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ABSTRACT

The purpose of this essay was to investigate and compare experiences among youths and
personnel at an HVB-home (a smaller institution) when it comes to how the youths’ thoughts
about themselves and their future have changed during their stay there. We also wanted to
investigate which factors that have contributed to the youths’ positive development and how
their stay at the HVB-home has helped them. Additionally, we were interested in how the
relationships, which the youths have experienced at the HVB-home, have affected them. The
method we chose was qualitative personal interviews. We used this method to interview five
youths who live at an HVB-home and we also interviewed five of the personnel who work
there. In this essay we used the theories of attachment, risk- and protective mechanisms and
the ecology of human development to increase our understanding of the subject. We found that
these youths have made positive progress during their stay at the HVB-home. One aspect,
which we found to be of great importance for the youths, was the relationships that they have
developed at the HVB-home. We could also conclude that the stay there has helped the youths
to get a more positive view of their future and their possibilities.
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Förord

Vi vill först och främst tacka alla ungdomar och personal på HVB-hemmet som har låtit oss

intervjua dem. Detta är vi väldigt glada för då intervjumaterialet har varit grunden till vår

uppsats. Tack så jättemycket för att vi har fått ta del av era tankar och upplevelser.

Vidare vill vi tacka vår handledare Gunilla Lindén som har hjälpt och stöttat oss under hela

vårt uppsatsarbete med olika råd och tips.

Sist vill vi också tacka vaktmästaren på Socialhögskolan i Lund för att han har hjälpt oss med

arbetet att trycka vår uppsats.

Lund den 10 maj 2004

Susanne Hultén och Tina Håkansson
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1. INLEDNING

       1.1   Problemformulering

Innan vi började med vår uppsats hade vi funderat mycket på hur ungdomar som har placerats

till följd av en svår uppväxt, kunde klara sig igenom dessa svårigheter och trots allt gå en bra

framtid till mötes. Vi förundrades över att vissa av de här individerna klarar sig så bra som en

del forskning visar på. Vi funderade också över hur ungdomar som har haft det så här svårt och

blivit placerade på grund av detta, tänker om sin framtid och sina möjligheter. Detta

intresserade oss eftersom att det finns så lite forskning gjord om placerade ungdomars syn på

sin framtid.

Då en av oss jobbade på ett HVB-hem för barn och ungdomar innan utbildningen började,

väcktes också dessa tankar. Vad var det som gjorde att dessa barn och ungdomar orkade kämpa

vidare med sina liv trots alla svårigheter som de genomgått? Vad var det som fick dem att inte

bara ge upp?

Under kursen Barn och unga på 6:e terminen på socionomutbildningen läste vi ett antal böcker

om barn i samhällsvård, som visade på negativa behandlingsresultat av ungdomar som har

varit placerade på större institutioner. Vi förundrades och oroades av dessa resultat och vi

funderade över vad det kunde bero på att det var så. Vår förförståelse innan vi började med vår

uppsats var att vi tänkte att de ungdomar som klarar sig bra trots en svår uppväxt, i större

utsträckning har varit placerade på mindre och mer familjelika institutioner som t ex HVB-

hem. Vi läste under kursens gång om risk- och skyddsfaktorer för barn och unga och med detta

i bakhuvudet tänkte vi bl a att det vore intressant att se om det kan vara dessa faktorer som gör

att vissa personer klarar sig bättre än andra. Vi tänkte att de som klarar sig bättre kanske har

fler skyddsfaktorer runt omkring sig och i sig själva som har hjälpt dem att komma dit där de

är idag.

För att undersöka dessa förhållanden bestämde vi oss för att vi ville göra intervjuer med

ungdomar som är placerade på ett HVB-hem. Eftersom en av oss hade kontakt med ett HVB-

hem sedan tidigare, valde vi efter deras godkännande att genomföra intervjuerna där. Då det

endast är fem placerade ungdomar där just nu och vi var tvungna att ha ett större

intervjumaterial, valde vi även att intervjua fem av personalen, med liknande frågor som vi
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ställde till ungdomarna. Vi tyckte även att det var intressant att få personalens syn så att vi

kunde jämföra denna med ungdomarnas.

1.2 Perspektivval och avgränsningar

I uppsatsen har vi valt att se situationen främst ur ungdomarnas perspektiv men även att ta del

av personalens tankar om ungdomarnas nutidssituation och om deras framtid. Vi har dock valt

att inte intervjua andra personer i ungdomarnas nätverk.

Vi har också valt att ha ett salutogent perspektiv. Det salutogena begreppet har myntats och

utvecklats av Aaron Antonovsky (Hansson & Cederblad, 1995). Begreppet lägger vikt vid de

hälsobringande faktorerna och Antonovsky frågade sig hur det kunde komma sig att så många

människor som har utsatts för tillvarons alla påfrestningar ändå kunde förbli friska

(Antonovsky, 1991). Han frågade sig också hur vissa av dessa individer till och med kan

vidareutvecklas och växa som människor. Motsatsen till det salutogena begreppet är det

patogenetiska begreppet, där man istället fokuserar på faktorer som rör varför man är sjuk eller

mår dåligt (Hansson & Cederblad, 1995). Det salutogena begreppet har bidragit till att

forskning idag även har inriktas på skyddsfaktorer i människors liv och inte bara på patogena

faktorer i form av riskfaktorer.

En av anledningarna till att vi valde att ha ett salutogent perpektiv i vår uppsats var för att

ungdomarna som är placerade på det här HVB-hemmet har gått igenom många svårigheter i

sina liv. Vi ville därför inte pressa dem med alltför jobbiga frågor om deras bakgrund utan vi

kände att den här inriktningen med fokus på deras nu situation och framtid var mindre känslig

för ungdomarna. Vi kände att vi inte ville vara en bidragande orsak till att en massa gamla

jobbiga livssituationer väcktes till liv hos ungdomarna, som eventuellt kunde ha orsakat att de

mådde dåligt efter intervjuerna. Vi valde också att ha ett salutogent perspektiv då vi tycker att

det är ett perspektiv som är relevant för vår studie.

I vår uppsats visar sig det salutogena perspektivet genom att vi har valt att fokusera på vad som

har bidragit till en positiv utveckling i ungdomarnas liv, snarare än vad som har lett till

uppkomsten av deras problematik. Detta innebär inte att ungdomarna under intervjuerna

hindras från att berätta om händelser i sina liv som har varit negativa, men dessa kommer vi

inte att lägga vår tyngdpunkt vid. Vi kommer därmed att avgränsa oss till ungdomarnas här-

och-nu situation samt på deras tankar om framtiden och inte gå närmare in på ungdomarnas
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förflutna. Vidare kommer vi inte att analysera HVB-hemmets behandlingsmetod, utan bara

beröra HVB-hemmets betydelse för ungdomarna i stort. Ytterligare en avgränsning som vi har

gjort är att vi endast undersöker ett HVB-hem.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra upplevelser hos ungdomar och personal

på ett HVB-hem när det gäller hur ungdomarnas syn på sig själva och sin framtid har

förändrats under deras vistelse där.

1.4 Frågeställningar

- Vilka faktorer i ungdomarnas liv upplever de har bidragit till en positiv utveckling för

dem?

- Upplever ungdomarna att de relationer som de har byggt upp under vistelsen på HVB-

hemmet har påverkat deras utveckling? I så fall hur?

- Upplever ungdomarna att de har ändrat synen på sig själva och på sin framtid under

      vistelsen på HVB-hemmet? I så fall hur?

- Hur ser dessa ungdomar på sin framtid?

- Hur tänker personalen på HVB-hemmet om frågorna ovan, utifrån deras roll som personal?

1.5 Teoretiska utgångspunkter

En av de teoretiska utgångspunkterna som vi har tänkt använda oss av är risk- och

skyddsfaktorer, genom att se hur skyddsfaktorerna kan ha hjälpt ungdomarna att klara sig

igenom sina svårigheter. Utvecklingsekologin är en annan teori som vi har tänkt knyta an till,

bl a genom att se vilken betydelse t ex skolan och samarbetet mellan socialsekreterare och

HVB-hemmet kan ha haft. Vi tänker även använda en del av anknytningsteorin genom att

fördjupa oss i begreppet ”inre arbetsmodeller”. Detta för att få med vilken betydelse som

relationerna på HVB-hemmet kan ha haft för ungdomarna och hur relationerna där kan ha

bidragit till att deras inre arbetsmodeller har ändrats.

1.6 Definitioner

För att underlätta för dig som läser vår uppsats och för att undvika begreppsförvirring, skulle

vi vilja förtydliga några begrepp som förekommer ofta i vår uppsats.
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HVB-hem är en förkortning av Hem för Vård eller Boende. I socialtjänstförordningen

(2001:937) 3 kap 1 § definieras vad ett HVB-hem är för något. Där står följande: ”Med hem

för vård eller boende avses ett hem som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening

med ett boende”. Dessa hem är små privat drivna institutioner som tar emot barn och

ungdomar som av olika skäl inte anses kunna bo i sina egna hem (Sallnäs, 2003). HVB-hem

bedriver yrkesmässig dygnet-runt-vård för antingen vuxna eller barn och ungdomar som är

placerade där. För att beskriva den position som ett HVB-hem har kan man säga att

verksamheten formellt är en institution men att det oftast ses mer som ett familjehem. Ett

HVB-hem kan drivas offentligt eller av enskilda. Det är socialnämnden i respektive kommun

som bestämmer om en person ska placeras på ett HVB-hem och det är också de i samrådan

med HVB-hemmets föreståndare och i de allra flesta fall även i samrådan med den som är

placerade där, som beslutar när placeringen ska upphöra. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet

för HVB-hem och det är också de som ger tillstånd till enskilda att starta ett HVB-hem (ibid.).

Fosterföräldrar är ett begrepp som de ungdomar som vi intervjuat använder sig av.

Fosterföräldrar är den mamma och den pappa som tar emot barn för fosterhemsplaceringar i

sitt hem. Idag kallas dock fosterhem för familjehem och fosterföräldrar för

familjehemsföräldrar. I vår uppsats använder sig några av ungdomarna av begreppet

fosterföräldrar om dem som är föreståndare på HVB-hemmet. På HVB-hemmet lever man som

en stor familj, där föreståndarna är föräldrafigurerna, så att ungdomarna kallar dem för

fosterföräldrar är inget märkligt. Även vi kommer benämna föreståndarna på HVB-hemmet

som fosterföräldrar.

Ett av de viktigaste begreppen i vår uppsats är framtid, eftersom att en del av vårt syfte med

uppsatsen är att undersöka dessa ungdomars framtidssyn. Med framtid menar vi den tid som

kommer efter att ungdomarnas placering på HVB-hemmet har upphört.

2. METOD

2.1 Metodval

Vår uppsats grundar sig på kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att man beskriver något

med hjälp av ord (Denscombe, 1998). Oftast använder man kvalitativ metod för att betrakta

saker i dess sammanhang och poängtera hur de hänger ihop och är beroende av varandra. Den
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kvalitativa metoden som vi har valt att använda oss av för insamlande av primärdata, är

intervjuer.

Enligt Denscombe är det bra att använda sig av intervjuer om man vill erhålla ett material som

ger mer djupgående insikter i ämnet (Denscombe, 1998). Om man vill undersöka emotioner,

erfarenheter och känslor istället för faktafrågor, menar Denscombe att det är en fördel att

använda sig av intervjuer framför frågeformulär. Då vår avsikt var att undersöka ungdomarnas

samt personalens syn på ungdomarnas här-och-nu situation och deras framtidstankar, kändes

valet med intervjuer som det mest lämpliga. En nackdel med att använda intervjuer som metod

är att man oftast använder sig av bandinspelningar av det som sägs, vilket kan innebära att den

som intervjuas kan känna sig hämmad av detta och att de därför kanske inte vågar säga allt

som de hade gjort annars. En annan nackdel med att använda intervjuer som metod är att man

som intervjuare ibland kan beröra jobbiga ämnen under intervjun där den som intervjuas

lämnar ut ganska mycket av sig själv. Efter intervjun kan detta väcka jobbiga känslor eller

tankar hos den som blivit intervjuad. Vi anser dock att man som intervjuare får försöka fånga

upp den som intervjuats i slutet av intervjun för att undvika detta.

Den typ av forskningsintervju som vi valde att göra kallas enligt Denscombe för en

halvstrukturerad intervju (Denscombe, 1998). En halvstrukturerad intervju innebär att

intervjuaren utarbetar en intervjuguide, med frågor som ska besvaras. Det finns dock inga

svarsalternativ som den som intervjuas måste välja mellan, utan den intervjuade får fritt berätta

om sina tankar och idéer utifrån de frågor som intervjuaren tar upp. Svaren är alltså öppna och

tyngdpunkten ligger vid att den som intervjuas kan utveckla sina synpunkter. Den här sortens

intervju tyckte vi kunde gynna vår undersökning men även dem som vi intervjuade, då de

kunde prata mer fritt och öppet utifrån våra frågor. Vi anser att tillförlitligheten i

undersökningen borde bli högre genom att man använder sig av en halvstrukturerad intervju,

pga att vi inte redan innan har bestämt svarsalternativ som de får välja mellan. En nackdel med

att använda sig av en så här pass öppen intervju, tror vi kan vara att de som intervjuas kan

känna att det är svårare att svara jämfört med om de hade haft färdiga svarsalternativ att välja

bland.

2.2 Urval

Vi valde att intervjua fem ungdomar som är mellan 14 och 19 år. Av dessa är två pojkar och

tre flickor och de är placerade på ett HVB-hem i södra Sverige. Vi har även valt att intervjua
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fem av personalen på samma HVB-hem. Totalt har vi alltså genomfört tio interjuver. Vår

urvalsprincip är ett bekvämlighetsurval, då en av oss hade kontakt med det aktuella HVB-

hemmet sedan tidigare. Då det inte är så lätt att få tag på intervjupersoner inom det här

området, eftersom det är ett klientel som skyddas av sekretess, kände vi att det enda sättet att få

tag på intervjupersoner var att fråga personer som vi kände sedan tidigare.

2.3 Genomförande

Innan genomförandet av intervjuerna gjorde vi en intervjuguide med frågor till ungdomarna

respektive en med liknande frågor till personalen (se bilaga 2 och 3). Ungdomarnas

intervjuguide innehöll 25 frågor och personalens intervjuguide 19 frågor. Personalens frågor

var liknande de som ställdes till ungdomarna och berörde samma ämnen, för att vi senare

skulle kunna jämföra deras svar. Intervjuguiderna har sin utgångspunkt i det syfte och de

frågeställningar som vi har i uppsatsen. Vid intervjutillfällena har vi följt dessa intervjuguider

men ibland ställde vi ytterligare någon följdfråga som kändes naturlig.

Vi genomförde alla tio intervjuerna under två dagar, då vi vistades på HVB-hemmet. I

samband med intervjuerna fick de som intervjuades läsa igenom vårt informationsbrev (se

bilaga 1), som bl a innehöll information om vad vi ska använda intervjuerna till samt

information om att de intervjuade kommer förbli anonyma i vår uppsats. Vi informerade även

muntligt om det som stod i brevet.

Vi valde att genomföra det som Denscombe kallar för personliga intervjuer, dvs en

intervjusituation där endast den som intervjuar och den som intervjuas är närvarande

(Denscombe, 1998). Att vi bara skulle vara en intervjuare i rummet under intervjun valde vi

framförallt för att ungdomarna inte skulle känna sig så utpekade, eller som om de vore i

underläge gentemot två intervjuare. Ett annat alternativ till den enskilda personliga intervjun

som Denscombe nämner är att man kan genomföra intervjun i grupp med många personer

samtidigt. Vi valde att genomföra enskilda intervjuer, då vi var intresserade av att få fram vad

varje person tyckte och tänkte. Vid gruppintervjuer riskerar man att de som är tystare inte

vågar uttrycka vad de tänker samt att de åsikter som framkommer under en gruppintervju bara

är de som är ”accepterade” i gruppen (ibid.).

Med anledning av att en av oss tidigare hade arbetat på HVB-hemmet, valde vi att den av oss

som inte närmare kände till personerna på HVB-hemmet skulle genomföra intervjuerna med
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ungdomarna. Detta val gjorde vi, då vi tänkte att personalen troligen skulle påverkas mindre av

att känna intervjuaren än vad vi trodde att ungdomarna skulle göra. Vi tänkte att det kanske

kunde vara svårare och upplevas som mer känsligt för ungdomarna att svara på frågorna till en

person som de känner sedan tidigare än till en mer neutral person. Vi trodde att risken skulle

vara större för att ungdomarna skulle svara som de trodde att vi ville att de skulle svara, om

den av oss som kände dem sedan tidigare hade gjort intervjuerna med dem. Fyra av

ungdomarna intervjuades därför av den av oss som inte kände ungdomarna sedan tidigare. En

av ungdomarna ville hellre intervjuas av den av oss som den unge kände sedan tidigare och det

gick vi med på. Alla i personalen intervjuades av den av oss, som kände dem sedan tidigare.

Vi valde att genomföra intervjuerna i ett neutralt rum på HVB-hemmet. Detta valde vi då vi

tänkte att det kunde kännas som om vi trängde oss på, om intervjuerna istället hade genomförts

på ungdomarnas egna rum. Intervjuerna spelades in på band för att vi skulle kunna få med allt

som sades under intervjuerna. En av intervjuerna med ungdomarna inleddes dock med att

svaren på de 6 första frågorna skrevs ned, då den som intervjuades kände sig väldigt

okomfortabel med bandspelaren. Efter de inledande 6 frågorna gick den intervjuade dock med

på att vi i fortsättningen kunde spela in intervjun på band, vilket vi då gjorde. Hos de andra

som vi intervjuade märkte vi inte att de kände sig hämmade av att ha bandspelaren i rummet.

Längden på intervjuerna varierade från 15 till 45 minuter.

2.4 Bearbetning och analys av insamlat material

Då vi hade spelat in intervjuerna på band, skrev vi efter intervjuernas genomförande ut dessa

ordagrant i sin helhet, för att ha detta som grund vid vårt analysarbete. Dessa ordagranna

utskrifter av intervjuerna sammanställde vi sedan i empiri delen. Vid sammanställningen av

intervjusvaren använde vi oss av fem teman, som hänger samman med våra frågeställningar.

Under varje tema har vi sammanställt det som intervjupersonerna har sagt som berör just det

temat. Ett av våra teman, skolans och socialsekreterares betydelse, hänger inte direkt samman

med någon av våra frågeställningar. Att vi valde att ha med det som ett eget tema var för att vi

i våra intervjuer ställde några frågor om just detta då vi var intresserade av att få reda på hur

samarbetet mellan HVB-hemmet och dessa instanser fungerade. Då vi fick en hel del

intressanta svar på dessa frågor ville vi sammanfatta dessa under ett tema. Att vi valde att ställa

frågor just om skolan och socialsekreterarnas betydelse, var för att vi tänkte att detta var

faktorer i ungdomarnas omgivning som hade stor inverkan i deras liv. I analysarbetet har vi
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försökt att koppla ihop det empiriska materialet med teori och tidigare forskning. I analysen

har vi använt oss av våra tolkningar av intervjupersonernas berättelser.

2.5 Etiska överväganden

Innan intervjuerna genomfördes inhämtade vi godkännande från föreståndarna på HVB-

hemmet samt från ungdomarna själva om att genomföra undersökningen hos dem. Vi

inhämtade även godkännande från vårdnadshavarna för de ungdomar som är under 18 år. Alla

intervjuerna har genomförts med frivillig medverkan. Samtliga intervjupersoner fick innan

intervjuerna information om sin rätt till anonymitet i uppsatsen. Alla intervjupersoner och

övriga personer som nämns i intervjuerna har fått fingerade namn i uppsatsen. Städer och orter

nämns heller aldrig med namn, detta för att garantera intervjupersonernas anonymitet. HVB-

hemmet nämns inte heller med sitt riktiga namn. Banden med de inspelade intervjuerna samt

de ordagranna utskrifterna av intervjuerna kommer att förstöras så snart arbetet med uppsatsen

är avslutat.

2.6 Resultatens tillförlitlighet

Eftersom vi valde intervjupersoner som en av oss kände sedan tidigare kan det ha påverkat

tillförlitligheten i vårt material. Vi tror dock att det mest har påverkat positivt. Det positiva

som vi tror att det kan innebära är att intervjupersonerna kan känna sig tryggare att ställa upp i

en intervju om de känner en av dem som ska genomföra intervjuerna. Som vi beskrev tidigare

tror vi att tillförlitligheten i vårt material hade kunnat bli lägre om den av oss som kände

intervjupersonerna sedan tidigare hade intervjuat ungdomarna.

Vi anser att vi, med hjälp av våra intervjuer, undersöker det som vi i vårt syfte och i våra

frågeställningar anger att vi ska undersöka. Eftersom att vårt syfte med uppsatsen har uppfyllts

och våra frågeställningar har blivit besvarade anser vi att validiteten i vår undersökning är hög.

Vi upplever att våra intervjupersoner delade med sig av sina erfarenheter och tankar på ett

öppet och ärligt sätt och att det fanns ett mycket bra samspel mellan oss, som gjorde att

materialet som vi fick fram vid intervjuerna kändes tillförlitligt.

2.7 Källkritik

Litteraturen som vi har använt oss av är överlag relativt ny, det är bara någon enstaka källa

som är av äldre datum. Vi har inte funnit så mycket litteratur gällande vårt ämne, vilket pekar

på att det är lite forskat kring detta. Någon undersökning som har haft exakt samma syfte som
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vi, har vi inte funnit och de få undersökningar som gjorts är överlag gjorda på större

institutioner. Dock har vi i vår uppsats även använt oss av material från studier gjorda på större

institutioner när vi har ansett det vara brukbart. De artiklar som vi har använt oss av, har vi

hämtat från välkända facktidningar som t ex Socionomen och Psykologtidningen. Vi anser att

våra källor kan ses som tillförlitliga.

2.8 Fortsatt framställning

I den fortsatta framställningen av vår uppsats tänker vi först presentera vilka teoretiska

utgångspunkter vi har valt. Därefter kommer vi att gå in på tidigare forskning som vi har funnit

användbar för vår undersökning, bl a gällande institutionsplacerade ungdomars syn på sin

framtid samt en studie som har gjorts angående risk- och skyddsfaktorer. I empiridelen som

följer därefter gör vi en kort presentation av det aktuella HVB-hemmet och av

intervjupersonerna och där redovisar vi också resultatet av våra intervjuer. Sedan kommer vi in

på analysen där vi försöker binda ihop de teoretiska utgångspunkterna, den tidigare

forskningen och vår empiri. Sist i uppsatsen har vi vår slutdiskussion.

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

3.1 Utvecklingsekologi

Utvecklingsekologi är en teori som den amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner utarbetade

år 1979 (Andersson, 2002). Utvecklingsekologi är en teori om mänsklig utveckling och

Bronfenbrenner vill i denna teori påvisa att utveckling sker i ett sammanhang, ett samspel och i

interaktion med olika omgivningsfaktorer. Bronfenbrenners forskning har i stor utsträckning

handlat om barn men han betonar även att utveckling är något som pågår hela livet och att

teorin därför kan tillämpas under hela livsloppet. Han menar också att personen inte är en

tabula rasa i sin utveckling, dvs ett oskrivet blad som omgivningen sätter sina avtryck på. Det

är alltså inte bara miljön som verkar på individen, individen kan också påverka och stimulera

sin miljö eller åtminstone delar av den (ibid.).

I utvecklingsekologin använder Bronfenbrenner sig av fyra olika analysnivåer, vilka inte

ligger hierarkiskt över varandra utan omsluter varandra ungefär som ”ryska dockor” (se bilaga

4) (Andersson, 2002). Bronfenbrenner beskriver således barns utveckling som en ömsesidig,

anpassning mellan människan i utveckling och den föränderliga miljö som omger henne

(Andersson, 2002; Klefbeck & Ogden, 1995). Denna utvecklingsprocess påverkas av relationer
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i och mellan de olika miljöerna men också av större sociala sammanhang som miljöerna ingår

i. Dvs att barn och ungdomar påverkas av vänner, familj, lärare och närmiljön i övrigt. De

påverkas också indirekt av bl a politiska beslut, samhällsmässiga och kulturella riktningar. De

nivåer som Bronfenbrenner använder sig av för att beskriva denna utvecklingsprocess och

påverkan från olika håll är mikro, meso, exo- och makronivån. På mikronivån finns de miljöer

som barnen har direkt kontakt med och på de andra nivåerna finns de miljöstrukturer som

indirekt kan påverka barnens utveckling och beteende (Klefbeck & Ogden, 1995).

Mikronivån (barns primärmiljö): De tre viktigaste faktorerna på mikronivån är de aktiviteter,

roller och relationer som barnet engagerar sig i (Andersson, 1986). På mikronivån finns

mikrosystemen som består av den primärmiljö som barn och ungdomar utvecklas i, där de

skapar sin verklighet och gör sina erfarenheter. (Andersson, 1986; Klefbeck & Ogden, 1995)

Här finns människor, objekt och händelser som har direkt kontakt med varandra. Exempel på

mikrosystem är barns hem och deras skolklass. Ett barn kan alltså ingå i flera olika

mikrosystem, som dessa exempel visar på. Dessa mikrosystem ger ramvillkoren för barnets

erfarenheter och aktiviteter. Mikrosystemen kan ändras genom inre och yttre påverkan, på

samma sätt som individerna i det. Barn har behov av att gradvis utvidga det sociala

kontaktnätet och när deltagarna i primärmiljön ökar, ökar även möjligheterna att utveckla flera

relationer. Balans i familjesystemet och i andra system uppnås av ömsesidighet i relationer. Ett

balanserat mikrosystem tar t ex hänsyn till barnets behov lika mycket som till föräldrarnas

behov (ibid.).

Mesonivån (barns sociala nätverk): På mesonivån finns mesosystem som bildas av relationerna

mellan en rad mikrosystem (Andersson, 1986; Klefbeck & Odgen, 1995). T ex så består

mesosystemet för ett skolbarn av förbindelsen mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön. När

individen för första gången förflyttar sig från ett mikrosystem till ett annat uppstår ett

mesosystem. Dessa förflyttningar sker t ex när barn börjar på dagis eller i skolan, när de går

från barnstadium till ungdomsstadium och vid övergång till arbetsliv och äktenskap. Hur denna

övergång går, beror på vilka känslor den omges av och vem som är involverad. Ett

mesosystem som är balanserat består av flera mikrosystem där det är få värdekonflikter och

många och varierande kontakter. Ju fler kontakter det finns mellan olika mikrosystem som

stödjer och kompletterar varandra i aktiviteter, relationer och roller desto bättre är det för

barnets utveckling.
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Exonivån (samhällets sociala institutioner): På denna nivå finns exosystem som bildas av

miljöstrukturer. Dessa påverkar indirekt utvecklingen hos barn och ungdomar, utan att de är

direkt deltagande i dem (Klefbeck & Odgen, 1995). Här påverkas barnen via de personer som

de är beroende av, eller via sociala institutioner som t ex skola, fritidsklubbar och

transportsystem som barnen har kontakt med. I exosystemet ingår föräldrarnas arbetsplatser,

skolväsendet, kommunfullmäktige, grannarna osv. Bland annat påverkar detta system hur

människor använder sin tid och tillsammans med vem eller vilka.

Makronivån (samhälle, kultur och värdesystem): Här finns makrosystem som består av

överordnade mönster i kulturer och subkulturer (Klefbeck & Odgen, 1995). I dessa finner vi

ofta olika ekonomiska, politiska och ideologiska system. Makrosystem är bärare av ideologi

och information, vilket ger mening åt den verksamhet som försiggår i de andra systemen på

mikro, meso- och exonivå. Hit hör t ex alla de politiska beslut som har lett till utformningen av

barnomsorg och skola. Hit hör också allmänna normer och värderingar som vi någorlunda är

ense om i vår kultur samt andra samhällsförhållanden, könsrollsmönster osv.

I utvecklingsekologin låter sig både anknytningsteorin och forskning om risk- och

skyddsfaktorer väl passas in (Andersson, 2002). Vi kommer här nedan att ge en närmare

presentation av dessa teoretiska utgångspunkter.

3.2 Risk- och skyddsfaktorer

En riskfaktor är ett socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till att

problem uppstår rörande en persons hälsa, utveckling, anpassning eller beteende (Lagerberg &

Sundelin, 2000). Det finns faktorer hos och runt omkring barn och unga som verkar skyddande

och som kan förhindra att dessa problem uppstår trots de svårigheter som riskfaktorerna

medför. Dessa kallas för skyddsfaktorer och de kan kompensera de risker som finns hos och

runt omkring ett barn.

Forskning har visat att det snarare är antalet påfrestningar än specifika typer av påfrestningar

som utgör en riskfaktor för barnets utveckling (Havik, 1998). Barn som placeras, har ofta

under en lång tid innan placeringen utsatts för många påfrestningar, som också innebär

riskfaktorer för dessa barn. För att nämna en sak, har många t ex utsatts för bristande

omvårdnad av sina föräldrar. Detta utgör en dokumenterad risk för att barnet ska utvecklas

negativt. När barnet placeras utanför sitt ursprungliga hem innebär det också en riskfaktor då
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det skiljs från sina vårdnadshavare, även om barnet inte har haft det bra hos dem. Ytterligare

riskfaktorer har visat sig vara exempelvis om barnet har fått en otrygg anknytning till sina

föräldrar, missbruk och/eller psykisk sjukdom hos någon förälder, att barnet växer upp i

fattigdom, att föräldrarna är förståndshandikappade eller lågbegåvade, att barnet har någon

form av beteendestörning eller att barnet blir avvisat av kamrater som en följd av att det är

aggressivt eller blygt (Lagerberg & Sundelin, 2000).

Forskning har även visat på olika faktorer hos och runt omkring barn och ungdomar som har

en skyddande effekt (Sommerschild, 1998). Man kan beskriva skyddsfaktorer genom att tala

om en normal utveckling under svåra villkor, det som brukar kallas för resilience eller

motståndskraft. Ibland omnämns det också som bemästrande. Forskning om skyddande

faktorer visar på barn som bemästrar sina liv trots upprepade motgångar. Om man ser till

bemästrande så är det ett relativt begrepp, som måste ses i relation till barnets ålder, kön,

temperament och färdigheter. Barns förmåga att bemästra problem varierar också med

påfrestningarnas grad, dess art och tidpunkten då de sker. Barn uppfattar påfrestningar olika, i

olika åldrar beroende på att de utvecklas kognitivt, socialt och emotionellt. För att stärka en

persons bemästrandeförmåga är det främst två områden som behöver stärkas: personens

samhörighetskänsla med andra och deras egen kompetens, dvs deras egna erfarenheter av att

behärska vissa färdigheter. Motståndskraft bör inte betraktas som en medfödd egenskap utan

som en pågående social process (Havik, 1998). Att motståndskraft inte ses som en medfödd

egenskap gör också att det finns möjligheter till förändring, om levnadsomständigheterna

ändras.

Både individuella egenskaper hos barnen och externa stödfaktorer kan fungera som

skyddsfaktorer (Sommerschild, 1998). Skyddsfaktorer inom barnen som kan öka deras

motståndskraft kan t ex vara om de är flickor, då flickor vid forskning visat sig vara mer

motståndskraftiga under de tio första levnadsåren. Det har också visat sig skyddande att barnen

är utåtriktade och sociala eller att de har fått en trygg anknytning till någon (Daniel, 1999). I

skolåldern är det skyddande faktorer exempelvis om barn är reflekterande istället för impulsiva

i hur de tänker och om de har sinne för humor. För pojkar kan det också vara en skyddande

faktor, om de har möjlighet att växa upp med tillgång till en manlig förebild. Skyddsfaktorer

hos barn kan också vara att de har en förmåga att förstå andra och att de har lätt för att komma

överens med andra (Lagerberg & Sundelin, 2000). Hos tonåringar kan det vara en skyddande

faktor om de har en drivkraft att hjälpa andra. Att barnet har en inre ”locus of control”, är
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också en skyddande faktor. Det innebär att barnet upplever att det kan påverka och i viss mån

kontrollera sitt liv själv, t ex hur de mår och hur det går för dem. Andra individuella

skyddsfaktorer hos barnet kan t ex vara om de utvecklar några speciella intressen eller hobbies

som de blir bra på, eller om de är kreativa i sitt sätt att vara. Skyddsfaktorer kan också finnas i

barnets omgivning och det kan t ex vara att man går i en bra skola, att man får särskild hjälp

med beteendeproblem, att man har någon vuxen som stöttar en eller att det finns ett skyddande

nätverk runt omkring barnet (Daniel, 1999). Det kan också vara att barnet får positivt

erkännande för något som det är bra på, eller att det har goda syskonrelationer (Lagerberg &

Sundelin, 2000).

Enligt David Howe finns det tre olika skyddande faktorer som kan hjälpa en person att få ett

bra liv trots att de har upplevt mycket svårt som barn (Howe, 1995). Dessa skyddande faktorer

menar han är: intelligens/förmåga till självreflektion, psykologisk support/nya goda förebilder

samt avlägsnande av riskfaktorer. Han menar att intelligens hos barnet samt förmåga till

självreflektion kan hjälpa barnet att förstå sig själv och sin situation bättre. Howe menar också

att om barnet får stöd från andra vuxna utanför hemmet och om barnet också kan få andra

förebilder, kan det verka skyddande på barnet genom att barnet då ändå, trots sina negativa

upplevelser kan få en positiv bild av sig själv. Den tredje skyddande faktorn som Howe pekar

på är att man helt avlägsnar barnet från den ogynnsamma miljön, dvs från riskfaktorerna. Detta

kan t ex ske genom att barnet placeras i ett familjehem eller på institution. Även om detta är

mycket stora ingrepp i ett barns liv, kan det ibland vara nödvändigt att helt avlägsna barnet

från riskfaktorerna, för att det ska finnas någon möjlighet för barnet att få ett bra liv (ibid.).

Enligt undersökningar genomförda av Masten som redovisas i Gjaerums kapitel i boken Att

bemästra är följande faktorer viktiga som grund för behandling och förebyggande arbete med

riskbarn: ”Att det finns ett föräldrasubstitut som ger spelrum åt samma mekanismer som en

god familj, en skola som skapar förutsättning för en kompetensutveckling hos barnet /.../samt

att barnet har tillgång till vuxna förebilder som stöttar och stärker barnets utveckling av

problemlösningsförmåga samt ökar deras motivation” (Gjaerum, 1998, sid. 81).

Under en placering av ett barn är det viktigt att ett fokus på här och nu situationen kombineras

med ett mer långsiktigt perspektiv (Havik,1998). Man måste tänka på att den aktuella

situationen ska ligga till grund för en god uppväxt, som leder till ett positivt liv för den unge,
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där denne kan bemästra sin tillvaro. Det är viktigt att inte bara fokusera på att bearbeta den

unges problem, utan att även fokusera på faktorer som befrämjar den unges bemästrande.

3.3 Anknytningsteorin och inre arbetsmodeller

Upphovmannen till anknytningsteorin var den engelske barnpsykiatern och psykoanalytikern

John Bowlby (Broberg, 1996). Teorin berör den process som resulterar i ett psykologiskt band

mellan spädbarnet och dess närmaste vårdare. Teorin bekriver också hur denna psykologiska

anknytning utvecklas till inre representationer hos barnet, något som i teorin kallas för inre

arbetsmodeller av självet och av viktiga närstående. Utgångspunkten för anknytningsteorin var

att Bowlby lyckades visa att behovet av nära känslomässig kontakt med en, eller ett begränsat

antal vårdare, var lika primärt och viktigt för överlevnaden som de fysiologiska behoven t ex

föda och sömn. Bowlby menade att små barn knyter an automatiskt och instinktivt. För att

barnet ska kunna knyta an till sina närmaste vårdare krävs att barnet får fysisk närhet till dessa.

Bowlby menade också att det är främst under barnets första levnadsår som den här

anknytningen sker. Hur kvaliteten på anknytningen blir beror på hur lyhört och samstämt det

känslomässiga samspelet är mellan barnet och dess vårdare. En kollega till Bowlby, Mary

Ainsworth, studerade anknytningsmönster hos mödrar och deras barn och kom år 1978 fram

till att det finns tre olika sorters anknytningsmönster: ett tryggt, ett undvikande och ett

ambivalent (Lindén, 2002). En av Mary Ainsworths elever, Mary Main, fann år 1986 att man

kunde urskilja ytterligare ett anknytningsmönster hos mödrar och deras barn: ett

desorganiserat.

Bowlby menade att barns beteende styrs av två kompletterande system: behovet av närhet,

ömhet och beskydd och ett behov av att utforska världen (Broberg, 1996). När barnet har fått

tillräckligt med trygghet, tar nyfikenheten över hos barnet. Om barnet känner sig otryggt,

sjunker därmed också viljan att utforska världen. När barnet utforskar världen menade Bowlby

att utgångspunkten för detta är föräldrarnas ”hamn”, dvs den trygga basen. Barnet återvänder

hela tiden till den här hamnen, eller den trygga basen, för att få känsomässig påfyllning av

trygghet. Om barnets relation till föräldern präglas av osäkerhet, litar inte barnet på att

föräldern finns där som en trygg bas och de vågar därför inte utforska omvärlden lika mycket.

När barnet är ca 2-3 år så avtar barnets reflexmässiga anknytningsbeteende och istället

försöker barnet behålla relationen till sina föräldrar genom sina inre arbetsmodeller (Broberg,

1996). En inre arbetsmodell är barnets syn på sig själv och på sina relationer till andra
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människor. Dessa inre arbetsmodeller formas utifrån den omsorg som barnet får och hur barnet

bemöts av sina närmaste vårdare. Här finns alltså ett samband mellan hur anknytningsmönstret

mellan föräldrarna och barnet har varit och hurdana inre arbetsmodeller som barnet kommer att

utveckla. Ett barn vars förälder är stödjande och känslomässigt tillgänglig för barnet kommer,

enligt Bowlbys teori, att konstruera en inre arbetsmodell av sig själv som kompetent och

älskad och en kompletterande modell av föräldern som pålitlig och trygg. Ett barn som istället

blir bemött med kyla av sina föräldrar, kommer att uppleva sig själv som icke önskad och

kommer därmed att forma inre arbetsmodeller av sig själv som dålig och av föräldern som

opålitlig eller fientlig. Dessa inre arbetsmodeller kommer sedan att styra barnets beteende

framöver, även i möten med andra människor. Bowlby menade dock att de inre

arbetsmodellerna kan förändras och uppdateras allteftersom ny information tillkommer (ibid.).

3. 3. 1 Inre arbetsmodeller och placerade barn

Ett barn som har upplevt okänslig omvårdnad i form av ignorerande, avvisande, invaderande

eller en blandning av allt detta, tenderar att utveckla en otrygg anknytning (Havik, 1998). Den

här inre otryggheten bidrar till att barnet får svårt att fästa sig vid någon, att utforska världen

och att lära sig saker. Det uppstår onda cirklar som hämmar barnets utveckling. Det har dock

upptäckts att om det sker dramatiska förändringar i vårdnadshavarens förhållningssätt mot

barnet eller om barnet placeras utanför hemmet så kan barnet modifiera sina inre

arbetsmodeller och välja andra sätt att interagera på. De omfattande negativa erfarenheterna

kan mildras och skadorna till stor del repareras, om den nya miljön som barnet kommer till är

stabil och omhändertagande (Havik, 1998).

De viktigaste målsättningarna med en placering är att hjälpa barnet att komma över sina

svårigheter men också att hjälpa barnet att ändra sina inre arbetsmodeller (Havik, 1998). Att

ändra dessa så att barnet istället får inre arbetsmodeller som ger det en upplevelse av att ha ett

värde och av att omgivningen faktiskt kan vara välvillig och stöttande. Det är

fosterföräldrarnas uppgift att hjälpa barnet i detta. Deras huvudresurser i detta arbete är

kunskap, reflektion, tid och stabilitet. De behöver kunskap om att barnets beteende har formats

i ett försök att överleva i en situation som har varit alltför svår. Det är viktigt att

fosterföräldrarna är medvetna om detta så att de inte känner sig avvisade av barnets beteende.

Barnet behöver tid för att överge sina tidigare inre arbetsmodeller. De behöver många

upprepade upplevelser av att bli sett och hört innan det kan göra dessa ändringar. Innan en

förändring kan ske måste barnet få känna att det blir accepterat som det är. Det tar ofta lång tid
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för barn att genomföra den här förändringen. Om man försöker skynda på utvecklingen för

mycket, kan det hända att man blockerar möjligheten till att den kommer att ske

överhuvudtaget. Om barnet känner att det finns en alltför stark önskan om förändring, ökar

barnets känsla av att det är värdelöst som det är nu. För att barnet ska kunna utveckla nya inre

arbetsmodeller, krävs först och främst att det förstår att det befinner sig under andra

omständigheter än innan. De behöver också få uppleva entydiga och stabila rutiner i sitt nya

hem och uppmuntras till att följa dessa. Trygga rutiner och rimliga förväntningar kommer med

tiden att ge barnet en upplevelse av att det kan något och att det har ett värde (Havik, 1998).

En forskare, Anita Cederström, visar dock i sin studie att alla barn som fosterhemsplaceras inte

kan relatera till fosterföräldrarna på ett för dem gynnsamt sätt (Cederström 1991). Hon har i

sin studie funnit att det sätt som föräldrarna tidigare har förhållt sig till barnet har betydelse för

hur barnet senare förhåller sig till sina fosterföräldrar. Cederström har funnit att om föräldrarna

tidigare har förhållt sig rejekterande, symbiotiskt eller ambivalent mot barnet så har de mycket

svårare för att relatera till fosterföräldrarna. Studien visar att fosterföräldrarna inte orkade med

så många av dessa barn, utan att de fick flytta tillbaks till sina hem trots missförhållanden där.

Däremot menar Cederström att de barn som föräldrarna har förhållt sig till på ett försummande

eller nyanserat sätt, bättre kunde ta för sig av det som erbjöds i fosterhemmet. Dessa barn

kunde se både för- och nackdelar med att bo i fosterhemmet. Det Cederström främst pekar på i

sin studie är alltså att det inte i första hand är kvaliteten på fosterhemmen som är avgörande för

barnets anpassning där, utan att det mest beror på med vilket förhållningssätt som barnen har

blivit bemötta tidigare (ibid.).

 4. TIDIGARE FORSKNING

4.1 En studie av Werner och Smith mfl på Hawaii ön Kauai

Emmy Werner och Ruth Smith är två av de personer som ingick i det team bestående av bl a

läkare, psykologer och socialarbetare som genomförde en studie på Hawaiiön Kauai med start

år 1955 (Werner & Smith, 2003). I Kauaistudien har man följt de 505 barn som föddes under

år 1955 på den här ön och hur deras liv har utvecklat sig fram till 42 års ålder. I deras

longitudinella undersökning studerade de hur olika biologiska och psykosociala riskfaktorer,

stressfyllda livshändelser och skyddsfaktorer påverkade individernas utveckling. Majoriteten

av de individer som ingick i studien växte upp under goda förhållanden. Deras liv var inte mer
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problemfyllda än andras och de bemästrade utan svårigheter de utmaningar som de ställdes

inför.

Däremot föddes var tredje undersökningsdeltagare med dåliga odds för en gynnsam utveckling

(Werner & Smith, 2003). Före två års ålder hade de påverkats av fyra eller fler riskfaktorer. De

växte upp i kronisk fattigdom och uppfostrades i många fall i kaotiska hem som präglades av

b la alkoholproblem, psykisk sjukdom hos föräldrarna, skilsmässa, konflikter och svek. Trots

dessa svårigheter och motgångar hade ändå ungefär vart tredje av dessa högriskbarn (72

stycken) vid 18-års ålder utvecklats till en kompetent, trygg och omtänksam vuxen. Vid trettio

års ålder var dessa 72 motståndkraftiga individer nöjda med sina liv och hade arbete, partner

och familj. Till de problem som inverkade negativt på de motståndkraftiga individerna ända in

i vuxen ålder var bl a konflikter med deras föräldrar. De flesta hanterade det här problemet

genom att dra sig undan från sina föräldrar. De jämnåriga som hade utvecklat

problembeteende, lät sig dock fortfarande dras in i familjens problem och påverkades av

samma störningar som hade präglat deras barndom. De motståndskraftiga personerna hade

som vuxna bättre relationer till sina syskon än de jämnåriga i problemgruppen. De

motståndskraftiga individerna var sällan bittra över vad som hade hänt dem och framför allt

var de optimistiska och hoppfulla. Deras livsöden uppvisade ett konsekvent mönster av allt

starkare bemästrande, återuppbyggnad och återhämtning (Werner & Smith, 2003).

Vad kan då dessa 72 motståndskraftiga individers positiva utveckling ha berott på? Enligt den

här studien finns det en gemensam kärna av individuella egenskaper och kraftkällor som kan

motverka en människas reaktioner på olika riskförhållanden (Werner & Smith, 2003). Dessa

skyddsfaktorer är i princip de samma oavsett vilka riskförhållandena de har utsatts för och de

har även konsekvent visat sig vara de samma under olika historiska tidsepoker och det gäller

för båda könen. Dessa skyddsfaktorer är: ett lättsamt temperament, förmåga att se framåt,

tillfredställande studieresultat, kompetens att sköta ansvarsfulla uppgifter under tonåren samt

kärleksfulla föräldrasubstitut i barnets omgivning som också är positiva förebilder för barnet. I

slutet av tonåren var den största skillnaden mellan de motståndskraftiga barnen och de som

hade fått allvarliga anpassningsproblem att de motståndskraftiga hade en starkare självkänsla

och att de kände att de hade en inre ”locus of control”. Särskilt viktigt visade sig en inre ”locus

of control” vara för flickor. En skyddande faktor som var extra viktig för pojkar var att de hade

en manlig förebild (ibid.).
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Studien visade också på att ungdomarnas självkänsla och tillit till sin egen förmåga växte

genom att de var engagerade i någon hobby när förhållandena hemma var kaotiska eller när de

fick ansvarsfulla uppgifter och skötte bestämda uppgifter som t ex hushållsarbete eller att ta

hand om småsyskon (Werner & Smith, 2003). Det som främst stärkte de motståndskraftiga

ungdomarnas självkänsla var att de hade minst en person i livet som accepterade dem

villkorslöst.

4.2 En studie av Sallnäs på två HVB-hem

Marie Sallnäs har gjort en mindre studie på två HVB-hem i Sverige där barn och

föreståndare/personal intervjuades om hur de uppfattade den vårdmiljö de befann sig i och hur

de relaterade den till begreppet familj (Sallnäs, 2003).

Av barnen framkom att ingen av dem ville kalla HVB-hemmet för en institution (Sallnäs,

2003). De använde sig istället av termerna ”familjelikt boende”, fosterhem och någon såg det

även som ett hem. En föreståndare såg det som ett extra hem med elementär fostran. Hon såg

det som om de levde i en familj men att det var skillnad på relationerna. Hon menade att

relationerna inte är lika djupa som i en familj. Ingen av personalen eller föreståndarna på

HVB-hemmen ansåg att dessa hem kändes som institutioner. Några av barnen hade erfarenhet

från att ha varit placerade på traditionella institutioner och i jämförelser med HVB-hemmen

ansåg de att det finns brister hos de traditionella institutionerna i kontakten barn-personal. Det

var kontinuiteten i dessa kontakter som upplevdes som problemet. Dessa barn menade också

att skillnaden är stor mellan HVB-hem och institution, för på en institution går personalen hem

efter arbetsdagens slut (Sallnäs, 2003).

I studien tar man också upp vikten av själva vardagen (Sallnäs, 2003). Det är i stor

utsträckning genom det som sker i vardagen som man beskriver sin verksamhet. Man ska

organisera det dagliga livet så att barnen får det man vanligtvis får i en familj i form av mat,

kläder, omsorg osv. De placerade barnen ska genom detta lära sig att leva som andra. Vidare är

de vardagliga rutinerna organiserade runt idén om en familj. Detta innebär dock inte att man

ser sina relationer som barn-föräldrarelationer. Personalen utrycker det så att HVB-hemmen

står för ett temporärt familjeskap men däremot inte föräldraskap. Alla i personalen är eniga om

att de inte är eller ska vara föräldrar åt barnen. Personalen ska vara ett komplement till barnens

biologiska föräldrar.
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Sist att tillägga så finns det inga regelrätta utvärderingar av familjehemslik HVB-vård i

Sverige (Sallnäs, 2003). Det är okänt vad placering i familjehemslika HVB-hem innebär för

barnens livssituation och problembild på längre sikt eller hur barnen själva ser på vården i ett

längre perspektiv. Utländsk forskning har visat att det kan finnas en potential i HVB-

hemsplaceringar, om man ser till ungdomarnas situation efter avslutad vård och vårdens

stabilitet.

 De unga som var med i undersökningen som Sallnäs gjorde är i stort sett positiva till HVB-

hemmen som miljö att befinna sig i och det sätt som vardagslivet utspelar sig där (Sallnäs,

2003). De upplevde att institutionella vårdmiljöer av mer traditionellt slag är mycket svårare

att vistas i.

4.3 En studie av Levin på Råby ungdomshem

Anledningen till att vi valde att redovisa vissa resultat från Claes Levins studie i vår uppsats,

trots att hans studie är gjord på en större institution, var för att vi ansåg att han pekade på

intressanta aspekter som även vi berör i vår undersökning.

I Levins studie framkom att de flesta av ungdomarna hade någon betydelsefull relation till

någon av de vuxna på institutionen men även att relationerna mellan ungdomarna var

betydelsefulla (Levin, 1998). Någon av de unga menade att man får en trygghet i gänget.

Studien visade på att en god relation präglas av respekt och ömsesidighet. Man måste som

personal möta ungdomen i en relation som inte handlar om utnyttjande, kränkning, hot osv

utan i ömsesidigt förtroende, ansvar och respekt. En god kontakt är en kontakt som så lite som

möjligt liknar den relation som ungdomarna uppfattar som en behandlingsrelation (ibid.).

Annan forskning som Levin refererar till är den från barnbyn Skå som visar på följande

resultat om vad en god relation präglas av (Levin, 1998). Den forskningen visar att personalen

kunde få betydelse i familjernas liv om de lämnade expertrollen och var öppna för att förändras

tillsammans med ”klienterna”. Det har visat sig att möjligheten till äkta relationer öppnas då

personalen lämnar sina bestämda roller som behandlare och tar med sig ungdomarna på resor,

utflykter eller hem till sig själva. Relationens karaktär förändras när man gör detta. I en

uppföljning av de barn som varit placerade i barnbyn Skå konstaterades att människor att lita

på och tycka om uppfattades som ”bättre än behandling” (ibid.).
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Vidare refererar Levin också till Berglunds avhandling, som visar att behandling verkar

fungera bäst när den unge inte känner att det handlar om ”behandling” (Levin, 1998). Han

menar att om man ska acceptera en identitet som behandlad så måste man också acceptera en

bild av sig själv som ensam, oönskad och utnyttjad. T ex så var arbetsträningen för en flicka

något som byggde upp hennes självförtroende och kompetens. Även om arbetsträningen var en

del av behandlingen, uppfattades det inte som behandling av flickan, vilket gjorde att detta

kunde stärka hennes självförtroende. Att vara bra på något var centralt för de unga och utan

bekräftelse på detta var ungdomarna rädda att reduceras till ingenting.

I studien på Råby ungdomsshem visade det sig att en lärare i skolan eller skolsköterskan kunde

vara den mest betydelsefulla personen för några ungdomar (Levin, 1998). Vad gäller kontakten

mellan den unge och socialsekreteraren, har inte dessa kontakter fungerat särskilt bra överlag

på Råby. En av anledningarna till detta var att socialsekreterarna byttes ut flera gånger under

placeringstiden och på grund av detta kunde det vara svårt att upprätta någon kontinuerlig

relation. Ibland kunde det till och med vara så att den unge glömdes bort helt och reducerades

till en akt eller ett ärende.

Levin har i sin studie också fått fram att personalen var inriktad på handling, individuell

prestation och på framtidens möjligheter för ungdomarna (Levin, 1998). Ungdomarna däremot

upplevde inte att de dagliga aktiviteterna hade något samband med framtida mål, utan de levde

bara här och nu. De upplevde att deras omvärld bestod av människor som inte ville ha dem och

de kände att hela systemet var emot dem. De såg endast en framtid av nederlag och förluster.

När man på Råby frågade hur ungdomarna upplevde ”utskrivningen” från institutionen till eget

boende berättade många av ungdomarna om rädslan som är förknippad med flytten och

tomheten som blir efter institutionsvistelsen. ”Utskrivningen” upplevdes av ungdomarna med

kluvna känslor. Glädjen som de upplevde över att skrivas ut blandades med rädslan inför det

nya och normala liv som man förväntades klara av, mer eller mindre på egen hand (ibid.).

5. EMPIRI

5.1 Kort redovisning av det aktuella HVB-hemmet och intervjupersonerna

Det HVB-hemmet som vi har valt att genomföra våra intervjuer på ligger på en mindre ort i

södra Sverige. HVB-hemmet har funnits i mer än 20 år. För närvarande är det fem ungdomar

placerade där. Alla ungdomar på HVB-hemmet hade en svår problematik med sig när de kom
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dit och många av dem har varit placerade på andra ställen tidigare. Förutom de två

”fosterföräldrarna” som själva bor i samma hus som ungdomarna och i princip alltid finns

tillgängliga för dem, finns det ytterligare 6 anställda för att arbeta med ungdomarna. De

anställda bor dock inte på HVB-hemmet. Dessa anställda har olika tjänster, vilket medför att

några av dem arbetar heltid och andra arbetar mindre än heltid. Målgruppen på HVB-hemmet

är barn och ungdomar i åldrarna 11-20 år som t ex har relationsstörningar, psykosociala

störningar, kriminalitet, drogproblem och/eller skolproblem. Pedagogiken på HVB-hemmet

går ut på att bryta ett destruktivt beteende hos ungdomarna och ge dem kunskaper och

färdigheter som är nödvändiga för ett meningsfyllt liv. Individuella behandlingsplaner

upprättas för varje ungdom. Man lägger stor vikt vid skolarbete och utbildning. Under första

delen av behandlingen på HVB-hemmet vistas dock ungdomarna alltid i hemmet. Detta för

att de ska kunna knyta an till personerna på HVB-hemmet, för att man ska kunna hjälpa dem

att bearbeta grundläggande problem och för att ungdomarna på HVB-hemmet ska kunna ta

igen missad skolundervisning, innan de kommer till den ”vanliga” skolan. HVB-hemmets

verksamhet bygger på familjegemenskap men man försöker även där det går, att skapa stabila

relationer till ungdomarnas ursprungsfamilj. Enskild psykologkontakt och terapi erbjuds till

alla ungdomarna, där man försöker bearbeta ungdomarnas individuella psykiska och sociala

problem.

Här följer en mycket kort beskrivning av intervjupersonerna, med de fingerade namn som vi

kommer att använda oss av i resten av intervjuredovisningarna.

Ungdomarna:

Johan: Han är 16 år och har bott på HVB-hemmet i ca 1 ½ år.

Martin: Han är 14 år och har bott på HVB-hemmet i ca 5 år.

Petra: Hon är 16 år och har bott på HVB-hemmet i ca 10 år.

Sofia: Hon är 18 år och har bott på HVB-hemmet i ca 4 år.

Lisa: Hon är 19 år och flyttade till HVB-hemmet för första gången när hon var 16 år. Sedan

bodde hon hemma i ett halvår men blev sedan åter placerad på HVB-hemmet och har sedan

bott där sedan dess.
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Personalen:

Karin: Hon är en av ”fosterföräldrarna”, men nämns i intervjumaterialet även som en av

personalen. De övriga i personalen kallas i intervjumaterialet för Pia, Helena, Moa och

Peter.

5.2 Intervjuredovisning - ungdomar

5. 2. 1 Faktorer som har påverkat ungdomarna positivt

En faktor som ungdomarna upplever har påverkat dem positivt är just själva placeringen på

HVB-hemmet. Alla ungdomarna utom en uppger att de mår bättre nu jämfört med innan de

placerades på HVB-hemmet. En uppger att det inte är någon skillnad i hur han mår. Följande

faktorer tycker ungdomarna har påverkat dem på ett positivt sätt under HVB-hemsvistelsen.

Två av ungdomarna nämner just att de tycker att de under vistelsen där har fått hjälp att reda

upp sådant som de har varit med om tidigare. De här två ungdomarna uttrycker att de efter att

ha bearbetat det här har kunnat börja om på nytt i sina liv och att de idag kan leva mer

”normalt”. En tredje ungdom uttrycker att om hon inte hade blivit placerad här så tror hon

inte att hon skulle ha överlevt. Hon beskriver på liknande sätt att placeringen hjälpte henne så

att hon kunde börja öppna sig och börja prata om sig själv. Hon säger också att hon under den

här placeringen har fått helt nya möjligheter till skolgång som hon inte haft tidigare. En annan

av ungdomarna uttrycker också att han har fått det bättre i skolan då han tycker att han har

fått lättare att kontrollera sig själv där. En av ungdomarna nämner att Karin, en av

”fosterföräldrarna”, har hjälpt henne att må bättre under placeringen på HVB-hemmet, men

hon berättar inget närmre om hur. En annan av ungdomarna uttrycker att han har fått göra mer

saker som han inte gjort tidigare innan placeringen och detta upplever han har varit kul. På

följande sätt jämför en av ungdomarna skillnaden med tidigare placeringar och den här

placeringen och vad det har inneburit för henne:

”Det enda de liksom kan göra är att förvara en, men här är det liksom folk som slår näven i

bordet och säger: nu fan gör vi någonting åt det här liksom. De ser inte bara på och bara

väntar liksom.” (Lisa)

En annan faktor som kan ha haft en positiv inverkan på ungdomarna är att de får vara med

och bestämma i sin vardag. Detta upplever alla ungdomarna att de får göra, relativt mycket.

En av ungdomarna uttrycker att de kan ju inte alltid göra precis som de vill. Det finns ju vissa
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saker som man måste göra. Hon nämner t ex att de måste ju ta hand om hemmet och de djur

som finns där, precis som man gör i vilket annat hem som helst. Hon påpekar dock att de inte

bara gör ”måsten” utan att de även får bestämma roliga saker som de ska göra tillsammans.

Detta nämner även en annan av ungdomarna. En av ungdomarna säger att hon upplever att

personalen jobbar mycket för att ungdomarna alltid ska ha något att se fram emot i sin vardag.

En annan av ungdomarna upplever att de får vara med och bestämma mer själva, om saker

som rör deras liv, ju mer ansvar de visar att de kan ta. Hon säger att om det visar sig att man

inte klarar att ta det här ansvaret, så får man inte bestämma lika mycket om de här sakerna.

5. 2. 2 Ungdomarnas tankar om sig själva och sin problematik före och efter HVB-hems vistelsen

Tre av ungdomarna nämner att de inte tyckte så bra om sig själva när de kom till HVB-

hemmet. Två av dem uppger t ex att de kände sig värdelösa. En av ungdomarna beskriver mer

i detalj hur hon mådde innan hon placerades. Hon nämner t ex att hon var psykotisk när hon

placerades på HVB-hemmet för andra gången, efter ett kortare avbrott. Att hon var väldigt

självdestruktiv och skar sig själv och hon beskriver att hon kände sig som om hon vore död.

Fyra av ungdomarna tycker att de har börjat tänka mer positivt om sig själva under HVB-

hemsvistelsen. En av ungdomarna tycker inte att hans tankar om sig själv har ändrats så

mycket under placeringen. Av de ungdomar som upplever att de har fått mer positiva tankar

om sig själva nämner tre ungdomar att den hjälp som de har fått på HVB-hemmet med att

bearbeta sina problem har bidragit till detta. En av ungdomarna nämner det faktum att hon har

blivit respekterad på HVB-hemmet som en orsak till att hon har fått mer positiva tankar om

sig själv. Hon säger att hon pga detta har fått lättare att se möjligheterna i livet och inte bara

motgångarna.

Alla ungdomarna uppger att de numera vänder sig till någon av personalen för att få hjälp när

de har något problem eller om de tycker att något är jobbigt. Tre av ungdomarna säger att de

innan de placerades på HVB-hemmet höll problemen inom sig och att de inte berättade för

någon om dessa. En av ungdomarna uppger att han pratade med sin mamma om problemen

tidigare. En annan av ungdomarna säger att han blev mer utåtagerande förrut när han hade det

jobbigt. Han säger att han blev arg, slog sönder en massa saker och sa dumma saker till andra

då. Ytterligare en av ungdomarna säger att hon tidigare sa elaka saker till andra när hon

mådde dåligt men även att hon var självdestruktiv. Fyra av ungdomarna uppger att de tycker

att de nu har blivit bättre på att hantera de här jobbiga känslorna när de kommer, då de har
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blivit bättre på att berätta för personalen när de mår dåligt. En av ungdomarna uppger att han

även tidigare kunde prata om sina problem, men att han då gjorde det med sin mamma. En av

ungdomarna berättar på följande sätt om hur det går till när han berättar om vad han mår

dåligt över:

”Personalen märker ju på mig att det är någonting och då frågar de vad det är. Vad är det

med dig? Varför gör du så här? Så får man ju förklara att det är väl så att man har haft en

dålig dag i skolan, eller ja..., så får man förklara det. Vi brukar prata om det och då förstår

de.”  (Martin)

En faktor som kan ha bidragit till att ungdomarna har fått en mer positiv syn på sig själva kan

vara att de på HVB-hemmet och i skolan får bekräftelser på att de är bra på vissa saker. Alla

ungdomarna uppger att de får höra att de är bra på vissa saker av någon i personalen. Två

uppger dessutom att de får höra att de är bra på vissa saker av sina kompisar. En av

ungdomarna uppger även att han får beröm av sina lärare i skolan.

På frågan vad de tycker att de är bra på svarade ungdomarna bl a: att umgås med människor,

att samarbeta med andra, rida, mecka med maskiner, spela piano samt olika skolämnen som

de tycker är roliga och har lätt för. Alla ungdomar verkar ha ett intresse som de tycker att det

är roligt att hålla på med. De bästa egenskaperna hos sig själva tycker ungdomarna bl a är

följande. En pojke tycker att hans bästa egenskaper är att han är lättlärd och att han är

skämtsam. En tjej uppger att hennes bästa egenskaper är att hon är rätt glad av sig och att hon

inte är långsint av sig när det gäller konflikter.

5. 2. 3 Vilka relationer har varit viktiga för ungdomarnas positiva utveckling och varför

Två av ungdomarna nämner att deras mamma är och har varit en viktig person för dem. En av

dem beskriver det så här:

”Och sen mamma, det hon har gjort liksom. Hon har slagit mig och sådär, men hon har,

alltså hon har ju påverkat mig väldigt mycket. Jag är ju en del av henne varken jag vill eller

inte.” (Lisa)

Tre av ungdomarna nämner att ”fosterföräldrarna” är och har varit viktiga personer för dem.

Fyra av ungdomarna nämner även övrig personal på HVB-hemmet som viktiga för dem. Två
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av ungdomarna säger att den terapeut som de träffar på HVB-hemmet är en viktig person för

dem. Två av ungdomarna nämner att de kompisar som de har i skolan och som de träffar på

fritiden är viktiga för dem. En av ungdomarna nämner en av de andra ungdomarna som är

placerade på HVB-hemmet som en viktig person för honom.

När ungdomarna beskriver på vilket sätt som de här personerna har varit viktiga för dem

säger alla ungdomarna att det har varit viktigt för dem är att de har känt att det går att prata

med de här personerna. Två av ungdomarna uttrycker att personalen på HVB-hemmet har

betytt mycket för dem för att de alltid ställer upp och aldrig ger upp oavsett vad som händer.

De uttrycker det så här:

”Mina fosterföräldrar, de har ju aldrig gett upp. Men förut har alla människor omkring mig,

för det mesta alltid gett upp när det har varit något. /.../ De har alltid gett upp när det har

blivit som jobbigast, men mina fosterföräldrar har aldrig gjort det så det är det som är det

bästa med dem. Sen att de ställer upp alltid.” (Sofia)

”Alltså generellt sett är det väl alla här, om jag jämför med ställen där jag har bott tidigare,

så är människor mycket mer öppna här. Alltså de ger av sig själva /.../. Jag förstår ibland inte

hur de har..., var de får kraften ifrån. Och de tar med en hem och man får vara där och

liksom pröva deras vardag och de ställer alltid upp. Liksom om man har ställt till det riktigt

rejält så kan de sitta här i fyra dygn och de har vak, eller vad man nu ska säga, på en liksom

dygnet runt tills det har löst sig.” (Lisa)

En av ungdomarna uttrycker också att personalen på HVB-hemmet och hans kompisar har

varit viktiga för honom för att de har hjälpt honom att hitta på andra saker att göra när han har

varit arg eller har mått dåligt, så att han har blivit på bättre humör, t ex att de har åkt ut och

fiskat. Alla ungdomar upplever att det finns någon i personalen som de litar på och som de

känner att de kan prata med. Ungdomarna säger att det som gör att de litar på dessa personer

är att de är ärliga, att de står för vad de lovar, att de förstår dem och att de alltid tar sig tid

med dem.

Två av ungdomarna säger att de ser upp till någon i personalen. En av ungdomarna nämner att

han ibland ser upp till en av de andra ungdomarna som bor på HVB-hemmet. Han nämner

också att han ibland ser upp till några kompisar i klassen. Två av ungdomarna uppger att de
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ser upp till kändisar, som de skulle vilja vara lika. En av ungdomarna uppger att hon inte har

någon speciell person som hon ser upp till eller skulle vilja vara lik.

Alla ungdomarna upplever att kontakten med de andra ungdomarna som bor på HVB-hemmet

är övervägande positiv. Två av ungdomarna säger t o m att någon av de andra ungdomarna är

som syskon för dem. En av ungdomarna säger att han tycker att de har bra kontakt med

varandra när de hittar på saker tillsammans som t ex när de åker och badar. Ungdomarna är

dock eniga om att de även har viss negativ inverkan på varandra ibland. Tre av ungdomarna

säger att de ibland bråkar med varandra, men de tycker inte att det är så farligt och en av dem

säger att de bråkar precis som alla andra syskon gör. Två av ungdomarna säger att de särskilt i

början när de precis hade kommit till HVB-hemmet upplevde det som extra jobbigt när någon

annan av ungdomarna där mådde dåligt. De upplever dock att de kan hantera det bättre nu

även om de säger att de fortfarande kan bli påverkade till viss del när någon annan av

ungdomarna mår dåligt. Även en annan av ungdomarna säger att han kan bli negativt

påverkad när de andra ungdomarna mår dåligt. De andra två ungdomarna upplever inte att de

blir negativt påverkade av de andra ungdomarna.

5. 2. 4 Skolans och socialsekreterarnas betydelse

Fyra av ungdomarna säger att de har det bra i skolan. Den femte ungdomen har inte svarat på

frågan pga att den glömdes bort av intervjuaren. På vad som är bra i skolan svarade en att det

är bild, trä- och syslöjd som är bäst. En annan ungdom svarade att det är bra i skolan för att

man får jobba med saker som man har svårt med. En av ungdomarna uppger att hon trivs i

skolan och har kompisar där och att det är detta som är bra. En av ungdomarna uttrycker sig

så här om vad han upplever kan vara lite jobbigt i skolan:

” Jag har jättesvårt för matte. Jag blir så, jag stirrar upp mig jättemycket för jag är så här

pedant. Att när man skriver en sådan där rak linje i boken så måste den vara exakt för mig så

förra veckan så gjorde jag om den linjen sex gånger för att den inte blev rak. Och på bilden

så m åste jag när jag ritar en teckning som är jätteful.... Om jag tycker att den är ful så kastar

jag den för att jag inte blev nöjd med den. Så jag får göra om mina teckningar jättemånga

gånger.” (Martin)

På frågan om socialsekreterarnas engagemang svarade alla fem ungdomarna att de kommer

och besöker dem. Det är en som uppger att hennes socialsekreterare kommer ganska ofta.
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Hon säger att förut kom de en gång i månaden eller sådär men nu vet hon inte hur ofta de

kommer men hon säger att det är rätt ofta. Fyra av ungdomarna nämner att de tillsammans

med personalen brukar prata med socialsekreterarna när de kommer. Två av ungdomarna

uppger att de t ex brukar prata om vad som har varit bra och vad som har hänt sedan

socialsekreterarna var där sist. Det är en av ungdomarna som nämner att han brukar göra

något kul tillsammans med sina socialsekreterare som t ex att bowla. En annan ungdom

uppger att hon och en socialsekreterare var ute och red en gång. En tredje ungdom säger att

han och hans socialsekreterare har tänkt att de ska gå ut och äta någon gång som de andra

barnen gör. Detta för att få lite avkoppling istället för att bara prata. Av ungdomarna är det två

som uppger att de har bytt socialsekreterare några gånger. En ungdom uttrycker bl a följande

om socialsekreteraren:

” Och sen tar vi hjälp av henne, dels tar hon kontakt med mamma då, så att hon liksom

accepterar eller vad man ska säga. Mamma ringer hit och pratar också men

socialsekreteraren har ju den makten att hon kan säga: Nu får du inte komma hit mer. Om

någon härifrån säger det så kan det bli fel, så att mamma känner sig bortstött istället.” (Lisa)

5. 2. 5 Framtid

På frågan om ungdomarna visste hur länge till de skulle vara placerade på HVB-hemmet var

det bara en av ungdomarna som hade en bestämd uppfattning om hur länge till han skulle bo

där. Han sa att han trodde att han skulle bo där tills dess att han fyller 18 år. Tre av

ungdomarna sa att de ska bo på HVB-hemmet tills dess att de kan klara sig själva och tills de

har bearbetat det som de har varit med om så mycket som det behövs. Hur länge det kommer

att ta vet de inte riktigt men två av ungdomarna tror att det kommer att ta ca två eller tre år

till. En av ungdomarna uppger att hon inte vet hur länge hon ska bo kvar på HVB-hemmet.

En av ungdomarna uttrycker hur länge han tror att han ska bo kvar på HVB-hemmet på

följande sätt:

”Tills jag är kapabel nog till att flytta ut eller så. Tills de är färdiga med mig och tills de

tycker att han har blivit bättre och att vi kan nog släppa ut honom nu, till det vanliga livet

med jobb och familj och det.” (Martin)

Två av ungdomarna nämner att de skulle kunna tänka sig att flytta till någon större stad lite

längre ifrån HVB-hemmet när de flyttar därifrån. En av dem skulle vilja göra det för att han
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tycker att det händer lite mer saker i större städer och det tycker han är kul. Den andra av dem

säger att anledningen till att hon skulle vilja flytta till en större stad är för att hon vill läsa en

viss utbildning på högskolan. Annars säger hon att hon tycker att det är himla skönt att bo ute

på landet så det skulle hon också kunna tänka sig. Två av ungdomarna skulle vilja flytta till

mindre städer som ligger några mil från HVB-hemmet. En av ungdomarna uppger att hon

skulle vilja flytta till någon mindre ort som ligger i närheten av HVB-hemmet. Ingen av

ungdomarna uppger att de skulle vilja flytta tillbaka till den stad eller ort som de kommer

ifrån ursprungligen.

Alla ungdomarna önskar sig att deras liv i framtiden kommer bli alldeles normalt, som för

vem som helst. Två av ungdomarna uttrycker sina framtidsönskningar så här:

”Att jag mår bra. Och att det är lugnt just runt omkring mig, om man säger. Att det inte är så

mycket komplicerade saker, om man säger. Att det är normalt och att jag kan ta vara på mig

själv. Att inte folk ska behöva ta reda på mig och ta vara på mig och försörja mig. Att man

ska klara sig själv och så här. Det är väl det syftet som jag har i alla fall.” (Sofia)

”Att det är lugnt. Att jag är lugn. Att jag inte är dum och så. Att jag kan jobba normalt och

inte hitta på en massa dumma saker. Att det fungerar för mig så att jag får ett jobb och en

flickvän och att jag är snäll mot henne och så.” (Martin)

En av ungdomarna uppger att hon i framtiden vill bli veterinär och att hon sedan vill bo på

landet med en hund och några hästar. Hon uttrycker det så här:

” Jag tror att jag kommer sluta som en sur gammal kärring med kanske tio hästar på en liten

gård någonstans. Och förhoppningsvis så hittar jag någon kille som kan stå ut med mig

också.” (Lisa)

Hon säger också att hon på något sätt i framtiden skulle vilja hjälpa människor som har det

svårt på något sätt, kanske genom att vara kontaktperson eller stödfamilj. Hon tillägger att

hon tror att hon kan klara av det om hon kan hålla distansen till sina egna problem och har

bearbetat dem färdigt.
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En annan av ungdomarna uppger att han i framtiden skulle vilja köra lastbil eller jobba som

bilmekaniker. Den sista av ungdomarna uppger att hennes framtidsdröm är att bo i ett stort

hus med ett stall och gärna en pool. Hon tror att hon skulle kunna uppnå den här

framtidsdrömmen, om hon bara får råd. Ytterligare tre av ungdomarna uppger att deras dröm

är att kunna bo i hus någonstans. Alla inser dock att de inte kommer att uppnå det här målet

med en gång, utan att de kommer få spara ett tag innan dess och att de troligen kommer att bo

i lägenhet till att börja med.

En av ungdomarna har ytterligare en dröm om vad han önskar ska ske i framtiden. Han skulle

gärna vilja bli fotbollsproffs utomlands och tjäna mycket pengar. Han inser dock att chansen

för att detta ska ske inte är så jättestor men han tror att om man lägger ner jättemycket tid på

det så kanske det går. Alla ungdomarna tror att de kommer att kunna nå sina mål med t ex

utbildning, jobb, lägenhet/hus och skaffa sig en pojk- eller flickvän och eventuellt bilda familj

så småningom.

5.3 Intervjuredovisning - personal

5. 3. 1 Faktorer som har påverkat ungdomarna positivt

Alla i personalen ansåg att vistelsen på HVB-hemmet har hjälpt ungdomarna att må bättre än

innan. Tre av personalen påpekar dock att ungdomarna oftast inte börjar må bättre med en

gång när de kommer dit, utan att de i början av sin vistelse på HVB-hemmet nästan alltid mår

sämre en period. Som en av personalen uttrycker det:

”Ibland när de ska jobba med det som gör att de kommer hit och mår dåligt, så är det ju

jättejobbigt och då vill de ju gärna slippa oss, eller ge sig av, eller förgöra oss eller vad det

nu är som man försöker med på olika sätt. /…/ innan de är färdiga att lämna oss så tror jag

att de, att de mår bättre.” (Karin)

De faktorer som personalen tror har bidragit till att ungdomarna mår bättre efter att de har

placerats på HVB-hemmet är följande. Fyra av personalen tror att det har varit viktigt för

ungdomarna att de har kommit bort från den destruktiva miljö som de levde i innan. I och

med placeringen på HVB-hemmet anser de att ungdomarna idag lever i ett helt annat socialt

sammanhang än tidigare. Tre av personalen uttrycker att de tror att ungdomarna känner en

trygghet på HVB-hemmet som har varit viktig för dem. En av personalen säger att det har
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varit viktigt för ungdomarna att de på HVB-hemmet har blivit omtyckta för den de är. Tre av

personalen upplever att ungdomarna känner att det finns personer på HVB-hemmet som alltid

är där och som inte sviker dem, oavsett vad som händer. Detta upplever de att ungdomarna

inte har fått vara med om så många gånger tidigare i sina liv. En av personalen uttrycker

särskilt att den här tryggheten som ungdomarna känner har bidragit till att de har vågat berätta

om svåra händelser som de har varit med om, så att de har kunnat bearbeta dessa och få

upprättelse i sina liv. Hon säger att då de har kunnat bearbeta de här sakerna i sina liv så kan

de idag hantera sina utbrott eller ångestar på ett annat sätt. En annan viktig faktor som tre av

personalen tar upp är att HVB-hemsplaceringen har bidragit till att alla ungdomarna kan

komma ut i det vardagliga livet bl a genom att de går i skolan, vilket alla inte har gjort eller

har kunnat göra innan. En av de här tre uttrycker mötet med det vardagliga livet så här:

”Och sen att det inte är sådär institutionsinriktat heller, utan att det finns hela tiden vanliga

människor. Eller andra människor som finns ute i samhället som de möter varje dag, så att

det inte blir en egen liten värld.” (Helena)

Ytterligare en faktor som kan ha haft en positiv inverkan på ungdomarna är att de får vara

med och bestämma i sin vardag. Alla i personalen tror att ungdomarna känner att de får vara

med och bestämma rätt så mycket. Tre av personalen säger dock att ungdomarna inte kan

vara med och bestämma allt. Som exempel nämner en av personalen att ungdomarna måste ju

gå i skolan även om de inte vill det. En annan av personalen uttrycker det så här:

”Alltså jag kan tycka att på vissa sätt hade det varit bättre om de var med och bestämde lite

mer och å andra sidan så är frågan var man ska sätta gränsen. För när de kommer hit så har

de inga som helst regler, inga ramar att luta sig mot. Då måste ramar sättas, och då kan man

inte ha en ram som rör på sig hela tiden, utan då får man ha en fast ram /…/. När ska man

börja rucka på dessa ramar då? Efter ett år? Eller när man har blivit snäll, eller alltså så där

va?” (Pia)

Två av personalen nämner att ungdomarna får vara med och bestämma vilka ”roliga saker” de

ska göra, t ex som att spela lasergame eller köra go cart.
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5. 3. 2 Ungdomarnas tankar om sig själva och sin problematik före och efter HVB-hems vistelsen

Alla i personalen tror att ungdomarnas tankar om sig själva har ändrats till det bättre under

HVB-hemsvistelsen. En av personalen uttrycker att hon tror att ungdomarna idag känner sig

mer som vilken vanlig tonåring som helst. En annan uttrycker det på följande sätt:

”De tror nog mer positiva saker om sig själva. När de har gått igenom allting som de har

varit med om, så blir de på något sätt mer individ själva och vågar tänka annorlunda om sig

själva faktiskt.” (Helena)

När ungdomarna har några problem upplever alla i personalen att alla ungdomarna tillslut kan

berätta för dem om vad som gör att de mår dåligt. Alla i personalen är eniga om att alla

ungdomarna gör på olika sätt, innan de kan komma och berätta om sina problem. Personalen

nämner att vissa av ungdomarna idag själva kan komma och säga till dem när de behöver

prata om något. De säger också att några av ungdomarna kan behöva lite hjälp av dem för att

kunna berätta. Dessa ungdomar kan behöva att någon av personalen frågar dem vad det

egentligen beror på att de beter sig på det här sättet, innan de kan tala om vad det är.

Personalen nämner också att för vissa av ungdomarna kan det behövas ett stort bråk innan de

tillslut kan berätta.

Alla i personalen uppger att de tycker att alla ungdomarna har blivit bättre på att hantera

sådana här situationer när de mår dåligt om man jämför med hur det var innan. Personalen

säger dock att det skiljer sig något mellan ungdomarna i hur mycket de har kunnat ändra på

sina tidigare beteenden. Personalen uppger bl a att ungdomarna hanterade dessa situationer på

följande sätt innan de kom till HVB-hemmet. Två av ungdomarna ropade på hjälp genom

självdestruktiva handlingar som t ex självmordsförsök och att skära i sig själva. Två av

ungdomarna hanterade det med våld och ilska och en av ungdomarna hanterade det genom att

stänga av omvärlden och gå in i sig själv. Alla i personalen menar att dessa tidigare beteenden

har minskat hos alla ungdomarna under HVB-hemsvistelsen. En av personalen nämner att de

här ungdomarna har ju inte varit vana att be vuxna om hjälp tidigare, utan det är något som

har kommit med tiden på HVB-hemmet då ungdomarna har lärt sig att lita mer på vuxna.

En annan faktor som kan ha bidragit till att ungdomarna tänker mer positivt om sig själva nu

kan vara att de får bekräftelse av personalen på HVB-hemmet för sådant som de är duktiga

på. Alla i personalen säger att de brukar tala om för ungdomarna när de tycker att de gör



37

något bra. En av personalen nämner dock att när ungdomarna har varit lite längre tid på HVB-

hemmet och de blir allt mer självgående, är det lätt att man glömmer att tala om för dem att

de är duktiga. Hon nämner också att olika ungdomar kan ta beröm på olika sätt, beroende på

hur långt de har kommit i sin utveckling. Hon nämner att för vissa av ungdomarna kan det

vara svårt att acceptera att de faktiskt är bra på något. Angående om ungdomarna har några

speciella intressen som de är duktiga på, nämner en av personalen att det just är dessa som de

försöker hjälpa ungdomarna att hitta när allting känns totalt kass då de kommer till HVB-

hemmet.

Alla i personalen upplever att alla ungdomarna har något intresse som de är duktiga på, även

om två nämner att några av ungdomarna har svårt för att hålla fast vid något särskilt intresse

vilket medför att de ibland hoppar från det ena till det andra. Alla i personalen har ungefär

samma uppfattning om vad respektive ungdom är intresserad av och de nämner exempelvis

att de är intresserade av följande saker: att rida och ta hand om hästarna och andra djur,

mecka med bilar och mopeder, spela fotboll eller innebandy, läsa och engagera sig i

skolarbete, laga mat och baka, rita och att göra saker i träslöjd. En av personalen nämner t ex

att en av ungdomarna en dag bestämde sig för att hon skulle göra kroppkakor till alla på

HVB-hemmet. Hon berättar att det var ingen som trodde att hon skulle klara av det men till

allas förvåning gjorde hon det.

Alla i personalen kan komma på någon positiv egenskap om var och en av ungdomarna och

personalen har ungefär samma uppfattning om vilka som är respektive ungdoms bästa

egenskaper. De egenskaper som personalen uppskattar hos ungdomarna är exempelvis

följande: att de är omtänksamma och inte bara tänker på sig själva, att vissa av ungdomarna är

smarta, att de är humoristiska och glada, att de är sociala, att de är envisa och har kämparglöd,

att de kan reflektera över saker och ting samt att de är duktiga på att göra upp med varandra

när de har bråkat.

5. 3. 3 Vilka relationer har varit viktiga för ungdomarnas positiva utveckling och varför

Tre av personalen tror att ungdomarnas syskon har betytt mycket för dem både innan och

under HVB-hems placeringen. En av dem säger dock att det ibland förekommer en del

konflikter mellan de placerade och deras syskon, men på det stora hela tror hon ändå att de är

viktiga för varandra. Fyra av personalen säger att för några av ungdomarna har deras

mammor spelat en stor roll. Personalen nämner både att de kan ha påverkat de här
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ungdomarna positivt och negativt. Med detta menar de att mammorna kanske inte alltid har

behandlat ungdomarna på ett bra sätt men att de ändå kan vara en viktig person i deras liv.

Tre av personalen tror att ”fosterföräldrarna” har betytt mycket för vissa av ungdomarna och

två av dem säger att dessa har blivit som föräldrafigurer för några av ungdomarna. En av

”fosterföräldrarna” uttrycker sig på följande sätt angående en av flickorna:

”Hon var jätteliten när hon kom hit och hon har ju definitivt lämnat sin förra familj och

knutit an till denna familjen. Vi har blivit hennes familj, kan man säga. Eller jag har i alla fall

blivit hennes mamma.” (Karin)

Fyra av personalen nämner att de tror att personalen på HVB-hemmet är viktiga personer för

vissa av ungdomarna. Anledningen till att de tror att de är viktiga är för att de alltid finns där

för ungdomarna och för att de aldrig har gett upp hoppet om dem. Två av dem nämner t ex att

det är viktigt att de i personalen vågar ta konflikter och ibland även fysiska ”fighter” med

ungdomarna. De tror att det är viktigt att ungdomarna märker att de får stanna kvar på HVB-

hemmet trots dessa konflikter.

Två av personalen nämner att ungdomar som tidigare själva har varit placerade på HVB-

hemmet är viktiga för vissa av ungdomarna. De menar att det är viktigt att ungdomarna ser att

man kan komma tillbaka till HVB-hemmet även efter att placeringen har upphört och att

kontakten kan bestå. Dessa två nämner också att vissa socialsekreterare som har funnits med i

ungdomarnas liv en längre tid har varit viktiga för några av ungdomarna. De menar att det har

varit viktigt för ungdomarna att socialsekreterarna inte har gett upp och att de har erbjudit

ungdomarna en kontinuitet i relationen. En av personalen säger också att hon tror att vissa

lärare i skolan har varit viktiga för ungdomarna för att de inte har gett upp.

Angående relationen mellan ungdomarna på HVB-hemmet säger tre av personalen att de

tycker att ungdomarna lever ihop ungefär som syskon. De säger även att det ibland uppstår

konflikter mellan ungdomarna men de påpekar också att det gör det ju även mellan ”vanliga”

syskon. Två av dem säger att ungdomarna för det mesta vet var de har varandra och att de

därför oftast finner varandra igen efter konflikter. De två andra i personalen uttrycker detta på

liknande sätt, med enda skillnaden att de inte nämner ungdomarnas kontakt som syskonlik.

Alla i personalen tycker att ungdomarna påverkar varandra både positivt och negativt. De

menar att ungdomarna kan påverka varandra på ett negativt sätt när de mår dåligt, då detta
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kan få de andra att också må dåligt. En annan sak de nämner som också kan vara negativt är

att ungdomarna ibland när de mår dåligt kan hålla hemligheter mellan varandra som de inte

talar om för personalen och att de på det här sättet drar med sig varandra i olika konflikter.

Alla i personalen säger också att ungdomarna ibland kan påverka varandra positivt genom att

de försöker stötta varandra så gott det går när någon mår dåligt. En av dem beskriver

ungdomarnas positiva påverkan på varandra på följande sätt:

”När den ena har gått igenom någonting och liksom kommit ett steg vidare så kan den ju

vara positiv för den som har det framför sig. Man kan se om de redde ut det, eller den gjorde

så och så och jag fixar det också på något sätt.”  (Karin)

5. 3. 4 Skolans och socialsekreterarnas betydelse

Alla i personalen tycker att ungdomarna verkar ha det bra i skolan. Fyra av personalen

nämner att två av ungdomarna har varsin elevassistent som hjälper och stöttar dem i skolan.

Det är tre av dessa fyra som nämner att de tycker att elevassistenterna är bra för de här två

ungdomarna. En uppger dock att hon hade önskat mer kunskap hos den ena elevassistenten

vad gäller den ungdomen som han stöttar. Alla i personalen tycker överlag att ungdomarna får

den hjälp som de behöver i skolan. En i personalen uttrycker följande om skolans betydelse

för ungdomarna:

” Och /…/ de är där som vem som helst skulle jag vilja påstå. Och de har kamrater.”  (Karin)

När vi frågade personalen om ungdomarnas socialsekreterare brukar hälsa på framkom

följande. Alla i personalen svarade att ungdomarnas socialsekreterare brukar komma dit. Två

i personalen sa dock att de kommer olika ofta och en av dessa nämner att engagemanget

varierar mellan de olika socialsekreterarna. En annan i personalen uppger att de har skrivit i

kontraktet att socialsekreterarna ska komma till HVB-hemmet och hälsa på ungdomen

varannan månad. Alla i personalen uppger att de brukar ha en pratstund tillsammans först när

en socialsekreterare kommer. Fyra i personalen säger att socialsekreteraren och ungdomen

oftast efter pratstunden brukar hitta på något roligt tillsammans som t ex att gå på bio. Det är

två som nämner att det särskilt är en socialsekreterare som alltid brukar hitta på något roligt

med ungdomen. Vad gäller kontinuiteten mellan socialsekreterarna och ungdomarna så

nämner två av personalen att det har förekommit byten av socialsekreterare hos några av
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ungdomarna. En i personalen nämner följande om vikten av att socialsekreterarna kommer

regelbundet:

”Och det har vi stått på oss om, för vi tycker det att det är viktigt att de kommer och är med

barnen och inte bara kommer när det är kris eller problem eller så.”  (Karin)

5. 3. 5 Framtid

Så här beskriver en av ”fosterföräldrarna” ungdomarnas situation:

”Det här är /…/ en grupp ungdomar, som har haft det fruktansvärt svårt och att de ska uppnå

sina önskningar är ju ungefär lika mycket som att simma över Atlanten skulle jag misstänka,

med alla problem i livet som de har haft. Alltså att det är svårt. De har jättemycket med sig.

Mycket destruktiva mallar och dysfunktionella scheman inom sig. De har varit med om

mycket, mer än vad man faktiskt kan sätta ord på. De är uppväxta i totalt destruktiva miljöer,

har varit med om jättemycket övergrepp och har haft svårt att knyta an. Nej, det har inte

funnits några trygga personer alls egentligen, hos något av de här barnen som vi har här nu.

Så det är ett tufft jobb för dem att överhuvudtaget ha framtidsplaner tänker jag och att önska

sig saker och att sen förverkliga det. /…/ Man skulle kanske ändå kunna säga att det kan vara

möjligt, om man blir förstådd på rätt sätt och får rätt hjälp. Men ibland är det faktiskt en

kamp på liv och död för de här ungarna.” (Karin)

Alla i personalen tror att alla ungdomarna önskar sig ett ganska normalt liv i framtiden, med

t ex utbildning, arbete, eget boende och familj. Två av personalen nämner att de tror att

ungdomarna har en önskan om att kunna klara sig själva även i stunder då de mår dåligt. En

av dem säger att ungdomarna alltid kommer ha saker med sig i sin ryggsäck men hon tror att

när de har fått hjälp att bearbeta det som de har varit med om, har de ändå en möjlighet att

kunna få ett någorlunda tryggt liv. Två av personalen nämner på liknande sätt att de tror att

ungdomarna önskar att de i framtiden ska kunna leva utan press från sitt förflutna. En av dem

uttrycker det så här:

”Jag tror att hon vill känna sig fri från sina förövare. Det tror jag är väldigt viktigt. /.../ Jag

tror att hon vill kunna leva ett normalt liv, där hon inte behöver vända sig om för att se om

det är någon som kommer och vill henne illa.” (Pia)
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Två av personalen nämner speciellt vart de tror att en av ungdomarna vill flytta. Då de tycker

att hon har knutit an särskilt mycket till ”fosterföräldrarna”, tror de egentligen inte att hon vill

flytta särskilt långt bort ifrån dem överhuvudtaget. Om en av de andra ungdomarna nämner en

av personalen att hon tror att han i framtiden vill flytta tillbaks till den stad som han kommer

ifrån. En av de andra i personalen säger att hon tror att en av de andra ungdomarna vill bo

någonstans på landet då hon vill bo någonstans där det är litet och överblickbart. Angående

vart de andra ungdomarna vill flytta är det ingen av personalen som uppger någon särskild

plats.

Fyra av personalen säger att de tror att de flesta av ungdomarna önskar att de får en yrkesroll i

framtiden på ett eller annat sätt. Fyra av personalen säger att de tror att en av ungdomarna vill

läsa vidare på högskolan. Tre av dem säger att de tror att de andra ungdomarna är nöjda om

de kan få ett jobb som inte kräver högskoleutbildning. Den fjärde säger att hon tror att alla

ungdomarna på något sätt vill läsa så att de får en yrkesroll. Personalen nämner t ex att de tror

att en av ungdomarna vill bli veterinär, att en vill bli lastbilschaufför och att en vill jobba i

någon affär eller inom äldreomsorgen.

Tre av personalen nämner att de tror att några av ungdomarna kommer vilja bilda familj och

skaffa barn i framtiden. En av personalen säger dock om en av ungdomarna att hon inte tror

att hon i nuläget vill skaffa familj, då familjen är ett väldigt jobbigt kapitel för henne just nu.

Hon menar dock att om ett tag kan hon ha ändrat sig om detta. Om en av ungdomarna nämner

två av personalen att de tror att han mycket väl kan bli en gift familjefar med tre barn i

framtiden.

Alla i personalen tror att de flesta av ungdomarna har några tankar om vad de vill göra i

framtiden. Tre av personalen känner sig dock osäkra på vad en av ungdomarna vill göra i sitt

liv. De nämner att han nog gärna skulle vilja bli fotbollsproffs men de tror egentligen inte att

han har tänkt speciellt mycket på framtiden ännu.

På frågan om de tror att det är möjligt för ungdomarna att uppnå de här önskningarna svarade

fyra av personalen att de tror att de flesta av ungdomarna kommer klara det. Angående två av

ungdomarna uttrycker de dock en viss osäkerhet. En av de ungdomar som de känner sig

osäkra kring är den pojke som de inte tror har några särskilda framtidstankar ännu. En av

personalen uttrycker sig så här om sin osäkerhet kring en av de här två ungdomarna:
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”Alltså hittar hon något som passar henne perfekt, som handen i handsken, då skulle hon

också klara av det. Men det måste vara någonting som passar precis. Inte för jobbigt och inte

för tråkigt.”  (Moa)

Två av personalen nämner att de tror att ungdomarna kommer klara sig under förutsättning att

de stannar kvar på HVB-hemmet och bearbetar sina svårigheter och inte flyttar innan det är

klart. En av personalen känner sig säkrast på att några av ungdomarna kommer klara att nå

sina drömmar då hon menar att de har den fördelen att de är smarta. En av personalen tycker

att det är svårt att uttala sig om ifall ungdomarna kommer klara att uppnå någon av sina

önskningar. Hon säger att hon tror nog att de kommer att klara det men säger samtidigt att

man kan ju aldrig veta helt säkert hur det kommer att gå för dem.

6. ANALYS

Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka och jämföra upplevelser hos ungdomar

och personal på ett HVB-hem när det gäller hur ungdomarnas syn på sig själva och på sin

framtid har ändrats under deras vistelse där. Upplägget i vår analys kommer vara att vi utgår

ifrån våra frågeställningar och försöker besvara dessa utifrån de svar som vi har fått fram i vår

undersökning, samtidigt som vi här kommer dra paralleller till tidigare forskning och de

teoretiska utgångspunkterna som vi har valt.

Vilka faktorer i ungdomarnas liv upplever de har bidragit till en positiv utveckling för

dem? Vad tänker personalen om detta?

En av de faktorer som vi uppfattar har bidragit till ungdomarnas positiva utveckling är att de

under HVB-hemsvistelsen har fått fler skyddsfaktorer runt omkring sig. Ungdomarna har

även haft med sig vissa skyddande egenskaper i sig själva och dessa har de också fått hjälp att

stärka under vistelsen på HVB-hemmet. Vi anser att ungdomarna tidigare har utsatts för flera

riskfaktorer under sin uppväxt, t ex så har alla ungdomarna utsatts för bristande omvårdnad

av sina föräldrar. Även att ungdomarna har placerats utanför sina ursprungliga hem kan ses

som en riskfaktor i sig, trots att de inte hade det bra tidigare. Howe (1995) menar dock att det

kan vara en skyddsfaktor att avlägsna barnet från deras ogynnsamma hemmiljö och placera

dem utanför hemmet.



43

I teoriavsnittet beskriver vi olika faktorer som kan verka skyddande för barn och ungdomar.

Vi anser att vi i vår undersökning har funnit flera av dessa hos och runt omkring ungdomarna

på HVB-hemmet. Här följer några exempel på skyddsfaktorer som vi har funnit:

Ungdomarna har under HVB-hemsvistelsen uppmuntrats till att utveckla något intresse, vilket

alla ungdomarna också har gjort. För dessa intressen och hobbies får ungdomarna också

positivt erkännande och beröm av personalen på HVB-hemmet. Andra skyddsfaktorer i

ungdomarnas omgivning som vi tycker att vi har funnit exempel på är att de på HVB-hemmet

har fått hjälp med olika beteendeproblem samt att de nu har någon vuxen som stöttar dem och

att några av ungdomarna t o m har funnit nya förebilder i dessa personer. Exempel på

skyddande faktorer i form av egenskaper som vi har funnit bland ungdomarna är att de är

sociala, att de har ett sinne för humor, att några är intelligenta och att de har en förmåga att

reflektera över sig själva och sin omgivning. Dessa skyddsfaktorer som har utvecklats och

stärkts hos och runt omkring ungdomarna under HVB-hemsvistelsen uppfattar vi har bidragit

till att kompensera de riskfaktorer som ungdomarna har varit utsatta för tidigare. Detta anser

vi också har hjälpt dem att utvecklas i en mer positiv riktning jämfört med hur det kunde ha

varit om de fortfarande hade befunnit sig i sin ursprungliga hemmiljö.

En annan studie som bekräftar att skyddsfaktorer kan hjälpa en person till ett bättre liv trots

att de växer upp med många olika riskfaktorer, är den som genomfördes på Hawaiiön Kauai

(Werner & Smith, 2003). Den studien har i sin undersökningsgrupp funnit ungefär samma

skyddande faktorer som vi har beskrivit i den teoretiska utgångspunkten om risk- och

skyddsfaktorer och som vi har funnit i vår undersökning. I Kauaistudien har det t ex visat sig

att om den unge har ett lättsamt temperament, en förmåga att se framåt och om de får positiva

förebilder så kan det ha en skyddande effekt.

Enligt Havik (1998) är det viktigt att man under en HVB-hemsplacering av ungdomar inte

bara fokuserar på att bearbeta den unges problem, utan även på faktorer som ökar den unges

förmåga att bemästra sin situation. För att stärka någons bemästrandeförmåga är det viktigt att

man främst stärker två områden - personens samhörighetskänsla med andra samt deras egen

kompetens. Vi anser att personalen på HVB-hemmet hjälper ungdomarna att få en bättre

bemästrandeförmåga genom att stärka de här två områdena. I vår undersökning har vi fått

fram att personalen ökar ungdomarnas samhörighetskänsla, t ex genom att de där lever som

en familj med personer som de känner att de kan lita på. Ungdomarnas kompetens försöker de
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på HVB-hemmet öka genom att ungdomarna får prova på nya saker och att de efter hand får

ta alltmer eget ansvar i takt med att de klarar av det.

I undersökningen nämner ungdomarna vissa faktorer som de anser har fått dem att må bättre,

bl a att de har blivit placerade på just det här HVB-hemmet. Alla ungdomar utom en upplever

att HVB-hemsvistelsen har fått dem att må bättre. Den som inte upplever att han mår bättre

nu, säger att han mår lika bra nu som tidigare. Det som ungdomarna upplever har hjälpt dem

under HVB-hemsvistelsen är bl a att de har fått bearbeta det som de har varit med om samt att

de upplever att placeringen på HVB-hemmet är mer än bara förvaring, då personalen där

verkligen tar tag i problemen. Några av ungdomarna upplever även att det är bra att de på

HVB-hemmet har fått möjligheter till bättre skolgång. Ungdomarna uppger också att det är

bra att de får vara med och bestämma om saker och ting i sin vardag. Detta anser vi har

bidragit ytterligare till deras positiva utveckling. Att ungdomarna känner att de kan vara med

och påverka saker i sitt liv, kan också uttryckas som att de har en inre ”locus of control”.

Enligt den teoretiska utgångspunkten med risk- och skyddsfaktorer, kan det ses som en

skyddande faktor om ungdomar känner att de har en inre ”locus of control”. Även i studien

som har genomförts på Hawaiiön Kauai (Werner & Smith, 2003) tar de upp att detta har visat

sig vara en skyddande faktor, speciellt för flickor.

Även personalen upplever att ungdomarnas placering på HVB-hemmet har fått dem att må

bättre. Liksom ungdomarna, tar personalen upp att det har varit viktigt för ungdomarnas

positiva utveckling att de har fått hjälp med att bearbeta svåra händelser som de har varit med

om tidigare. Personalen nämner att ungdomarna har kunnat berätta om det här då de har känt

en trygghet på HVB-hemmet. En annan faktor som har bidragit till ungdomarnas positiva

utveckling tror personalen är att ungdomarna har kommit bort från den destruktiva miljö som

de levde i innan och att de idag lever i ett helt annat socialt sammanhang, i en uppväxtmiljö

som kan anses som mer ”normal”. Även Sallnäs (2003) påpekar i sin studie att det under en

HVB-hemsplacering är viktigt att barnen får lära sig att leva som alla andra med de

vardagliga rutiner som bör finnas i en familj.

Både ungdomarna och personalen nämner att det har varit viktigt att ungdomarna idag kan gå

i skolan. Tidigare har alla ungdomarna haft problem med sin skolgång, då de inte har mått

bra. På HVB-hemmet har de fått en ny chans att ta igen sådant som de har missat innan de har

börjat i ”den vanliga skolan”, genom att de har fått undervisning på HVB-hemmet till en
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början. Både ungdomarna och personalen säger att ungdomarna har det bra i skolan, att de

trivs och att de presterar bra. Både ungdomarna och personalen upplever att ungdomarna får

den hjälp som de behöver i skolan och kommunikationen mellan skolan och HVB-hemmet

tycks fungera bra.

Även kommunikationen mellan ungdomarnas socialsekreterare, HVB-hemmet och

ungdomarna tycks fungera bra. Vi uppfattar att alla socialsekreterarna besöker ungdomarna

regelbundet. Personalen uttrycker att det för vissa av ungdomarna har förekommit byten av

socialsekreterare. De menar dock att det är viktigt för ungdomarna att det finns en kontinuitet

i relationen mellan socialsekreterare och ungdom. Levin (1998) påpekar också i sin studie att

det är viktigt för ungdomarna att det finns en kontinuerlig relation mellan dem och

socialsekreterarna. Om man tänker på skolan och socialsekreterarna och deras samarbete med

HVB-hemmet utifrån utvecklingsekologins nivåer så befinner sig skolan och

socialsekreterarna på exonivån, medan HVB-hemmet är ett av ungdomarnas mikrosystem.

Ungdomarna påverkas indirekt av dessa sociala institutioner på exonivån. Det är också viktigt

för ungdomarna att samarbetet mellan mikronivån och exonivån fungerar bra för att de ska

kunna utvecklas positivt. Vi upplever att vår undersökning visar på att denna kommunikation

mellan nivåerna fungerar bra.

Upplever ungdomarna att de relationer som de har byggt upp under vistelsen på HVB-

hemmet har påverkat deras utveckling och i så fall hur? Vad tänker personalen om detta?

En annan faktor som vi utifrån intervjuerna tolkar har varit viktig för ungdomarnas positiva

utveckling är de relationer som ungdomarna har byggt upp under HVB-hemsvistelsen.

”Fosterföräldrarna” och övrig personal nämndes av nästan alla ungdomarna som en av de fem

personer som har betytt mest för dem i deras liv. Två av ungdomarna nämner t o m att de ser

upp till någon i personalen. För några av ungdomarna verkar ”fosterföräldrarna” ha blivit

deras nya föräldrarfigurer. Det ungdomarna tycker har varit bra med de vuxna personer som

de har runt omkring sig på HVB-hemmet är att de alltid ställer upp för dem, att de aldrig ger

upp, att de är ärliga och trygga och att de alltid tar sig tid med dem. Detta tycks ha betytt

mycket för ungdomarna. Relationerna mellan ungdomarna på HVB-hemmet verkar överlag

vara bra och några av ungdomarna nämner t o m att de lever ihop som syskon. De nämner

också att de kan ha en viss negativ inverkan på varandra när de mår dåligt. Två av

ungdomarna nämner att deras mammor är och har varit viktiga personer för dem, både innan

och under HVB-hemsvistelsen.
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Tre av personalen nämner att de tror att ”fosterföräldrarna” har varit viktiga personer för

ungdomarna. Personalen nämner särskilt två av ungdomarna som de tror att

”fosterföräldrarna” har betytt extra mycket för; de har blivit som nya föräldrarfigurer för dem

och en av de här ungdomarna har knutit an till dem. De flesta av personalen nämner också att

de tror att den övriga personalen har varit viktiga för ungdomarna, främst för att de orkar stå

kvar trots konflikter och för att de aldrig ger upp. Detta stämmer överens med vad

ungdomarna själva har uppgett. Några av personalen säger liksom ungdomarna att de tycker

att ungdomarna lever ihop som syskon. Alla i personalen är eniga om att ungdomarna kan

påverka varandra både positivt och negativt men så länge ungdomarna mår bra säger

personalen att de ändå tycker att de är övervägande bra för varandra. Detta stämmer också

överens med vad ungdomarna själva har uppgett.

Även om vi i den här undersökningen inte har valt att fokusera så mycket på ungdomarnas

bakgrund, antar vi ändå att ungdomarna har fått en otrygg anknytning till sina föräldrar med

tanke på den svåra uppväxt som de har haft. Som Havik (1998) uttrycker det tenderar barn

som har haft en barndom som har präglats av ignorerande, avvisande och invaderande att

utveckla en otrygg anknytning till sina föräldrar. Trots detta tycker vi att vår studie visar på

att en av ungdomarna ändå har kunnat knyta an till ”fosterföräldrarna” på ett bra sätt, som gör

att hon idag känner sig trygg. Kanske kan detta bero på att hon placerades på HVB-hemmet

då hon bara var ca 6 år gammal? Även för en av de andra ungdomarna visade det sig att

”fosterföräldrarna” har betytt särskilt mycket, då hon verkar se dem som sina nya

föräldrarfigurer. Vi tycker oss också kunna se att ”fosterföräldrarna” har betytt något bra för

de andra ungdomarna, då de har erbjudit dem något slags föräldrarsubstitut i den situation

som de befinner sig i, som ändå ger dem trygghet.

Cederströms studie (1991) visar ju dock på att alla barn och ungdomar inte kan relatera till

sina ”fosterföräldrar” på ett bra sätt under en placering, då de förhållningssätt som deras

föräldrar tidigare har bemött dem med sitter så djupt rotade i dem. Alla ungdomarna som vi

har intervjuat har haft en svår uppväxt men vi tycker ändå att vår undersökning visar på att de

har kunnat relatera till de vuxna och de andra ungdomarna på HVB-hemmet på ett för dem

gynnsamt sätt. Om man ser det utifrån Cederströms resultat kan man ju anta att dessa

ungdomar tidigare har blivit bemötta på ett sådant sätt att de ändå har haft möjlighet att

relatera till dem på HVB-hemmet på ett bra sätt.
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Mammor och i vissa fall syskon har varit viktiga personer för några av ungdomarna. Detta

säger både ungdomarna och några av personalen. I vår korta bekrivning av HVB-hemmet tar

vi upp att en av HVB-hemmets målsättningar är att arbeta med att skapa stabila relationer till

ungdomarnas ursprungsfamilj, om det är möjligt. Kanske hjälper detta några av ungdomarna

så att deras ursprungsfamiljer även i framtiden kan vara viktiga i deras liv, trots de svårigheter

som de har haft under den unges uppväxt. Kanske kan denna hjälp få deras relation till

varandra att bli bättre. I Kauaistudien (Werner & Smith, 2003) visade det sig också att de

personer som hade visat sig motståndskraftiga trots sin svåra uppväxt hade bättre

syskonrelationer i vuxen ålder än de som uppvisade problembeteende. Enligt Lagerberg och

Sundelin (2000) kan goda syskonrelationer också vara en skyddande faktor.

Ungdomarnas relation till den övriga personalen upplevs också som god av både ungdomar

och personal. Levin (1998) påpekar i sin studie att en god relation mellan ungdomar och

personal på en institution handlar om att personalen kan lämna expertrollen och vara öppen

för att våga förändras tillsammans med ungdomarna. Han menar att det finns en möjlighet till

en äkta relation mellan ungdom och personal om personalen kan lämna sin roll som

”behandlare” och t ex ta med sig ungdomarna på utflykter eller hem till sig själva. Detta

tycker vi att vi har funnit exempel på i vår undersökning. T ex nämner både ungdomarna och

personalen att de ibland gör roliga utflykter tillsammans, som att spela lasergame mm. En av

ungdomarna samt någon av personalen nämner även att de ibland får följa med någon av

personalen hem och ”liksom pröva på deras vardag” som en av ungdomarna uttrycker det.

De här sakerna tycks betyda mycket för ungdomarna och vi tror att det kan ha bidragit till att

ungdomarna känner att de betyder mer för personalen, än någon som de bara arbetar med.

Som Levin (1998) uttrycker det i sin studie, behandling verkar fungera bäst när den unge inte

känner att det handlar om behandling. Sallnäs studie (2003) visar på att ungdomarna som är

placerade på HVB-hem upplever att kontakten mellan ungdomar och personal är bättre på

HVB-hem än på större institutioner. Detta för att de anser att personal på större instituioner

oftare bara ser ungdomarna som ett arbete och att de inte tänker så mycket på relationen till

ungdomarna. Ungdomarna i Sallnäs studie tycker att detta är bättre på HVB-hemmet. Vi

upplever att ungdomarna i vår undersökning tänker på liknande sätt och att de känner att de är

mer än bara arbete för personalen då de även har en relation till varandra.
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Upplever ungdomarna att de har ändrat synen på sig själva och på sin framtid under

vistelsen på HVB-hemmet och i så fall hur? Vad tänker personalen om detta?

De flesta av ungdomarna upplever att de har fått en mer postitiv syn på sig själva under HVB-

hemsvistelsen. Anledningarna till detta var bl a för att de har kunnat bearbeta sina problem där

samt att de har blivit respekterade för dem som de är.

De flesta av ungdomarna upplever att de under HVB-hemsvistelsen har blivit bättre på att

hantera de stunder då de mår dåligt. De säger att de idag vänder sig till någon vuxen på HVB-

hemmet för att få hjälp i svåra situationer, något som de inte kunde göra i lika stor utsträckning

förut. De upplever också att de har blivit mindre destruktiva i sitt sätt att hantera dessa

situationer, både gentemot sig själva och mot andra. Personalen upplever de här förändringarna

på samma sätt som ungdomarna.

En faktor som vi anser har bidragit till att ungdomarna idag har en mer positiv syn på sig själva

är för att de på HVB-hemmet får bekräftelser på sådant som de är bra på. Både personalen

och ungdomarna uppger att de får det ganska ofta. Även Levin (1998) nämner i sin studie att

det är viktigt att ungdomarna får känna att de är bra på något och att de får bekräftelse på detta.

I Levins studie(1998) uppgav ungdomarna att de var rädda för att reduceras till ingenting om

de inte var bra på något och om de inte fick höra det av personalen.

En annan faktor som vi anser har hjälpt ungdomarna till att få en mer positiv syn på sig själva

är att de flesta har kunnat ändra på sina inre arbetsmodeller. Vi antar att ungdomarna från

början har fått en otrygg anknytning till sina föräldrar, vilket också medför att de som barn

troligen har fått en inre arbetsmodell av sig själva som någon som inte är värd någonting och

som ser sin omgivning som opålitlig. T ex säger två av ungdomarna i vår undersöknng att de

innan de kom till HVB-hemmet kände sig helt värdelösa. Havik (1998) beskriver att ungdomar

under en placering kan ändra på sina inre arbetsmodeller om de får tid på sig och om de känner

att de där blir accepterade och sedda för dem som de är. Även i Kauaistudien (Werner &

Smith, 2003) visade det sig att det var av stor vikt för de individer som klarade sig igenom sina

svårigheter, att de hade någon person som accepterade dem villkorslöst.  Personalen uttrycker i

intervjuerna att ungdomarna blir omtyckta för dem de är och ungdomarna uttrycker att de

känner sig respekterade och omtyckta. Med det underlag som vi har fått fram tolkar vi det som

att ungdomarna har fått en mer positiv bild av sig själva som personer samt att de idag litar
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mer på sin omgivning. Vi tycker därmed att det känns som att de flesta av ungdomarna har

kunnat ändra på sina inre arbetsmodeller till det bättre.

Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att ungdomarna idag tror på att de har en ljusare framtid

än vad de trodde innan de kom till HVB-hemmet. Om man jämför hur ungdomarna har berättat

att de mådde tidigare, med hur de mår idag så anser vi att det har skett en positiv utveckling.

Den här positiva utvecklingen anser vi bidrar till att ungdomarna idag tror mer på att det kan

gå bra för dem i framtiden också.

Hur ser dessa ungdomar på sin framtid? Vad tänker personalen om detta?

Alla ungdomarna önskar sig ganska vanliga liv i sin framtid. De har alla realistiska mål om vad

de vill göra och bo och sammanfattningsvis kan man säga att de alla önskar sig jobb, familj,

lägenhet och så småningom ett hus. Några av ungdomarna säger att de vill kunna klara sig

själva i framtiden och att de inte vill göra några dumma saker. Alla ungdomar verkar hoppfulla

inför framtiden och alla tror att de kommer att kunna nå de här målen.

Även personalen tror att alla ungdomar önskar sig ett ganska vanligt liv i framtiden, på

liknande sätt som det som vi har beskrivit här ovan. Personalen säger också att de tror att

ungdomarna önskar att de i framtiden ska kunna leva utan press från det förflutna och att de

ska kunna känna att de kan hantera situationer när de mår dåligt, vilket påminner om det som

några av ungdomarna säger. De flesta av personalen känner sig relativt säkra på att flertalet av

ungdomarna kommer att kunna nå sina mål i framtiden. De säger att om ungdomarna stannar

kvar på HVB-hemmet tills de har bearbetat sina problem färdigt samt om de hittar något som

passar dem perfekt så tror de att det kommer gå bra för dem. Intressant att tillägga tycker vi är

att några av personalen inte trodde att vissa av ungdomarna hade några framtidstankar

överhuvudtaget, vilket det visade sig att alla faktiskt hade.

Som jämförelse till vår undersökning vill vi peka på Levins studie (1998), där det framkom att

ungdomarna som skulle skrivas ut inte hade särskilt mycket framtidshopp. De såg endast en

framtid av nederlag och förluster. Vår upplevelse av de svar som vi har fått i vår undersökning

visar i princip på motsatsen, då ungdomarna där känner sig optimistiska inför sin framtid.

Om man tänker på ungdomarnas situation utifrån utvecklingsekologins olika nivåer, anser vi

att när ungdomarna flyttade till HVB-hemmet så skapades ett nytt mikrosystem för dem. Då
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några av dem på olika sätt fortfarande har kontakt med sina ursprungliga familjer innefattar

deras liv idag istället två olika mikrosystem, i och med HVB-hemsplaceringen. Då

ungdomarna flyttade till HVB-hemmet kan man också säga att ett nytt mesosystem bildades,

då dessa två mikrosystem också samverkar med varandra. I den mån det går försöker HVB-

hemmet att arbeta med ungdomarna och deras ursprungliga familjer och i vissa fall verkar det

fungera bra. Ibland fungerar det inte att den unge har kontakt med hela sin ursprungliga familj,

men kanske kan de ändå ha kontakt med ett syskon. När ungdomarna inom några år är på väg

att flytta ifrån HVB-hemmet kommer ungdomarna att skapa nya mikrosystem, även om de

gamla fortfarande finns kvar. Ungdomarna ska då försöka skapa sig ett eget liv, med jobb och

familj. Här skapas ytterligare ett mesosystem för ungdomarna om de väljer att fortfarande ha

kontakt med HVB-hemmet och/eller sin ursprungliga familj, då dessa mikrosystem också

kommer att inverka på varandra. I utvecklingsekologin beskrivs att ett balanserat mesosystem

består av flera mikrosystem, där det förekommer få konflikter och många och varierande

kontakter. En av personalen berättar i intervjumaterialet att vissa ungdomar som tidigare har

varit placerade på HVB-hemmet kommer dit och hälsar på även efter att placeringen har

upphört. Hon uppger att detta är viktigt för ungdomarna, då de ser att kontakten inte behöver

brytas bara för att placeringen upphör. Det är ett tecken på att kontakten mellan ungdomarnas

nya mikrosystem och deras tidigare mikrosystem kan fungera.

7. SLUTDISKUSSION

Några av de slutsatser som vi vill peka på med vår studie är följande. Trots att ungdomarna har

gått igenom så många svårigheter i sina liv, har de idag ändå en positiv syn på sin framtid. De

kan idag se möjligheterna med att uppnå sina mål som de nu vågar ha, vilket de inte gjorde

tidigare. Detta var något som förvånade oss i vår undersökning. Innan undersökningen tänkte

vi oss inte att alla ungdomarna skulle ha så pass mycket framtidstankar som det ändå visade

sig att de hade. Det visade sig att vi trodde fel. De i personalen som vi intervjuade trodde inte

heller att precis alla ungdomarna hade funderat så mycket på sin framtid som de faktiskt hade.

Vi tycker att den här utvecklingen som har skett med ungdomarna på HVB-hemmet är smått

otrolig. Ungdomarna har gått från att ha mått väldigt dåligt och från att ha varit destruktiva på

olika sätt, till att de idag mår bättre och att de nu har börjat utvecklas i en mer positiv riktning.

En annan slutsats som vi tycker att man kan dra utifrån detta är att HVB-hemsvistelsen faktiskt

har bidragit till att ungdomarna fått en mer positiv syn på sig själva men även på sin framtid.

Den förförståelse som vi hade innan uppsatsarbetet, om att ungdomar som har varit placerade
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på mindre och mer familjelika institutioner i större utsträckning klarade sig bättre än de som

har varit på större institutioner tycker vi att vi har fått bekräftad. Dvs vi tycker att vår

undersökning pekar på att det åtminstone för dessa ungdomar har varit bra med en familjelik

HVB-hemsplacering. Vi vet i och för sig inte hur dessa ungdomar hade mått om de istället

hade blivit placerade på större institutioner men när ungdomarna har beskrivit insatser som de

har fått tidigare från olika instanser så säger de att dessa inte har hjälpt dem särkilt mycket. En

av ungdomarna uppgav t o m att hon inte tror att hon skulle ha överlevt om hon inte hade blivit

placerad på det här HVB-hemmet.

En styrka med vår undersökning tycker vi är att vi har använt ungdomarna själva som

informanter angående hur de upplever sin situation. Det här tycker vi är en anledning till att

vår undersökning har mycket att tillföra till dem som arbetar inom socialt arbete med

ungdomar som har det svårt. Genom vår undersökning tycker vi att de kan få en bra inblick i

hur placerade ungdomar kan uppleva sin situation och hur de kan se på sin framtid. Detta

tycker vi känns extra viktigt, då det inte finns så många studier gjorda på detta område tidigare.

Att vi valde att intervjua både personal och ungdomar tycker vi har gett oss en bredare syn på

ungdomarnas situation. En tillgång i vår undersökning var att vi fick in mycket

intervjumaterial, vilket gav oss mycket information. Även om detta till största del är positivt så

innebar det också vissa svårigheter för oss då vi skulle sammanställa materialet på ett

överskådligt sätt. I efterhand kan vi också känna att det kanske var i mesta laget att använda sig

av tre teoretiska utgångspunkter. Vi tycker visserligen att teorierna som vi har använt oss av är

intressanta och att de kan knytas till vår undersökning men då vi fann mycket av teorierna

användbart, resulterade det i att analysen blev rätt så stor. En svaghet med vår undersökning

kan vara att vi inte har studerat våra resultat utifrån en könsaspekt. Dvs vi har inte jämfört

skillnader i intervjusvaren hos ungdomarna utifrån om de är flickor eller pojkar. Det kunde ha

varit intressant att se om deras svar skiljer sig åt på något sätt i dessa frågor.

En av de teoretiska utgångspunkterna som vi har använt oss av är risk- och skyddsfaktorer. Vi

tycker att det är av stor vikt att personer som är verksamma inom socialt arbete blir

uppmärksammade på de skyddande faktorer som kan finnas hos och runt omkring barn och

ungdomar. Vi tror att om alla blir mer medvetna om hur dessa skyddande faktorer kan påverka

en person, så kan denna kunskap öka sannolikheten för att det i framtiden kan gå bra för utsatta

barn. Dvs om man hjälper barn och ungdomar i utsatta situationer att öka de skyddande

faktorerna är chansen större att de ska klara sig bättre. I vår undersökning har vi funnit många
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skyddsfaktorer hos och runt omkring ungdomarna som vi antar har bidragit till ungdomarnas

positiva utveckling. Även om vår undersökning inte är så omfattande, tycker vi ändå att den

visar på att risk- och skyddsfaktorer faktiskt kan påverka ungdomars situation och att man

därför bör ta hänsyn till dessa i arbetet med ungdomar som har social problematik.
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Bilaga 1.

Informationsbrev

Vi, Susanne Hultén och Tina Håkansson, läser till socionomer och nu under vår 6:e termin på

utbildningen kommer vi att skriva en uppsats som ska handla om barn och ungdomar. Tanken

med vår uppsats är att vi vill undersöka hur ungdomar som är placerade på ett HVB-hem ser

på sin framtid och hur deras placering där har påverkat deras syn på detta. Vi vill också

intervjua fem av personalen med liknande frågor. Eftersom jag (Susanne) känner er ungdomar

tänkte jag att vi kunde intervjua er om detta. Jag (Susanne) ringde och frågade er om vi fick

göra intervjuerna hos er och ni tyckte då att det var okej. Vi är väldigt tacksamma för att ni

vill hjälpa oss med de här intervjuerna.

Det är vi, Tina och Susanne, som kommer att göra intervjuerna med er. Intervjufrågorna

kommer att handla om era tankar om er framtid och om er här och nu situation. Vi kommer

även att intervjua personalen för att få reda på deras tankar om detta. Vi uppskattar att varje

intervju kommer vara mellan 45 minuter och 1 timme. Ni kommer att vara helt anonyma i vår

uppsats, vilket innebär att ingen kommer att veta vilka ni är eller var ni befinner er. Vi

kommer inte att skriva ut era riktiga namn i vår uppsats, utan vi kommer att hitta på andra

namn åt er. Vi kommer att spela in intervjuerna på band, för att inte missa något som ni säger.

De här banden kommer vi att förstöra så fort vi är klara med uppsatsen. Vi kommer att skriva

ut det som sägs på banden ord för ord men i uppsatsen kommer dessa utskrifter inte att finnas

med. I uppsatsen kommer vi endast att ha med våra slutsatser av intervjuerna och några citat.

Om ni vill läsa våra intervjuutskrifter eller vår färdiga uppsats så går det bra.

Om ni undrar över eller vill fråga oss något så får ni gärna ringa oss på telefonnummer:

Vår handledare på uppsatsarbetet är Gunilla Lindén och henne kan ni nå på telefonnummer:

Med vänliga hälsningar Susanne och Tina.
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Bilaga 2.

Intervjuguide ungdomar

1) Hur gammal är du?

2) Hur länge har du bott här?

3) Vilka tycker du är dina bästa egenskaper?

4) Säg någonting som du tycker att du är bra på?

5) Får du någon gång höra att du är bra på det här eller på något annat?

6) Tänker du annorlunda om dig själv nu, än du gjorde tidigare? I så fall hur? Vad tror du att det var

som gjorde att du började tänka på ett annat sätt?

7) Om du tycker att något är jobbigt, eller om du har något problem, vad gör du då?

8) Hur gjorde du i sådana situationer tidigare?

9) Kan du berätta vad det har betytt för dig att bo här? Mår du bättre eller sämre än tidigare?

10) Nämn fem personer som har varit eller är viktiga för dig?

11) På vilket sätt har de varit viktiga?

12) Är det någon av personalen som du känner att du litar på och som du känner dig trygg med? Vad

är det som gör att du känner dig trygg med honom/henne/dem?

13) Hur tycker du att din kontakt med de andra ungdomarna här är? Vad är det som är bra/dåligt?

14) Känner du att du kan bli påverkad på något sätt av de andra ungdomarna här? På vilket sätt?

15) Har du någon person som du ser upp till eller som du skulle vilja vara lik? Vem och varför?

16) Brukar din/dina socialsekreterare komma och hälsa på dig här? Vad brukar ni göra då?

17) Hur har du det i skolan? Vad är det som är bra/dåligt?

18) Har du någon som du umgås med i skolan eller på fritiden? Hur många är det som du umgås med?

Hur ofta träffas ni? alt. Skulle du vilja ha någon att umgås med?

19) Hur mycket känner du att du får vara med och bestämma i din vardag?

20) Hur länge är det planerat att du ska bo här?

21) Var skulle du vilja flytta när du flyttar härifrån?

22) Hur skulle du önska att ditt liv ser ut när du flyttar härifrån?

23) Har du någon dröm om något som du skulle vilja göra eller något som du skulle vilja ha i

framtiden? I så fall vad?

24) Tror du att det är möjligt för dig att uppnå någon av de här önskningarna? Kan du berätta mer om

det?

25) Är det någonting mer som du skulle vilja berätta innan vi avslutar?
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Bilaga 3.

Intervjuguide personal

(Där personalen kan svara för hela gruppen samtidigt = kursivt)

1) Vad tror du att det har betytt för ungdomarna att bo här?

2) Tror du att ungdomarnas vistelse här har hjälpt dem att må bättre? På vilket sätt?

3) Vilka personer i deras liv tror du har varit eller är viktiga för dem?

4) På vilket sätt tror du att de har varit viktiga?

5) Har ungdomarna några speciella intressen som de är duktiga på?

6) Vilka egenskaper tycker du bäst om hos dem?

7) Talar du om för ungdomarna att du tycker att de är bra på dessa saker?

8) Tror du att ungdomarna tänker annorlunda om sig själva nu, jämfört med innan?

9) Om ungdomarna tycker att något är jobbigt, eller om de har något problem, hur tror du att

de hanterar det då?

10) Vet du hur de gjorde i sådana situationer tidigare?

11) Tror du att ungdomarna känner att de får vara med och bestämma saker och ting i sin

vardag?

12) Hur upplever du att ungdomarnas kontakt med varandra är?

13) Tror du att ungdomarna påverkar varandra på något sätt? Positivt eller negativt?

14) Hur tycker du att ungdomarna har det i skolan?

15) Upplever du att de får den hjälp som de behöver där?

16) Brukar deras socialsekreterare komma och hälsa på dem här? Vad brukar ni göra då?

17) Hur tror du att ungdomarna önskar att deras liv kommer se ut om några år, när de har flyttat

härifrån?

18) Tror du att det är möjligt för dem att uppnå någon av de här önskningarna?

19) Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
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Bilaga 4.

Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen enligt en tolkning av

Andersson G (2002).

                                 


