett av citaten ovan be-

skriver så pratar en informant om att man i vissa fall kanske till och med för-

söker övertala den unge att söka hjälp från psykolog eller Barn- och ung-

domspsykiatrin (BUP), för att den professionelle bedömer att den unge är i 

behov av det och att det vore för dennes bästa (Ip1). En annan informant me-

nar att de unga kanske inte vill vara på HVB:t, det förekommer ju att de pla-

ceras där med tvång. Då blir det aktuellt att motivera den unge att över huvud 

taget engagera sig i sin behandling för att komma vidare i den. En ungdom 

som exempelvis inte vill gå till skolan, eller delta i någon behandlingsinsats 

för att denne själv tycker att det inte är något för honom eller henne, så menar 

informanten att det gäller att försöka göra det så attraktivt som möjligt att 

delta, och försöka motivera till en förändring av den unges uppfattning. In-

formanten menar att det är vad arbetet på HVB:t går ut på (Ip2).  

 

En av informanterna beskriver hur ungdomarna dels får en aktivitetspeng en 

gång i månaden, som ska gå till exempelvis biobesök, men också en vecko-

lön. Man skiljer på konceptet med veckolön mot det vid veckopeng, och väl-

jer att kalla det lön då man anser att ungdomarna är på sitt jobb. Och precis 

som lön fungerar det så att är man på jobbet så får man lön, är man sjuk 

måste man sjukskriva sig, och då får man en karensdag som innebär att en del 

av summan inte utbetalas till ungdomen. Man ser det inte som att man får 

avdrag, utan man ser det som att antingen får man bonus, eller så får man inte 
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det. Detta ska fungera som en sporre eftersom ungdomarna inte har gott om 

pengar, och vill ju kunna köpa sig saker (Ip1).  

 

Ett par av informanterna beskriver hur de använder sig av teckenekonomi 

som ett slags ”morotssystem” (Ip2:s formulering) (Ip2,4). Den ena infor-

manten beskriver det som att gör man det man ska under en dag så får man 

poäng, som sedan görs om till pengar. Gör man något så ska man få direkt 

förstärkning på det, systemet är en del i arbetet som går ut på att förändra 

beteenden. Informanten personligen tycker också att man kan se det som en 

liten aspekt om hur samhället fungerar, att man måste jobba för att få lön, 

man måste plugga för att få pengar från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 

(Ip2). Den andra informanten som pratar om teckenekonomi beskriver det i 

citatet nedan: 

”Man utgår oftast från att ungdomen har ingen 
veckopeng, utan han får veckopeng, om han 
följer det system vi vill att han ska, alltså går upp 
i tid, håller ordning på rummet själv, sköter 
skolan, om man gör det då får man ju också en 
förstärkare i form av pengar eller någon slags 
poäng.” (Ip4) 
 
 

5.2 Rättigheter enligt lag och barnkonventionen 

Samtliga informanter anger att de i stora drag har koll på barns rättigheter 

enligt barnkonventionen (Ip1-4), men flera av dem menar att man framförallt 

har kännedom om barns rättigheter enligt lagstiftningen. En av informanterna 

talar om att man hela tiden måste hålla sig uppdaterad om vad det är för lagar 

och förordningar som kommit (Ip1). En annan informant menar att verksam-

hetens grundvärderingar är skrivna utifrån barnkonventionen och 

socialtjänstlagen (Ip2). En tredje framhåller även BBIC som något som styr 

hur man arbetar med barns rättigheter i verksamheten (Ip3). Den fjärde in-

formanten beskriver sin kännedom om barns rättigheter och 
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barnkonventionen, och hur det finns stort utrymme för den enskilde att göra 

sina egna tolkningar om dessa (Ip4): 

”…hyfsad koll har jag. Men det är ju så att, det är 
mycket tolkningar och man kan ju vrida och vända 
på saker och ting, tolkar man allt åt ett håll så kan 
det ju bli väldigt fel…” (Ip4) 

 
5.2.1. Hur de unga får kunskap om sina rättigheter och vems ansvar att för-

medla information om rättigheter 

Informanterna anger att det ligger på HVB-hemmets och på Socialtjänstens 

ansvar att informera ungdomarna om deras rättigheter (Ip1-4). Hur och i 

vilken form den informationen ska nå ungdomen finns det lite skilda åsikter 

om. Flera utav informanterna påpekar också att när man pratar om barns 

rättigheter får man inte får glömma att ungdomarna faktiskt har skyldigheter 

också (Ip1-2,4). 

 

En informant berättar om hur man dels förmedlar vidare information som 

Socialstyrelsen med jämna mellanrum skickar ut till ungdomarna, men att 

man också för diskussioner i vardagen, exempelvis vid matbordet, om var 

ungdomarna har för rättigheter. Informanten menar att det egentligen inte är 

någon skillnad mellan de ungdomarna som bor på HVB och de som bor 

hemma när det kommer till rättigheter (Ip1). En annan av informanterna me-

nar att information om vilka rättigheter och skyldigheter ungdomarna har ska 

gå ut innan de blir placerade, genom socialtjänsten. När de sedan kommer till 

hemmet får ungdomarna på detta HVB-hem tillgång till broschyrer som be-

skriver deras rättigheter, men att det också förmedlas muntligt. Informanten 

menar att det gäller att hålla frågan om rättigheter levande hela tiden och att 

på HVB:t informera ungdomarna att de har rättigheter, för att de kanske inte 

läser broschyrer alla gånger. Men att den informationen som man tillhanda-

håller på HVB:t är mer inriktad på vilka rättigheter och skyldigheter som man 

har just på HVB:t, men att socialtjänsten har en stor skyldighet att informera 
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om rättigheter i ett vidare perspektiv (Ip2). En tredje informant menar att det 

viktigaste är att informera ungdomarna som kommer till HVB-hemmet om 

hur behandlingen går till och vad den ska syfta till. När det gäller rättigheter 

så informerar man om vart man ska vända sig ifall man har kritik eller inte 

känner sig tillfreds, att man kan vända sig till personalen, till sin 

socialtjänsteman eller till Socialstyrelsen (Ip3).  

 

Den fjärde informanten talar om att det kan bli fel om man bara talar om 

vilka rättigheter ungdomarna har, utan att man också måste kunna förklara 

vilka skyldigheter de har (Ip4): 

”…men man måste ju också kunna förklara vad 
de har för skyldigheter, dom finns ju också 
någonstans, även om de kanske inte finns 
kanske så mycket i den här barnkonventionen, 
men. Barn har ju också skyldigheter, eller 
människor har ju skyldigheter i ett samhälle.” 
(Ip4) 
 
 

5.2.2 Om forum för synpunkter 

Informanterna beskriver olika typer av forum där ungdomarna får möjlighet 

att komma till tals, med klagomål och kritik såväl som önskemål. 

Återkommande i informanternas beskrivningar är möten som sker veckovis 

där ungdomarna får framföra åsikter (Ip1-4). En av informanterna nämner 

utöver detta en låda där man anonymt kan lägga lappar om det är något man 

vill framföra till personalen men inte vill eller vågar ta upp öppet på de kon-

tinuerliga mötena som kommer (Ip1).   

 

5.3 Regler och kontrakt 

Ett par informanter talar om att ungdomarna får skriva på kontrakt när de 

placeras på hemmet men säger också vidare att det inte är så många regler 

(Ip1-2). En informant säger att Socialstyrelsen måste godkänna de regler och 
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förhållningssätt som finns på HVB:t, och eftersom hemmet har tillstånd så 

innebär det att reglerna och sättet att arbeta med ungdomarna är godkända av 

Socialstyrelsen (Ip2). En annan informant menar att de i större utsträckning 

gör regler ihop med de unga än att de redan har fasta och färdigformulerade 

regler. Vidare talar informanten om hur socialtjänsten kräver att HVB-

hemmet kan garantera ett drog- och alkoholfritt boende och därför aktualise-

ras kontroller så som urinprovstagningar, kropps- och rumsvisiteringar och 

telefonrestriktioner (Ip1).   

 

En av informanterna förklarar att ungdomarna får information om vilka regler 

som gäller på HVB:t när de skrivs in dels genom att mer övergripande regler 

beskrivs av socialtjänsten innan placeringen på hemmet sker, vad som gäller 

exempelvis kring våld, hot och droger. Fler regler som mer i detalj rör varda-

gen, exempelvis om sängtider, får ungdomen när denne går igenom det kon-

trakt denne skriver på när denne kommer till hemmet, och när de tillsammans 

med personal går igenom de trivselregler som finns på HVB:t (Ip2). Två in-

formanter beskriver att ungdomarna får information om reglerna i början av 

vistelsen, framförallt genom att beskriva hur det går till på hemmet och hur 

vardagen ser ut (Ip3-4). Den ena informanten berättar att den informationen 

ges både skriftligt och muntligt (Ip 4). Den andra informanten ger exempel på 

regler som vid brytande medför att den unge riskerar utskrivning, nämligen 

att våld eller hot om våld inte är tillåtet, likaså att ta in droger i verksamheten 

och förmedla till någon annan elev, eller om man utför någon kriminell 

handling eller distribuerar droger på bygden (Ip3).  

 

5.3.1 Reglers funktion och syfte  

Informanterna talar om att funktionerna och syftena med reglerna är att 

skydda och hjälpa de unga och för att kunna garantera drogfrihet på hemmet 

(Ip1-4). En informant nämner att regler också fyller en ordningsfunktion, för 
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att verksamheten ska kunna fungera krävs regler, för att man bor många 

människor tillsammans. Informanten menar att strukturen som reglerna ger är 

viktiga för att kunna förändra ett beteende. På ett hem fyller reglerna också 

funktionen att fostra och ge struktur, och kan ingå som en del av metoden 

(Ip2). En annan informant är inne på samma spår: 

”…och om de uppfattar det som kränkande, jaa, så 
kanske det är, men nån måste ju göra det så att 
säga. Annars är de ju kvar i det där eländet, då 
kommer de ju aldrig att komma därifrån. Vi måste 
ju skydda dem, alltså skydda människor från så att 
säga övergrepp och droger, det innebär ju att man 
måste spärra av dem på något vis, om man inte 
behöver göra det fysiskt så måste man ju 
åtminstone försöka göra det med regelverk och 
positiva förstärkare, vi kan ju inte bara öppna 
dörrar, det funkar ju inte så.” (Ip4) 
 
”Om vi inte har ett regelverk på ett behandlings-
hem så kan vi ju lika gärna stänga det, det kommer 
inte att funka, liksom.. Det ger ju struktur, det är 
det det handlar om, att kunna ha en struktur som är 
synlig” (Ip4) 

 

5.3.2 Urinprovstagningar, kropps- och rumsvisitationer och 

telefonrestriktioner  

Samtliga informanter berättar om att man använder sig av drogtester i form 

av urinprovtagningar på HVB-hemmen (Ip1-4). En informant menar att det är 

något som socialsekreterarna kräver, att HVB:t ska kunna garantera att det är 

drog- och alkoholfritt på hemmet. Informanten menar på att det spelar roll 

hur man presenterar det för ungdomarna när urinproven ska lämnas (Ip1).  

”…vi brukar presentera det på som att ’nu ska vi 
visa att på det här stället är det rent och därför 
kissar vi’, då kissar ju de flesta, nästan jämt, jag 
vet inte att jag har varit med om att någon har 
vägrat.. ” (Ip1) 
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Informanten menar också att när någon av ungdomarna misstänks ha tagit 

droger, så får alla ungdomar lämna urinprov. En ungdom lämnar inte urin-

prov om inte alla ombeds göra det, för att det annars skulle vara för utpe-

kande (Ip1). En annan informant pratar om deras rutiner avseende urinprov-

tagningar. I början av behandlingen tas urinprover en gång i veckan i alla fall 

och att det sedan blir mer sällan allt eftersom. Urinprov tas när ungdomarna 

varit på hembesök eller avvikit och kommit tillbaka. Om en ungdom skulle 

neka till att lämna urinprov betraktas det som att urinprovet skulle ha visat sig 

positivt för droger (Ip3). 

” Ja men alltså, nekar dom att ge urinprov så säger 
vi att, för oss är det här positivt då, du kan bevisa 
att du är negativ genom att ge oss ett urinprov. ” 
(Ip3) 

 

Precis som att man ser det som nödvändigt att göra urinprovtagningar kan det 

ibland anses nödvändigt att genomsöka ungdomarnas rum eller tillhörigheter. 

En av informanterna ger ett exempel: 

”ibland har det ju hänt att någon kniv har 
försvunnit och vi vet ju att vi har haft någon 
ungdom som har skurit sig och då måste vi gå 
igenom rummen. Och det gör vi ju upp med dem 
före, att jag går in och ut i ditt rum precis som jag 
vill, men det är väldigt sällan jag gör det, för jag 
har sällan någonting där att göra.” (Ip1) 

 
De andra informanterna berättar om att ungdomarna ska vara med vid rums-

visitationer eller ha godkänt i överenskommelse med HVB:t på förhand att 

rumsvisitationer får göras. Informanterna pratar även om att man inte gör 

kroppsvisitationer, men att man kan gå igenom ungdomarnas fickor och klä-

der (Ip1-4). En av informanterna pratar vidare om att packning gås igenom 

tillsammans med ungdomen när denne kommer till hemmet, och att persona-

len aldrig öppnar ungdomens brev om inte denne är närvarande. Informanten 
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menar att denna typ av rutiner har funktionen att hålla undan droger från 

verksamheten (Ip3).  

 

När det kommer till telefonrestriktioner menar en av informanterna att ung-

domarna i början av behandlingen inte får ha tillgång till sin mobiltelefon. 

Informanten säger att ungdomarna behöver skyddas från sina telefoner, då 

telefonerna i många fall annars används för att skaffa droger. Enligt infor-

manten så säger socialtjänstlagen att ungdomarna ska skyddas från droger 

(Ip2). 

”Och skulle det bli så här, att våra ungdomar 
skulle, måste få ha sin telefon från den dag de blir 
placerade eller datorer från den dag de blir 
placerade, då skulle det inte gå att jobba med dem. 
I alla fall skulle det bli 10.000 gånger svårare. Men 
det är för att skydda.” (Ip2) 

 

Informanten menar att ungdomen ska få veta när han eller hon kan få tillbaka 

sin telefon eller sin dator. Denne menar också att om den unge inte bor på 

HVB-hemmet på grund av drogproblem så kan han eller hon få tillbaka sin 

telefon mycket tidigare, och om man bedömer att den unge kommer att klara 

av det ansvaret gentemot sina kamrater. Det måste man ju bedöma utifrån 

samtal med ungdomen och även med socialsekreterare (Ip2). En annan in-

formant talar också om behovet av att skydda den unge genom att ha restrik-

tioner i användandet av telefonen och internet: 

”För det är ju så det funkar i verkligheten, det är ju 
precis det dom gör, tjejer ringer ju in killar, 
konstant hela tiden, killar ringer in hasch och 
narkotika och andra preparat, så mycket dom kan, 
dom upprätthåller ju mycket av kontakten med sitt 
kriminella nätverk via internet och mobiltelefoner 
… det är det de gör, det är därför vi tar bort det. 
Vårt jobb är ju att se till att de får nya kompisar, ett 
nytt nätverk.” (Ip4) 
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5.3.3 Regler i samverkan  

Ett ämne som vi tog upp i intervjuerna var ungdomarnas roll i stiftande av 

regler och ungdomarnas möjligheter att påverka de regler som finns. Uppfatt-

ningen om ungdomarnas inflytande på reglerna skiljer sig åt bland våra in-

formanter. En informant beskriver hur HVB-hemmet i stor utsträckning gör 

upp regler tillsammans med ungdomarna utifrån situationen. Personen ger 

exempel som regeln om mobilförbud, som ungdomarna själva har varit med 

och bestämt då de uttryckt att mobiltelefoner blir ett störningsmoment. Hur 

det kan gå till när man gör upp regler beskrivs (Ip1): 

”Vi skulle åka till fjällen nu och åka skidor. Vad är 
det för regler tycker ni som ska gälla för att vi ska 
åka? Ja, då säger de här att ’ja, det får inte vara 
några droger eller alkohol’ Ja okej det köper vi. 
’Sen måste vi hjälpa till att duka av och så, och så 
ska vi ha ett schysst beteende’. Ja, vad är ett 
schysst beteende? och blabla... Så brukar vi göra, 
då får de göra sina egna regler.” (Ip1)  

 

En annan informant beskriver att de aldrig kommer att ta bort grundregler, 

som mer kan ses som förhållningssätt, om att man på hemmet inte tolererar 

våld, alkohol och droger, rasism, förtyck och mobbing, men att trivselregler-

nas utformning är en ständig process som ungdomarna kan vara med att på-

verka. Det är viktigt att de känner sig delaktiga, men de måste samtidigt för-

stå att det kan ta tid att ändra en regel (Ip2). En tredje informant menar att 

individerna inte har så stor roll i stiftandet av regler, utan att de mer ingår i 

det uppbyggda behandlingsprogrammet, med en hårdare struktur i början. 

Informanten menar att man inte ändrar mycket på rutiner. Det kan göras 

individuella undantag, men att det i sådana fall handlar om speciella insatser 

för någon ungdom (Ip3). 

”Det kan vara så att vi ska åka och bada och det är 
någon som tycker det är väldigt obehagligt att visa 
sin kropp för att man har skurit sig så mycket, då 
kan man väl säga att ja, men då hittar vi på något 
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annat eller du kan göra något med någon annan, 
så.. Men grundpolicyn är ju att man följer det som 
är liksom, de insatserna som vi har, de har ju ett 
syfte allihop” (Ip3).  

 

En fjärde informant menar att eftersom ungdomarna vet om att de får mer 

friheter och ansvar allteftersom de går framåt i behandlingen och att de därför 

sällan uttrycker åsikter om reglerna. Men att om de påpekar något om reg-

lerna som personalen anser att de har rätt i, så är det klart att en regel kan 

ändras. Man ska inte ha regler bara för att ha regler, utan de regler som finns 

ska ju ha ett syfte, en anledning (Ip4).  

 

6. Analys 
I detta avsnitt analyserar vi vårt resultat utifrån de teorier vi tidigare redogjort 

för. Norbert Elias civilisationsteori och Michel Foucaults disciplineringsteori 

behandlar båda människors beteenden och hur dessa formas. Elias ser det 

som att en orsak till att människors beteenden i stort likriktas beror på en 

civiliseringsprocess som anpassar människor för att tillsammans kunna leva i 

social ordning och utan vilken människor skulle leva i kaos. Foucault ser det 

som att samhällets kontroll stävar efter att uppnå disciplinerade individer, att 

göra den biologiska kroppen nyttig för ekonomiska intressen.  

 

Ett par av informanterna pratar om användandet av teckenekonomi och av 

veckolöner som ett sätt att motivera de unga att förändra beteende och till att 

göra det som står på schemat. Utifrån Foucaults disciplineringsteori kan man 

förstå det som att ungdomarnas fokus riktas mot aktiviteter som jämställs 

med förvärvsarbete och som belönas med pengar, på samma sätt som i sam-

hällets vardag. När ungdomarnas fokus riktas mot att göra nytta så riktas 

samtidigt dennes fokus bort från att vara onyttig. Kroppen, ungdomen, blir 

lydigare ju nyttigare den är: då energin läggs på att göra nytta, läggs den inte 

på att göra motstånd. Disciplin gör kroppen mer foglig och tvingad att lyda 
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(Foucault 2003:140). När kroppen gör ekonomisk nytta, när ungdomen gör 

det som står på schemat, så belönas detta. När kroppen gör onytta, ägnar sig 

åt något annat än det som står på schemat och det som den inte är tänkt att 

göra, så uteblir belöning. Kroppens effektivitet värdesätts. Enligt Foucault så 

är normaliserande sanktioner ett av medlen för den disciplinära maktens 

framgång. System för belöning och bestraffning bidrar till framgångsrik di-

sciplin och kontroll över kropparna (Foucault 2003:171). Man kan se lön som 

en form av belöningssystem, där belöning ges när kroppen ägnar sig åt eko-

nomisk nytta. Informanterna nämner att de pengar som ungdomarna får i 

form av teckenekonomi eller veckolöner kan ses som en aspekt av hur det ser 

ut i samhället, att om man arbetar så får man lön, arbetar man inte så får man 

inte lön. Detta kan ses som ett sätt att förbereda ungdomarna för att göra eko-

nomisk nytta ute i samhället. För att upprätthålla samhället måste individen 

arbeta, och för att individen ska klara sig i samhället så måste individen få 

lön, genom att arbeta.   

 

En informant påpekar att de ungdomar som kommer till HVB:t inte har haft 

regler att följa innan de kom till hemmet. Informanter menar också att regler 

finns för att ge nödvändig struktur åt ungdomarna. Detta kan man utifrån 

disciplineringsteorin förstå som att den tidigare bristen på kontroll har inne-

burit möjligheter för den unge att ägna sig åt destruktiva, och ekonomisk 

onyttiga beteenden och handlingar. Med hjälp av regler och kontroll minskar 

man det handlingsutrymmet och de möjligheterna, riktar den unges energi 

bort från att ägnas åt sådana onyttiga beteenden, och kan därmed istället rik-

tas mot aktiviteter och ett beteende som innebär ekonomisk nytta (Foucault 

2003:140).  

 

Den unge placeras under uppsikt på ett HVB hem och kan ha ett schema som 

till exempel innehåller vilken tid ungdomen ska befinna sig på sitt rum på 
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kvällen, för att den ska till skolan dagen efter. Genom att begränsa ungdo-

mens yta att vistas på begränsar man den unges handlingsutrymme. Kroppens 

möjligheter att rikta fokus på något annat än nyttan kontrolleras, genom att 

avgränsa området för onyttig aktivitet, i syfte att ungdomen ska sova för att 

följande dag kunna vara i form att ägna sig åt schemalagd skola eller aktivi-

teter, alltså åt ekonomisk nytta. Individen kontrolleras genom tidsschema, 

och kroppens nytta kan definieras efter hur väl kroppens rörelser stämmer 

överens med det tidsschemat. Kroppen är effektiv och gör nytta när den följer 

det utsatta schemat, att den befinner sig på den plats den ska vid det tillfälle 

den ska och utför uppgifter i den takt den ska (Foucault 2003:152-154). Den 

slutna miljö som HVB-hemmet utgör, i vissa fall med restriktioner om kon-

takter med omvärlden, innebär att ständig övervakning av ungdomarna möj-

liggörs. Ungdomarna bor på hemmet tillsammans med varandra och med 

personal. Ungdomarna får egna rum, som personalen har rätt att gå in i om 

det anses nödvändigt. Att individen har en särskild plats underlättar för att 

kontrollera att just den individen gör vad den ska. Kontrollen kan tas i uttryck 

exempelvis i form av rumsvisiteringar. Det kan lätt identifieras vilken ung-

dom som har droger eller något annat skadligt på rummet, eftersom det är den 

unges egna rum. Med hjälp av den rumsliga uppdelningen av kropparna och 

den uppsikt uppdelningen underlättar för, förebygger man att något försiggår 

som inte bidrar till nyttan (Foucault 2003:145-146).  

 

På liknande sätt kan man förstå att det görs begränsningar i användandet av 

mobiltelefon, och att man använder sig av urinprovtagningar och liknande 

insatser för att garantera att det råder drogfrihet på hemmet. Risken bedöms 

påtaglig att den unge med hjälp av sin telefon skulle ha kontakt med personer 

som skulle påverka denne negativt, genom att till exempel tillhandahålla dro-

ger. En ungdom som missbrukar droger och har andra destruktiva beteenden, 

och som inte mår bra, är både mindre benägen och mindre lämplig att till 
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exempel arbeta eller utbilda sig, att utföra ekonomisk nytta, och därför be-

hövs regler och kontroll för att begränsa kroppens möjlighet att använda dro-

ger. Genom rutiner som telefonrestriktioner och urinprovtagningar hindras 

kroppen att rikta energin från att göra motstånd, att använda droger, till att bli 

lydig. Ju lydigare kropp, desto nyttigare är den (Foucault 2003:143). 

 

En informant säger i ett citat att den unges och professionellas åsikter om 

barnets bästa kan skiljas åt, bland annat angående att den unge vill gå på bio, 

men det tycker inte personalen, eftersom de var på bio igår. Ett beteende som 

inte innebär att kroppen gör ekonomisk nytta, så som att gå på bio, uppmunt-

ras inte att ungdomen ska göra för ofta, utan begränsas i hur ofta det får gö-

ras. Ekonomiskt nyttiga beteenden, som att utbilda sig eller arbeta, kan där-

emot upprepas dag efter dag utan att ifrågasättas, och uppmuntras att upp-

repas dag efter dag. Tiden ska ägnas åt ekonomisk nytta, och göras så effektiv 

som möjligt, och då måste sådant som kan störa och distrahera kroppen från 

att vara alltigenom nyttig begränsas eller rent av avskaffas (Foucault 

2003:152).  

 

Elias menar att i vårt samhälle måste allt fler människors beteende anpassas 

till varandra (Elias 1991:289). Människan är inte vara en individ utan ingår i 

ett nätverk, samhället utgörs av individer och individer bor i samhället (Elias 

1989:14). I och med detta så krävs det, för att det ska råda social ordning, att 

människors beteende anpassas. Skulle varje människa hämningslöst bete sig 

precis hur som helst, skulle kaos råda och samhället kollapsa.  

Beteendeförändringar sker då människan känner rädsla, rädsla som direkt 

eller indirekt förmedlas genom andra människor. Rädsla för straff, skam-

känslor, att förlora status är sådant som lärs in redan som barn och bidrar till 

att människan utvecklar en självkontroll av sina känsloyttringar och sitt 

beteende (Elias 1991:403). Utan rädslor och självtukt, den påtvungna be-
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härskningen som måste existera för om individen ska ha ett socialt vedertaget 

beteende och bli civiliserad, skulle människan vara ett vildsint djur som är en 

fara för såväl sig själv som för andra (Elias 1991:409). Rädslan för straff, 

sanktioner och konsekvenser hos ungdomen är en förutsättning för reglernas 

kontrollfunktion, och får effekten att den unge blir mindre benägen att bryta 

mot reglerna, att bryta mot normen. För att kunna vara en fungerande länk i 

samhället måste den unge anta ett accepterat beteende som inte avviker för 

mycket från normen, den unge måste civiliseras. En civiliseringsprocess 

innebär att den unge utvecklar i sig den kontroll som människornas samspel 

kräver att man ska ha på sig själv, genom att rädslor lärs in om konsekvenser 

av beteenden som bryter mot normen (Elias 1991:403). Ungdomarna som 

kommer till HVB-hemmen placeras på grund av beteenden som avviker från 

normen, så som drogmissbruk eller kriminalitet. Dessa beteenden är sådana 

som försvårar förutsättningen för att många människor ska kunna leva till-

sammans, och är därmed inte anpassade för att den unge ska kunna fungera 

som en länk i samhället. HVB-hemmen får då funktionen att motverka detta 

beteende och ”lära” ungdomen den självkontroll som krävs för att denne ska 

kunna anta ett socialt vedertaget beteende. Med hjälp av regler som begränsar 

möjligheter att utöva ”fel” beteende, och med belöningar och påföljder, för-

stärks rädslan för att bryta mot regeln och därmed också rädslan för att utöva 

det oönskade beteendet. På det viset bildas samhällets kontrollapparat i indi-

videns eget psyke. Man markerar med regler och tillrättavisningar vilket be-

teende och vilka drifter som stämmer överens med samhällets normer (Elias 

1991:298-299). 

 

Spänningar uppstår mellan människor eftersom alla människor konkurerar 

med varandra i hopp om att tillägna sig en ledande ställning. Människor är 

tvingade att samarbeta med varandra i ett samhälle. Av den anledningen upp-

står rädslor om att inte prestera, att få låg status och förlora prestige, och att 
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få mindre pengar. Dessa rädslor är något som föräldrarna förmedlar till sina 

barn redan från början, och präglar de regler och förbud som barnet från tidig 

ålder måste förhålla sig till. Dessa regler och förbud har i sin tur syftet att 

försäkra en beteendestandard som lämpar sig för det samhällsskikt som man 

tillhör, eller än hellre ett högre. Regler och förbud grundar sig alltså i rädslan 

för social degradering, och i bästa fall syftar till att framkalla beteende som 

ökar familjens prestige (Elias 1991:404-405). På HVB-hemmen försöker man 

motverka sådana beteenden som minskar individens förmåga att prestera, ger 

låg social status och prestige, och som minskar förmågan att på ett socialt 

accepterat sätt tjäna pengar. Genom beteendeförändringen, att anta det socialt 

vedertagna beteendet, kan den unge istället få möjligheten att tillägna sig en 

högre status i samhället. När den unge har ett beteende som är anpassat och i 

enlighet med samhällets norm, kan den vara en fungerande länk i nätverket 

och en fungerande individ i samhället. Människor lever i figurationer med 

varandra, beteenden som regleras att passa in i normen upprätthåller den so-

ciala ordningen vilken är en förutsättning för ett fungerande samhälle (Elias 

1989:14).  

 

För att analysera förändringsprocessen av ungdomens beteende mer ingående 

kan man se hur de funktioner som disciplineringsteorin och civilisationsteorin 

beskriver samverkar.  
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Ungdomen kommer till HVB-hemmet med exempelvis missbruksproblema-

tik. Missbruket är ett beteende som bryter mot normen och mot den sociala 

ordningen. Den sociala ordningen är designad så att människors beteende är 

anpassat för att fungera tillsammans (Elias 1991:289). I samhället innebär det 

praktiskt att människor ska bete sig på ett sätt som bidrar till utveckling och 

försörjning, till ekonomisk nytta. Normen är alltså att ha ett beteende som 

bidrar till den ekonomiska nyttan, beteenden som möjliggör och främjar ar-

bete och utbildning. Individen ska bidra till nyttan. Ungdomens missbruk 

försvårar dennes förutsättning att göra ekonomisk nytta, då det gör det svå-

rare att sköta arbete eller skola. Ungdomen måste hindras från att fortsätta 

beteendet. På HVB-hemmet finns en regel som förbjuder användning av al-

kohol och droger. För att regeln ska efterlevas finns konsekvenser av bry-

tande mot den, så som att friheter och förmåner dras in. Det finns också kon-

trollåtgärder som minskar möjligheten för ungdomen att använda droger. 

Rumsvisiteringar och urinprovtagningar hindrar ungdomen från att kunna 

bryta mot regeln om drogförbud utan att riskera att regelbrottet upptäcks. 

Restriktioner i kontakt med omgivningen utanför HVB-hemmet minskar 
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ungdomens möjlighet att införskaffa droger. Kontroll utövas för att minimera 

utrymme till att bryta mot regeln.  

 

När ungdomen följer sitt tidschema och beter sig på ett sätt som möjliggör 

skötande av arbete eller skola belönas det beteendet. Ungdomens energi blir 

med hjälp av yttre faktorer som förstärkning av beteenden och kontroll som 

hindrar oönskade beteende riktat till att ha ett accepterat och nyttigt beteende, 

ett sådant som är socialt vedertaget i samhället. Dessa yttre faktorer samver-

kar med inre faktorer, ungdomens egen självkontroll. När en regel stiftats 

signalerar det till människor att beteende är rätt eller fel. Ett förbud mot 

missbruk talar om för ungdomen att det är fel att missbruka. Konsekvenser av 

att bryta mot regeln väcker rädslor hos ungdomen. Man vill undvika konse-

kvenserna och därmed undvika beteendet. Att andra människor får samma 

signal om att ett beteende är fel väcker rädslor om hur andra människor ska 

uppfatta en om man skulle bryta mot regeln, och ha ett beteende som inte är 

accepterat.  Att missbruka hindrar förmågan att prestera, hindrar förmågan att 

göra ekonomisk nytta, och ungdomen har inom sig rädslor om att få låg so-

cial status och förlora prestige, utifrån hur andra människor ser en (Elias 

1991:404-405). Dessa rädslor kontrollerar beteendet inifrån – man handlar 

ogärna mot sin rädsla. Rädslorna fyller liknande funktion som regler, rutiner, 

övervakning och sanktioner fyller utifrån. Ungdomen kontrolleras och möj-

ligheten för denne att ägna sig åt ett beteende som inte är socialt vedertaget, 

därför att det inte bidrar till den ekonomiska nyttan, minskar. Ungdomen blir 

lydig för att den är rädd för konsekvenser av att inte vara det, samtidigt som 

möjligheterna att motsäga sig lydnaden minskar när fokuset riktas på att ha 

önskat beteende när det önskade beteendet förstärks (Foucault 2003:140). 

Ungdomen kontrolleras av yttre faktorer – regler, övervakning, sanktioner 

och tidsscheman, och av inre faktorer – rädsla för konsekvenser och andra 

människors tyckande. Dessa faktorer är avgörande för en förändring av ung-
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domens beteende. Ungdomen som riktar sig, och riktas, till ett socialt veder-

taget beteende blir därmed en fungerande länk i samhället som inte stör den 

nödvändiga sociala ordningen som krävs för att upprätthålla ett fungerande 

samhälle. Det fungerande beteende som ungdomen lärs in är det socialt ve-

dertagna beteendet, vilket innebär ett beteende som bidrar till den ekono-

miska nyttan, som är nödvändigt för att vara en fungerande länk i nätverket, 

en individ som bidrar till samhället och inte ligger det till last. 

 

Genom disciplinering, alltså kontroll, regler, övervakning och förstärkning av 

beteenden, så hindras ungdomen att handla på ett sätt som inte bidrar till eko-

nomisk nytta. Med civilisering kan vi också förstå att kontrollåtgärderna 

medför att individen utvecklar en rädsla för konsekvenser inombords. Denna 

rädsla gör att ungdomen utvecklar självtukt, självkontroll, som reglerar det 

egna beteendet. Denna självtukt tillsammans med yttre kontroll reglerar ung-

domens beteende och fokuserar ungdomens energi på att göra ekonomisk 

nytta. Samhället är uppbyggt så att man ska arbeta för att försörja sig, det är 

det socialt vedertagna beteendet, och alla beteenden som främjar möjligheten 

att göra ekonomisk nytta, att arbeta, är socialt vedertagna och accepterade. 

De beteenden som inte bidrar till ekonomisk nytta och försvårar samarbete 

mellan människor för att uppnå nyttan är inte accepterade, så som kriminali-

tet och missbruk. Man kan se effekten av civilisering genom den inre själv-

tukt individen utvecklar, medan disciplinering kan förklara varför denna 

självtukt uppstår och ytterligare garanterar att ett socialt vedertaget beteende 

uppnås. Beteenden som hindrar ekonomisk nytta regleras, och regler sänder 

ut signaler till människor om att beteendet är fel. En civiliserad människa är 

en disciplinerad människa, ett socialt vedertaget beteende är ett beteende som 

bidrar till ekonomisk nytta.  
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7. Avslutande diskussion 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka inskränkningar av barns rättig-

heter på HVB-hem, vad det är för inskränkningar och av vilka anledningar 

det görs, samt att visa på svårigheter och möjligheter med att ha ett barnrätts-

perspektiv på ett HVB-hem. De inskränkningar som görs, enligt vad vi kan 

utläsa utifrån våra iakttagelser, handlar om regelverk som begränsar ungdo-

marnas möjligheter att nyttja sin rätt, som tillexempel rätt att neka urinprov 

och rätten att ringa vem de vill. De som förestår vården pekar på att dessa 

inskränkningar är nödvändiga för att skydda ungdomen och för att ge den 

struktur som är nödvändig för behandlingen. Utifrån vår analys kan man 

också förstå regler och struktur som en nödvändig form av kontroll för att den 

unges beteende ska förändras till att stämma överens med samhällets krav 

och förväntningar på det. I och med att man ser ungdomen som i behov av 

skydd och vägledning krävs att vuxna sätter upp regler, och att dessa regler 

alla gånger inte ger utrymme för barnet att nyttja rättigheterna. Barnet är en-

ligt det sätt man arbetar efter inte kapabelt att välja sitt eget bästa. Rättighe-

terna får råda, så länge det inte finns skäl att inskränka dem. 

 

Sedan barnkonventionen antogs har normen om det kompetenta barnet, bar-

net som en självständig social aktör fått mark, och utifrån detta synsätt har 

lagar ändrats och det har utvecklats ett förhållningssätt om hur man bör ar-

beta med barn i socialt arbete. Det kompetenta barnet åläggs själv ansvaret att 

inse sina rättigheter och har förmågan att representera sig självt (Reynaert, 

Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:521-522). Samtidigt framhåller BO 

vikten av att information om barnens rättigheter ska tillhandahållas dem ak-

tivt, och att det inte räcker med att passivt dela ut broschyrer 

(Barnombudsmannen 2011:43-45). Broschyrerna från BO (2010) och 

Socialstyrelsen (2010) talar om vilka rättigheter ungdomarna har, men talar 

ingenting om vilka konsekvenser som kan följa eller som inte får följa om 
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man nyttjar sin rätt – som att om den unge nyttjar sin rätt att neka till urin-

prov, så kan det få samma konsekvenser som att hon eller han skulle ha tagit 

droger. Rättigheter behöver inskränkas och den unges vilja behöver gås emot, 

för att skydda barnet och för att man som vuxen anser sig mer kompetent att 

bedöma barnets behov. Den vuxnas kompetens överordnas barnets egen 

kompetens att bedöma barnets bästa, och barnet blir ett objekt som är i behov 

av de vuxnas skydd (Reynaert, Bouverne-De Bie & Vandevelde 2009:524, 

Rasmusson 2009:20).  

 

Rättighetsperspektivet och behovsperspektivet kan ses som två olika sätt att 

se på hur barnets bästa ska tillgodoses, och som i praktiken verkar både an-

vändas tillsammans och krocka på samma gång. Ungdomarna på HVB-

hemmen ska ha samma rättigheter som alla andra ungdomar, men anses sam-

tidigt ha särskilda behov som kräver att man reglerar friheter att exempelvis 

använda mobiltelefoner för att kontakta vem man vill, att man behöver be-

slagta saker som anses skadliga för dem – för att de inte själva anses klara av 

att bedöma vad som är bäst för dem. Som vi diskuterar i vår analysdel kräver 

samhället att individerna har ett beteende som är anpassat utifrån dess nor-

mer. Man ska bidra med nytta och det är nödvändigt, för att ett beteende ska 

kunna ändras, att man underställs kontroll utifrån regler, struktur och 

tillrättavisning .  

 

Det är speciella förutsättningar och är en speciell miljö på HVB-hem där 

bland annat kontroller i form av urinprovstagningar, telefonförbud, rums- och 

kroppsvisiteringar aktualiseras i syfte att garantera ett alkohol- och drogfritt 

boende. I Barnombudsmannens (2010) och Socialstyrelsens (2010) broschy-

rer om barns rättigheter i HVB-hem, står det bland annat att de unga har rätt 

att neka till att lämna urinprov. Utifrån resultatet av våra intervjuer kan man 

se att personal på HVB-hem ser ett nekande till att lämna urinprov som lik-
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värdigt med att ett urinprov skulle visa sig positivt för droger, och att man då 

vidtar åtgärder som utgår från att den unge tagit droger. Här kan man fråga 

sig om rättigheten att neka till att lämna urinprov kostar för mycket för den 

unge i de konsekvenser som följer, utifrån vilka man kan ifrågasätta värdet av 

att försäkras om att man har den rätten. I broschyrerna beskrivs också den 

unges rätt att ringa vem man vill, men att personalen kan lyssna på telefon-

samtalet eller rent av bedöma att telefonen är skadlig för den unge och att 

denne ska lämna ifrån sig den. Utifrån intervjuerna kan man förstå att det 

förekommer bestämmelser om att alla ungdomar på ett HVB-hem i början av 

behandlingen ska lämna ifrån sig sin mobiltelefon och dator, eftersom man 

utgår från att kontakter via dessa kan vara skadliga. Å ena sidan säger man att 

den unge har rätt att ringa vem den vill, men i praktiken är det heller inte att 

kränka den rättigheten när man beslagtar alla ungdomars mobiltelefoner eller 

att personal sitter bredvid och lyssnar på telefonsamtalet, så länge det motive-

ras med att det är i syfte att skydda den unge. Om den unge nyttjar sin rätt att 

ringa vem den vill, kan det kosta den personliga integritetskränkning som det 

innebär att någon lyssnar på dennes telefonsamtal. Därmed kan man återigen 

ifrågasätta värdet i att försäkras om den rättigheten, och egentligen i alla 

rättigheter som lovas de unga som kan begränsas såvida det motiveras med 

att barnets säkerhet är skälet. 

 

Ungdomarnas syn på vad som är deras bästa tycks ofta krocka med den pro-

fessionelles uppfattning om vad som är bäst för dem. Barnets behov, som det 

uppfattas enligt de vuxna, är också enligt dem vad som behöver tillgodoses 

vilket ibland kan kräva att de vuxna motiverar den unge så att dennes vilja 

ska stämma överens med vad som krävs för att tillfredställa det ansedda be-

hovet, och få den unge att se att det som personalen menar är mitt bästa fak-

tiskt är mitt bästa. Om den unge exempelvis inte vill få hjälp av en psykolog, 

men de vuxna anser att den unge har ett behov av det, ser den vuxne det som 
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sitt ansvar att motivera den unge eftersom det är vuxnas uppgift att sätta 

gränser och ramar för barnen. Barnens rätt att komma till tals och att utifrån 

ålder och mognad få sina åsikter beaktade kan med sådan pedagogik formas 

så att barnens åsikter i slutändan stämmer överens med vad den vuxne bedö-

mer vara för barnets bästa.  

 

Reglerna på HVB-hem är utformade på ett sådant sätt att möjligheten att fritt 

och i full utsträckning nyttja sina rättigheter inskränks. Reglerna fyller funk-

tionen att de skyddar ungdomarna från beteenden som anses skadliga för 

dem. De ger också den struktur som är nödvändig för förändring av beteen-

den, en förändring som i sig är nödvändig för att det i samhället ska råda so-

cial ordning och för att den unge ska bli en fungerande individ i samhället 

och för att kunna bidra till den ekonomiska nyttan, att kunna försörja sig själv 

och inte ligga samhället till last. Praktiskt så verkar det vara svårt att både 

garantera ungdomarna fritt nyttjande av sina rättigheter utan begränsningar 

och samtidigt ha den nödvändiga struktur, regelverk och kontroll som krävs 

för att bedriva vård och garantera ett säkert boende för de unga på HVB-hem. 

Vi kan i vårt material utläsa att det finns olika sätt att se på vad som är bar-

nets bästa. Å ena sidan kan man se det som att om man arbetar utifrån barn-

konventionen och tillgodoser de rättigheter som den beskriver, så ser man till 

barnets bästa. Å andra sidan kan man hävda att när man jobbar efter rättig-

heterna i barnkonventionen så ser man inte till varje enskilt barns behov, 

eftersom rättigheterna inte gör någon skillnad och heller inte tar hänsyn till 

barnets specifika situation och förutsättningar, och att man istället når barnets 

bästa genom att se till det enskilda barnets behov i den situation det befinner 

sig. 

 

Det finns olika syn på vad som är barnets bästa och vad man ska utgå ifrån 

när man ser till barnets bästa, och olika syn på vad barnet är i behov av. Det 
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ger utrymme för, och aktualiserar att man öppnar upp och för en konkret och 

omfattande diskussion som utgår från den faktiska kontexten, för att sträva 

efter att nå den balans mellan kontroll och friheter och rättigheter som behövs 

för att så långt som möjligt försäkra sig om att man handlar för barnets fak-

tiska bästa. Var person som arbetar med dessa ungdomar behöver ta ställning 

till hur man ska förhålla sig till barnets bästa och barnets behov, till kontroll, 

friheter, rättigheter och regler. Risken måste minimeras att man använder 

förklaringar som att insatser görs ”för barnets bästa” för ”individens behov” 

och ”för att skydda” genom att utmana och ifrågasätta insatsernas motiver-

ingar, och utesluta möjligheter för att de missbrukas eller används slentrian-

mässigt. På samma sätt måste rättigheter problematiseras i den kontext i 

vilken de ska tillgodoses, för att kunna användas på ett realistiskt och prak-

tiskt genomförbart sätt. Allt för att nå bästa möjliga vård och levnadssituation 

för ungdomarna.  
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