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Abstract 

Our purposes with this essay was from the perspective of young people that has completed a 
stay at HVB –home, their parents and the social welfare secretaries get an apprehension on 
their way of looking at the purpose of placement in a HVB -home agrees with the 
comprehensive view of the placement. We also wish to get a picture of what is of important to 
change in this matter. 

How do they experience the reasons for the placement, goals and purpose? 

What positive and negative experience do they have from their placement? 

What is relevant to change when you look at the different parties’ ways of looking at change/ 
progress in this matter? 

In what different ways do the parties look upon collaboration and how does that effect the 
treatment? 

Our qualitative study is built upon interviews with the persons mentioned, upon educational 
visits to HVB – homes and upon interviews of staff at HVB – homes. The staff’s opinion has 
also been compared with the other perspectives.  

Our study indicates on an altogether positive attitude to Corpore HVB –hem built upon the 
young peoples, the parents and the social welfare secretary’s perspective. This result 
distinguishes much from earlier research.  
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Förord 

Att få ut ett intressant och genomförbart ämne från en mängd olika idéer har inte varit så lätt. 

För att det överhuvudtaget skulle bli aktuellt för oss att spinna vidare på den idé vi brann för 

krävdes att en del i förväg utvalda personer ville ställa upp. Det visade sig inte vara några 

problem och vi kunde påbörja uppsatsarbetet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de intervjupersoner som delat med sig av sina personliga 

erfarenheter och synpunkter, vilka i många fall varit både känsliga och privata.  

 

Vi vill också tacka de socialsekreterare om delgivit oss sina synpunkter utifrån ett 

professionellt perspektiv, samt den personal på Corpore HVB-hem som ställde upp med både 

praktiska göromål men också med information om verksamhetens funktion och organisation. 

Till sist vill vi tacka vår handledare Maria Bangura Arvidsson för all den hjälp hon gav oss 

och alla tips vi fick under arbetes gång.  
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Kapitel 1 

Inledning 

Problemformulering 

Vår uppfattning utifrån Andreassens (2003) bok ”Institutionsbehandling av ungdomar” är att 

institutioner generellt är dåliga på att utvärdera barns och deras föräldrars uppfattning av den 

aktuella placeringen. Vi anser att en bredare kunskap om en institutions effektivitet vore ett 

bra instrument för socialsekreterares fortsatta arbete med placeringar, men även för att 

institutionerna ska kunna kvalitetssäkra det behandlingsarbete som bedrivs. Vi har kommit i 

kontakt med ett HVB-hem med ungdomar i målgruppen 13- 18 år med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Då detta är ett nyöppnat HVB-hem har det inte tidigare gjorts någon 

uppföljning av ungdomars, föräldrars och socialsekreterares uppfattning och syn på 

placeringen. 

 

Ungdomarna på HVB-hemmet har utifrån vad de klarar av stor frihet och möjlighet att 

utvecklas självständigt. Claes Levin (1998) beskriver i sin avhandling utifrån en institution 

med liknande struktur att 39% av ungdomarna som varit placerade ser sin placering som en 

förvaring utan syfte och gränssättning. Vi undrar om detta är en uppfattning som ungdomar 

och föräldrar har och i så fall varför? Beror det på HVB-hemmets bristande förmåga att 

tillgodose varje individs behov, eller är det ungdomarnas svårighet att bemöta sin aktuella 

situation? 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att utifrån de utskrivna ungdomarna, deras föräldrar samt socialsekreterares 

perspektiv bilda oss en uppfattning om deras syn på placeringen överensstämmer med 

varandra. Dessutom har vi ambitionen att få en bild av vad som är av vikt att förändra för en 

mer gynnsam placering för framtida ungdomar. 

• Hur upplever de placeringens orsak, mål och syfte? 

• Vilka positiva och negativa erfarenheter har de av placeringen? 

• Vad är relevant att förändra utifrån de olika parternas perspektiv på verksamheten? 

• Hur ser de olika parternas på samarbetet, menar de att behandlingen påverkas av 

samarbetet? 
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Definitioner 

Vi använder i uppsatsen begreppet HVB-hem (hem för vård eller boende) och institution 

synonymt med varandra. I kapitel 2 börjar vi med att beskriva vad ett HVB-hem är. I arbetet 

är begreppet ungdomar återkommande, vi syftar då till ungdomar i åldern 13 – 19 år, vilken är 

målgruppen Corpore HVB-hem riktar sig åt. Målgruppen på Corpore HVB-hem innefattar 

även ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, detta funktionshinder beskriver vi 

närmare i kapitel 2. Ett återkommande begrepp i uppsatsen är även placering, vi menar då 

ungdomar som blivit placerade i liknande verksamheter som Corpore HVB-hem, alltså en 

placering utanför hemmet och vi syftar på en avslutad placering. 

Metod och urval 

Undersökningen i uppsatsen är en kvalitativ studie som utgår från nio intervjuer. Vi har 

intervjuat två utskrivna ungdomar, tre föräldrar samt de tre socialsekreterare som utfört 

placeringarna. Intervjuerna ägde rum i intervjupersonernas hemmiljöer samt på 

socialsekreterarnas kontor. Vi valde även att intervjua två personal på Corpore HVB-hem för 

att få en bredare förståelse kring en placering på ett HVB-hem, samt för att kunna jämföra de 

olika perspektiven på placeringarna också utifrån den uppfattningen personalen besitter. Vi 

träffade personalen på Corpore HVB-hem i ett enskilt rum. Utifrån de frågeställningar som 

var relevanta för studien formulerade vi ett antal öppna frågor som gav stort utrymme för 

följdfrågor och diskussion (se bilaga 1).  

 

Vi har valt att se vår studie ur ett utvärderande perspektiv. Att utvärdera betyder att lära av 

erfarenheten. ”Utvärdering är en mekanism för att följa upp, systematisera och betygsätta en 

planerad verksamhet och dess resultat så att politiker och myndigheter ska kunna arbeta så 

ansvarsfullt, kreativt och effektivt som möjligt” (Morén 1996 s. 50). Arbetet på ett HVB-hem 

ger alltid resultat, avsett eller oavsett, tillräckligt eller otillräckligt. Det är av stor vikt för alla 

praktiker att utvärdera det arbete som utförts bl.a. för att få reda på: Vad har man 

åstadkommit? Vad gör man bra eller mindre bra? Vad kan man göra bättre (Sunesson 2000)? 

Syftet med vår så kallade utvärdering är för det första att få en uppfattning om de olika 

intressenternas syn på placeringen. Uppfattar de att syftet med placeringen följts? Tycker de 

att personalen sköter sitt jobb, och känner socialförvaltningarna att de fått valuta för de pengar 

de investerat? För det andra vill vi med vår utvärdering få personal och styrande på Corpore 
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HVB-hem att reflektera över sitt arbete och få större insikt i det arbete de bedriver. Vi vill ge 

dem en möjlighet att kritiskt granska sig själva som behandlare men också metoderna i det 

behandlingsarbete de utför. 

 

Det perspektiv vi har utgått från är en brukarorienterad utvärdering, dvs. vi har använt oss av 

ungdomen, föräldern och socialsekreterarna för att få fram deras syn av placeringen. Vi har 

sedan granskat processen och tolkat resultaten utifrån brukarens perspektiv (Sunesson 2000). 

Detta har vi sedan jämfört med den information om placeringen som vi fått av två personal på 

Corpore HVB-hem samt fört en diskussion hur och varför de olika perspektiven skiljer sig åt. 

Tillvägagångssätt  

Vi kom genom vår praktik i kontakt med Corpore HVB-hem. Vi tog kontakt med 

föreståndaren för HVB-hemmet för att fråga om det var möjligt att vi kunde göra vår uppsats 

kring de ungdomar som avslutat sin placering hos dem. Detta såg de inte som något problem. 

Vidare tog föreståndaren samt personal kontakt med aktuella ungdomar samt deras föräldrar. 

De beskrev vårt syfte med uppsatsen och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på 

intervju och om det gick bra att personalen lämnade ut deras telefonnummer till oss. Det 

visade sig att de gärna ställde upp. Vi kontaktade sedan intervjupersonerna per telefon och 

bokade tid och plats för intervju. Vad gäller socialsekreterarna fick vi namn och information 

om vilken ort de jobbar på, därefter kontaktade vi dem och bestämde tid och plats för intervju. 

Vid intervjutillfället lämnade vi ett informationsbrev som var och en sedan skrev under. 

Samtliga intervjupersoner var positiva till att medverka i uppsatsen, vilket gjorde att 

intervjutillfälle snabbt kunde bokas. 

Perspektivval och avgränsningar 

Vi har valt att utgå ifrån ett individperspektiv, dvs. vi har inriktat oss på att förstå 

placeringsprocessen utifrån individens synvinkel istället för ur ett samhällsperspektiv. Detta 

har vi sedan kopplat till den utvecklingsekologiska teorin och viss tidigare forskning som 

finns på området kring institutionsplaceringar.  

 

Vi har valt att endast intervjua de som avslutat sin behandling på det aktuella HVB-hemmet 

eftersom att de har fått distans till placeringen till skillnad mot dem som fortfarande bor kvar. 

Vi har även valt att intervjua de inblandade kring ungdomarnas placering, då det möjliggör ett 

helhetsperspektiv. Det ges då möjlighet att se samma situation ur olika perspektiv och se 
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skillnaderna i hur situationer upplevs beroende på vilken position vid placeringen 

vederbörande har. 

 

Under arbetets gång uppstod också funderingar kring att intervjua personal på Corpore HVB-

hem för att kunna göra en jämförelse kring vad de övriga inblandade säger med den 

uppfattning personalen har. Av personalen fick vi också en bredare uppfattning om hur 

Corpore HVB-hem bedrivs och fungerar, vilket vi inte hade fått annars. 

 

Vi har i analysen inriktat oss på viktiga delar som framkom under intervjuerna och som är 

relevanta för att förstå upplevelserna kring institutionsplaceringar. Vi avslutar uppsatsen med 

en diskussion med ett par intressanta teman dessa hade vi gärna diskuterat vidare men på 

grund av begränsat utrymme, lämnar vi vidare tankarna som eventuella forskningsområde för 

framtida studenter.    

Resultatens tillförlitlighet 

När vi intervjuar människor ställs vi alltid inför frågan huruvida det som framkommer är 

sanning eller snarare de ord intervjuaren vill höra (Denscombe 2000). Vi har under 

intervjuperiodens gång reflekterat över detta och några gånger funderat över olikheterna i 

svaren vi fått fram. Beror dessa olikheter på att intervjupersoner ser olika på situationer eller 

är det en osäkerhet varthän ens erfarenheter ska föras? Sammantaget har vi känt att 

personerna vi intervjuat varit väldigt ärliga och öppna och inte hållit tillbaka med personliga 

erfarenheter och händelser trots att vi inte bett om den informationen. Detta har också 

genererat att vi varit extra noga med att påpeka att sådan information inte kommer att 

framställas i arbetet. Detta tror vi enbart påverkat intervjupersonerna på så sätt att de känt att 

de kunde berätta mer än vi frågade om utan att känna sig utelämnade. Viktigt att poängtera är 

att vi endast intervjuat två utskrivna ungdomar deras föräldrar och socialsekreterare, detta 

innebär att bilden av institutionsplacering ej blir heltäckande.  

Bearbetning och analys 

Vid 7 av 9 intervjuer har bandspelare används. Dessa intervjuer har sedan ordagrant skrivits 

ut, sammanställts och analyserats. Även de två intervjuer där bandspelare inte använts har 

sammanställts och analyserats, vilket givetvis inte gav en så exakt återberättelse som de 

bandade intervjuerna. Anledningen till att bandspelare inte använts vid alla intervjuer berodde 
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i det första fallet att en intervjuperson inte kände sig bekväm med bandspelare. Vid det andra 

tillfället hade vi av olika skäl ingen bandspelare med oss.  

 

Sammanställningen har skett utifrån de teman vi använde under intervjuerna och utifrån de 

olika perspektiven (socialsekreterare, föräldrar, personal och ungdomar) för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i svaren. Dessa sammanställdes sedan på så vis att de olika föräldrarnas 

svar redovisas som ett perspektiv, ungdomarnas svar som ett annat osv. De teman som vi 

använt i kapitlen analys och sammanställning är inte riktigt de samma som vi utgått från vid 

intervjuerna (se bilaga 1). Detta beror på att vi vid intervjuerna fick med mycket information 

som inte är relevant för arbetets framställning och har därför omarbetat teman efter uppsatsens 

upplägg och syfte.  

Källkritik 

Vi är väl medvetna om att den information om tidigare forskning som vi knutit till arbetet inte 

täcker in hela området av uppfattningar. Vi vet också att de institutioner som studerats och 

utvärderats inte riktar sig till den målgruppen med neuropsykiatriska funktionshinder som 

Corpore HVB-hem gör. Detta eftersom det bara finns en liknande institution i Sverige. Vi tror 

ändå att den forskning vi tagit del av motsvarar uppfattningen av det vi fått fram i våra 

intervjuer, trots olika placeringsskäl och bakomliggande orsaker. 

 

Vi har utifrån den fakta vi använt reflekterat över hur det är idag och funnit att det är samma 

argument som fortfarande används för och emot institutionsplaceringar. Den litteratur vi 

utgått från i kapitlet om tidigare forskning är utvärderingar och studier på befintliga 

institutioner. Boken av Tore Andreassen (2003) riktar sig främst till institutioner som bedriver 

verksamhet för ungdomar med olika problematiker, men också till den som är intresserad av 

att ta del av den uppfattning som finns om institutionsbehandling. Den övriga litteraturen är 

också för de som är intresserade av vad forskningen säger på området, både utifrån ett brukar- 

och samhällsperspektiv.  

Etiska överväganden 

Då vi ville synliggöra olika perspektiv på hur en placering på Corpore HVB-hem kan 

uppfattas fick vi inrikta oss på de ungdomar som bott där. Då detta endast handlade om två 

möjliga ungdomar med tillhörande föräldrar och socialsekreterare ställde det oss inför några 

svåra beslut. Hur skulle vi kunna tillförsäkra dem anonymitet? Vi valde då att sammanställa 
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intervjusvaren på ett sätt som gör att man inte kan identifiera vem som sagt vad, utan vi utgår 

från exempel som att ungdomarna menar…, föräldrarna tycker…etc. Vi var också väldigt 

noga med att vid mötet med de olika intervjupersonerna påpeka att det endast är två ungdomar 

med tillhörande föräldrar och socialsekreterare som kommer att intervjuas. De fick skriva på 

en försäkran om att de godkände medverkan i uppsatsen. Vi vill med arbetet fokusera på 

uppfattningen överlag och inte gå in på de enskilda fallen, vilket vi informerade om samt fick 

godkännande till av alla inblandade. Vi funderade från början på att vi inte skulle skriva ut 

vilket HVB-hem vi valt att studera men efter att noga övervägt detta och förhört oss med 

intervjupersonerna och föreståndaren för HVB-hemmet valde vi att skriva ut HVB-hemmets 

namn. I vår sammanställning av intervjuerna använder vi oss av citat. Eftersom vi inte vill 

lämna ut någon använder vi endast ungdom, förälder eller socialsekreterare som referens. Ett 

ytterligare dilemma i sammanställningen har varit att inte använda hon/han och hennes/hans, 

utan vi har istället valt att använda ”ungdomen” samt ”denne”. Detta kan låta något obekvämt 

då man läser texten, men vi fann detta som den bästa lösningen för att ge intervjupersonerna 

anonymitet. 

Fortsatt framställning 

Vi har hittills beskrivit hur vi gått tillväga under arbetets gång. I följande kapitel kommer vi 

att inrikta oss på forskningsproblemet samt närliggande ämnen som är relevanta att ta upp för 

att få en helhetsförståelse för studien. Vi börjar med en presentation av vad som kännetecknar 

institutionsvård/HVB-hem samt ger läsarna en verksamhetsbeskrivning av Corpore HVB-hem 

som vi valt att studera. Vidare redogör vi för grunddragen i de neuropsykiatriska 

funktionshinder eftersom Corpore HVB-hem riktar sig till ungdomar med denna problematik. 

Redogörelsen blir en allmän sammanfattning av hur dessa funktionshinder kan gestalta sig, 

vilket i princip är omöjligt att beskriva, då det ter sig olika för varje individ. En beskrivning är 

däremot relevant för att läsaren ska få en någorlunda förståelse för vilka svårigheter 

diagnoserna kan innebära. 

 

Vidare innefattar kapitel 3 tidigare forskning, där vi redovisar vad tidigare forskning säger om 

institutionsbehandling och dess effektivitet och ineffektivitet. Av omfattningsskäl har vi valt 

att endast titta på den tidigare forskning som är direkt relevant för de teman vi valt inför 

intervjuerna och dess framställning. 
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Därefter presenteras utvecklingsekologin, först en tillbakablick på uppkomsten och 

utvecklingen, sedan grunddragen och skillnader mellan teorin och närliggande psykologiska 

teorier. 

 

I kapitel 5 får läsaren ta del av intervjusvaren, uppdelade i olika teman för att underlätta 

läsningen. Intervjusvaren är också sammanställda utifrån de olika perspektiven vi valt att 

inrikta oss på, dvs. socialsekreterare, föräldrar, ungdomar och personal. 

 

Vidare presenterar vi vår analys i kapitel 6, även dessa presenterar vi i teman där vi knutit an 

intervjuerna med tidigare forskning samt utvecklingsekologin.  

 

Vi avslutar i kapitel 7 med en diskussion där vi sammanfattar uppsatsen och tar upp viktiga 

aspekter som framkommit under arbetets gång.  
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Kapitel 2 

Hem för vård eller boende  

I socialtjänstförordningen (2001:937), tredje kapitlet går att läsa att med hem för vård eller 

boende (HVB-hem) avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller 

behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en 

samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs 

yrkesmässigt. Vidare ska verksamheten bygga på förtroende för och samarbete med den 

enskilde och utformas så att vistelsen i HVB-hemmet upplevs som meningsfullt. Den 

enskildes integritet ska respekteras och de insatser som görs ska anpassas till den enskildes 

behov och förutsättningar. Ett fortlöpande samarbete ska bedrivas med den socialnämnd som 

har det övergripande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon 

behöver. Personal med lämplig utbildning som förestår verksamheten ska finnas vid varje 

hem för vård eller boende. I övrigt ska det finnas sådan personal som behövs för en 

ändamålsenlig verksamhet. De som vårdas i ett hem för vård eller boende bör vid behov ges 

möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. När behovet av vård 

i hemmet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Föreståndaren ska då omgående 

underrätta socialnämnden (ibid).  

Verksamhetsbeskrivning av Corpore HVB-hem 

Impius utvecklings AB är ett företag som driver olika verksamheter för ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder, såsom Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom 

OCD etc. Företaget består av tre olika boenden; korttidsboende, internat och ett HVB-hem. 

Inom företaget bedrivs även ett gymnasium och en högstadieskola. De olika verksamheterna 

sägs skräddarsy både boende och skola efter varje individs behov (www.impius.se). Vi tänker 

endast beskriva Corpore HVB-hems verksamhet då det är denna vi utvärderat. 

 

Corpore är sedan januari 2004 ett nystartat HVB-hem som vänder sig till målgruppen 

ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i åldrarna 13-19 år. Corpore HVB-hem 

förklarar att de har möjlighet att ta emot sex ungdomar som på grund av sitt funktionshinder 

inte klarar av att bo hemma hos sina föräldrar eller inte kan fungera i en traditionell skola. 

Corpore HVB-hems målsättning är att varje individ utifrån sina styrkor och svårigheter ska få 

funktionshinderinsikt och större kunskap om sig själv. Genom individuell målsättning och 
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träning ska varje ungdom få möjlighet att vara en del av samhället genom att på sikt kunna 

flytta hem och gå i sin hemskola eller få ett eget boende eller hjälp att sköta ett eget arbete 

(ibid). 

 

På hemsidan beskrivs att personalen på Corpore HVB-hem har god kunskap om 

neuropsykiatriska funktionshinder. Verksamheten bedrivs efter en tydlig struktur och med 

förutsägbart schema av vad som förväntas av var och en, detta eftersom många i denna 

målgrupp har kognitiva svårigheter som mentalisering, exekutiva funktioner och central 

samordning. En målsättning med det individuella arbetet är att varje individ ska finna 

strategier för att kompensera sina svårigheter. Varje individ har regelbundna samtal med sin 

mentor, som utses vid inskrivningen, i syfte att förstå hur funktionshindret yttrar sig och 

påverkar varje enskild individ. Mentorn är den som har det övergripande ansvaret för 

ungdomen, dvs. med behandlingsplan, vårdsammanfattning, klädinköp och kontakt med 

anhöriga etc. (ibid). 

 

Verksamheten inriktar sig på fem huvudområden:  

Sociala färdigheter: Verksamheten arbetar för att varje individ ska kunna göra rimliga 

bedömningar av vad som förväntas av en i olika sociala situationer och sammanhang. Därav 

ska individen efterhand kunna öka sin självständighet och sin förmåga till socialt samspel. 

Fritid: Verksamheten arbetar för att varje individ ska ha en meningsfull fritid och kunna delta 

i såväl aktiviteter i grupp och individuellt. 

ADL-färdigheter: Genom träning såväl praktiskt som teoretiskt ska ungdomarna kunna sköta 

om sin hygien, hushållssysslor samt att kunna planera och sköta sin ekonomi.  

Arbets- och samhällsträning: För ungdomar som inte lägre ska gå i grundskolan anordnas, om 

så önskas, en arbetspraktik. Detta för att ge en inblick i vad arbetslivet innebär och förväntar 

av en. 

Skola/undervisning: Finns integrerat i boendet (ibid).  

Neuropsykiatriska funktionshinder 

Vi kommer nu ge en kort beskrivning av de funktionshinder som är aktuella på Corpore HVB-

hem, detta för att ge en förståelse för HVB-hemmets målgrupp. 

 

ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD innebär 
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uppmärksamhetsproblem och problem med impulskontroll och hyperaktivitet. Denna 

beteckning av tillståndet är den mest vedertagna runtom i världen. Alla barn med ADHD är 

inte överaktiva utan en del har lägre aktivitets nivå och därför används termen ADD, 

Attention Deficit Disorder (Attention, 2005). 

 

DAMP 

Om ett barn förutom sin ADHD uppvisar stora motoriska svårigheter och ibland också 

perceptuella svårigheter brukar läkare i Sverige sätta diagnosen DAMP. Beteckningen DAMP 

står för Deficits in Attention, Motor control and Perception, alltså uppmärksamhetsstörning i 

kombination med brister i motorikkontroll och perception. Termen som lanserats av den 

svenske forskaren professor Christopher Gillberg och medarbetare förekommer i Sverige och 

i viss mån övriga Norden (Attention, 2005).  

Tourette syndrom 

Tourette Syndrom (TS) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som gör att individen har 

upprepande tvångsmässiga rörelser, ljud och verbala meningar som kallas tics. Har man TS är 

det sällan bara tics som är problemet. Ofta finns hos personer med TS också problem som 

koncentrationssvårigheter och impulsivitet och hyperaktivitet som är vanliga vid ADHD och 

DAMP, dyslexi, ångest och depression och tvång. Även autism och Aspergers syndrom kan 

förekomma (Attention, 2005).  

Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom (AS) är ett funktionshinder som tillhör det autistiska spektrumet. Ibland 

säger man att AS helt enkelt är autism utan begåvningshandikapp.  Dessa personer har normal 

till mycket hög intelligens, men fungerar i grunden annorlunda än andra människor. AS ser 

olika ut hos olika personer. Människor med Asperger syndrom kan ofta ha problem som rör 

relationer till andra människor och brist på social eller emotionell ömsesidighet. Socialt 

umgänge är för många en stor kognitiv belastning. Andra typiska drag är specialintressen, 

annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba förändringar 

 

Aspergers syndrom är en neurologisk avvikelse. Personer med AS är extra sårbara och har en 

tendens att utveckla olika psykiatriska symptom. Det kan innebära ångest, ångestattacker, 

tvångstankar/tvångshandlingar, depression eller fobier (Attention, 2005).  
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Kapitel 3 

Tidigare forskning 

Vilka faktorer som avgör om en institution är lämplig som behandlingsinsats eller inte finns 

det skilda åsikter om. Vi ska i följande kapitel försöka identifiera några av de olika argument 

som förts fram och likaså presentera vad forskningen säger om placering på institution. 

 

För att uppnå goda effekter på en institution ställs stora krav på både personal och institution. 

Avgörande i effektiviteten är valet av metoder och förändringsarbete, personalens sätt att 

fungera tillsammans, organisationens uppbyggnad, kontakten med familj och samhälle, 

eftervård samt skolinsatser. Trots vetskapen om detta tyder den mesta forskningen på att 

institutionsbehandling inte ger de resultat som önskas. Detta beror bland annat på att 

institutionsmiljön är en konstlad miljö som skiljer sig från en ”naturlig” hemmiljö, men det 

beror också på att ungdomar med olika sorters problematik placeras tillsammans (Andreassen, 

2003). 

Smittobeteende  

Att sammanföra ungdomar i en grupp med olika allvarliga beteendeproblem innebär alltid en 

risk. Detta skiljer institutionsbehandling från andra behandlingsmetoder (Andreassen 2003). 

Kontakten med andra avvikande ungdomar är många gånger orsaken till negativ utveckling på 

institution. Under tidiga ungdomsår söker sig ungdomar ofta till kamrater som stämmer 

överens med ens egna attityder och beteenden. Kamratskapet förstärker likheten i attityd och 

beteende. Enligt en undersökning av Bondesson (1974) påvisades det att ungdomar vid ett 

stort antal svenska institutioner bildade subgrupper och påverkades negativt ifråga om 

kriminalitet, narkotika, institutionsanpassning etc. De befintliga asociala attityderna 

förstärktes av dessa subgrupper. 90 % av ungdomarna tyckte att de skadats av vistelsen då det 

stora samtalsämnet på institutionerna var narkotika och kriminalitet (ibid.). Detta framkom 

också i en undersökning av Claes Levin (1998) där ungdomarna berättade att de ”nya” 

skolades in i de värderingar och kunskaper som gä llde i ungdomsgruppen. Andreassen (2003) 

tar upp att ju mer ungdomarna socialiseras till det avvikande beteendet, desto 

motståndskraftigare blir de mot behandlingsåtgärderna så dessa förlorar sin effekt.  
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”Sammanbrott” 

Studier från många olika länder har visat att så många som 30-50 % av ungdomarna lämnar 

behandlingen på institution före planerad tid (Andreassen, 2003). En svensk studie, där man 

följt 776 ungdomar som placerats utanför hemmet, visade att 30-37 % av placeringarna 

slutade med ”sammanbrott” under de fem första åren, ofta redan under första året. 60 % av 

ungdomarna var placerade i fosterhem, 30 % i olika öppna institutioner och 10 % i särskilda 

ungdomshem. Flest sammanbrott kunde påvisas i de öppna institutionerna och risken för 

sammanbrott minskade vid placering mer än 10 mil från hemorten. Placering på särskilda 

ungdomshem genererade få sammanbrott. 35 % av sammanbrotten på institution var på 

initiativ av personalen efter våld mot personalen eller mot övriga ungdomar. 45 % av 

sammanbrotten på institution utlöstes av ungdomarna själva då de rymde eller vägrade att 

återvända efter permission. Hälften av de ungdomar som upplevde ett 

behandlingssammanbrott på öppna institutioner återvände till hemmet medan andra hälften 

fick ny placering. Var tredje placering där ungdomen återvände till hemmet efter sammanbrott 

resulterade i ny placering inom ett år, medan det för de som avslutade en placering ”normalt” 

gällde var fjärde ungdom. Siffrorna visar att behandlingssammanbrott är en viktig faktor för 

dåliga behandlingsresultat och därmed ett stort problem. I Sverige används slutna institutioner 

i stor utsträckning för att komma till rätta med rymningar och utåtagerande beteende (ibid.). 

Den obestämda tiden 

Enligt forskningen bör en placering på institution vara så kort tid som möjligt, beroende på att 

arbetet är krävande och en längre placering ökar risken för negativ beteendeutveckling till 

följd av smittoeffekten från andra ungdomar (Andreassen, 2003). En studie visar att av 101 

tillfrågade personer som tidigare varit placerade på Råby ungdomshem, kände sig 39 mycket 

oroliga och besvikna på att aldrig få klartecken i när en utflyttning skulle äga rum. 19 stycken 

reagerade med protest, vilket yttrade sig i ett sämre beteende såsom rymningar och vålds 

tendenser (Levin, 1998). 21 stycken uppgav att de anpassade sig, dvs. gjorde saker för att 

slippa flytta. Några uppgav att de blivit institutionaliserade och inte ville lämna tryggheten på 

institutionen. Sista kategorin, nio stycken, svarade att de underordnade sig personalen och 

reglerna för att snabbare komma därifrån. Några uttryckte att de ”spelade med” och uppförde 

sig väl då de upptäckte att det förkortade placeringen. 13 stycken gav annat svar, bland annat 

var det en som från början hade ett mål med placeringen och visste vad han behövde klara av 

för att få flytta (ibid.). 
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Den obestämda placeringstiden yttrar sig på många sätt. Antingen, som tidigare nämnts, 

genom besvikelse och motstånd eller genom anpassning. Sammantaget är i alla fall att den 

obestämda tiden i kombination med tvånget, eller det ofrivilliga tvång som ibland SoL-

placerade upplever, är anledningen till dagens dåliga rehabiliteringsresultat på institutionerna. 

Det leder till rymningar och destruktivt beteende på institutionerna, eller till skenanpassning 

till vad de uppfattar att personalen förväntar sig av dem. Att beslut omprövas var sjätte månad 

verkar bara ha skapat en större oro för att behöva stanna ytterligare en period (ibid.). 

Anledning till placering 

Undersökningar visar att många ungdomar, både under placeringstiden, men också efteråt inte 

kan förstå syftet med varför de blev placerade på en institution. I Claes Levins studie (1998) 

svarade 44 % av 100 tillfrågade att de såg sin placeringstid som ren förvaring. 34 % uppger 

att de anpassade sig till institutionslivet, alltså att de kände att de inte behövde ta något eget 

ansvar eller anstränga sig eftersom de fick allt serverat. Endast 15 % uppgav att de fått 

personligt stöd under sin institutionstid. 7 % gav annat svar (Levin, 1998). Socialtjänstlagen 

beskriver utförligt på vilka grunder en placering måste ske, något som ungdomarna inte 

verkar vara medvetna om. 

Kontakt/samarbete med föräldrar och socialtjänst 

En viktig avgörande faktor för placeringens effektivitet är ungdomens kontakt med sina 

föräldrar/omsorgstagare. En obearbetad relation vid placeringens slut riskerar att mynna ut i 

ett kvarvarande destruktivt beteende. Ett gott samarbete mellan föräldrar och barn däremot, 

och en strävan efter förändring, ger ungdomen en större möjlighet att lyckas efter 

utskrivningen (Levin, 1998). Tidigare byggde institutionsbehandling ofta på total isolering 

från familj och dysfunktionell familjemiljö (Andreassen, 2003). Numera är uppfattningen att 

familjen har en central betydelse, då deras engagemang är en förutsättning för att lyckas med 

behandlingen, både under och efter placeringen. Viktigt är däremot hur och att man samtidigt 

som ungdomen är placerad på institution arbetar med familjen, då undersökningar har påvisat 

att ”fel” utförd familjebehandling ökar kriminaliteten hos ungdomarna (ibid.).  

 

Gemensamt för de flesta ungdomar i Claes Levins studie som varit eller är placerade är deras 

syn på sin/sina socialsekreterare. En ungdom att dennes socialsekreterare var ”…en 

maktutövande människa med minimalt intresse för dem som personer” (Levin, 1998 s. 140). 

Många framhöll också att det var hon som ”satt dem där på anstalten”. Endast 16 % ansåg att 
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kontakten med socialsekreteraren varit bra. En stor del av de negativa svaren bottnar i att 

ungdomarnas socialsekreterare bytts ut under placeringens gång, vilket försvårar en 

kontinuerlig och förtroendegivande relation (Levin, 1998). 

Ungdomarnas egenskaper 

Faktorer hos placerade ungdomar som enligt forskning kan förutsäga ett negativt resultat på 

behandlingen är bl.a. ADHD, neurologiska eller psykotiska symptom, begränsad eftervård, 

svag intellektuell förmåga etc. (Andreassen, 2003). Av ungdomarnas egenskaper nämns 

beteendeproblem eller organiska diagnoser ge sämst prognos för institutionsbehandling. För 

en positiv diagnos benämns faktorer som adekvat intelligens, frånvaro av antisociala drag, 

sent debuterande symptom, väl fungerande familj samt eftervård. Flera undersökningar 

stödjer teorin om att ett sent debuterande beteendeproblem medför bättre förutsättningar för 

att fungera socialt i samhället (ibid.). 

Skola och arbete 

Institutioner som lägger stor vikt vid utbildning uppvisar klart bättre resultat än andra 

(Andreassen, 2003). I en svensk undersökning av Hermodsson (2000), där 9 olika områden 

var presenterade, svarade 63 % av 1000 tvångsplacerade ungdomar att de i första hand ville 

ha hjälp med skolan (ibid.). Enligt en undersökning av Bullock et al. (1998) framkommer att 

trots fullföljd institutionsbehandling genomgår väldigt få en utbildning och två femtedelar 

hittar inget arbete. Hälften lyckas hitta arbete under en tvåårsperiod efter placeringen men 

hälften av dem förlorar arbetet inom några dagar därför att de inte lyckas leva upp till de krav 

som ställs (ibid). 

 

 I Levins undersökning påpekade dock eleverna att skolan på institutionen var kravlös och att 

det sattes alldeles för höga betyg i förhållande till prestationen. Däremot uppskattades små 

grupper med specialanpassad och individuell undervisning (Levin, 1998). Argumentet om en 

kravlös skolsituation understryks också av Borland (1998), som hänvisar till en serie studier 

som påvisar att 70 % av ungdomarna saknar skolkompetens efter utskrivning från institution 

och fosterfamilj. Ungdomarna uttrycker själva att lärarna haft låga förväntningar på dem, att 

det varit återkommande störningar under inlärningen samt att samarbetet mellan lärare och 

personal på institutionerna fungerat dåligt (ibid.). Ungdomarna från Levins (1998) 

undersökning påpekar däremot att skolan också bidrog med mer än själva inlärningen. De 

betonar kontakten med personalen där som mer normal och värdefull eftersom de var 
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fristående från vårdarna på boendet. Ungdomarna ställde sig också positiva till det arbete de 

fått lära sig under placeringen som till exempel matlagning, trädgårdsarbete, snickeri mm 

(ibid.). Medvetenheten om hur viktig utbildningen idag är för ungdomar, vare sig de bor 

hemma eller på institution har ökat. Frågan som kvarstår är dock hur ungdomars behov på 

institution bäst ska tillgodoses med den utbildning de har laglig rätt till (Andreassen, 2003).  
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Kapitel 4 

Utvecklingsekologi 

I följande kapitel kommer vi redovisa den teori vi bedömt vara relevant för det område vi valt 

att studera. Först görs en kort presentation av hur teorin uppkommit och utvecklats, likaså 

vilka stora namn som förknippas med de olika utgångspunkterna. Vidare framhålls några 

viktiga begrepp samt definieras utifrån olika teoretikers perspektiv. Sedan följer en 

presentation av grundstenarna i teorin, samt att vi på ett överskådligt sätt försöker applicera 

och exemplifiera de utvecklingsekologiska tankarna av vardagliga situationer. Slutligen 

redogör vi för utvecklingsekologins utgångspunkter och beskriver det nyuppkomna i teorin 

jämfört med tidigare teorier. 

Bakgrund 

Mycket av den tidigare forskningen inom psykologin och utvecklingspsykologin har varit 

kontextfri, dvs. forskarna har gjort uttalanden som om att individens beteende och upplevelser 

vore oberoende av den miljö individen vistas i. Miljöfaktorer har fått stå i bakgrunden då man 

lagt vikten på att studera individen i konstruerade laboratoriesituationer. Detta har lett fram 

till en rad teorier och kunskaper om barns utveckling, men som visar en verklighet långt från 

den vi lever i. På senare tid har teorier vuxit fram med tankar om att miljöförhållanden kan få 

direkta konsekvenser för individens utveckling och att detta endast kan studeras i individens 

omedelbara omgivning (Andersson, 1986). 

 

Företrädaren till ett av dessa framväxande synsätt, utvecklingsekologin, är Urie 

Bronfenbrenner, amerikansk utvecklingspsykolog. Utvecklingsekologin hjälper oss att förstå 

viktiga och avgörande förhållanden i individens miljö för att främja dess utveckling till en 

”…dugande, kompetent och harmonisk medborgare” (Andersson, 1986 s. 8). Bronfenbrenner 

kritiserade den forskning som bygger på laboratoriestudier, med motiveringen att resultaten 

inte visade på barnets utveckling i dess naturliga miljö och interaktionen i den miljön. Han var 

dock inte avståndstagande till forskningen om biologisk utveckling, men menade på att vikten 

borde ligga på samspelet mellan de biologiska förutsättningarna och de miljömässiga 

faktorerna (ibid.). 
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Från början var Bronfenbrenner starkt inriktad på att den ekologiska forskningen måste 

bedrivas i den varaktiga miljö som barnet växer upp i. Med tiden ändrade han däremot 

uppfattning. Han menade på att laboratorieforskning var dugligt ifall man ville studera barns 

beteende i främmande och ovanliga miljöer, men då måste också resultatet generaliseras till 

sådana situationer (ibid.). 

 

Ordet utvecklingsekologi användes första gången 1866 av Haekel, tysk biolog och betyder: 

”läran om samförståndet mellan de levande organismerna (människan) och deras omgivning 

(miljön)” (ibid.). Av avgörande betydelse i utvecklingsekologin är definitionen av ordet 

utveckling. Det fokuserar inte på den traditionella psykologiska process som innefattar 

perception, motivation, tänkande och inlärning utan istället på deras innehåll, vad barnet 

uppfattar, önskar, fruktar, tänker på eller lär in och hur detta förändras som en funktion av de 

miljöer barnet utsätts för eller interagerar med (Andersson, 1986). Bronfenbrenners definition 

lyder som följer ”individens växande föreställningar om sin ekologiska omgivning och hans 

relationer till den, samt hans tilltagande förmåga att upptäcka, upprätthålla eller förändra 

dess egenskaper” (Andersson, 1986 s. 22). En annan tolkning är att människan är aktiv till sin 

natur och i någon mening skapar sin egen miljö. Samtidigt är miljön aktiv och föränderlig. 

Detta leder till en interaktionsprocess mellan individ och miljö och en anpassning av båda till 

varandra (Andersson, 1986). 

Utvecklingsekologins grundtankar 

Grundläggande för den utvecklingsekologiska teorin är synen på utvecklingsförloppet som en 

produkt av samspelet mellan den växande individen och miljön. Med andra ord är utveckling 

ett resultat av interaktionen mellan individ och omgivning i ett system. Systemet är den 

verklighet som individen omges av och ingår i tillsammans med omgivningen i det vardagliga 

livet (Andersson, 1986). Det är inte bara miljön som påverkar individen, individen kan också 

påverka sin miljö, vilket enkelt beskriver det system på vilken den utvecklingsekologiska 

teorin grundas. Andersson (1986) gör liknelsen vid ett nyfött barn. Föräldrarna medverkar till 

barnets utveckling genom påverkan och stimulans, samtidigt påverkar det lilla barnet sina 

föräldrar t ex genom sin blotta närvaro och försätter föräldrarna i en helt annan situation än 

tidigare. Detta påverkar förutsättningarna för det vardagliga livet och genom en mängd 

beteenden utlöses reaktioner hos föräldrarna som på nytt kan påverka det lilla barnet (ibid.). 
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Systemet innefattar inte bara det omedelbara i barnets närmiljö utan i utvecklingsekologin 

förstås det i ett makroperspektiv. Miljön kan beskrivas som en serie sammanhängande 

analysnivåer, vilka inte ligger hierarkiskt över varandra utan omsluter varandra ungefär som 

ryska dockor (Andersson, 2002). Dessa analysnivåer har senare gått över till att sammanfattas 

med hjälp av koncentriska cirklar, med den ena inuti den andra. 

 

Längst in i mitten finner man barnet eller individen i dess omedelbara närmiljö. Mellan de 

olika komponenterna i närmiljön, ex barnet själv, familjemedlemmar och fysiska objekt bildas 

ett nätverk av relationen – ett system – som påverkar den utvecklande individen i mitten. 

Detta system kallas för mikrosystem (Andersson, 2002). Ett litet barn tillhör oftast bara ett 

mikrosystem, men ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem kommer det att ingå i samtidigt. 

Det är de roller, aktiviteter och relationer som utvecklas där som utgör mikrosystemets 

element och som är föränderliga under livsloppet (ibid.). Vid sidan av familjen kommer t ex. 

sociala nätverk, grannskapet, förskolan och skolan, kamrater och arbetsgrupp in i bilden 

(Andersson, 1986). Relationerna mellan barnets närmiljöer bildar i sig olika system och kallas 

mesosystem. Hur barnet presterar i skolan är inte bara beroende av vad som sker i skolan utan 

också av hur och om barnet får stöd och uppmuntran i hemmet. Den relation man oftast 

koncentrerat sig mest på i mikrosystemet är relationen mellan mor och barn. Denna relation 

mellan två medlemmar kallas för en dyad. Vanligast har varit att man studerat hur den ena 

påverkar den andre och helt uteslutit hur övriga termer i systemet påverkar dyaden. På senare 

tid har man dock börjat intressera sig mer för barn- far dyaden, speciellt hur faderns närvaro 

påverkar det lilla spädbarnet (ibid.). 

 

Också utanför barnets närmiljö sker interaktioner som får konsekvenser för barnets utveckling 

utan att det riktar sig till barnet direkt. Det handlar om kommunala beslut och kommunala 

utbud, föräldrarnas position i arbetslivet och tillgången på arbete, men innefattar också 

förskolan och skolans organisation och resurser (Andersson, 2002). Även dessa faktorer bildar 

system, som i modellen benämns som exosystem. 

 

På den yttersta nivån finner man makrosystemet vilket innefattar ideologiska, ekonomiska, 

historiska och politiska värderingar och förhållanden, som gör att förhållanden inom ett 

system ter sig relativt likartade i jämförelse med ett annat system (Andersson, 1986). 
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Utvecklingsekologin är delvis förankrad i de fenomenologiska och interaktionistiska 

perspektiven. Från fenomenologin har Bronfenbrenner hämtat upplevelseaspekten, dvs. hur 

individen upplever sin miljö. Här talar han om begreppet ”life-space”. Det innebär att 

föremål, handlingar och andra personer ger upphov till olika krafter, och ger dem ett värde, 

som sedan styr individens handlande, beteende och utveckling beroende på om krafternas 

värde är attraherande eller frånstötande (Andersson, 1986). Från interaktionismen kommer 

tanken om att individens utveckling så långt som det är möjligt ska studeras under naturliga 

vardagsförhållanden i vilka organismen och miljön samspelar på det sätt forskaren önskar lära 

känna (ibid.). 

 

De viktiga begreppen i utvecklingsekologin såsom aktivitet, dyader, roller, närmiljöer, sociala 

nätverk, institutioner, delkulturer och kulturer finner man i många beteende- och 

samhällsvetenskapliga teorier. Det nya, enligt Bronfenbrenner är på vilket sätt dessa helheter 

är relaterade till varandra och till individens utvecklingsförlopp (Andersson, 1986). Vad 

skiljer då utvecklingsekologin från andra utvecklings psykologiska teorier? 

Utvecklingsekologin fokuserar på utvecklingen insatt i ett sammanhang. En annan viktig 

skillnad är också den successiva anpassningen mellan den växande individen och hans 

omedelbara miljö och det sätt på vilket denna relation indirekt påverkas av mer avlägsna 

regioner i den större fysiska och sociala miljön (ibid.). 

 

Utvecklingsekologin tillämpas i dag i socialt arbete genom BBIC-modellen (Barns Behov I 

Centrum). Där ligger fokus bl. a. på vikten att förstå vilka faktorer i den sociala omgivningen 

som har positiv och negativ påverkan på föräldrars förmåga och barns utveckling (Andersson, 

2002). 
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Kapitel 5 

Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer en presentation av det material vi fått fram genom intervjuerna. Svaren är 

uppdelade i olika teman samt efter vad varje perspektiv har delgett oss. Vi vill poängtera att 

personalen inte uttalat sig i de specifika fallen utan ur ett allmänt perspektiv. 

Allmänt intryck av Corpore HVB-hem 

Socialsekreterarna uttrycker en tacksamhet över att det finns den här typen av HVB-hem, som 

har just ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som målgrupp. Det finns inte så 

många att välja på och de menar att Corpore HVB-hem motsvarar det som de behöver för att 

kunna placera ungdomar med denna svåra problematik. Socialsekreterarna beskriver ett 

mycket gott intryck av Corpore HVB-hem, som grundar sig på att personalen är professionell 

och har erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder ”ett väldigt gott intryck 

som grundar sig på att personalen är kunnig, har utbildning och erfarenhet kring de 

funktionshinder de tar emot” (socialsekreterare). De framhåller ett bra samarbete med 

personal och ett seriöst första intryck. De beskriver även en nackdel, att det är svårt att få 

igenom placeringen på grund av den höga kostnaden. 

 

Föräldrarna till ungdomarna tänker tillbaka och beskriver känslan av oro både innan och i 

början då deras barn placerades på Corpore. Tiden innan placeringen var jättejobbig med en 

kaotisk livssituation för familjerna. De delger en ohållbar vardag som vände upp och ne r på 

deras tillvaro. De berättar om en jobbig tid i början av placeringen eftersom deras barn var 

mycket besvikna och motvilliga till placering. De förklarar känslan av att inte själva kunna ta 

hand om sitt barn och att inte ha kunskapen om ungdomarnas svå righeter. De beskriver även 

att det var jobbigt att inte veta vad som kommer att hända, men att detta har med ungdomarna 

problematik att göra, oförutsägbarheten. Vidare tänker de på den enorma utveckling som skett 

och en lättnad att de efterhand har märkt att ungdomarna funnit sig till rätta. Två av 

föräldrarna beskriver dock att de ibland fått en känsla av att det har varit stökigt och att deras 

barn även beskrivit detta, det har då främst varit vid måltider. Men de är medvetna om att 

varje ungdom på Corpore HVB-hem har olika svårigheter och att dessa uttrycker sig på olika 

sätt.  
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Ungdomarnas första beskrivning av Corpore är ”tråkigt” och ”kaos”. De har ändå olika 

uppfattningar om varför. En beskriver att det var ensamt och att det var jobbigt att inte få gå ut 

själv och att det bland annat var därför ungdomen inte mådde bra, medan den andra 

ungdomen beskriver att det var stökigt bland de andra ungdomarna. De hittade på saker hela 

tiden och det var jobbigt.  

Placering på institution 

Vi frågar varför placeringen just blev på en institution och vad deras tankar kring en 

institution är. Personalen förklarar att det inte går att frånkomma institutionaliseringen. 

Ungdomarna påverkas mycket av den miljö de lever i. De anser att det hade varit optimalt 

med fullt utbildad personal i ett familjehem. Personalen berättar att det finns olika anledningar 

till att ungdomarna placeras hos dem, i vissa fall har ungdomen varit på andra ställen, som 

institutioner eller familjehem, men det har inte fungerat. De beskriver att deras bakgrund ser 

väldigt olika ut men det de har gemensamt är sitt funktionshinder och inom det området har 

Corpore HVB-hem stor kunskap vilket få andra ställe har. De ser även en brist med HVB-hem 

och det är att ungdomarna blir tagna från sin hemmiljö och får mindre kontakt med sina 

föräldrar, syskon och vänner och att det förstärker ungdomens självbild om att de är 

annorlunda. Men även att de hamnar i ett utanförskap när de inte kan gå i sin vanliga skola. 

Framförallt är det inte alla som trivs att vara i en så stor grupp som det blir på ett HVB-hem.  

 

Socialsekreterarna beskriver svårigheten att hitta ett lämpligt familjehem för lite äldre 

ungdomar och just när de har svårare problematik. Det finns inga professionella familjehem 

som har tidigare lång erfa renhet och tillräcklig kunskap om denna problematik. En av 

socialsekreterarna beskriver ”vi har inga professionella familjehem som kan ta emot denna 

sortens ungdomar”. Då väljer socialsekreterarna hellre ett HVB-hem som har denna 

inriktning och kunskap och anser att det är ett bra alternativ. De menar att det i de här fallen 

inte bara handlar om god omvårdnad utan att dessa ungdomar kräver en tydlig struktur och 

tydliga ramar och det är väldigt svårt att ge i en vanlig familj. Då blir HVB-hemmen mer 

heltäckande ”ungdomen behövde den samlade kompetensen, den dagliga dygnet-runt hjälpen 

för att få insikt i sin problematik” (socialsekreterare). En annan beskriver att de inom 

kommunen har öppenvård men att det inte är aktuellt då ungdomen har för stora svårigheter 

för detta. Vård dygnet runt sägs krävas för att ungdomarna ska få insikt i sin problematik och 

så småningom kunna återgå till sin hemmiljö. Socialsekreteraren anser inte att institution är 

optimalt men att det i vissa fall är nödvändigt.  
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En förälder svarar att han aldrig skulle kunna tänka sig att hans barn skulle bo i en annan 

familj som till exempel familjehem eftersom placeringen berodde på barnets problematik. 

Ingen annan familj hade klarat av barnets problematik utan barnet behövde professionell 

hjälp. En annan förälder säger att det fanns inte så många andra alternativ, inte som de blev 

informerade om. Det som talade för just Corpore HVB-hem var att de hade en integrerad 

skola som även den var anpassad för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.  

Påverkan av andras beteende  

Eftersom det är mycket diskussioner om hur ungdomar påverkas av varandras svårigheter vill 

vi även höra vad våra intervjupersoner anser om detta. Personalen beskriver detta som både 

positivt och negativt. Det är många som är bra på att se andras svårigheter men de har desto 

svårare att se sina egna. Det kan vara negativt då de inte vill förknippas med svårigheterna 

utan förtränger dem. Personalen menar att ungdomarna anser att det de själva gör är fullt 

normalt men tycker att det de andra gör är annorlunda. Det kan även bli negativt när de 

tillägnar sig andras svårigheter och sedan använder dem som ursäkter för sitt beteende ”det 

kan bli att de anammar andras svårigheter ibland och använder det som ursäkter i emellan 

åt”. Men det kan även leda till att de diskuterar sina svårigheter med varandra och då kommer 

fram till att det inte är så farligt och att de känner mer tillhörighet. Personal beskriver även att 

de tror att ungdomar tar efter varandras beteende och att det inte främst ligger i deras 

svårigheter utan att det är så vi människor fungerar samtidigt som det ligger i mångas 

svårigheter att inte förstå vad man inte bör göra.  

 

En socialsekreterare beskriver samma problem, att ungdomar kan ta efter beteende som är 

negativa men hon tror även att ungdomarna kan ha hjälp av varandra och att de arbetar efter 

en positiv förändring tillsammans.  

 

En av ungdomarna beskriver att det var jobbigt att alla hade olika problematik och att det var 

svårt att acceptera andras beteende. Ungdomen funderar över att det kanske hade varit bättre 

om alla hade haft samma diagnos. Ungdomen tror inte att det hade varit bättre med samma 

kön för då hade alla bråkat om samma sak, men samtidigt hade det kanske blivit lite lugnare.  

 

En av föräldrarna beskriver att det kan vara jobbigt för ungdomarna att acceptera andras 

svårigheter, även om de är medvetna att de inte alltid kan kontrollera sig. Föräldrarna kan inte 
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se att just deras barn har blivit påverkade av andras svårigheter men att det har varit  jobbigt 

för ungdomarna att anpassa sig och förstå att andra har svårigheter utan att det syns. De 

funderar över om det kunde vara möjligt att påverka sammansättningen av gruppen men att 

det förmodligen är slupmässigt vilka som blir placerade där.  

Tidigare kunskap om Corpore  

Vi frågade enbart socialsekreterarna om vilken kunskap de hade om Corpore innan en 

placering kom till stånd. En av socialsekreterarna hade fått information om Corpore via en 

kollega som hade en liknade placering men på ett annat HVB-hem. Därigenom fick de höra 

talas om Corpore HVB-hem. Då de kontaktade dem var inte Corpore HVB-hem startat än 

men att det närmade sig så kontakten fortsatte under ganska lång tid, men det tog tid för den 

aktuella ungdomen att acceptera en flytt dit också. Den andra socialsekreteraren visste inte 

något om Corpore HVB-hem innan placeringen men hon letade efter information på Internet, 

vidare besvarade personalen övriga frågor hon hade. 

Placeringens längd 

Vidare är det intressant att höra vad de olika parterna har att säga om placeringens längd. 

Personalen berättar under intervjun att det inte är någon som vet hur länge ungdomen kommer 

att stanna på Corpore HVB-hem. Det de vet är att man omprövar placeringen var sjätte 

månad. Personalen vet aldrig någonting längre än sex månader framåt.  

 

Socialsekreterarnas tanke med placeringens längd såg lite olika ut. Den ena fördrog en kortare 

placering men minst ett år för att behandlingen skulle leda någonvart, medan den andra hade 

som mål att grundskolan skulle bli klar och då med godkända betyg.  

 

Föräldrarna berättar även de att socialsekreterarna bestämde för sex månader i taget. De anser 

samtliga att det var lagom tid på placeringen förutom att i ena fallet hade de önskat att 

placeringen skulle ha ägt rum ett år tidigare. De aktuella ungdomarna var placerade tolv 

respektive femton månader. Föräldrarnas tanke var att ungdomarna skulle gå klart högstadiet 

först och främst. En av föräldrarna berättar att de försökte trycka på för att ungdomen skulle 

få flytta tidigare men att personalen avrådde detta. Nu i efterhand är de tacksamma för det då 

de inser att personalen hade rätt, ungdomen var inte redo för att flytta ”vi tryckte på för en 

tidigare flytt till internatet men personalen ville vänta, vilket visade sig vara rätt” (förälder).  
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Ungdomarna själva tycker att placeringen var för lång. En av dem tyckte att första halvåret 

var roligt men att det sen blev jobbigare. Den andra ungdomen ville inte vara placerad där 

överhuvudtaget.    

Positiva erfarenheter 

Främst anser socialsekreterarna att det mest positiva är att det har gått så bra för ungdomarna, 

de har mognat och förändrats beaktansvärt. Socialsekreterarna har fått en känsla av att 

ungdomarna har fått mycket bra omvårdad och att personalen har gjort vad som krävts för att 

ungdomarna ska må bra. Personalen är positiv och har alltid funnits där för ungdomarna. Men 

även vid ekonomiska frågor har HVB-hemmet agerat på ett bra sätt anser socialsekreterarna. 

Ett exempel på detta är att HVB-hemmet inte försöker hålla kvar ungdomarna utan att de 

själva tar initiativet angående flytt till Internatet trots att detta är ett billigare alternativ.  

 

Föräldrarna menar att det är mycket positivt att Corpore arbetar efter långsiktiga planer och 

att de från början planerar för framtiden. Föräldrarna är mycket nöjda med placeringen och 

anser att deras ungdomar har utvecklats avsevärt en förälder beskriver ”mest positivt var att 

de fick sköta sin tvätt- och städ, sunt förnuft. Det är bra att det inte är folk som springer och 

plockar upp efter dom, så detta fungerar bra nu också”.  

 

Ungdomarna själva anser sig ha fått bra hjälp och att de utvecklats mycket. En av 

ungdomarna framhåller kamratrelationer som fortfarande finns kvar.  

Negativa erfarenheter 

Ingen av socialsekreterarna har några negativa erfarenheter att delge. 

 

En av föräldrarna framhåller att det kan vara en svaghet att alla ungdomar har så olika 

personligheter och bakgrund. Samtidigt är det bra för att alla måste lära sig att leva med olika 

människor, killar och tjejer ”det jag i så fall skulle tycka är att det bor ungdomar med både 

grava och mindre grava problem vilket kan bli en krock, detta kan leda till att de upplever 

detta stökigt”. De beskriver en uppfattning av att killarna har tagit större plats än tjejerna. En 

förälder menar att hennes barn har tyckt att detta har varit jobbigt samtidigt som hennes barn 

även har tyckt att det varit fel att de inte har fått ha något kärleksförhållande inom boendet. 

Därpå beskriver ett par föräldrar att det har varit jobbigt med avståndet, att HVB-hemmet har 

varit för långt borta, men att det kunde ha varit ett problem att det hade varit närmre för då 
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hade barnet kunnat åka hem oplanerat. En brist som en av föräldrarna beskriver är att HVB-

hemmet var nystartat och tilliten till att personalen visste vad det gjorde inte var så stark men 

att detta ändrades inom kort tid.  

 

Ungdomarna uttrycker olika negativa saker med placeringen på Corpore HVB-hem. En av 

ungdomarna beskriver känslan av hur jobbigt det var att inte få frihet, att inte få gå och 

komma som man vill. Den andra ungdomen tyckte det var jobbigt att det var så många där 

som hade olika svårigheter och att det på grund av det ofta uppstod kaos. Samma ungdom 

skulle önska mer rättvisa, alla fick inte samma frihet och det är orättvist.  

Behandlingsplan 

Personalen berättar att socialsekreterarna gör en vårdplan som sedan HVB-hemmet omarbetar 

efter deras sätt att arbeta. I vissa fall har inte socialsekreterarna gjort någon så då gör HVB-

hemmet en. Behandlingsplanen uppdateras sedan regelbundet. De menar att föräldrarna är 

delaktiga i behandlingsplanen i den mån de kan, vissa har inte förmågan, andra är mycket 

drivande. Ungdomarna vill oftast inte komma till HVB-hemmet så en delaktighet då är näst 

intill omöjligt men efterhand som de acceptera placeringen blir det mer möjligt. 

 

Socialsekreterarna berättar att de utformat en vårdplan för ungdomen innan placeringen, då 

skriven i ett större perspektiv. Denna arbetar personalen om så att den innehåller mer konkreta 

mål, denna tar de sedan del av. Den har varit mycket relevant och de anser att den stämmer 

väl överens med den vårdplan de skrivit. De anser att personal arbetat efter den på ett relevant 

sätt. En av socialsekreterare saknar dock en mer omfattande behandlingsplan, som berör fler 

område. Hon anser att det hade varit bra att utgå från BBIC som är mer heltäckande. De anser 

samtliga att behandlingsplanen har följts och att personalen på ett positivt sätt även arbetat 

med problem som inte fanns med i behandlingsplanen ”ja, den har definitivt följts, samtidigt 

som personalen har rört sig utanför den” (socialsekreterare). Personalen har kontinuerligt 

uppdaterat och delgivit socialsekreterarna den.  

 

Föräldrarna känner sig delaktiga i behandlingsplanen, de har inte direkt varit med och skrivit 

den men de har varit med i diskussionerna. Eftersom de har varit nöjda med förändringen så 

har de inte haft några ytterligare önskemål. Någon förälder beskriver att de själva inte har så 

mycket kunskap om problematiken men har haft förtroende för personalens arbete. En annan 

beskriver att de har fått information av sitt barn och har varit nöjda med det, men även att de 
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har sett en så stor förändring på sitt barn, vilket måste innebära en bra behandlingsplan. 

Föräldrarna beskriver även att deras barn har varit delaktiga i den mån de har kunnat.  

 

En av ungdomarna beskriver att det inte var möjligt att vara delaktig från början eftersom 

ungdomen inte alls var motiverad, men efterhand kunde ungdomen läsa den, skriva på den 

och var delaktig i vad som skulle hända framöver. Ungdomen har en uppfattning av att det 

som stod följdes, men kommer inte riktigt ihåg vad som stod. Ungdomen anser att det har 

varit väldigt bra att ha en behandlingsplan att följa men att det inte är förrän nu som 

ungdomen insett det. ”Det har varit riktigt bra, även om medan man gör det så tycker man 

aldrig det. Att det är helt absurt men nu i efterhand är man ju tacksam” (ungdom). 

Ungdomen anser att det har varit bra att jobba med funktionshinderinsikten och att denne i 

början inte alls ville höra talas om diagnosen. Men nu i efterhand är det jättebra. Däremot 

visste inte en av ungdomarna att det fanns en behandlingsplan och undrade om man har rätt 

att se den. När vi förklarade vad en behandlingsplan är så menade ungdomen att denne kanske 

hört talas om detta men inte sett någon nedskrivet. Ungdomen berättar även att denne inte alls 

accepterat sin diagnos.  

Personal 

Socialsekreteraren beskriver personalens bemötande som gott, professionellt och vänligt. De 

anser att personalen definitivt är behandlingsinriktade och att de löst konflikter på ett 

konstruktivt sätt. En av socialsekreterarna efterfrågar en lite mer öppen kommunikation, 

saknar att de skulle ta ställning i fler beslut och ta initiativ som -Är detta rätt?  

 

Föräldrarna känner att de alltid blivit väl bemötta. Har de haft frågor så har de fått 

tillfredställande svar på dem. Ett par föräldrar beskriver att de fått mycket information av sitt 

barn och det har också varit bra. Föräldrarna är mycket nöjda med kontakten med personalen. 

Det tycker att de fått ett bra bemötande och att de alltid har kunnat vända sig dit med frågor 

och funderingar. Har de uppstått problem så har personalen varit hjälpsamma och föräldrarna 

anser att när det uppstod konflikter så tog de dessa på allvar och löste dem på ett smidigt sätt 

med alla inblandade. Föräldrarna kände att de alltid var delaktiga och fick den information de 

behövde. Samtliga föräldrar beskriver en olustkänsla i början av placeringen men att de snart 

kände sig trygga och att deras barn hade det bra ”vi som föräldrar kunde snabbt redan efter 

någon vecka känna förtroende och var övertygade om att det var det bästa för vårt barn”.  
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Ungdomarna anser att personalen var bra och trevliga men de tyckte inte lika mycket om alla. 

De har en överensstämmande uppfattning av att personalen agerade bra i olika problematiska 

situationer, frånsett att en av ungdomarna beskriver att ibland löste de konflikter på ett mindre 

bra sätt. Exempelvis när en kompis blev arg så ville ungdomen själv trösta men det fick denne 

inte. Ungdomen tycker att personalen skulle ha lyssnat mer på dem i liknande situationer. 

Vidare beskriver en av ungdomarna att personalen alltid fanns där och att de brydde sig och 

att det var väldigt socialt att bo på boendet. När ungdomen kände sig ensam fanns det alltid 

någon där. Nu i efterhand ser ungdomen även hur mycket denne har utvecklats. Ungdomen 

beskriver att denne kände förtroende för vissa i personalen men inte alla. Ungdomen har 

tidigare erfarenheter av att vuxna brutit tystnadsplikten. Ungdomen beskriver att det är jobbigt 

att prata om personliga saker med dem man inte står så nära. Det är ju bland annat det man 

har kompisarna till.  

Förväntningar 

Socialsekreterarna förklarar att deras förväntningar på placeringen var bland annat att 

ungdomen skulle få stöd och hjälp av professionella utifrån sin diagnos. Att ungdomen skulle 

få hjälp att acceptera sin diagnos och lära sig att leva med den. Men det som var mest aktuellt 

var ändå kring skolan som ser ut på ett annorlunda sätt med sitt individuella arbetssätt. 

Placeringen levde enligt dem upp till förväntningarna fast ännu bättre, förändringen var stor 

och den skedde snabbare än de väntat. En av socialsekreteraren saknar att föräldrarna skulle 

vara med i behandlingen i form av att få stöd och ta del av information om ungdomens 

diagnos samt med praktiska saker. 

 

Föräldrarna beskriver att förväntningarna egentligen inte var så höga eftersom olika insatser 

tidigare misslyckats. Men samtidigt så kunde det inte bli värre än situationen såg ut hemma. 

”De hade tidigare satt in flera resurser efter varandra och ingen hade fungerat så jag hade 

egentligen inga förväntningar alls” (förälder). En annan förälder beskriver att de inte hade 

någon vetskap om att det fanns den här typen av boende och när de kom dit blev de besvikna 

på byggnaden som var ett stort kallt hus och det kändes obehagligt att lämna sitt barn där. 

Skola 

Socialsekreterarna menar att ungdomar med denna typ av problematik kräver en anpassad 

skola med små klasser. Men de små klasserna innebär även att ungdomarna inte lär sig att ta 

emot kunskap och information i en stor grupp. Men de tror ändå att ungdomarna har möjlighet 
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att klara av en stor klass med vissa individuella instruktioner i framtiden. Socialsekreterarna 

anser att lärarna ställde upp och anpassade utbildningen efter ungdomarnas behov.  

 

Föräldrarna är positiva till skolan och berömmer belöningssystemet de använder, de menar att 

det peppar och uppmuntrar ungdomarna. Föräldrarna anser att skolan gav ungdomarna de 

förutsättningar som krävdes för att de skulle klara av den. Dock anser en av föräldrarna att 

lokalerna var tråkiga då den ligger i ett gammalt hus.  

 

Båda ungdomar anser sig fått mycket hjälp av skolan på Corpore. De är osäkra på om de 

klarat en vanlig skola en ungdom beskriver ”jag fick väldigt mycket hjälp, jag skolkade 

väldigt mycket i vanliga sjuan och gick ändå bara en månad i sjuan på Corpore sen fick jag 

börja åttan”. Men båda uttrycker att det var pinsamt att gå med vissa av eleverna på Corpores 

integrerade skola. Vissa av dem hade stora sociala svårigheter och det var jobbigt att visa sig 

ute med dem. De menar att det inte var bra för självförtroendet att gå i den skolan men 

samtidigt så var det bra att klara av grundskolan.  

Fritid 

Intressant var även vad de olika parterna ansåg om fritidsaktiviteterna på Corpore HVB-hem. 

Socialsekreterarna har uppfattningen av värdefulla vardagliga fritidsaktiviteter. De har en 

uppfattning av att aktiviteterna är integrerade i behandlingsarbetet. De anser även att Corpore 

HVB-hem tog tillvara viktiga intressen som ungdomarna haft sedan tidigare. 

Socialsekreterarna anser att det fanns stora möjligheter till aktivitet men att de inte varit 

speciellt insatta i detta eftersom det ingick i konceptet. En av socialsekreterarna anser att det 

är deras ansvar att se till att ungdomen har möjlighet att fortsätta med sitt lite dyrare 

fritidsintresse om föräldrarna inte har möjlighet till detta efter utskrivningen. 

 

Föräldrarna är samtliga positiva till de aktiviteter HVB-hemmet erbjöd, de menar att de fick 

stora möjligheter att prova på nya saker och vidhålla tidigare intresse men de uttrycker även 

vikten av att kunna ha tråkigt en förälder beskriver ”vissa helger ville … inte ens komma hem 

och det kändes bra att … trivdes”. De har förstått på ungdomarna att de har varit nöjda även 

om de har berättat att de varit begränsade vad gäller sin frihet, men föräldrarna uppfattar detta 

som nödvändigt.  
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Ungdomarnas upplevelser skilde sig lite åt. En ungdom ansåg att de överlag var bra, 

ungdomen kunde ha sitt stora fritidsintresse kvar som denne utövade varje vecka. Denne 

ansåg att det var skönt att komma ifrån boendet ett tag. Men samma ungdom beskriver även 

att vissa dagar var det tråkigt och att det inte fanns så mycket att göra. Den andra ungdomen 

tyckte mest att det var tråkigt och denne var med på olika aktiviteter för att det inte fanns så 

mycket att göra och begränsades av sin inskränkta frihet ”sen vissa dagar fick man inte göra 

något för ibland fanns det inte personal tillgänglig och vissa aktiviteter fick man inte göra 

utan personal” (ungdom). Men båda ungdomarna beskriver ett stort utbud av möjliga 

aktiviteter.  

 

Ingen av de olika parterna i intervjuerna anser att utbudet av aktiviteter på Corpore HVB-hem 

kommer att vara svårt att leva upp till den dagen då ungdomarna eventuellt flyttar hem.  

Utskrivning/framtid 

Den ena ungdomens socialsekreterare berättar att initiativet om en flytt kom från Corpore 

HVB-hem och att de litade på att detta var det bästa för ungdomen. De var själva inte så 

delaktiga förutom att de tillhandahöll med viss utrustning ”det har skötts mellan HVB-hemmet 

och … föräldrar”. De menar att utskrivningen fungerade smidigt och att det tog ett par 

månader innan allt var klart. Den andra socialsekreteraren beskriver en välplanerad 

utskrivning, planeringen har funnits under lång tid och då det blev aktuellt fanns ett bra 

samarbete mellan ungdom, föräldrar socialsekreterare och behandlingspersonal.  

 

Föräldrarna till den ena ungdomen beskriver inte utskrivningen som speciellt välplanerad men 

att de var fullt tillräcklig. Ungdomen ville själv flytta och personalen visste när ungdomen var 

mogen för det. Föräldrarna till den andra ungdomen ser en mycket tydlig och välplanerad 

utskrivning. Ungdomen fick successivt flytta och alla berörda var delaktiga under hela 

processen.  

 

Ingen av ungdomarna kan beskriva en planerad utskrivning från Corpore, men i ena fallet har 

ungdomen varit den som tagit upp att denne ville flytta. Detta har personalen diskuterat med 

alla berörda och ungdomen menar att de skrev ut denne för tiden var mogen för det. I det 

andra fallet var det på grund av övergången till gymnasiet som gjorde det aktuellt att flytta 

och ungdomen beskriver att denne fick möjlighet att vara på det nya boendet någon dag i 

veckan förberedelsevis. På frågan om ungdomarna såg någon tydlig utskrivning innan de 
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flyttade till internatet svarar en ungdom ”nej, inte vad jag förstod i alla fall, de förstod väl att 

jag var mogen att bo där”. 

Samarbete 

Personalen menar att samarbetet med ungdomarna fungerar väldigt upp och ner. Det är inga 

ungdomar som vill flytta hemifrån till Corpore till en början och försöker då hitta på dumma 

saker med föreställningen att få flytta hem igen. Då har personalen överseende med detta. En 

personal förklarar ”överlag kan man säga att det är svårt i början när de kommer hit. De är 

sårade och förbannade när de kommer hit. Då är det ingen som är vänligt inställd”. Genom 

samtal försöker personalen få ungdomarna att förstå att de har en gyllene möjlighet både att 

klara skolan och att förändra sig själv och få insikt om sina svårigheter. För de ungdomar som 

väljer att ta den chansen så fungerar samarbetet väl men sedan finns det de som aldrig vill 

samarbeta och då kan ungdomen inte förändras. Oavsett hur mycket personalen vill att det ska 

fungera så går det inte om ungdomen själv inte vill. Personalen har föreställningen att de 

flesta ungdomar kan erkänna sin positiva utveckling då de flyttar från Corpore HVB-hem.  

 

Personalen anser att samarbetet fungerar olika väl med föräldrarna men i de flesta fall 

fungerar det bra. De menar att det beror mycket på föräldrarnas förmåga att samarbeta. I de 

flesta fall är föräldrarna delaktiga till att placeringen ägt rum även om det är jobbigt för dem 

att acceptera att de inte klarar av att ta hand om sina barn. Sedan finns det de föräldrar som 

har liknande svårigheter som sina barn och inte själva har någon självinsikt, i dessa fall kan 

barnen ha blivit tvångsomhändertagna och då är ett bra samarbete svårt att få till stånd. Men 

överlag så får personalen mycket positiv respons av ungdomarnas föräldrar.  

 

Personalens syn på samarbetet med socialsekreterarna är även det skiftande. Samarbetet med 

vissa socialsekreterare är mycket bra och de visar ett stort engagemang. I andra fall kan det 

vara svårare och personalen anser inte att de tar sitt fulla ansvar. Hur samarbetet fungerar 

påverkar ungdomarna mycket och det är tråkigt då det inte fungerar så väl. Detta kan innebära 

att behandlingsarbetet försvåras, beroende på att det yttersta ansvaret kring ungdomen ligger 

hos socialtjänsten. En tanke från personalen är att skillnaderna dels kan bero på personligt 

engagemang men även på resurser från de olika kommunerna.  

 

Föräldrarna anser samtliga att samarbetet med personalen har fungerat väl. Föräldrarna menar 

att personalen har ingivit förtroende och trygghet. En av föräldrarna poängterar personalens 
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lyhördhet för ungdomarnas signaler. De menar att har det varit något så har alltid personalen 

tagit kontakt och vise versa.  

 

Samarbetet med socialsekreterarna har uppfattats lite olika av föräldrarna, i ena fallet har 

föräldern fått nödvändig information men inte mer, vilket inte uppfattats som ett särskilt gott 

samarbete. ”Samarbetet jag har haft är de har ringt och meddelat möte, jag tycker inte direkt 

att det har varit speciell bra kontakt men jag har varit borta så jag har inte varit tillgänglig 

heller” (förälder). En annan förälder saknar kunskap och erfarenhet hos den aktuella 

socialsekreteraren och menar att det funnits betydelsefulla situationer som socialsekreteraren 

har klantat till, men som de tillsammans har ordnat upp. En annan förälder är nöjd med 

samarbetet så till vida att de varit uppmärksamma och smidiga i samarbetet.  

 

Ungdomarnas syn på samarbetet med föräldrarna skiljer sig från varandra. En av ungdomarna 

anser att samarbetet med föräldrarna har varit mycket bra och att föräldrarna stöttat under hela 

placeringen. Den andra ungdomen anser sig inte ha haft bra samarbete med sina föräldrar och 

detta berodde på att ungdomen trodde att det var föräldrarna som avgränsade friheten för 

denne ”Vi hade ingen bra kontakt, jag var arg på dom för att dom hade skickat iväg mig” 

(ungdom).  

 

Ingen av ungdomarna anser sig ha haft någon övergripande kontakt med sina 

socialsekreterare. En av ungdomarna tror i alla fall att de varit delaktiga och hjälpt till med 

praktiska saker. Ingen av ungdomarna önskar någon tätare kontakt med sina socialsekreterare. 

Båda ungdomar tycker att personalen var bra men en av ungdomarna uttrycker att det var 

jobbigt att alltid umgås med personalen. Att träffa personalen dygnet runt var påfrestande. 

Den andra ungdomen menar att de lyssnade och tog till sig det ungdomen sa.  

 

Socialsekreterarna anser att samarbetet med personalen har fungerat bra, de har tagit tillvara 

på ungdomarnas synpunkter. De menar även att möten och telefonkontakt har fungerat väl. 

Däremot kan en av socialsekreteraren se att det funnits briser vid vissa praktiska saker som till 

exempel barnbidrag. Socialsekreterarna förväntade sig att personalen skulle ta kontakt när det 

exempelvis behövdes pengar.  

 

Socialsekreterarna anser alla att samarbetet med föräldrarna fungerat väl. En av 

socialsekreterarna beskriver att det oftast bara blir problem när socialsekreterarna och 
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föräldrarna är oeniga om att en placering ska äga rum. De beskriver att samarbetet med 

ungdomarna inte alls var bra från början, eftersom att de inte ville flytta till Corpore HVB-

hem men att det efterhand har blivit mycket bättre. Socialsekreterarna ser att en anledning till 

att det kan vara svårt i början är att de fått sin diagnos sent och inte hunnit acceptera den.  

Hade du valt placeringen igen? 

Socialsekreterarna är säkra på att de kommer att ansöka om en plats på Corpore HVB-hem 

igen om de skulle få ett liknande fall, så här uttrycker en socialsekreterare sig ”absolut, utan 

tvekan. Helt klart”.  

 

Föräldrarna menar att med facit i hand skulle de inte alls tvivla på att placera sina barn på 

Corpore HVB-hem igen. Någon förälder beskriver att han definitivt skulle göra om det efter 

att ha sett en sådan enorm utveckling hos sitt barn. Dock beskriver en annan av föräldrarna att 

han under vissa perioder har varit tveksam men att han alltid blivit övertygad.  

 

Ungdomarna skulle även de välja tiden på Corpore HVB-hem igen, men med vissa 

förändringar som att från början samarbeta bättre för att få ut mer av placeringen. 
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Kapitel 6 

Analys 

Utifrån våra gjorda intervjuer framkommer en otvivelaktigt positiv inställning till Corpore 

HVB-hem. En generell uppfattning om institutionsplacering är att det inte är den optimala 

behandlingsformen utan det finns många negativa faktorer som påverkar ungdomars 

utveckling. Detta är en uppfattning vi har uppmärksammat genom både intervjuer och tidigare 

forskning. Vi kommer i följande kapitel belysa några viktiga aspekter som kommit upp under 

intervjuernas gång. 

Inställning till institution 

Samtidigt som det finns en allmän negativ uppfattning till att placera på institution, något som 

socialsekreterarna menar att de noga beaktat, så ger våra intervjupersoner en positiv bild av 

placeringen på Corpore HVB-hem. Viktigt att poängtera är att samtliga skulle rekommendera 

Corpore HVB-hem för andra, eller placera där igen om så skulle behövas. Ungdomarna 

berättar att de nu i efterhand kan se att Corpore HVB-hem hjälpt dem mycket, men att de inte 

skulle kunna säga det under tiden de bodde där. Denna positiva bild av ett HVB-hem utifrån 

olika perspektiv är inte så vanlig, utifrån vad den tidigare forskning vi tagit del av säger. Där 

finns att läsa att 90 % av ungdomarna i en undersökning påstår att institutionsvistelsen skadat 

dem mer än hjälpt dem (Bondesson, 1974). Densamma är uppfattningen om den personal som 

arbetar på institution. Tidigare forskning ger oss en bild av att ungdomarna inte får den hjälp 

de behöver, blir serverade och slipper anstränga sig (Levin, 1998). Däremot beskriver 

personerna i våra intervjuer personalen som mycket kunnig, insatt och intresserad i varje 

ungdoms speciella problematik. Ungdomarna kunde ibland uppfatta dem som lite orättvisa i 

fråga om vad man fick och inte fick göra. De efterlyser mer frihet som att få åka in till stan 

utan personal. Ungdomarna gav också en bild av att det ibland kunde vara väldigt stökigt på 

boendet, beroende på att vissas funktionshinder var mer tydliga än andras. Denna uppfattning 

har också föräldrarna fått genom samtal med sina barn och deras önskan om att få lämna 

boendet. Samtidigt säger ungdomarna att personalen alltid fanns där för dem och lyssnade och 

stöttade fast att de såg början av sin placering som tråkig och kaosartad. De medgav däremot 

att det kunde vara påfrestande att umgås med personalen 24 timmar om dygnet. I kapitlet om 

tidigare forskning finns att läsa att ungdomar får en bättre relation till personer utanför 
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boendet, till exempel lärare då de kan prata med dem på ett helt annat vis än med personalen 

(Levin, 1998).  

 

Föräldrarna uppger att deras första inställning till institutionsplacering var att det inte kunde 

bli sämre än det var i hemmiljön vid tillfället. Ingen nämner något negativt på institutionen 

som de anser viktigt att förändra, vilket vi uppfattar beror på att det gått så bra för 

ungdomarna. 

Smittoeffekt 

Den utvecklingsekologiska teorin beskriver begreppet ”life-space” som innebär att ungdomar 

påverkas av värdet i varandras beteende. Ungdomarna skapar subgrupper på mikronivå och 

genom dessa påverkas de av varandras beteende (Andersson, 1986). Tidigare forskning visar 

att en stor del av de ungdomar som varit placerade på institution påverkas negativt av 

kontakten med andra avvikande ungdomar (Levin, 1998; Bondesson, 1974). I våra intervjuer 

beskriver både personal och socialsekreterare en medvetenhet om smittoeffekten vid placering 

på institution, medan föräldrarna inte har reflekterat över detta. Personalen ser ungdomarnas 

påverkan av detta fenomen som positivt i den bemärkelsen att ungdomarna kan känna 

tillhörighet och ser varandras svårigheter och kan diskutera dessa med varandra. Vidare anser 

personalen att ett problem dock kan vara att de anammar varandras svårigheter och använder 

dem som ursäkter för sitt beteende. Ett annat problem kan vara att när de ser andra ungdomar 

med samma svårigheter kan effekten bli att ungdomen istället förtränger sina egna svårigheter 

på grund av att det är ett frånstötande beteende. Socialsekreterarna ser möjligheten för 

ungdomarna att ta hjälp av varandra och arbeta efter en positiv förändring tillsammans. 

Varken ungdomarna eller föräldrarna i våra gjorda intervjuer anser att ungdomarna på 

boendet har påverkat varandra negativt. Däremot uttrycker ungdomarna att andra ungdomars 

svårigheter har gjort vistelsen på HVB-hemmet påfrestande.  

Kontakt med föräldrar 

Utvecklingsekologin betonar vikten av barns relationer inom mikronivån, detta för att barnet 

ska få möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt (Andersson, 2002). Tidigare forskning visar 

att en viktig avgörande faktor för placeringens effektivitet är ungdomens kontakt med sina 

föräldrar. Ett bra samarbete ökar barnets möjligheter till positiv utveckling i framtiden (Levin, 

1998). Personalen i våra intervjuer bekräftar denna teori men beskriver att kontakten med 

ungdomarnas föräldrar ser olika ut. Då samarbetet fungerar mindre bra kan det bero på 
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föräldrars oförmåga till delaktighet men även på ungdomars besvikelse gentemot sina 

föräldrar i samband med placeringen. I de fall då samarbetet mellan barn och föräldrar 

fungerar väl ser personalen en större möjlighet för barnet att utvecklas positivt. I våra 

intervjuer ger ungdomarna två olika bilder av samarbetsaspekten, en är bilden av stödjande 

och drivande föräldrar där ungdomen vill ta emot stödet. Den andra är bilden av att 

föräldrarna haft förmågan och viljan att vara delaktig men inte tillåtits av sitt barn. Dessa två 

bilder motsvarar även föräldrarnas uppfattning av kontakten med sina placerade barn. 

Samarbete 

I kapitlet tidigare forskning beskriver en ungdom sin socialsekreterare som en maktutövande 

människa, med minimalt intresse för dem som personer. Denna syn på socialsekreterare 

försvårar en kontinuerlig och förtroendeingivande relation (Levin, 1998). Den personliga 

kontakten med socialsekreterare är enligt utvecklingsekologin en interaktion på mikronivå 

(Andersson, 1998; Anderson, 2002). Ungdomarna i vår intervju beskriver kontakten med sina 

socialsekreterare som sporadisk och mindre betydelsefull och de ser ingen mening med att 

kontakten skulle utökas. Föräldrarna har lite olika bilder av socialsekreterarnas 

samarbetsförmåga. Någon menar att de fått den nödvändigaste informationen men inte mer, 

en annan förälder berättar att denne hyser fullt förtroende för socialsekreteraren och anser att 

de agerat smidigt och varit uppmärksamma. Att dessa bilder skiljer sig åt kan utifrån 

utvecklingsekologiska teorin tolkas som att kommunikationen mellan de olika 

interaktionsnivåerna brister och informationen om barnet inte kommer fram.    

 

Socialtjänstens agerande på exonivå, det vill säga där beslut fattas, påverkar barnen i hög 

grad. Personalen och föräldrarna beskriver i intervjuerna att situationer uppstått som varit 

betydelsefulla, där socialtjänsten visat ett stort engagemang och varit flexibla då beslut fattats. 

Men de beskriver även att situationer uppstått där socialtjänsten inte funnits till hands, där 

personalens arbete försvåras av att beslutsfattandet ligger hos socialtjänsten. Personalens 

funderingar kring problemet är att detta kan bero på kommunens bristande resurser.  

 

Utvecklingsekologin betonar vikten av samspelet mellan individen och miljön, vilket är 

betydande för individens utveckling (Andersson, 1986). Därför är ett bra samarbete systemen 

emellan mycket viktigt för en positiv förändring hos ungdomarna.  
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Personalen berättar att för att ett bra samarbete ska komma till stånd med ungdomarna krävs 

det att de är villiga att samarbeta och få insikt om sina svårigheter. Detsamma är det med 

föräldrarna. De måste kunna acceptera att de inte kan hjälpa sina barn själva. Vissa accepterar 

det, andra har liknande svårigheter själva och kan inte förstå hur en institution ska kunna göra 

skillnad. Personalen menar dock att de mest har positiva erfarenheter av samarbetet med både 

föräldrar och ungdomar.    

Placeringens syfte 

Den tidigare forskning vi tagit del av visar att många ungdomar är helt oförstående till syftet 

med deras placering på institution (Levin, 1998). Utifrån utvecklingsekologin kan man tänka 

att det är viktigt att veta varför man blivit placerad och syftet med placeringen, då beslut som 

fattas på en högre nivå påverkar individen, i detta fall ungdomarna på institution. Beslut om 

fattas på exonivå påverkar olika relationer på mesonivå, exempelvis mellan skola och 

hemmiljö eller mellan socialtjänst och familj. En dålig kommunikation mellan beslutsfattarna 

och den beslutet berör kan bidra till en dålig interaktion på mikronivå, till exempel att 

ungdomens kontakt med socialsekreteraren blir negativ (Andersson, 2002). Det kan också 

bidra till, som en ungdom i våra intervjuer beskrivit, att missförstånd uppstår om vem som 

beslutat om en placering. Är det föräldrarna som tvingar ungdomen att flytta eller vem är det? 

Överlag är ungdomarna i våra intervjuer medvetna om varför de bodde på Corpore. De anger 

sina diagnoser som skäl i kombination med en tidigare problematisk skolgång. Däremot 

framkommer det att de under tiden de var placerade inte var medvetna om placeringens syfte, 

enligt dem själva beroende på de problem de hade.  

 

Personalen beskriver den behandlingsplan som varje ungdom följer. De menar att alla 

inblandade runt ungdomen som hade möjlighet fick vara delaktig i planeringen över vistelsen 

på HVB-hemmet. Däremot menar de att ungdomarna från början ofta varken är intresserade 

av att höra talas om någon behandlingsplan eller är kapabla till att sitta ner och diskutera den. 

Denna uppfattning hade ungdomarna också, då de menade på att de inte alls accepterade sin 

placering i början. Föräldrarna är nöjda med den behandlingsplan som funnits och berättar att 

de förlitat sig på personalens kunskap och därför inte varit så delaktiga i upprättandet. Detta 

på grund av den positiva utveckling de uppmärksammat hos sina barn. Samma bild ger 

socialsekreterarna. De menar att de inte haft anledning att ifrågasätta det arbete som utförts på 

Corpore då utvecklingen hos ungdomarna de sett ibland varit över deras förväntningar. Detta 

visar på en väl fungerande interaktion på mikronivå.  
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Skola 

Socialsekreterarna, föräldrarna och ungdomarna är mycket positiva till den skolform som 

bedrivs på Corpore. Föräldrarna nämner belöningssystemet som särskilt positivt, då det menar 

att det uppmuntrar ungdomarna samt lär dem att ta konsekvenser. Socialsekreterarna menar 

dock att små klasser hindrar eleverna från att lära sig att ta emot kunskap och information i 

storgrupp. Ungdomarnas bild av den lilla klassen är att de fick mer hjälp än de skulle ha fått i 

vanlig skola, samtidigt tycker de att olikheterna i funktionshinder mellan klasskamraterna var 

för stora och ledde ofta till pinsamheter. Ungdomarna ansåg vidare att lärarna på ett bra sätt 

anpassade svårighetsgraden efter deras individuella behov. Detta överensstämmer inte med 

det vi kan läsa i kapitlet om tidigare forskning, där ungdomarna påstår att lärarna varit för 

kravlösa och satt för höga betyg i förhållande till prestation. Däremot poängterar de den 

speciella kontakt som uppstår med lärarna, då de agerar på en annan nivå än den personal som 

arbetar på institutionerna (Levin, 1998; Borland, 1998).  

 

Utifrån utvecklingsekologins begrepp om exonivå kan man se hur ungdomarnas tidigare 

skolgång inte varit tillräcklig. Skolan har inte kunnat identifiera dessa ungdomars speciella 

behov och därigenom inte kunnat tillgodose dem de resurser som krävs. Detta har gjort att 

ungdomarna inte klarat av de krav som ställts och istället halkat efter i utbildningen och 

avvikit från skolan (Andersson, 2002). Ungdomarna i våra intervjuer uttrycker själva att de 

gått miste om sin tidigare skolgång på grund av problem och oenigheter med lärarna.  

 

Enligt utvecklingsekologins grundtankar styrs samhällets värderingar av hur vi ser på 

avvikande beteende. Detta får konsekvenser för hur avvikare behandlas och uppmärksammas 

(Andersson, 1986). Personalen på Corpore HVB-hem förklarar att ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder inte får sin diagnos i skolan utan när svårigheter i skolan 

upptäcks och man går vidare med problemen och tar dem på allvar. Andersson (1986) menar 

att oförmågan att förstå överaktiva barn kan leda till att de glöms bort eller uppfattas som 

”struliga”. Detta är precis vad lärarna till våra intervjuade ungdomar har gjort under den tid 

deras skolgång började fallera, enligt föräldrarna och ungdomarna själva. De hade inte 

tillräcklig kunskap att uppmärksamma ungdomarnas funk tionshinder utan såg på dem som 

struliga elever och tog ingen större notis om de avvek från lektionerna, vilket både föräldrar 

och socialsekreterare understryker. 
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Placeringen – avstånd/tid 

Ungdomarna och föräldrarna till de ungdomar som blivit placerade långt hemifrån anger 

avståndet som en negativ faktor. Detta beroende på att de spontana besöken omöjliggörs. 

Samtidigt kan föräldrarna säga att det är positivt då ungdomarna inte kunnat avvika från 

institutionen och ta sig hem lika lätt. Ungdomarna anger saknaden efter familj och vänner som 

största problemet, vilket kan kopplas till de viktiga interaktioner som sker på individens 

mikronivå. När en ungdom blir flyttad från sin vardagliga miljö bryts de viktiga interaktioner 

som sker i vardagliga livet med till exempel vänner, familj och husdjur. Samtidigt visar den 

tidigare forskningen att sammanbrotten blir färre ju längre hemifrån en ungdom placeras, 

precis som föräldrarna kan beskriva (Andreassen, 2003). Socialsekreterarna påstår att deras 

kontakt med ungdomen på institutionen också sker mer sällan vid långa avstånd, då deras tid 

inte räcker till. Däremot ser de institutionens inriktning som mer betydelsefull än avståndet, 

vilket kan skapa problem mellan de olika systemen som interagerar på mesonivå. 

Motsättningar kan uppstå om vad som är viktigast, avståndet till sina barn/föräldrar eller att 

placeringen ger de resultat som önskas.  

 

Också ovissheten om placeringstidens längd skapar oro bland de inblandade. Vid en placering 

fattas ett beslut om sex månader enligt de intervjuade socialsekreterarna. Om placeringen blir 

längre än så kan de inte svara på. Detsamma säger personalen. Detta upplevs som jobbigt för 

ungdomarna då de ofta är motvilligt inställda till en placering. Att då samtidigt inte få klarhet 

i hur länge de behöver vistas i boendet är påfrestande. I kapitlet tidigare forskning visar 

studier att flertalet ungdomar upplever en besvikelse och oro över att vara placerad på 

obestämd tid. Detta får olika konsekvenser, bl.a. gör en del motstånd i form av rymning och 

våldsbeteende, några anpassar sig och spelar med medan andra anpassar sig på så vis att de 

vid utskrivning inte vill lämna tryggheten på institutionen (Levin, 1998). Ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv kan man se det som att ungdomen inte har kontroll över sin 

egen situation då beslut fattas på en högre nivå som ungdomen inte själv kan påverka. Detta 

påverkar då individens relationer och interaktioner med de personer som finns i individens 

närhet (Andersson, 1986).  
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Kapitel 7 

Slutdiskussion 

Vår ambition med detta arbete var att se vad olika inblandade parter anser om placeringen på 

Corpore HVB-hem. Vi har intervjuat två ungdomar, tre föräldrar, tre socialsekreterare samt 

två personal. Vi har tagit del av många intressanta tankar angående placeringen på Corpore 

HVB-hem. 

 

Vi har utifrån våra gjorda intervjuer samt då vi relaterat till tidigare forskning framförallt 

uppmärksammat den stora olikheten att i tidigare forskning visar resultaten att placering på 

institution i mångt och mycket är negativ. Våra intervjuer visar dock på motsatsen då alla 

parter är mycket nöjda med insatsen och hade valt att göra om placeringen igen. Även om 

ungdomarna har vissa negativa erfarenheter så är det de positiva som dominerar.   

 

Vidare har en stor fråga under arbetets gång varit huruvida samarbetet med olika parter är av 

stor vikt eller ej. Vad som framgått i vår studie är att samarbetet är viktigt för ungdomarnas 

utveckling. Vikten av detta beskrivs även i tidigare forskning samt i den 

utvecklingsekologiska teorin. Även vi ser att ett bra samarbete mellan de aktuella parterna är 

av stor vikt för en bra placering Vi ansåg att det var relevant att fokusera på samarbetet mellan 

de olika parterna under intervjuerna. Föräldrarna och ungdomarna anser överlag att 

samarbetet har fungerat väl. Personalen beskriver även de att samarbetet oftast fungerar bra, 

men att det i de fall då det fungerar mindre bra ofta innebär svårigheter för ungdomarna. Detta 

gäller både när samarbetet inte fungerar tillfredställande både med socialsekreterare och med 

föräldrar. De menar att det är svårt att genomföra ett behandlingsarbete när föräldrarna inte 

accepterat själva placeringen. Och behandlingsarbetet påverkas negativt när samarbetet inte 

fungerar väl med socialsekreterare och då framförallt när det gäller vissa beslut som endast 

socialsekreteraren kan fatta. I de båda fallen vi varit delaktiga i har samarbetet fungerat bra, 

denna uppfattning har vi fått av samtliga utom av personalen som inte uttalat sig i de enskilda 

fallen vi studerat.  

 

Vi anser att syftet med vår uppsats har uppfyllts på ett relevant sätt. Vårt syfte var att utifrån 

personal på Corpore HVB-hem, de utskrivna ungdomarna, deras föräldrar samt 

socialsekreterares perspektiv bilda oss en uppfattning om de olika parters syn på placeringen 
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överensstämmer med varandra. Dessutom var en önskan att få en bild av vad som är av vikt 

att förändra för en mer gynnsam placering för framtida ungdomar.  

 

Vi tolkar, utifrån våra gjorda intervjuer, att mycket överrensstämmer mellan de olika 

parternas syn på placeringen, dock skiljer sig ungdomarnas syn på placeringen en aning från 

de övriga. Vår tanke är då att detta främst beror på att ungdomarna inte har fått tillräcklig 

distans från placeringen då de inte varit utskrivna så länge. Möjligen kommer de att se sin 

utveckling tydligare senare i livet. Det är förmodligen svårare för dem att se vad det är som 

har hjälpt dem till en positiv förändring. Samtidigt har vi förståelse för att det är ungdomarna 

som själva stått för utvecklingen med personalens hjälp att hitta verktyg för att kunna förändra 

sitt liv. Det är alltid arbetssamt att genomgå en förändring och det är ganska självklart att det 

har varit jobbigast för ungdomarna själva.  

 

Syftet med placeringarna på Corpore HVB-hem är tydligt, främst innebär placeringen att 

ungdomarna ska klara av grundskolan, vilket de i båda fallen har gjort. Syftet är även att 

ungdomarna ska få en funktionshinderinsikt vilket inte har uppfyllts i båda fallen. Tanken är 

att ungdomarna ska hitta strategier att klara av att leva ett fungerande liv med sitt 

funktionshinder. Vi har utifrån intervjuerna förstått att båda ungdomarna vidgat sina 

förutsättningar för detta.  

 

Vidare var en önskan att få ta del av tankar kring förändringar de olika parterna anser vara 

relevanta för Corpore HVB-hem. Det var ingen av våra intervjupersoner som hade något 

konkret tips angående detta, utan alla hade en väldigt bra erfarenhet av placeringen på 

Corpore HVB-hem. Ungdomarna var, som ovan nämnts, de som var mest kritiska men de 

hade dock inte mycket som de ansåg vara negativt. Socialsekreterarna och föräldrarna menade 

att eftersom de aktuella placeringarna varit tillfredställande så letade de inga fel och funderar 

inte kring vad som är relevant att förändra. Däremot menar de att om placeringen inte hade 

gått så bra så hade tankarna styrts av vad som borde varit annorlunda.  

 

Något som vi uppmärksammat under uppsatsens gång är att samtliga av våra intervjupersoner 

är mycket positiva till placeringen. De anser att det skett en enorm förändring hos 

ungdomarna och uttrycker en stor tacksamhet till HVB-hem med denna kompetens. Detta 

ställer oss frågande, hur det kan vara så här när all forskning menar att det inte är bra med 

institution, utan diskussionen mer lutar åt att placera i familjehem? Av de personer vi pratat 
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med menar både föräldrar och socialsekreterare att det inte hade varit något alternativ. 

Socialsekreterarna menar att familjehem saknar kompetens att ta hand om ungdomar med 

denna typ av problematik, medan föräldrar uttrycker att det inte hade känts lika bra att 

ungdomen skulle bo i en annan familj och att de inte hade accepterat en placering i 

familjehem. Socialsekreterarna vi intervjuat säger att de med all säkerhet kommer att ansöka 

om en plats på Corpore HVB-hem igen om de får ett liknande fall. Föräldrarna menar att de 

inte skulle tveka en sekund att göra om placeringen, trots att det var jobbigt i början, utan 

menar snarare att de skulle vilja placera tidigare än som varit aktuellt. Även ungdomarna 

själva uttrycker att om de fått välja skulle de ha valt placeringen på Corpore HVB-hem igen, 

dock med vissa förändringar. En önskan om förändring hade då varit att få större frihet.  

 

Vad som varit framträdande i intervjuerna är att vi uppfattat att föräldrarna inte varit så 

medvetna om vad behandlingen inneburit på Corpore HVB-hem. Vi har förstått att detta 

berott på att de haft väldigt stort förtroende till personalen vilket i och för sig är positivt, men 

vår tanke blir då att om ungdomarna så småningom ska flytta hem eller om föräldrarna ska 

vara de som stöder ungdomarna i framtiden kanske de bör vara mer involverade i tankesättet 

kring ungdomen. Vidare funderar vi om detta borde ingå i HVB-hemmets koncept eller om 

det är upp till socialsekreterarna om det ska fungera.   

 

Under arbetets gång har det uppstått många frågor och intressanta diskussioner, vi menar att 

det finns mycket att utveckla kring ämnet men på grund av arbetets omfattning får vi lämna 

det därhän. Vår förhoppning är att uppsatsen varit intresseväckande och inleder till diskussion 

samt vidare studier kring ämnet. 
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Bilaga 1 

Intervjutema    
 

• Allmänt intryck av Corpore HVB-hem 
 
• Varför Corpore HVB-hem? 

 
• Placeringen - Varför placering/ varför placerad? 

                                 - Längd? Lagom? Förlängd/förkortad? Varför? 
                                  

• Positiva erfarenheter 
 

• Negativa erfarenheter  
 

• Personal - Hjälpsamma? 
      - Bemötande? 

                            - Behandlingsinriktade? 
                            - Hur har de löst konflikter, problem och klagomål? 
 

• Behandlingsplan  -Delaktighet 
                                    - Har den följts? 
                                    - Skedde någon förändring, utifrån önskemål? 

                                          - uppfylldes syftet med placeringen?  
                                           

• Förväntningar/ Mål -Innan placering 
                                               -Efter placering 
 

• Skola – anpassad? 
                        
 

• Fritid - aktiviteter 
     - eget ansvar 
     - tycker du att den var meningsfull? 

 
• Fortsatt boende –Hur såg utskrivningstiden ut? 

 
• Samarbete - Föräldrar  

       - Socialtjänst 
       - Personal 
       - Ungdomar 
 

• Sammanfattning 
• Relevant att förändra 
 

 
• Kan du tänka dig att göra en placering på Corpore HVB- hem i framtiden/ Om 

du hamnat i samma situation igen, hade du då valt Corpore HVB-hem? 


