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Abstract 
 

To live on HVB-home from youths perspective 

The purpose of the study was from the perspective of young people that has completed a stay 

at HVB-home. The respondents are between 15-21 years both boys and girls. The basic 

questions were: How do the respondents look upon this HVB-homes service process? How do 

the respondents look upon this HVB-homes service contents? How do the respondents look 

upon this HVB-homes service regarding available information and how the staff is available? 

What positive and negative experience do they have from their stay at the HVB-home? We 

also wish to get a picture of what is important to change to improve the quality on this HVB-

home. To receive answers to those questions we formed a questionnaire. To be able to analyse 

and understand the situation of these respondents earlier research was used as a tool. We 

found that a majority of the respondents were pleased with the care, support and treatment 

that they received. On the other hand the respondents were less pleased with insight and 

participation in their own matter. Group activities, composition of the group and the trust for 

the staff showed less positive results. The conclusion of this study is that the staff at this 

HVB-home ought to be more keenly aware of the youths opinion and make them more 

involved in their own treatment process. 
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Abstrakt 
 

Att bo på HVB-hem ur ett brukarperspektiv 

Syftet med undersökningen är att genom ett brukarperspektiv ta del av upplevelser och 

attityder av en verksamhets servicepaket som ett led i deras kvalitetsarbete. Den sociala barn- 

och ungdomsvården är ur ett brukarperspektiv ett relativt outforskat område. Det finns få 

studier gjorda där man systematiskt låtit barn och unga komma till tals i förhållanden som 

berör dem. Studien sker i samarbete med ett privat HVB-hem som tar emot ungdomar mellan 

15-21 år. Vi har valt att undersöka hur ungdomar som varit placerade på hemmet upplevt sin 

tid där. Vi har använt oss av Dahlberg och Vedungs modell av brukarutvärdering i socialt 

arbete. Data har samlats in genom en enkät till 36 informanter som varit inneboende på X-

hemmet under en tioårsperiod. 18 informanter har besvarat enkäten. Resultatet visar att 

informanterna är till stor del nöjda med det stöd och behandling samt med bemötandet de fått 

från personalen. Däremot är informanterna mindre nöjda med den insyn samt delaktighet de 

haft i de egna ärendena. När det gäller upplevelser av ungdomsgruppens sammansättning, 

gruppaktiviteter, samt beträffande det förtroende man haft för personalen pekar resultatet åt 

det mer negativa hållet. Vår slutsats är att man bör bli mer lyhörda för ungdomarnas åsikter 

och göra dem mer delaktiga i sin egen behandling. 

 
Nyckelord: ungdomsvård, behandlingshem, HVB-hem, social barnavård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                     

 
Förord 

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra informanter. Ni har bidragit med värdefull information 

och utan er medverkan hade denna studie inte kunnat genomföras. 

Samtidigt vill vi tacka personalen på X-hemmet dels för att ni väckte tanken att göra studien 

men också för er medverkan i allt det praktiska runt insamling av frågeformulären. 

Stort tack till vår handledare Klas Grinell som bidragit med tips och idéer. 

Särskilt tack till våra respektive familjer som ibland hamnat i skymundan men också för att ni 

hållit ställningarna på hemmafronten. 

 

Trollhättan 30 Maj  

 

Anne Mäkinen och Ulrika Ehlebrink 
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”Livet kan vara hårt för en ungdom men ni fick 

mig att växa och kasta dom dåliga sidorna från 

mig i vattnet. En ung busig kille har växt upp 

och skapat familj! Simma lugnt grabbar och 

tanter”. ( Citat från en av informanterna) 

1. Inledning.  

1.1 Vård av barn och ungdomar utanför hemmet 

I Sverige har det under flera hundra år funnits verksamheter och institutioner som har till 

uppgift att erbjuda boende för de barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma. I 

dagens socialtjänst kan placering på institution komma i fråga när barn, ungdomar eller deras 

föräldrar anses ha allvarliga sociala problem. Institutionerna kallas formellt för HVB-hem 

(hem för vård eller boende) eller ”särskilda ungdomshem” (§12-hem) men benämns ofta för 

barn och ungdomshem (Sallnäs, 2000). Dagens institutionsvård berör i första hand tonåringar. 

Drygt hälften av hemmen riktar sig enbart till tonåringar och cirka hälften av de placeringar 

som görs gäller en tonåring. En institution kan vara en större inrättning med en stor 

personalgrupp, ha flera olika avdelningar och ha många barn och ungdomar. Det kan även 

vara en verksamhet med endast några få platser och få anställda. Institutionerna kan drivas 

som bolag, i stiftelseform eller av kommuner, landsting eller av staten. §12-hemmen drivs av 

statens institutionsstyrelse, SiS. Barn och ungdomar placeras som regel på institution för att få 

någon behandling eller för att deras situation ska utredas. Det kan också vara en tillfällig 

placering för att ingen annan lösning finns för stunden. Vissa arbetar enbart med barn och 

ungdomar medan andra tar emot hela familjer ( ibid.).  

    Barn och ungdomsinstitutioner har emellertid genom tiderna setts som problematiska då de 

setts som både problemet och lösningen för vissa grupper av barn. Institutionsvården 

ifrågasätts även idag då det både i Sverige och internationellt saknas kunskap om den 

moderna institutionsvårdens inverkan på barn och ungdomar samt om vilken betydelse 

vistelsen haft för deras fortsatta liv (Sallnäs, 2000; se även Andreassen, 2003; Levin 1998). 

Det är inte självklart hur god och dålig institutionsvård ska identifieras, hur effekter och utfall 

ska mätas och bedömas hävdar Sallnäs (2000). Forskning är bristfällig sett utifrån ett 

barnperspektiv, beträffande hur institutionsvården uppfattas av barn och ungdomar (Sallnäs, 

1999, se även Benendo & Sigfrids, 2006). Enligt SOU-rapport (2005) ska HVB-hem vara 

institutioner med hög professionell kompetens, dock hävdas i rapporten att så är inte fallet. 

Det är också en dyr verksamhet och antalet placeringar har ökat successivt. Kontrollerade 
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studier behövs därmed inom området. I en rapport från SiS ”Demokrati i det lilla?” har man 

tagit fasta på att målen i FN:s barnkonvention långtifrån är uppfyllda, mål såsom att 

ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och att ungdomar ska ha verklig tillgång till 

makt. I rapporten talas även om att ungdomar som är omhändertagna och placerade på 

institution befinner sig i en mycket speciell situation. Att verklighetsställa kraven på 

delaktighet i den egna vården kanske är svårare att genomföra vid institutionsvård men är 

minst lika viktig som i övrig vård. Genom att ge ungdomar kunskap om vilka rättigheter de 

har när det gäller lagstiftningen, vilka regler som gäller på institutionen de blir placerade på, 

och dessutom ha tillgång till insyn i sina egna ärenden, stärks ungdomens möjligheter att få 

komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda (Hermodsson & Hansson, 2005).  

1.2 Problemformulering 

I materialet som vi tagit del av framkommer att det finns en tendens i vårt samhälle att bortse 

från upplevelser från dem som är brukare, dvs. klienter eller vårdtagare av olika 

verksamheter. Det finns t.ex. få undersökningar gjorda på HVB-hem där man systematiskt 

låtit barn och ungdomar komma till tals i fråga om förhållanden som berör dem. Barnen är 

experterna på sina egna liv så varför frågar man inte dem? Vi vill med vår uppsats försöka låta 

några av dessa barn komma till tals. Denna uppsats kommer att handla om ungdomar som bott 

på ett HVB-hem samt om deras upplevelser av vistelsen där sett utifrån ett brukarperspektiv. 

Studien sker i samarbete med ett privat HVB-hem som ett led i kvalitetsarbetet inom 

verksamheten. Förhoppningen är att resultaten kan tjäna som underlag till utvecklings- och 

kvalitetsarbetet på hemmet. Vi har använt oss utav en tidigare beprövad utvärderingsmetod 

som skett på ett behandlingshem för alkoholmissbrukare utförd av en student på Växjö 

universitetet (Susic, 2006). Vi anser att denna metod lämpade sig bra för vår uppsats. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att göra en undersökning av X-hemmets verksamhet genom att 

fråga hur ungdomar som varit placerade på X-hemmet upplevt sin vistelse där med fokus på 

den individuella behandlingen. Vi vill veta hur ungdomarna anser sig ha blivit bemötta, samt 

sett utifrån ett brukarperspektiv undersöka deras upplevelser av det servicepaket som X-

hemmet tillhandahåller. Med servicepaket menar vi alla beståndsdelar beträffande vård och 

behandling som X-hemmet bedriver. Det är ungdomarnas perspektiv som är i fokus i 

uppsatsen. Vi vill försöka få fram det som eventuellt upplevts mindre bra och som behöver 

förbättras inom verksamheten. Följande frågeställningar sökte vi svar på: 
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* Hur ser ungdomarna på serviceprocessen?  

Serviceprocess rör frågor om bemötande, respekt, empati och delaktighet. 

* Hur ser ungdomarna på serviceinnehållet? Serviceinnehåll handlar om frågor kopplat till  

   vård och behandling. 

* Hur ser ungdomarna på genomsiktlighet? Genomsiktlighet rör frågor om dels information  

   och dels om personalens tillgänglighet.  

* Hur ser ungdomarna i övrigt på vad som är bra eller dåligt på X-hemmet? 

 

1.4 Begrepp 

Barn- varje människa under 18 år enligt FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 1. 

(www.bo.se) 

Ungdom - kan ses som en åldersmässigt avgränsad levnadsfas mellan barndom och vuxenhet. 

Brukare - slutmottagare av en offentlig nyttighet (service eller vara) som får en service genom 

tilldelning (Dahlberg & Vedung, 2001) 

SoL - (2001:453) Socialtjänstlagen (Fahlberg & Magnusson, 2002) 

LVU - (1990:52) Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (Fahlberg & 

Magnusson, 2002) 

HVB - Hem för vård eller boende (Fahlberg & Magnusson, 2002) 

ART- Aggression Replacement Training. Ett program där man lär sig att kontrollera sin ilska 

och tränas i att hantera konflikter (www.stat-inst.se). 

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie ingår de ungdomar som varit boende på X-hemmet. Därmed innefattas inte 

upplevelser av kontaktmannastödet som också är en del av X-hemmets verksamhet. 

 

1.6 Beskrivning av tonårshemmet X 

Nedan ger vi en beskrivning av HVB-hemmet, som vi utgått ifrån under vår 

enkätundersökning, vi har här valt att kalla HVB-hemmet för X-hemmet. Informationen är 

hämtad från X-hemmets verksamhetsplan, hemsida och via personliga samtal med personalen. 

Verksamheten startade 1992 och upptagningsområdet är Västra Götalands län. De 

yrkesgrupper som finns inom verksamheten är fritidsledare, familjeterapeut, 

behandlingspedagog, undersköterska, barnskötare, behandlingsassistent samt en socionom.  
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Genomsnittlig placeringstid för ungdomarna är 1 år. Personal finns tillgänglig dygnet runt 

varav två på dagtid samt en på nattetid. X-hemmet kan delas in i olika former av verksamhet 

och boendeformer, däribland finns tonårshemmet som har fem platser för ungdomar i åldrarna 

15-20 år. Ytterligare en boendeform man bedriver är det så kallade Stödboendet. Där kan 

ungdomar mellan 16-21 år få en plats när ungdomen anses vara mogen för att gå vidare i sin 

behandling. Detta kan också ske direkt vid inskrivningen om ungdomen anses klara av ett 

eget boende. X-hemmet har fyra lägenheter som är belägna i närområdet. För ungdomar eller 

familjer som har behov av ett kortsiktigare stöd på hemmaplan arbetar X-hemmet på särskilda 

uppdrag från Socialtjänsten. Det kan vara ungdomar som behöver stöttas i skolan, på fritiden, 

men också familjer som behöver vissa insatser. Dessa insatser kallar man för 

kontaktmannastöd. X-hemmets boendeformer beskrivs som en liten och familjeliknande 

institution. Verksamheten präglas, enligt personalen, av ett genomtänkt familjearbete och 

möjlighet till social utveckling i form av skola/praktik, fritidssysselsättning och 

samhällsträning. Det är i de flesta fall socialtjänsten som beslutar om en placering, 

placeringen kan vara både inom SoL eller LVU. Målgruppen av ungdomar har olika 

psykosociala problem, begynnande missbruk/kriminalitet eller ungdomar som av olika skäl 

inte kan bo hemma.  

    Syftet med behandlingen är att stärka eleven i det dagliga livet både på och utanför 

institutionen. Den vision man har på X-hemmet är att ungdomen efter utskrivning har en 

grundläggande förmåga att klara av att ”stå på egna ben” i sitt framtida liv. Att de ska klara av 

livets konflikter och motgångar genom konstruktiva, icke destruktiva lösningar och att de ska 

kunna leva sitt fortsatta liv utan behov av stöd och hjälp från ”professionella” hjälpare, 

socialarbetare. Det handlar om att rehabilitera ungdomen både socialt och känslomässigt. 

För att uppnå denna vision arbetar X-hemmet bland annat med: 

* att förbättra och upprätta, för ungdomarna, positiva relationer. 

* att arbeta med ett aktivt familjearbete i syfte att stärka de positiva relationerna mellan     

   ungdomen och dennes familj. 

* att skapa möjlighet till arbetet eller utbildning för varje enskild ungdom. 

* att ungdomen får en fungerande och konstruktiv vardag. 

* att ungdomen avstår från kriminalitet och droger. 

* att ungdomen successivt lär sig hur samhället fungerar, såsom lagar och regler,   

   demokratifrågor, hur man söker arbete, att ta kontakt med myndigheter av olika slag. 

    Vissa faktorer anses vara mycket viktiga för ett lyckat behandlingsarbete. Dessa faktorer 

innefattar en strukturerad och planerad vardag för den enskilde ungdomen. Det omfattar bland 
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annat en fungerande skolgång eller arbete, samt normer och värderingar som är accepterade 

av samhället i stort. X-hemmet har krav på att deras elever ska ha en fungerande 

sysselsättning fem dagar i veckan, bestående av skola/arbetspraktik eller båda kombinerat. I 

sin verksamhet/behandling försöker X-hemmet hitta och motivera ett alternativ till ett liv med 

droger och kriminalitet. En del i det arbetet innebär att man försöker utveckla elevernas 

färdighet och intresse i någon fritidsaktivitet eller hobby. Det anses också vara viktigt att när 

eleverna blir trygga och säkrare få möjlighet att vistas ute på olika samhällsarrangemang som 

till exempel diskotek. Detta dels för att få vara som andra ungdomar men också för att kunna 

lära sig vara nykter i miljöer där man tidigare kanske haft svårt att säga nej till alkohol eller 

andra droger.  

     Allra först när ungdomen kommer till X-hemmet måste en behandlingsplan eller 

utvecklingsplan upprättas. Detta görs för varje ungdom genom en individuellt utformad plan 

som innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål för ungdomens placeringsperiod på X-hemmet. 

Planen görs upp i samråd med ungdomen, föräldrarna, socialtjänsten och X-hemmet. 

Behandlingsplanen utvärderas systematiskt genom ett utvärderingssystem var tredje månad. 

Utvärderingen sker genom diskussioner med berörda parter, slutsatser och synpunkter 

dokumenteras sedan skriftligen. Ca två gånger om året revideras hela behandlingsplanen. 

Tankarna och intentionerna i behandlingsplanen ligger till grund för hela det fortsatta 

behandlingsarbetet. Varje ungdom har en egen kontaktperson som ansvarar för att 

behandlingsarbetet blir genomfört. I behandlingen kan det ingå familjesamtal, enskilda 

samtal, fritidsaktiviteter, praktisk hushållsträning, ART - utbildning, praktik/skola samt 

möjlighet till egenterapi. Under 2006 har man på X-hemmet lagt större vikt vid att göra 

föräldrar mer delaktiga i sin ungdoms liv. Syftet är att stärka delaktigheten och föräldrarollen.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Barnavård ingen ny företeelse 

För att förstå institutionsplaceringens roll i barn och ungdomsvård av idag vill vi i avsnitt 2.1 

samt 2.2 beskriva dess historiska framväxt och utveckling i Sverige. Institutionsvård för barn 

och ungdomar har i Sverige, och i många andra länder en lång historia, som kan spåras 

tillbaka till 1600-talet (Sallnäs, 2000). Under mitten av 1800-talet kom i bl.a. Sverige en våg 

av anstaltsbyggande präglat av upplysningstidens tankar om förbättring och uppfostran 

(Levin, 1998). De föreställningar som rådde gällde det dubbla syftet att dels rädda barn som 

vanvårdades eller for illa i hemmen och i fängelserna och samtidigt rädda samhället från 
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framtida brottslighet och revolutioner. Barnanstalternas uppbyggnad och 

barnavårdslagstiftningen från 1902 utgjorde inledningen till en samhällsprocess där barnen i 

ökad utsträckning överfördes från fängelsesystemet och straffrätten till sociala myndigheter 

och administrativa domstolar. Lagstiftningen innebar även att barnavårdsnämnderna fick 

befogenhet att övervaka uppfostran i de enskilda hemmen och makten att tvångsomhänderta 

barn under 15 år (ibid). Institutionerna var viktiga redskap för att påverka barn, ungdomar och 

deras föräldrar i önskad riktning. Man såg det som att en institutionsplacering gav fattiga och 

utsatta barn en möjlighet att få ta del av ”det goda hemmet”, det hem som inte deras föräldrar 

kunde ge dem (Sallnäs, 2000; se även Levin, 1998). Tidigt gjordes en åtskillnad mellan de 

vanvårdade och de vanartade barnen med en differentiering av institutionssystemet som följd. 

Tanken var att de vanvårdade barnen, de som for illa i hemmen, skulle placeras på fosterhem 

eller på barnhem medan de vanartade skulle till skyddshem eller uppfostringsanstalt (Sallnäs, 

2000). 

 

2.2 Behandlingsideologin växer fram 

Antalet institutioner växte och var som störst under 1930-40 talet, som följd av en 

framväxande behandlingsideologi. De minskade sedan kraftigt under hela efterkrigstiden fram 

till socialtjänstreformen 1982. Idén att institutionen skulle likna ett hem/en familj var en 

viktig officiell doktrin i början av seklet då många barn skulle placeras för hela uppväxttiden. 

Detta som ett led i att minimera eventuella institutionsskador. Gradvis skedde en förskjutning 

mot hem för kortare vårdtider och på 1940-talet kom så speciella tonårshem som ett nytt 

inslag. Fram till Socialtjänstlagens uppkomst fanns en stark tilltro på att inte placera olika 

grupper av barn med varandra. Man delade in barnen efter typ av diagnos, kön, ålder etc. 

Fram till dess att staten under andra delen av seklet fick alltmer inflytande över 

institutionsvården och behandling blev ett kärnbegrepp, var en stor del av personalen 

outbildad. På 1960- 70-talet skulle den krympande institutionsvården formuleras kring ett nytt 

terapeutiskt inriktat behandlingsinnehåll. Differentieringsidéerna minskade och viktiga ledord 

blev istället miljöterapi, psykodynamiskt tänkande och behandling i smågrupper. Vidare blev 

öppenhet mot omgivningen samt familjeprincipen viktiga teman hävdar Sallnäs (2000). 

Socialtjänstreformen införande på 1980-talet förändrade statens styrande vilket medförde bl.a. 

att ungdomsvårdsskolorna blev särskilda ungdomshem som kunde drivas av kommun eller 

landsting (men återfördes senare till staten). Barnhemmen försvann under HVB-begreppet. 

Dörrarna öppnades då för enskilda aktörer och gränserna mellan institutionsvård och 
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fosterhemsvård luckrades upp. Antalet verksamheter började nu öka, under vissa perioder 

explosionsartat. 

 

2.3 Vad säger lagstiftningen? 

Vi tycker att det är viktigt att beskriva det regelverk som ligger till grund för placering utanför 

hemmet, detta för att förstå när lagen tillämpas. Den lag som i först hand reglerar 

socialtjänstens insatser för barn och ungdomar är socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. 

Om det är nödvändigt kan insatser ges med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Principerna om barnets bästa och om barnets 

rätt att komma till tals och få sin åsikt beaktad med hänsyn till ålder och mognad är införda i 

SoL samt i LVU. 

    Enligt 5 Kap. 1§ SoL ska socialnämnden verka för att barn och ungdom växer upp under 

trygga och goda förhållanden. De ska arbeta i nära samarbete med hemmen. Särskilt betonas i 

lagen att socialnämnden ska sörja för att barn som utvecklas ogynnsamt får det stöd och hjälp 

den behöver. Om det anses motiverat med hänsyn till barnets bästa ska vård och fostran ges 

utanför hemmet. Om vårdnadshavaren och den unge, vid fyllda 15 år, inte samtycker till den 

vård som socialnämnden anser att den unge behöver är LVU tillämplig. Vård med stöd av 

LVU kan förekomma i två huvudfall, de s.k. miljöfallen (2§) och beteendefallen (3§).  

    2§ LVU kan åberopas då det pga. av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet då det finns en påtaglig 

risk att den unges hälsa och utveckling skadas.  

    3§ LVU kan åberopas då den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas, genom missbruk, brottslighet, eller annat socialt nedbrytande beteende 

(Socialstyrelsen, 2006:9, s.7-8). 

 

2.4 Barns rättigheter enligt FN: s Barnkonvention 

I FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen står om det enskilda 

barnets rättigheter (www.bo.se). Konventionen tar upp 54 artiklar om vilka rättigheter barn 

ska ha. Dessa fyra är huvudprinciperna: 

*Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter, lika värde och ingen får   

  diskrimineras. 

*Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
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*Artikel 6 säger att barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Här betonas även den 

psykiska, moraliska och sociala utvecklingen. 

*Artikel 12 anger att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor  

  rörande honom eller henne.  

Barnet har rätt att bli hörd och rätt till information om frågor som de har och rätt att uttrycka 

åsikter om dessa  

 

2.5 Placering för vård utanför det egna hemmet    

Då det gäller vård utanför hemmet finns det två olika former, familjehem och hem för vård 

eller boende. Familjehem var det som tidigare kallades fosterhem. Verksamheten skiljer sig 

dock från hem för vård eller boende (HVB-hem). HVB-hem kan drivas av staten, av 

kommunen, eller av enskilda bolag, andra enskilda sammanslutningar eller enskilda personer. 

Olika regler gäller för HVB-hem beroende på vem som är huvudman.  För att få tillstånd att 

bedriva HVB-hem måste verksamheten uppfylla god kvalitet och säkerhet i vården (regleras i 

7 kap. 2§ första stycket SoL). Den som förestår verksamheten måste ha lämplig utbildning, 

tidigare erfarenhet, och vitsordad personlig lämplighet för uppgiften. Lokaler och utrustning 

måste vara ändamålsenliga. Tillsynsmyndighet över HVB-hemmen, både kommunala och 

enskilda är Länsstyrelsen (Fahlberg & Magnusson, 2002).   

 

2.6 Vård som alltmer ökar 

Enligt Socialstyrelsen (2006:9) kan man se att vård och behandling av barn och ungdomar har 

ökat. Den första november 2005 var ungefär 15 200 barn och unga föremål för 

heldygnsinsatser. Ungefär 20 300 barn och unga var placerade någon gång under året. 

Könsfördelningen var jämn ungefär 50 % flickor och 50 % pojkar. Under tidsperioden 2001-

2005 har andelen barn och unga med heldygnsvård ökat med 5-10%. Under samma tidsperiod 

har omhändertagande enligt LVU samt omedelbart omhändertagande ökat med 20 % (ibid). 

Vad orsakerna bakom ökningen av antalet placerade barn kan bero på är man inte på det klara 

med, konstaterar Sallnäs (2000) i sin avhandling Barnavårdens institutioner – framväxt, 

ideologi och struktur. Svårigheten att rekrytera familjehem kan vara en orsak likväl som att 

kommunens socialtjänst blivit mer positivt inställda till att placera barn och ungdomar på 

institution. Vidare hävdar Sallnäs att vård och behandling för barn och ungdomar blivit en 

marknad med ett kraftigt ökande antal enskilda aktörer, där utbudet av placeringsalternativ 

också påverkat efterfrågan. Att barnen blivit objektivt svårare, som många tidigare enligt 
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Sallnäs (2000) hävdat, kan möjligtvis vara en faktor till ökningen av placeringar på särskilda 

ungdomshem men förklarar inte institutionsvårdens generella ökning. Enligt författaren är de 

barn och ungdomar som placeras på institution en heterogen grupp kulturellt, etniskt och 

beträffande de problem som lett till placeringen (ibid.).  

Utländsk såväl som svensk forskning pekar på sambandet mellan fattigdom eller annan typ av 

underpriviligerad ställning i samhället och risken att barn och ungdomar placeras i 

samhällsvård av något slag. Att vara ensamstående förälder, att ha invandrarbakgrund eller att 

tillhöra en kulturell/etnisk minoritet är faktorer som ökar risken för samhällsingripanden 

(Sallnäs, 2003). Resultatet från en enkätstudie av 379 HVB-hem i landet, visar att mer än 

hälften av barnen ansågs lida av psykosociala problem, 35 % hade 

relationsstörningar/emotionella problem, 20 % hade skolproblem, 16 % psykiska problem, 14 

% kriminalitet och 12 % missbruk (Sallnäs, 2000). 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan kommer vi att presentera en del av de forskningsresultat rörande institutionsvård av 

barn och ungdomar som vi tagit del av. Även om en stor del av forskning bygger på studier 

från familjehemsvård och de särskilda ungdomshemmen ser vi dessa resultat av intresse då de 

ger en översikt av forskningsläget.  

3.1 Goda effekter av institutionsbehandling? 

I Sverige har en stor del av forskningen av institutionsvård av ungdomar utförts av Statens 

institutionsstyrelse (SiS) som utgått från de särskilda ungdomshemmen. Andreassen (2003) 

påvisar i sin avhandling Institutionsbehandling av ungdomar – vad säger forskningen? vilken 

bygger på en översikt av institutionsvård av ungdomar med allvarliga beteendeproblem, att 

samhällets reaktioner på allvarliga beteendeproblem hos ungdomar har växlat mellan straff 

och behandling. Författaren hänvisar till tidigare studier där man uppmärksammat att 

ungdomarna inte får den hjälp de behöver (ibid.16). Undersökningar om institutionsplacering 

av ungdomar med beteendestörningar visar generellt dåliga resultat både i Norden och 

internationellt. Många ungdomar placeras idag i behandlingsformer man inte känner till 

effekten av, vilket medför att åtgärdsvalet blir ganska slumpartat. Forskning visar också att 

mellan 30-50 procent av ungdomarna avbryter institutionsvistelsen i förtid (ibid). 

    Det är enligt Andreassen (2003) möjligt att uppnå goda effekter av institutionsbehandling. 

Det handlar om val av behandlingsprinciper och metoder samt hur personalen fungerar och 

hanterar svåra situationer. Sammansättning av ungdomsgruppen, samarbetet med skola och 
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familj och eftervårdens kvalitet är andra viktiga faktorer i detta sammanhang. 

Behandlingsmiljön bör vara så lik den naturliga miljön som möjligt och vara en integrerad del 

av den, vilket ökar sannolikheten att befästa och upprätthålla beteendeförändringar.  

3.2 Barndomen ges inget eget värde 

I rapporten, ”demokrati i det lilla” (Hermodsson & Hanson, 2005), talar författarna om att 

ungdomar i allmänhet befinner sig i en situation som kan beskrivas som ”not yets”, med det 

menar författarna att de betraktas som ”ännu inte vuxna”. Detta kan betyda att problem endast 

uppmärksammas om de förväntas få konsekvenser i vuxenlivet, och därmed ges inte 

barndomen något eget värde. ”Not yets” anses inte ha tillräcklig förmåga, kunskap eller 

omdöme att kunna uttala sig om sin egen situation och detta medför att barn och ungdomars 

egna utsagor kring sin situation inte får ett eget värde, det läggs in tolkningar utifrån teorier 

om vad barn och ungdomar anses uttrycka. Denna tolkning anser författarna är relevant då 

ungdomarna på institutionerna i synnerhet kan betraktas som ”not yets”. De klarar inte sin 

ungdomstid utan har blivit placerade på institution på grund av sitt beteende (ibid:8). 

 

3.3 Vi har så mycket att säga 

I Barnombudsmannens rapport (BR2004:08) har man samlat tankar och upplevelser från 

ungdomar som är boende på HVB-hem eller på särskilda ungdomshem. Av de 73 ungdomar 

som ingått i studien uppger många av ungdomarna att de inte kan påverka sin situation, att de 

inte har några rättigheter och att beslut fattas över deras huvuden. Över hälften uppger att 

personal sällan eller aldrig frågar dem vad de tycker om vilka regler som ska gälla på hemmet, 

om skolgången eller om vad de tycker om sin fritid. Det stora flertalet uppger att de förstår 

varför de är placerade på ett ungdomshem. Många är motiverade till att bo där och några 

tycker till och med att det är det bästa hem de någonsin haft. I rapporten framkommer att det i 

många fall brister även gällande information till de unga, då det fattas beslut om dem utan att 

de själva blivit tillfrågade. 

 

3.4 Behandlingens längd 

Andreassen (2003) hävdar att tiden på institution bör vara så kort som möjligt. Längre 

vistelser ökar risken för negativ beteendeutveckling, som följd av smittoeffekter från andra 

ungdomar eller till följd av dåligt organiserad behandling. Dock ger forskningen inga klara 

svar på vad som är optimal behandlingstid, men det finns antydningar på att det skulle vara 

ungefär ett halvår. Detta stöds av Sallnäs (2000) avhandling där den genomsnittliga vårdtiden 
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under tiden för hennes undersökning, var 151 dygn, knappt ett halvår. Vidare kan nämnas att 

barn placerade i vård har en mycket osäker tillvaro och i princip inga rättigheter att stanna på 

kvar på en institution om socialtjänsten eller institutionen bestämmer att barnet ska skrivas ut.  

 

3.5 Ungdomarnas behov av utbildning och en meningsfull behandling 

Undersökningar visar att även om institutionsvistelsen är fullföljd genomgår väldigt få en 

utbildning och två femtedelar hittar inget arbete (Andreassen, 2003). Författaren hänvisar till 

en tidigare utförd studie av 1000 tvångsplacerade ungdomar i Sverige som visade att 63 

procent svarade att det de ville ha hjälp med var skolan. Om ungdomarna upplever att de får 

en meningsfull behandling kombinerat med en stödjande personalgrupp, prosocial kultur etc. 

kan det tänkas öka motivationen. Upplevelser av att bli tagen på allvar, att bli lyssnad till samt 

att det förekommer någon form av behandling har betydelse för motivationen hävdar 

Andreassen (ibid).   

    Sallnäs (2000) studie av 379 HVB-hem i landet visar att cirka hälften av institutionerna inte 

uppgav någon behandlingsteori Teorin kan ge stadga och sammanhang i arbetet hävdar 

författaren vilket möjliggör för personalen att söka förklaringar till barnens beteende och det 

som sker på institutionen. Vidare uppgav en tredjedel att de arbetade familjeliknande och att 

personal skulle vara i föräldrars ställe. Var fjärde institution uppgav att barnens/ungdomens 

utbildning var mycket viktig. 45 % ansåg att deras viktigaste uppgift var omsorg, 31 % att det 

var behandling och 8 % ansåg att det var fostran. På frågan vad personalen trodde att barnen 

fick ut av vistelsen svarade de flesta: emotionellt stöd, omsorg, trygghet och struktur. Av de 

tillfrågade om målsättningen med vården gav 72 % svar som hade med vistelsen att göra, inte 

tiden efter utskrivningen. De slutsatser som drogs av studien var att personalen saknade ett 

enhetligt språk, en gemensam referensram för att uttrycka, tolka och förstå de problem som 

skulle lösas och hur de skulle angripas. 

 

3.6 Institutionsvistelse ett led i behandling 

Det finns stöd för att behandling kan bidra till en positiv förändring menar Andreassen 

(2003). Vidare konstaterar författaren att beteendeproblem återvänder inom två år efter 

utskrivning från institutionen. 20-40 procent av ungdomarna visar ingen förbättring under 

vistelsen på institution eller så utvecklas de negativt. Svårigheten att åstadkomma varaktiga 

beteendeförändringar anses vara oberoende av institutionsmiljö. I det avseendet är det av stor 

vikt att eftervården handlar om åtgärder som hjälper ungdomen att fungera i världen utanför. 
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Institutionsmiljöer har i praktiken utformats för att socialisera ”klienterna” till att fungera 

inom institutionens väggar, även om detta inte hjälper dem att klara av livet utanför (ibid).  

Vistelsen i vårdmiljön upphöjs till att bli målet med vården (Sallnäs 2000). 

Fyra områden som bör innefattas i effektiv eftervård är lokalsamhället, familjen, skolan och 

individen. Institutionsvistelsen ses som det första ledet i behandlingsprocessen (Andreassen 

2003). 

 

3.7 Institutionsmiljön är en onaturlig miljö 

Levin (1998) konstaterar i sin avhandling Uppfostringsanstalten- om tvång i föräldrars ställe 

att behandling på anstalt skapar en onaturlig miljö för ungdomarna. Resultaten visar att det 

gått bra eller någorlunda bra för endast trettio procent av de intagna ungdomarna. Levin 

hävdar att den obestämda tiden i kombination med tvånget är en de viktigaste anledningarna 

till anstaltens dåliga behandlingsresultat. Detta kan leda till rymningar, fortsatt destruktivt 

beteende, till försvarsstrategier mot behandlingen och en skenanpassning till vad ungdomarna 

uppfattar som förväntningar från personalen. Vidare framkom att en dominerande uppfattning 

bland ungdomarna var att de inte vet eller aldrig riktigt förstått syftet med placeringen. Till de 

positiva sidorna av anstaltsvistelsen framkom bl.a. att den uppfattas som en asyl, en frizon, 

med gemenskap och samvaro med vuxna som stöttar. Behandlingsinnehållet blev i dessa 

ungdomars syn förvaring, anpassning och i viss mån personligt stöd. Skola, arbetsträning 

samt fritidsaktiviteter blev mer ett sätt att strukturera dagarna än reellt förändrade eller 

kompetenshöjande verksamheter. Ett annat problem som ungdomarna tog upp var att man 

blandade unga och oerfarna med äldre missbrukare och kriminella. Detta bidrog på så vis till 

spridning av drogmissbruk, brottserfarenheter och en asocial levnadsstil vilket även 

konstaterats i andra studier bl.a. Andreassen (2003). 

 

3.8 Ungdomarnas delaktighet i behandlingen 

Behandlingsplanen är ett centralt redskap för att organisera ungdomens behandling under 

vistelse på institution. Något som vi tycker blir intressant är till hur stor del ungdomarna är 

informerade och involverade i sin egen behandlingsplan och i samtalen kring dessa. 

Lagstiftningen, enligt SoL, säger att klienten/brukaren ska vara med och planera sina 

behandlingsinsatser, det betonas dessutom att planen ska upprättas i nära samarbete med 

socialnämnden och ungdomens familj och nätverk. Det framkommer i rapporten från SiS 

”demokrati i det lilla” (Hermodsson & Hansson, 2005) att många ungdomar inte vet om att de 
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har en behandlingsplan. Detta visar att frågan om behandling inte är tillräckligt tydlig för 

många ungdomar menar författarna.  

Levins (1998) studie visar på liknande resultat då ungdomarna inte alltid uppfattat att de fått 

någon behandling eller uppfattat det som något negativt.  

 

3.9 Förhållandet till behandlingspersonal 

Sallnäs (2000) påtalar att det är personalen och deras handlande och tänkande som är själva 

grunden i vården. Det är viktigt att personalen är eniga om hur arbetet ska bedrivas. 

Ungdomar som behöver vistas på institution har ofta negativa erfarenheter av relationer med 

vuxna och kännetecknas av en fientlig varseblivning av miljön menar Andreassen (2003). 

Konflikter mellan ungdomar och personal uppstår ofta vid kontroll i samband med att man 

driver genom de regler och förordningar som gäller på institutionen. I Levins (1998) studie 

framkommer att ungdomarna ofta uppskattade kontakter med personal som inte definierades 

som behandlare, t.ex., lärare, hantverkare och liknande. Vuxna som inte försökte kontrollera 

dem utan reagerade som medmänniskor och umgicks med ungdomarna på fritiden, utanför 

anstalten var uppskattade. I rapporten från SiS, ”Demokrati i det lilla”, hävdar man bland 

annat att regler måste vara meningsfulla för ungdomar i vård. Regler och befogenheter kan å 

ena sidan förstärka situationen ungdomarna befinner sig, å andra sidan slå undan benen för 

dem. Om ungdomarna inte förstår varför reglerna finns, eller om de tillämpas olika av 

personalen kan det minska ungdomarnas motivation till behandling. Enligt författarna är detta 

ett stort problem som uppstår i arbetet på institutionerna då man även ska ta hänsyn till de 

regler som gäller i samhället i stort (Hermodsson & Hansson, 2005). Det framkommer i 

rapporten att många ungdomar kan säga vad de tycker till personalen. Men de tycker inte att 

de kan påverka, ingen lyssnar. I rapporten har någon ungdom uttryckt sin maktlöshet i ord så 

som, ”jag kan säga vad jag tycker”, ”jag skriker”, ”jag tvingar dem att lyssna men de bryr sig 

inte”. Det spelar ingen roll vad de säger (Hermodsson & Hansson, 2005:46). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Det övergripande syftet, som tidigare framgått, är att genom ett brukarperspektiv undersöka 

den kvalitet som X-hemmets verksamhet tillhandahåller i form av vård och behandling. 

Nedan följer en beskrivning av vad kvalitetsarbete handlar om i avsnitt 4.1. Därefter i avsnitt 

4.2 redogör vi för vad som menas med brukare, följt av avsnitt 4.3 som handlar om hur vi 

använder oss av ett brukarperspektiv i uppsatsen. 

 13  



                                                     

4.1 Kvalitetsarbete en form av kunskapsutveckling 

Kvalitetsutveckling uppstår inte av sig själv utan det krävs en viss systematik och ett 

målmedvetet arbete för att förbättra kvaliteten (Socialstyrelsen, 1995). Kvalitetsarbete handlar 

om att utveckla praktiska färdigheter inom verksamheter, att bl.a. ta reda på det som fungerar 

mindre bra, och att göra något åt detta. Kvalitetsarbete är kopplat till förändringar och 

förbättringar och bör vara ett självklart inslag i vardagsarbetet. Vad som är kvalitet kan 

definieras som värdet eller nyttan av ett givet föremål eller en aktivitet, som människor 

varseblir, erfar eller upplever. Kvalitetsarbete inom Socialtjänsten handlar i stort om att fånga 

in vad som skapar värde eller nytta för mottagaren av dess tjänster. Detta medför att man 

måste rikta sig till dem som är brukare av tjänsten, ett brukarperspektiv på tjänstekvalitet. Ett 

sådant angreppssätt kallas externt orienterat. När man talar om internt orienterat angreppssätt 

på tjänstekvalitet innebär det koncentration på de professionellas och ledningens perspektiv. 

Den externa tjänstekvaliteten och den interna tjänstekvaliteten samspelar och kvalitetsarbete 

handlar om att åstadkomma båda dessa till så låg kostnad som möjligt. När det gäller 

utvärderingar av verksamheter kan man skilja på extern utvärdering och egenutvärdering. Vid 

extern utvärdering tar man hjälp av en utifrån kommande expert som får i uppdrag att 

genomföra utvärderingen. Oftast är denna typ en efterhandsbedömning inriktad på att bedöma 

och kontrollera en verksamhets resultat och effekter. Den utifrån kommande utvärderaren 

anses garantera saklighet och objektivitet då de inte är färgade av verksamhetens perspektiv 

och intressen. Det är däremot inte säkert att den externe utvärderaren förmår tränga in i 

verksamheten och förstår vad som sker. Genom att använda sig av extern utvärdering kan det 

dock bli lättare att nå ut med och sprida resultat utanför den egna verksamheten. 

 

4.2 Brukarutvärdering 

I vår uppsats är vi intresserade av ett brukarperspektiv varpå det känns väsentligt att redovisa 

vad som menas med brukare, samt hur vi tänkt använda oss av en brukarutvärdering. Termen 

brukare blev på 1980-talet ett modeord i den offentliga förvaltningen och i 

förvaltningsforskning (Dahlberg & Vedung, 2001). Brukarperspektivet har under senare tid 

blivit centralt i den offentliga förvaltningen. Allt oftare ställs krav på att socialhjälpstagare, 

boende, patienter och andra brukare ska ges möjlighet att delta i det politiska beslutsfattandet. 

Enligt författarna så handlar diskussionen om brukarinflytande och brukarmedverkan utifrån 

att det är eftersträvansvärt att ge brukare mer makt över den service vi som medborgare 

 14  



                                                     

gemensamt ansvarar för. Om det inte vore för brukarens behov eller önskemål skulle den 

offentliga servicen inte finnas till helt enkelt.  

 
4.3 Vår modell av brukarutvärdering 

Vi har använt oss utav Dahlbergs och Vedungs (2001) modell för brukarutvärdering av socialt 

arbete som de satt in i ett teoretiskt sammanhang. Viktiga begrepp i utvärderingsteori är 

förvaltning, slutprestationer och utfall. I deras utvärderingsteori handlar brukarutvärdering om 

att beakta servicegivarens slutprestationer. De har därefter delat in slutprestationer i olika 

beståndsdelar: Serviceprocess, serviceinnehåll och genomsiktlighet. Processvärden berör 

beslutsgångar, procedurer och ramar vid tilldelning av prestationer. Innehållsliga värden 

handlar om slutprestationers sakliga innehåll, deras substans. Genomsiktlighet avser 

begriplighet och tillgänglighet hos de regler och procedurer som gäller för serviceinnehåll och 

serviceprocess. Kring dessa tre grundläggande drag kretsar samhandlandet mellan brukaren 

och handläggaren. En brukarutvärdering kan handla om en eller flera av dessa delar. Vår 

modell har vi delat in på följande variabler.  

Serviceprocess är den dimension i paketet som rör frågor kopplat till bemötande, respekt, 

empati och delaktighet. Detta rör frågorna 7, 9,11,12,14,16,17 (Se bilaga 1). 

Innehåll rör den service som X-hemmet erbjuder i fråga om behandling och vård kopplat till 

kontaktmannasamtal, gruppsamtal, sysselsättning, fritidsaktiviteter, praktisk hjälp rörande alla 

livsområden. Detta rör frågorna 8, 10,19,20,21,22,23,24,25 (Se bilaga 1). 

Genomsiktlighet handlar om t.ex. information är lättillgänglig, lättförståelig samt om 

personalen är lättillgänglig. Detta rör frågorna 6,13,15,18 (Se bilaga 1). 

Frågorna 1-5 är bakgrundsfrågor och redovisas för sig och de öppna frågorna 26-30 likaså. 

Alla dessa variabler är beståndsdelar i det paket som visar på den kvalitet som X-hemmet 

bedriver i fråga om vård och behandling. 

 

5. Metod 
Nedan följer en redogörelse för hur denna uppsats byggts upp steg för steg. Vi redogör först 

för vårt val av datainsamlingsmetod i avsnitt 5.1 sedan följer en redogörelse över själva 

genomförandet i 5.2. Etiska frågor redogörs i avsnitt 5.3, enkäten samt missivbrevet i 5.4, 

urvalsprocessen i 5.5  samt databearbetning i 5.6. 
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5.1 Datainsamling 

I vår undersökning har vi använt oss av enkäter vid insamling av data. Valet stod också i 

relation till själva syftet med undersökningen. Genom att fråga de ungdomar som vistas på 

hemmet om deras upplevelser av X-hemmets servicepaket beträffande vård och 

behandlingsinnehåll är vår förhoppning att få fram det som kan förbättras inom verksamheten. 

Enkäter möjliggör att vi på uppsatsens korta tid kan få fler informanter att ge sin syn på 

verksamheten, därför anser vi att enkäter är att fördra framför intervjuer. Enligt Trost (2001) 

är själva syftet avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Ett led i 

kvalitetsutveckling är att få fram det som fungerar mindre bra och att göra något åt detta. Så i 

vårt fall blir antalet besvarade enkäter av stor vikt. De fördelar vi kan se är att informanterna 

får möjlighet att i lugn och ro fundera över sina svar samtidigt som vi tror att det är lättare att 

få fram det som upplevts mindre bra. En annan aspekt är att man slipper intervjuareffekten då 

enkäter ifylls i avskildhet (Eliasson, 2006). Vi är också medvetna om att detta är ett känsligt 

område och ungdomarna befinner sig i ett speciellt utsatt läge. Nackdelen med enkäter är att 

de ger en ytlig kunskap om hur informanterna upplever någonting samt att man förlorar 

möjligheten att förtydliga och ställa eventuella följdfrågor (ibid). Vår studie är dels kvantitativ 

dels kvalitativ i enlighet med Trost (2001) resonemang om förenandet av dessa två. Med det 

menar vi att vi lämnat en rad för kommentar under varje fråga/påstående. Trost hävdar att 

nästan alla studier inom beteende- och samhällsvetenskaperna är blandformer, dvs. de 

innehåller både kvantitativ såväl som kvalitativa data. Han urskiljer tre steg i processen kring 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Datainsamlingen är det första steget, bearbetning 

och analys blir det andra och det tredje blir tolkningen av analysen/bearbetningen.  

5.2 Genomförandet 

Studien sker i samarbete med ett privat HVB-hem och nedan följer en beskrivning av hur vi 

gått tillväga. Vi blev tillfrågade av personal på X-hemmet om vi ville hjälpa dem att göra en 

studie av deras verksamhet. Detta tyckte vi båda lät intressant varpå vi bokade in ett möte 

med personalen på hemmet. Inför mötet hade vi förberett en frågeguide som vi visade upp och 

bad dem kommentera. Detta som följd av att de kunde ge tips och råd beträffande språk, 

mängd samt innehåll (Trost, 2001). Vi kom så till sist överens om antal frågor och innehåll. 

Det kan nämnas att uppdragsgivaren tyckte att antalet frågor var för stort samt att sett utifrån 

hänsyn till undersökningsgruppen var språket troligtvis svårförståeligt. Detta tog vi 

naturligtvis senare hänsyn till och strök några frågor samt försökte göra frågorna mer 

lättförståeliga. Frågan är om vi gjorde det i tillräcklig grad. Det är svårt att utveckla material 

 16  



                                                     

som passar de flesta då vår kunskap om undersökningsgruppen i stort sett var obefintlig. Vi 

fick i efterhand veta att undersökningsgruppens sammansättning kan skilja sig åt beträffande 

utvecklingsgrad och förståelsegrad. Detta är något som vi fått förhålla oss till när det gäller 

analys och tolkning. De blev också informerade om vår tidsplan, hur vi hade planerat 

undersökningens gång helt enkelt. Vi fick en kontaktperson på X-hemmet samt kom överens 

om att kommunicera via email och telefon vid behov. Vidare kom vi överens om praktiska 

detaljer t.ex. kostnader i samband med utskick och tryckning. Trost (2001) skriver om sina 

erfarenheter med uppdragsgivare och tar upp det faktum att många tror sig veta och förstå vad 

allt extraarbete kring det praktiska med utskick, avprickning, påminnelser innebär. Att man 

måste hålla tidsplanen för varje moment för att det hela inte ska spricka. Trost menar att 

uppdragivare tror sig veta detta i förväg men i praktiken blir det inte så lätt. Den löpande 

verksamheten kommer i första hand, vilket är helt förståelig. Vid ett senare tillfälle 

överlämnades enkäterna, missivbrevet och påminnelserna. Samtidigt överlämnades en 

tidsplan där datum för eventuellt utskick av påminnelser framgick. Vi kände båda två att nu 

lämnade vi över vår uppsats i någon annans händer och därmed försvann även kontrollen över 

den. Därmed blev vi helt beroende av personalens medverkan och att de instruktioner som vi 

gett skulle följas. 

 

5.3 Etiska frågor  

I de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning framhävs att 

varje vetenskaplig undersökning bör beakta alla möjliga eventuella risker, negativa 

konsekvenser för de berörda deltagarna/uppgiftslämnarna (www.codex.vr.se). Forskning bör 

ske med respekt för individen med andra ord. Individskyddskravet uppdelas i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 

beskriver nedan samt i avsnitt 5.4 hur vi gått tillväga och ser att vi tagit hänsyn till alla av 

ovanstående krav i vår undersökning. Det fjärde, Samtyckeskravet handlar om att deltagare 

själva får bestämma om sin medverkan genom att man inhämtar samtycke innan 

undersökning startar. När det gäller postenkäter som i vår studie behövs detta inte inhämtas på 

förhand utan det kan sägas vara uppfyllt då informanterna återsänder enkäterna till oss. För att 

lösa problemet med anonymitetskravet och konfidentialitetskravet enligt föreskrivna 

etikregler bestämdes att vi skulle utforma enkätmaterialet och X-hemmet skulle vara de som 

skötte utskick, kodning, avprickning och utskick av påminnelser.  

 

 

 17  



                                                     

5.4 Enkäten 

Enkäten bestod slutligen av 29 frågor, det skulle ha varit 30 men vid inmatning av data såg vi 

att en fråga fallit bort (se bilaga 1). Vi har använt oss av bakgrundsfrågor, frågor med fasta 

svarsalternativ samt några öppna frågor. Enligt Trost (2001) ska man vara försiktig med 

öppna frågor då de kan vara tidsödande att handskas med samt att många kan låta bli att svara 

på dem, vilket medför ett stort svarsbortfall. På vissa av frågorna/påståendena fanns det även 

följdfrågor. Under varje fråga/påstående har vi lämnat en rad för kommentarer. Vi har följt 

Trost anvisningar om användandet av vanligt språk, undvika negationer samt långa 

formuleringar. Beträffande värdeladdade ord som Trost skriver om försökte vi i största mån 

undvika detta (ibid). Värdeladdade ord kan påverka svaren. I ett fall beträffande benämningen 

behandlingsplan kan vi se, vilket vi även misstänkt och diskuterat från början, att det 

möjligtvis haft effekt på svaren. Det kan vara så att det är känsloladdat, man kanske inte 

upplever sig bli behandlad. Men då behandlingsplanen är en viktig del av vårdplaneringen 

anser vi att vi inte kunde ta bort dessa frågor.  

    Beträffande undersökningens validitet lät vi testa enkäten före utskick, för att på så vis få 

en fingervisning om hur den uppfattades. En pilotstudie tyckte vi skulle ta alldeles för mycket 

tid, varför det alternativet valdes bort. Enkäten överlämnades i fyra exemplar till personal som 

i sin tur gav den vidare till några nuvarande boende på X-hemmet. Två blev ifyllda. Vi 

påtalade att vi var intresserade av alla kommentarer som kunde vara till hjälp för oss för att 

undvika krångliga och svåra frågor. Vid inhämtning av de två enkäterna framkom inga direkta 

kommentarer från ungdomarna förutom att de hade svårt att ta ställning till vissa av 

frågorna/påståendena då de befinner sig mitt i behandlingsprocessen. I efterhand har vi fått 

veta att en tidigare inskriven ungdom som fått enkäten ringt och påtalat för personal att den 

upplevts svårförståelig. En enkät inkom obesvarad då informanten inte litade på 

anonymiteten, enligt uppdragsgivaren. Alla enkäter fick ett löpnummer och uppdragsgivaren 

numrerade alla individer på namnlistan. För att säkerställa kodning och avprickning beslöt vi 

att även svarskuverten skulle numreras med samma nummer. Den inkomna enkäten 

avprickades på namnlistan utan att uppdragsgivaren behövde öppna svarskuvertet vilket 

medförde att anonymitetskravet bibehölls. Vi fick på så vis fick vi ingen som helst 

information om informanterna. Personal på X-hemmet kan ha kännedom om vilka som 

deltagit i studien men de kan inte härleda några uppgifter till enskilda individer. Efter 

inmatning av data i SPSS har materialet förstörts och överlämnats i bearbetad avidentifierad 

form till X-hemmet. Vi anser att konfidentialitetskravet har beaktats i hanteringen av 

enkäterna.  
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Relationen mellan de tillfrågade och oss som undersöker är av största vikt hävdar Trost 

(2001). Hela undersökningens värde och kvalitet bygger på informanternas uppfattning om 

oss som ska genomföra undersökningen samt den organisation vi representerar.  

    Till varje enkät utformades ett missivbrev (se bilaga 2) där viktig information om enkäten 

framgick beträffande syfte, innehåll samt vad resultatet ska användas till och var resultaten 

kommer att publiceras. På så vis anser vi att informations samt nyttjandekravet beaktats. Trost 

(2001) menar att missivbrevet är en viktig del av det som skall motivera läsaren att fortsätta 

läsa det och sedan besvara frågorna i formuläret. Detta försökte vi ha i åtanke när vi 

utformade brevet. Speciellt tänkte vi på att utforma brevet så att anonymitets- och 

konfidentialitets kravet framgick tydligt. Vi påpekade att deras medverkan var frivillig samt 

att de kunde avbryta om de så önskade. Vi skrev också ut våra namn och mail adresser på 

brevet. 

 
5.5 Urval 

I studien ingår 36 informanter. Urvalet skedde med hjälp av uppdragsgivaren och deras 

inskrivningsregister. De kriterier som vi ställde var att informanten skulle inskriven minst ett 

halvår samt att de var ”färdigbehandlade”. Med detta menade vi att ungdomarna inte hade 

avbrutit behandlingen inom ramen för behandlingsplanen. Uppdragsgivaren uppger att de via 

sitt ”brukarregister” gått ca 10 år tillbaka i tiden och könsfördelningen är ungefär 50 % 

kvinnor och 50 % män. Under den aktuella perioden uppskattar de att ca 50 st. varit inskrivna. 

 

5.6 Databearbetning 

Data har bearbetats i statistikprogrammet SPSS. Då vi försökt att underlätta för läsaren när vi 

utformat våra stapeldiagram, har vi valt att låta dataprogrammet avrunda decimaltal, därav 

kan stapeldiagrammens summa variera mellan 99 % - 101 % och procentsatserna i staplarna 

kan skilja sig lite åt. Vi har valt att redovisa resultatet i procentform då vi ansåg att det var 

mest lämpligt när vi senare redovisar resultatet för uppdragsgivaren. Enkätsvaren är kodade i 

efterhand. När vi redovisar kommentarerna har vi valt att inte korrigera dessa, vilket gör att 

eventuella oklarheter, förkortningar står i ursprungsskick för att utesluta felaktiga rättelser. 

 

5.7 Bortfall 

Vi har fått in 18 enkäter varav en enkät inkom obesvarad. Detta betyder att bortfallet blir 50 

%. Vi anser att fler svar skulle ha medverkat till att man kunde dra mer säkra resultat.  
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Men vi tror, att vi ändå kommer att kunna presentera ett material som påvisar i några 

avseenden vad som fungerat bra samt vad som behöver bli bättre.  

 

6. Resultat 

Nedan följer en redovisning av resultatet i avsnitt. Först presenterar vi resultatet av 

bakgrundfaktorerna i avsnitt 6.1, resultatet redovisas i antal för att förenkla för läsaren. 

Därefter presenteras resultatet av de slutna frågorna i tabellform i avsnitt 6.2 och de öppna 

frågorna i avsnitt 6.3. På varje fråga har vi haft en rad för kommentar och nedan har vi valt ut 

några av de citat informanterna skrivit. Kommentarerna är inte korrigerade av oss utan 

redovisas i ursprungsskick. N= syftar på antal svar i varje enskild fråga/påstående. 

 

6.1 Bakgrundsfrågor 

Enkäten börjar med frågor om bakgrund såsom kön, boende, ålder vid inskrivning och 

vistelsetid på X-hemmet. Av informanterna är 10 kvinnor och sju är män. Sex av 

informanterna är mellan 14-19 år, lika många är mellan 20-25 år, fyra är mellan 26-31 år och 

en över 32 år. 14 av informanterna har idag eget boende, en av informanterna bor hos sina 

föräldrar, en är inneboende och en bor hos föräldrar kombinerat med behandlingshem. Tio av 

informanterna var mellan 16-18 år vid inskrivningstillfället, fem var mellan 13-15 år och två 

var mellan 19-21 år gamla. Tio av informanterna bodde på X-hemmet mer än 12 månader, 

fyra bodde mellan 11-12 månader och tre bodde mellan 9-10 månader. 

 

6.2 Servicepaket 

Vi har delat in X-hemmets servicepaket i tre olika delar: serviceprocess, serviceinnehåll, 

genomsiktlighet. Inom varje del återfinns ett antal frågor vilka är relevanta för just den delen. 

För var och en av frågorna redovisas svarsfördelningen i procent.  

 

6.2.1 Serviceprocess 

Serviceprocess är den dimension i paketet som rör frågor kopplat till bemötande, respekt, 

empati och delaktighet. Frågorna 7, 9, 11, 12, 14, 16 och 17. 

 

Fråga 7: Var du med och utvärderade dina mål under tiden på X-hemmet? (N=17) 

75 % av informanterna svarade ja på frågan och resterande 25 % svarade nej. En svarade inte 

alls. 
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Kommentarer: 

”Jag var med och satte målen själv.” 

”Tillsammans med mina föräldrar.” 

”Nja, som vanligt är, när man är omyndig, bestämdes det mesta över huvudet på en. Det enda   

  jag behövde göra var att stå ut ett år.” 

”Mål?” 

”Vi byggde upp mina mål utmärkt. Målen är fullbordade och glad är jag tack vare dessa mål   

  och framtidsplaner.” 

 

Fråga 9: Blev du någon gång kränkt under din tid på X-hemmet? (N=17) 

Närmare 60 % av informanterna svarade nej på frågan, 35 % svarade ja och resterande 

svarade både ja och nej på frågan. 

Kommentarer:  

”Av andra ungdomar som också bodde där.” 

”Vissa av personalen hade inte förståelse och kunde kränka på olika sett ordagrant.” 

”Ingen lyssnade på mig, och jag blev behandlad som en jävla ligist.” 

”Kränkt är ett starkt ord men någon gång kan personal missbedömt ens förmåga vilket kan ha  

  gjort en besviken.” 

 

Fråga nr. 11: Jag kände att personalen visade mig respekt. 

Figur nr. 1: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 

informanterna upplevt att personalen visat respekt. (N=16) 
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Figur nr. 1 visar att 62 % av informanterna instämmer helt till påståendet, 19 % instämmer till 

stor del och lika många instämmer till viss del. En har inte kryssat i ett svarsalternativ men på 

kommentaren skrivit både ja och nej. 

Kommentarer: 

”Några/någon gjorde det inte, men de andra gjorde det.” 

”Alla var underbara men man kom ju inte överens med precis alla.” 

”Jag fick nog den respekt jag gjorde mig förtjänt av.” 

”Bara för att jag var omyndig ansågs jag inte ha något vett, men de var aldrig direkt jävliga.” 

”Till 95 % tyckte jag det. Kommunikationen mellan dem och mej fungera bra.” 

 

Fråga nr. 12: Jag kände att personalen brydde sig om och stöttade mig när jag behövde det   

Figur nr. 2: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 

informanterna upplevt att personalen visat stöd och omtanke. (N=17) 
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Figur nr. 2 visar att 65 % av informanterna instämmer helt och resterande del instämmer till 

stor del till påståendet. 

Kommentarer: 

”Alla fanns inte alltid till hands.” 

”Underbar personal." 

”Visst fick jag stöd, men det slutade alltid med att de ansåg att allt var mitt eget fel.” 

”När de inte gjorde det var det för att jag även skulle klara av vissa saker själv. Inte bli för  

  beroende.” 

”Ja, när de hade tid, de gjorde nog så gott de kunde” 
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Fråga nr. 14: Jag kände att jag kunde prata om allt jag ville med personalen 

Figur nr. 3: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 

informanterna känt förtroende för personalen. (N=17) 
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Figur nr. 3 visar att 53 % av informanterna instämmer till viss del till påståendet, 41 % 

instämmer helt och 6 % instämmer till stor del. 

Kommentarer: 

”Inget var för pinsamt att prata med dom om.” 

”Kanske inte alla, men några.” 

”Man pratar olika med alla människor, samma sak gäller personalen.” 

”Nej inte riktigt, defenitivt inte tro tex. Och en del ”tjejsaker” annat kan man bara inte” 

 

Fråga 16: Jag var själv med och satte upp målen i min behandlingsplan 

Figur nr. 4: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 

informanterna upplevt delaktighet i behandlingsplanen. (N=17) 
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Figur nr. 4 visar att 41 % av informanterna instämmer till viss del till påståendet, 24 % 

instämmer helt, lika många instämmer inte alls och 12 % instämmer till stor del. 
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Kommentarer: 

”Hade ingen direkt behandlingsplan.” 

”Jag fick vara med och påverka.” 

”Det kommer jag inte ihåg.” 

”Defenitivt INTE, allt det var redan klart. Jag fick komma med ”egna” mål”, men de fick  

  jag sträva för själv, inget som ”skrevs in”.” 

 

Fråga 17: Jag tycker att jag uppnådde de mål som fanns uppsatta i min behandlingsplan 

Figur nr. 5: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan om 

informanterna tycker att de uppnått målen i behandlingsplanen. (N=15) 
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Figur nr. 5 visar att 36 % av informanterna instämmer helt, 29 % instämmer till stor del och 

lika många instämmer till viss del. 7 % instämmer inte alls till påståendet. Två har inte kryssat 

i något svarsalternativ, en av dem har skrivit ”sådär” på raden för kommentarer.  

Kommentarer: 

”Så där.” 

”Helt klart.” 

”Nja, det är nog mest nu det har skett då jag har fått en annan miljö, visst utvecklades jag,  

  men inte enligt planen kanske” 

 

Sammanfattning:  

Serviceprocessen, som är den del av X-hemmet servicepaket, har enligt resultatet beträffande 

vissa delar fått övervägande positiv bedömning av informanterna, samtidigt som resultatet 

pekar åt det mer negativa håller på andra delar. Beträffande informanternas delaktighet visar 
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resultatet att tre av fyra har deltagit i att utvärdera målen i behandlingsplanen, samt att 

övervägande del, 65 %, tycker att de uppnått de mål som satts upp i behandlingsplanen.  

När det gäller bemötande har majoriteten av informanterna upplevt att personalen visat 

omtanke och stöd, samt att fyra av fem har upplevt att de blivit bemötta med respekt. I 

förtroendefrågan är resultatet splittrat, där mer än hälften uttrycker att de haft mindre 

förtroende, och därmed inte kunnat prata om allt med personalen. När det gäller 

informanternas medverkan i att sätta upp mål i behandlingsplanen visar resultatet att 

övervägande del upplever sig mindre eller inte alls delaktiga. På frågan om informanterna 

känt sig kränkta svarade tre av fem nej, en av informanterna svarade både ja och nej, 

resterande del svarade ja. 

 

6.2.2 Serviceinnehåll 

Serviceinnehåll rör den service som X-hemmet erbjuder i fråga om behandling och vård 

kopplat till kontaktmannasamtal, gruppsamtal, sysselsättning, fritidsaktiviteter, praktisk hjälp 

rörande alla livsområden. Frågorna 8, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

Fråga 8: Arbetade X-hemmet för att du skulle förbättra sin familjesituation? (N=17) 

87 % av informanterna svarade ja på frågan och resterande 13 % svarade nej. En informant 

svarade inte alls på frågan. 

8.a) Vad var bra? 

Kommentarer: 

”Att dom tvingade mig att arbeta på min familjesituation.” 

”Mycket familjesamtal och stöd, jag kunde ventilera mig när jag ville.” 

”Dom såg till så att jag hade kontakt med min familj, som jag var bitter på.” 

”Inget av det hela.” 

”pappa kände sig trygg och kom ofta och det var en chans/anledning för oss att ses.” 

 

8.b) Vad var dåligt? 

Kommentarer: 

”Att det var för sällan.” 

”Min mors otroliga inflytande (påverkan) på personalen.” 

”Ingen lyssnade på vad jag hade att säga, och jag fick 3 psykologer på ett år.”                                

”Påtvingade samtal.” 
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Fråga 10. Jag trivdes ihop med de andra ungdomarna på X-hemmet 

Figur nr. 6: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna upplevt att de trivts ihop med de övriga ungdomarna på X-hemmet. (N=17) 
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Figur nr. 6 visar att 47 % av informanterna instämmer till viss del, 24 % instämmer helt och 

lika många instämmer till stor del. 6 % instämmer inte alls till påståendet. 

Kommentarer: 

”Det var olika ungdomar med olika problem på liten yta men oftast gick det bra.”                                             

”Vi hade det bra tillsammans, och stöttade varandra.” 

”Bodde inte med dem. Va med på några aktiviteter i börja dock. Om man inte kan distansiera  

  sig och ha fokus på egen utveckling och inte dras med. Är det inga problem.” 

”Vi var otroligt olika och det förekom så mycket osämja att man mådde dåligt av den.” 

 

Fråga 19: Jag är i stort sett nöjd med den hjälp och stöttning jag fick under tiden på X-

hemmet  

Figur nr. 7: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna upplevt att de är nöjda med den hjälp och stöd de fått på X-hemmet. (N=17) 
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Figur nr. 7 visar att 53 % av informanterna instämmer helt, 29 % instämmer till viss del och 

knappt 18 % instämmer till stor del till påståendet. 

 

Kommentarer: 

”Har utvecklats mycket.” 

”Supernöjd.” 

”De kunde tagit till sig mer angående vad jag tyckte och tänkte =Frihet under ansvar. 

”De försökte göra sitt bästa men jag anser inte att detta var rätt för mig” 

 

Fråga 20: Jag upplevde att reglerna på X-hemmet var bra 

Figur nr. 8: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna upplevt att reglerna på X-hemmet var bra. (N=17) 
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Figur nr. 8 visar att 56 % av informanterna instämmer till stor del, 19 % instämmer till viss 

del och 12 % instämmer helt och lika många instämmer inte alls till påståendet. 
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Kommentarer: 

”Jag var för fri. Fick sällan möta ett nej.” 

”För min del ja, men det var inte rättvist eftersom många regler var individuella.” 

”Jag blev behandlad som en ligist, trots att jag var skötsam, ibland lär man anpassa reglerna  

  efter personen ifråga.” 

”Det va inte hundra procentigt men kan väl ändra vissa detaljer. Då var det ibland bristfällig  

  kommunikation personalen imellan. Så reglerna kan bli diffusa.” 

 

Fråga 21: Jag var i stort sett nöjd med min dagliga sysselsättning (skola/praktik)  

Figur nr. 9: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna varit nöjda med sin dagliga sysselsättning. (N=17) 
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Figur nr. 9 visar att 65 % av informanterna instämmer helt, 18 % instämmer till stor del och 

12 % instämmer inte alls. 6 % instämmer till viss del till påståendet. 

Kommentarer: 

”Till fullo.” 

”Vem var inte skoltrött vid 17 år?” 

”Nej.” 

”Ja, jag stortrivdes, även om jag inte alltid skötte skolan så bra, men jag skärpte till mig.” 

 

Fråga 22: Det fanns tillräckligt med fysiska aktiviteter att välja bland 

Figur nr. 10: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna varit nöjda med utbudet av fysiska aktiviteter. (N=16) 
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Figur nr. 10 visar att 38 % av informanterna instämmer till viss del, 25 % instämmer till helt 

och lika många instämmer till stor del. 12 % instämmer inte alls till påståendet. En har inte 

kryssat för något svarsalternativ. 

Kommentarer: 

”Så var det nog, jag var bara inte intresserad.” 

”Det vet jag inte... Ibland följde personal med.  Men det va en bit jag fick fixa mer bra själv.”  

”Nej.” 

”Hade jättekul till 97 % av dessa aktiviteter.” 

”Om ni menar X-hemmet, vilka då? Det fanns inga.” 

 

Fråga 23: Det fanns tillräckligt med fritidsaktiviteter att välja bland. 

Figur nr. 11: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna varit nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. (N=16) 
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Figur nr. 11 visar att 31 % av informanterna instämmer helt, lika många instämmer till viss 

del och 25 % instämmer till stor del. Något mer än 10 % instämmer inte alls till påståendet. 

En informant har inte kryssat för något av svarsalternativen. 
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Kommentarer: 

”Fick välja vad vi ville.” 

”Hade alltid kul på träffarna, och kunde bestämma vad vi skulle hitta på själv.” 

”När jag var med i början åkte vi ut lite de va givande kan man se efteråt. Det kändes dock 

inte helt kul då när de var mer som ett tvång.” 

”Menar ni X-hemmet, då fanns det veckovis saker vi var tvingade att göra tillsammans, ville  

  man inte det ja, då fick man veckopengsavdrag… I området vet jag inte så mycket om, de  

  berättade inget om det heller.” 
 

Fråga 24: Vilken behandling fick/utnyttjade du på X-hemmet? 

Resultatet visar följande (N=17):  

*41 % av informanterna fick stöd i konflikthantering.   

*76 % fick stöd i familjesamtal. 

*24 % fick erbjudande om psykologstöd. 

*65 % fick stöd i form av individuella samtal. 

*65 % fick stöd i vardagen 

*En har svarat annat men inte förtydligat i vilken form stöd givits. 

*En har avstått från att svara på frågan. 

 

Fråga 25: hur upplevde du den behandling du fick/utnyttjade? 

Figur nr. 12: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på frågan hur 

informanterna upplevt den behandling de fick/utnyttjade. (N=16) 
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Figur nr. 12 visar att 47 % av informanterna upplevde att behandlingen de fick/utnyttjade var 

bra, 29 % mycket bra och 18 % mindre bra. En svarade inte alls. 
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Kommentarer: 

”Tycker det ordet (behandling) bör ges en funderare. Det känns paternalistiskt och det känns  

  som om individen blir ett objekt.” 

 

Sammanfattning:  

Serviceinnehållet i X-hemmets servicepaket har, som ovanstående resultat visat, fått en 

mycket positiv bedömning beträffande hur man arbetat med familjesituationen. Övervägande 

del av informanterna fick stöd i form av familjesamtal.  Tre av fyra har upplevt kvaliteten på 

behandlingen bra eller mycket bra. Dessutom är tre av fyra är nöjda med det stöd och den 

hjälp de fått på X-hemmet. Svarsfördelningen beträffande de aktiviteter som erbjöds råder det 

delade meningar om.  

När det gäller om informanterna trivts med de andra ungdomarna på X-hemmet kan vi se att 

mer än hälften uppgett att de trivts mindre bra. Beträffande den dagliga sysselsättningen är 

fyra av fem till helt eller stor del nöjda. 68 % nöjda med de regler som fanns på X-hemmet. 

 

6.2.3 Genomsiktlighet 

Genomsiktlighet handlar om t.ex. information är lättillgänglig, lättförståelig samt om 

personalen är tillgänglig. Frågorna 6, 13, 15, 18. 

 

Fråga 6: Förstod du varför du skulle bo på X-hemmet? 

88 % av informanterna svarade ja och 12 % svarade nej på frågan.  

Kommentarer:  

”Kunde inte bo hemma. Bråka med familjen hela tiden.”                       

”Men det var inte mitt beslut utan snarare det bästa av två alternativ.” 

”Problem med droger och familjeförhållandet.” 

”Jag förstod men jag kan inte säga att jag blev glad på dom satte mig där.” 

”Soc sa att det var pga. att jag var för gammal för fosterhem, strul hemma känns inte som en 

”tillräcklig anledning.” 

 

Fråga 13: Jag tycker att personalen hade tid att prata när jag behövde det 

Figur nr. 13: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet hur 

informanterna upplevt att personalen hade tid att prata när det fanns behov. (N=17) 
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Figur nr. 13 visar att 59 % av informanterna instämmer helt, 29 % instämmer till viss del och 

12 % instämmer till viss del till påståendet. 

Kommentarer: 

”Hade de inte tid så tog de sig tid.” 

”Dom ställer alltid upp!” 

”Jag kunde prata och gråta när jag behövde om det så var mitt i natten.” 

”Ställde upp i alla lägen.” 

”Jag var nog rätt ”krävande” och så mycket tid finns inte” 

 

Fråga 15: Jag kände till målen i min behandlingsplan 

Figur nr. 14: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna kände till målen i behandlingsplanen. (N=17) 
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Figur nr. 14 visar att 35 % av informanterna instämmer till stor del, 29 % instämmer helt och 

lika många instämmer till viss del. 6 % instämmer inte alls till påståendet. 
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Kommentarer: 

”Ja, fast jag förstog nog inte.” 

”Man skapa en egen uppfattning vad man behövde och lyssna inte helt på planen. Men jag  

  tror det beror på ålder och utveckling. Andra planer från andra ställen kan jag inte minnas  

  alls.” 

”Var i stort sett med varje gång dom diskuterade mina mål, om inte så berättade dom.” 

”Jag fick den uppläst 2 gånger eller så på de 3år jag bodde där, men inget jag direkt minns.” 

 

Fråga 18: Jag upplevde att jag fick ta del av all information som rörde mig 

Figur nr. 15: Stapeldiagrammet visar den procentuella svarsfördelningen på påståendet om 

informanterna tog del av all information som rörde dem. (N=17) 
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Figur nr. 15 visar att 47 % av informanterna instämmer till viss del, 29 % instämmer helt och 

24 % instämmer till stor del till påståendet. 

Kommentarer: 

”Det vet jag inte, fick jag det?!” 

”Jag tror det finns en hel del jag aldrig fått veta.” 

”en hel del fick jag inte veta, möten från skolan vad som sagts och en hel del annat” 

 

Sammanfattning:  

Genomsiktligheten i X-hemmets servicepaket visar enligt informanternas svar att 

övervägande del förstod varför de blivit placerade på X-hemmet, dock svarade två att de inte 

förstått. Resultatet visar också att 64 % av informanterna kände till målen i behandlingsplanen 

helt eller delvis, en informant kände inte alls till målen. Resultatet pekar åt det positiva hållet 

beträffande personalens tillgänglighet. Ungefär hälften av informanterna upplevde att de 

delgivits all information som rörde dem, de övriga instämde till viss del. 
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6.3  Öppna frågor 

Bland de fasta påståenden och frågor i enkäten fanns det fyra öppna frågor. Syftet med dessa 

var att ge informanterna möjlighet till egna reflektioner. Nedan redovisas några åsikter 

rörande X-hemmets verksamhet i form av citat från ungdomarna. 

 

Fråga 26: Tycker du att något varit särskilt bra under din vistelse på X-hemmet? I så fall 

vad? 

Majoriteten av informanterna svarade på frågan, övervägande del av citaten handlar om 

personalens positiva bemötande och de stöd och hjälp man fått.  

”De fanns en värme och en go personlighet hos alla i personalen. Och att gå ART.” 

”Att dom gav mig den hjälp jag behövde och stödet. Så att jag blev den personen jag är idag.” 

”Att allting var ordnat eller ja alltså uppsatta regler som skulle följas.” 

”Jag tycker handledarkontakten varit mycket bra. Ett tryggare steg i vuxenvärlden. Den brist  

  man kan haft när det gäller kunskap att integrera i SH, fick man hjälp med.” 

 

Fråga 27: Tycker du att något varit särskilt dåligt under din vistelse på X-hemmet? I så fall 

vad? 

Majoriteten av informanterna svarade på frågan, övervägande del av citaten handlar om mötet 

mellan ungdom och personal, men även ungdomarna emellan. Citaten belyser att bättre 

kommunikation behövs mellan personalen, att verksamheten ska bli mer individanpassat och 

att ungdomar med olika problem paras ihop kan bidra till negativa effekter. 

”Den nedsättande synen på några/någon i personalen hade mot ungdomarna som att vi var 

mindre värda.” 

”Vi blev för lösläppta. För mycket frihet.” 

”Kemin fanns inte till visa utav personalen en del av dom lever gammelmordigt och går på 

gamla regler osv.” 

”Att ”eleverna” var så olika och hade så olika problem gjorde det svårt att leva tillsammans.” 

”Man måste kunna anpassa regler efter individen, samt att bara för att man är omyndig kan  

man faktiskt ha vettiga åsikter, och inte behöva bli dissad.” 

”Vet inte, kanske bättre kommunikation mellan personalen” 

”Ja, vi var så olika som bodde där, msk med alkohol/droger-problem, hemmet, stöld och den 

kombinationen kan ibland vara lite väl mycket för en person att möta. Det blir att samma 

”problem” gaddar ihop sig och nya bildas.” 
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Fråga 28: Finns det något de skulle kunna förbättra på X-hemmet? 

Majoriteten av informanterna svarade på frågan, en del citat tyder på att ungdomen uttrycker 

önskan om att mer fokus samt ansvar läggs på individnivå. Citaten belyser även att det är 

önskvärt med mer erfaren personal samt att sekretesskravet stärks.  

”Prata mer allment med. Inte bara hur man mår.” 

”Mer stöd utav visa personal kunna se in i ungdomens perspektiv.” 

”När jag fick utslussningslägenheten kände jag att jag fick för lite tid för mig själv i lgh. Det  

  Var ngn aktivitet varje dag.” 

”Släppa lite med att man inte får festa. Att man kan få göra det valet sj. Man behöver ju  

  umgås med vänner bara för att man är på en fest så betyder det inte att man dricker alkohol.” 

”Mycket. Låt gamla bråkstakar som numer är skötsamma (typ jag, haha) komma och jobba.  

 Vi har erfarenhet och kunskap ingen annan har.” 

”Mer aktiviteter och resor.” 

”Ja, skapa trygghet, individualisera arbetet än mer, msk är inget som passar i mönster…” 

”bättre personal och att dom förstår vad sekretess betyder” 

 

Fråga 30: Något annat som du vill framföra? 

Ungefär 70 % av informanterna svarade på frågan. Här uttrycker informanterna tacksamhet 

och tiden på X-hemmet benämns som positiv för deras fortsatta liv. Någon uttrycker att det 

var bra men inte tillräckligt. 

”Man tror inte att man ska sakna dom men de svider i mej nu ska ni veta. Det är bra att ni gör  

  en undersökningen.” 

”Ja, detta är världens bästa lösning för alla ungdomar som behöver hjälp och stöd i vardagen.” 

”Kanske hade mitt liv idag varit annorlunda (sämre) om jag inte hade fått en ”paus” från allt.” 

”Trots allt hade jag det bra, och har ett rikt och välordnat liv idag.”  

”Att X är en av de bästa ungdomshemmen som jag bott på. Mycket bra personal!” 

”Ställen som X är bra som ser till helheten mera och ser till individen som kompetent osv.” 

”Jag saknar personalen, men skulle aldrig klara av en period där igen, men fick ut en hel del  

  av allt där ändå, så TACK.” 

”Nej det var bra men det var inte tillräckligt med att bo på ”X-hemmet” 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Då vi har bearbetat data kan vi se att vissa av våra frågor inte varit funktionella. Nu i 

efterhand ser vi att det hade varit bra att ha med en fråga om vilken boendeform ungdomarna 

hade på X-hemmet. Vissa av informanterna har kommenterat att de bott i stödboendet som X-

hemmet tillhandahåller varpå vi förstod att detta var en miss från vår sida. Villkoren för 

boendeformerna skiljer sig åt och därmed hade vi behövt formulera frågor till respektive 

boendeform. Samtidigt ser vi att det hade varit bra att ta reda på orsak till placering på X-

hemmet. Är man under utredning, i behandling eller om man blivit placerad av någon annan 

orsak medför det möjligen att man är olika inställd till vård och behandling. Resultatet kring 

detta hade möjligtvis underlättat för slutsatser samt medverkat till en fördjupad tolkning. En 

annan aspekt är att vi inte vet vad kvalitet är för dessa ungdomar. Hur ser de, ”brukarna”, på 

kvalitet gällande behandling och vård? Vi har också tagit bort delar av informanternas 

kommentarer på grund av risk för identifikation även om vi bedömde att de var viktiga för 

undersökningen. På fråga 5 om vistelsetid, har vi upptäckt att den inget säger om hur länge 

efter dessa 12 månader eller mer man bott på X-hemmet. Vi formulerade frågan så till följd av 

de uppgifter vi fått från uppdragsgivaren. 

    Beträffande enkäthanteringen har vi diskuterat kring vissa frågor och hur dessa eventuellt 

har påverkat bortfallet. Det visade sig att alla enkäter inte skickades ut samtidigt trots att det 

fanns en överlämnad tidsplan. En informant har ringt och sagt att enkäten inkommit dagen 

innan sista svarsdag och därmed undrat om det är acceptabelt att skicka in enkäten i efterhand. 

Uppdragsgivaren har även använt andra påminnelsebrev än de vi utformat. Vi följde de 

anvisningar som Trost påtalat i samband med utformandet av påminnelsebreven för att 

minska eventuellt bortfall. Vi har ställt oss frågan om detta har påverkat svarsfrekvensen.  

     Beträffande studiens tillförlitlighet så har vi inte varit delaktiga i urvalsprocessen och 

därmed inte haft någon insyn. I och med detta kan vi ställa oss frågande till studiens 

tillförlitlighet, vilket även Eliasson diskuterat kring (2006). Vi har fått förlita oss på 

uppdragsgivarens uppgifter. Ytterligare en fråga vi har ställt oss är om resultatet blivit 

annorlunda om vi själva varit ansvariga för urvalsprocessen samt insamlingsförfarandet. Nu i 

efterhand kan vi se att valet att låta uppdragsgivaren sköta urvalsprocessen och 

datainsamlingsförfarandet kanske inte var den mest lämpliga med tanke på de frågor som 

uppstått under studiens gång.  
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    Reliabilitet handlar om undersökningen i grund och botten är pålitlig, att den går att 

upprepa och då ge samma resultat (Eliasson, 2006). Vi tycker att reliabiliteten stärks i och 

med att vi använt oss utav enkäter vilket medfört att frågorna ställts på samma sätt till 

informanterna. Däremot kan vi inte påverka de faktiska förhållandena som råder kring varje 

informant. Informanternas förförståelse, referensram och tolkningsförmåga påverkar hur de 

läser och förstår frågeformuläret. Det här resultatet gäller enbart informanterna som har svarat 

och kan inte generaliseras till att gälla alla ungdomar som bott på X-hemmet. Vid en upprepad 

studie kan det inte garanteras att vi får samma resultat. 

   Validitet handlar om undersökningen verkligen mäter det den ska mäta (Eliasson, 2006). Vi 

kan se att vissa av de begrepp som vi använt oss utav kanske inte var de bäst lämpliga. 

Begreppen behandling och kränkt är de som kommenterats utav informanterna. Det kanske 

hade varit mer lämpligt att använda mindre värdeladdade begrepp. I övrigt anser vi att 

undersökningen gett ett resultat som lett till att vi kan diskutera kvaliteten på X-hemmets 

servicepaket.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Kvalitetsarbete inom Socialtjänsten handlar om att försöka fånga in det som upplevs av värde 

eller nytta för brukare av tjänsten. Det handlar om ta reda på vad som fungerar bra och mindre 

bra och göra något åt detta. Vårt syfte var att genom en brukarutvärdering titta på kvaliteten 

på X-hemmets servicepaket.  

    Syftet med studien är till viss del uppnått med tanke på bortfallet som var 50 %. Trots detta 

anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar. Vårt resultat har till övervägande del varit 

positivt men vår tolkning är att det är de fasta svarsalternativen som varit positiva. Vi har 

också ställt oss frågan om det är de ungdomar som är mest positiva till X-hemmets 

servicepaket som svarat på enkäten. Är de som inte svarat mindre positiva till vistelsen på X-

hemmet? Tittar vi på kommentarerna och de öppna frågorna framkommer en del negativa 

aspekter ut X-hemmets servicepaket. Då förhoppningen är att de resultat vi får fram kan 

medverka till att förbättra verksamheten kommer vi i resultatdiskussionen ta fasta på de 

kommentarer vi fått. Av bakgrundsfrågorna kan vi se att 14 av informanterna idag har eget 

boende vilket kan kopplas till den vision man har på X-hemmet om att ungdomarna ska stå på 

egna ben. Detta tolkar vi som mycket positivt, dock kan vi inte säga något om X-hemmets 

påverkan till detta. För många av informanterna har det också förflutit en längre tid sedan de 
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vistades på X-hemmet. Hade studien gjorts i anslutning till avslutad vistelse hade man kunnat 

dra slutsatser kring X-hemmets påverkan till detta.  

    Inflytande och medbestämmande kan vara en avgörande faktor för hur resultatet på 

behandlingen blir och dessutom hur ungdomen trivs under sin behandlingstid. Vidare kan vi 

konstatera att behandlingsplanen är ett viktigt redskap i att organisera arbetet och vistelsen för 

ungdomen på X-hemmet. För vår del har det varit intressant att se till hur stor del ungdomarna 

är involverade och informerade i samtalen kring behandlingsplanen. Vi kan se att X-hemmet 

enligt informanterna uppnått dessa intentioner till viss del. I resultatet framkommer att 

övervägande del upplever sig mindre eller inte alls delaktiga i att sätta upp målen. Detta trots 

att man i verksamhetsplanen uppger att planen görs upp i samråd med ungdomen. Någon 

informant har uttryckt att ”allt var redan klart”. Detta har som vi tidigare redogjort för 

framkommit även i andra studier och är enligt vår mening allvarligt då det berör barnens 

rättigheter. Samtidigt som forskning pekar på sambandet mellan delaktighet och motivation. 

Vi tror att detta i förlängningen skapar känslor av maktlöshet och frustration, vilket i sin tur 

påverkar relationen till både personal och de andra ungdomarna. Vi menar att detta tyder på 

att ungdomarna behandlas som oförmögna att ta ansvar i sin situation.  

Det som å andra sidan är positivt är att tre av fyra informanter har känt sig delaktiga i att 

utvärdera målen i behandlingsplanen. I det avseendet tror vi att den delaktigheten är bra, men 

troligen väcker den inte det intresse och engagemang som när man är med och sätter upp 

målen från början. Övervägande del, 65 %, säger sig uppnått de mål man satt upp i 

behandlingsplanen, vilket vi tycker är positivt, samtidigt kan vi ställa oss frågande till de 

övriga 35 %. En reflektion är det som redan påtalats här att om man är delaktig i att sätta upp 

målen blir man mer motiverad att uppnå dessa. Vi har också tolkat detta så som Sallnäs 

(2000) hävdat att ungdomar som placeras i vård utanför hemmet är ganska maktlösa i sin 

situation, då de inte har någon möjlighet att påverka sin vistelsetid, de är helt i händerna på 

Socialtjänsten. Vi kan utifrån detta fundera kring om informanterna gått vidare i ytterligare 

behandling? Det kan tänkas att de som inte riktigt känt till målen i behandlingsplanen inte 

heller kunnat ta ställning i denna fråga. 

    Sallnäs (2000) påvisar att det är personalen och deras handlande som är själva grundbulten 

i vården. Därför är det viktigt att personalen är eniga om hur arbetet ska bedrivas. Vi anser att 

personalens arbetssätt och bemötande är av stor vikt i mötet med ungdomen. Som vi ser det 

ska personalen agera som förebilder, behandlare, uppfostrare men framförallt skapa en 

relation med ungdomen som bygger på respekt och förtroende. Vi har undersökt om 

informanterna är nöjda med det stöd och den omtanke personalen visat dem. I resultatet kan vi 
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se att övervägande del är nöjda med bemötandet och den respekt personalen visat. Detta 

tycker vi naturligtvis är mycket positivt, då ungdomarna befinner sig i en kritisk period i livet 

samtidigt som de kan tänkas vara extra sårbara pga. omständigheterna. En reflektion som 

uppstår i samband med detta är det som Sallnäs (2000) påvisat i sin studie. Personalen i 

hennes studie ansåg just omsorg vara den viktigaste uppgiften i mötet med ungdomen. Vi 

ställer oss frågande till om den behandlande rollen kommer i skymundan. Detta kan vi också 

koppla till att X-hemmet ses som en liten och familjeliknande institution. Levin (1998) hävdar 

att institutionsmiljön är en onaturlig miljö för ungdomarna varpå vi ställer oss frågande till 

hur man egentligen kan agera både behandlare och vara ett familjesubstitut på samma gång. 

Vilka eventuella följder kan detta få? Samtidigt  

    Resultatet visar också att informanterna inte till fullo känt förtroende för personalen då de 

uppgett att de till viss del kunnat prata om allt med personalen. Detta skulle kunna förklaras 

med det som Andreassen (2003) påtalar, att ungdomar på institution ofta har negativa 

erfarenheter av relationer med vuxna. Det kan vara svårt att i den utsatta position de befinner 

sig i att helt våga lita på människor. En tanke som vi får i detta sammanhang är att det kanske 

inte är personalen man vänder sig till i första hand, utan vissa saker tar man upp med 

kompisar eller andra närstående. Vi kan heller inte blunda för det maktförhållande som råder i 

denna situation, där personal dels har en vårdande och dels en disciplinerande, kontrollerande 

funktion i arbetet med ungdomarna. Dessutom kan det påpekas att ungdomen befinner sig i en 

onaturlig beroendeställning gentemot personalen, vilket inte förekommer på samma sätt i en 

naturlig hemmiljö. Av kommentarerna kan vi se att informanterna varit mindre nöjda i vissa 

fall med personalens bristande förståelse och att man inte kunnat sätta sig in i ungdomens 

perspektiv. Någon har uttryckt att de bemötts som mindre vetande, som ”not yets”. Personal 

och vuxna lägger in egna tolkningar och värderingar om hur ungdomen upplever saker och 

ting (Hermodsson & Hansson, 2005). 

    Fyra områden bör innefattas i effektiv eftervård; lokalsamhället, familjen, skolan och 

individen (Sallnäs, 2000). Det sägs också enligt SoL att insatser ska ske i nära samarbete med 

hemmet. Vidare framkommer i X-hemmets verksamhetsplan att familjearbete är en viktig del. 

Dess syfte är att få föräldrar mer delaktiga i sin ungdoms liv och stärka föräldrarollen vilket 

överensstämmer med lagens intentioner. Av resultatet vi tagit del av kan vi se att tre 

fjärdedelar är nöjda med det stöd och den hjälp de fått. Andreassen (2003) hävdar att om det 

förekommer någon form av behandling och att den upplevs som meningsfull av ungdomarna 

ökar det motivationen. Vi anser att X-hemmet arbetar mycket väl för att stärka 

familjesituationen.  
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    Resultatet visar också på att X-hemmet har arbetat väl för att uppnå en strukturerad och 

fungerande vardag för ungdomarna. För att uppnå goda behandlingsresultat är det enligt 

Andreassen (2003) av stor vikt att behandlingsmiljön är så lik den naturliga miljön som 

möjligt. Därför är det viktigt att skolgången fungerar och på så vis stärks ungdomen för 

framtiden. Sett till tidigare forskning (Sallnäs, 2000) ser vi att X-hemmet är en av de få HVB-

hem som arbetar aktivt i denna fråga. Detta anser vi vara av positivt värde för ungdomarna. 

Av kommentarerna kan vi utläsa att en del av informanterna varit mindre nöjda med att det 

upplevts som ett tvång att delta i de arrangerade aktiviteterna. En informant lyfte fram att 

straff i form av veckopengsavdrag förekommit då man inte deltagit. Detta kan vi koppla till 

Levins (1998) tankar om att tvång kan leda till fortsatt destruktivt beteende och till 

försvarsstrategier mot behandlingen men även till Andreassen där han hävdar att konflikter 

gärna uppstår i liknande situationer. En annan aspekt som vi ser är informanternas personliga 

intressen samt att orsaken till placeringen kan påverka hur motiverad man är att delta i 

aktiviteterna. Har man inte heller förstått syftet med placeringen överhuvudtaget kan vi tänka 

oss att man blir väldigt emot allting i ren protest. Vi kan också spekulera i om tvånget har 

uppstått då personalens intentioner varit välmenande, då de försökt stärka tillhörigheten och 

”få igång” ungdomen. Det kan även tänkas att aktiviteter utanför institutionen ger ett annat 

perspektiv, alltså att miljöombyte gynnar relationerna på ett positivt sätt. Tänker här på 

Levins (1998) studie som visat att ungdomar uppskattat när personal inte uppträtt som 

behandlare, utan mer som medmänniskor. Detta förhållningssätt borde gynnas av vistelser 

utanför institutionen.  

    Angående de regler som förekommit på X-hemmet kan vi se att informanterna upplevt att 

det kan uppstå problem då man individualiserar regler och samtidigt ska ta hänsyn till de 

normer som gäller i samhället i stort. Vi anser i likhet med Sallnäs (2000) att personalens 

enighet är viktig i mötet med ungdomarna. Vår mening är att detta förutsätter en god 

kommunikation mellan personalen så att reglerna för ungdomarna tillämpas konsekvent. För 

att kunna förstå regler måste man ju först och främst bli medveten om vilka regler som gäller. 

En av informanterna har nämnt personalens bristande kommunikation. Vi anser också att man 

bör fråga ungdomar mer om hur de egentligen uppfattar de regler som finns inom 

verksamheten vilket även påpekats i barnombudsmannens rapport (BR2004:08). Man kan inte 

ha regler för sakens skull utan de måste också ses som meningsfulla av ungdomen, annars 

förlorar de sitt värde. Detta är också en fråga om vilka förhållanden man kommer ifrån, vad 

man tidigare är van med, hur man levde innan institutionsvistelsen. Tänker här på att många 
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ungdomar har levt under förhållanden där de själva satt sina egna regler då de vuxna brustit i 

detta avseende.  

    Enligt Andreassen (2003) är sammansättningen av ungdomsgruppen en viktig faktor när 

det gäller att uppnå goda effekter av institutionsbehandling. Vi vill framhäva att detta är en 

konstlad miljö där ungdomen påtvingas relationer som de själva inte valt. Hälften av 

informanterna har uppgett att de trivts mindre bra med de andra ungdomarna. De är inte 

positiva till att man blandar ungdomar med olika problem utan kommenterar att detta kan leda 

till osämja och olika grupperingar vilket överensstämmer med tidigare forskningsresultat 

(Levin, 1998; Andreassen, 2003). När ungdomar placeras ihop kan det öka risken för negativ 

beteendeutveckling pga. smittoeffekter. Alltså en ungdom med ”problem” kan ta till sig och 

bli delaktig i en annan ungdoms ”problem”, och därmed smittar ”problemen” av sig. En del 

informanter har också upplevt sig kränkta i mötet med de andra ungdomarna. Här spekulerar 

vi i om man bör lägga större vikt vid att arbeta med förhållandet mellan ungdomarna i form 

av att bygga upp en förståelse och respekt för olikheter. En intressant tanke är hur man arbetar 

då nya ungdomar placeras i verksamheten, hur introduceras de i den befintliga gruppen? Vi 

vill dock påpeka att vi inte vet något om hur man arbetar idag i dessa frågor. Vi instämmer 

med Sallnäs (2000) som hävdar att ungdomar inte är en homogen grupp utan kan skilja sig åt 

beträffande problembakgrund, personlighet etc. vilket ökar risken för konflikter mellan 

ungdomar. Detta har även framkommit i några av informanternas kommentarer. Ungdomarna 

har inte valt varandra samtidigt som de troligtvis vistas där mot sin egen vilja. Det finns 

många psykologiska aspekter som kan tänkas påverka relationerna mellan ungdomarna anser 

vi.  

    Enligt FN:s Barnkonvention har barn rätt att ta del av alla frågor som berör dem. De har 

också rätt att uttrycka sin mening om förhållanden som rör dem. När man är placerad i vård 

utanför hemmiljön tycker vi att det är en självklarhet att man får information om det som sker 

och att man förstår varför det sker. Detta för att skapa trygghet och stabilitet. För vår del har 

det varit intressant att ta reda på om ungdomarna på X-hemmet har varit nöjda med den insyn 

och den information de fått rörande egna ärenden. Av informanternas svar framgår att 36 % 

kände till målen till viss del eller inte alls. Vilket vi tycker är oroväckande och ser här likheter 

med tidigare undersökningar där det framkommit att många ungdomar inte vet om att de har 

en behandlingsplan. Det framstår också i vår studie att begrepp som behandling inte är särskilt 

tydlig för många av ungdomarna. När det gäller till hur stor del informanterna delgivits 

personlig information visar vårt resultat att ungefär hälften är mindre nöjda. Av 

kommentarerna framgår att några ställer sig tveksamma till om de verkligen fått ta del av all 
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information som rört dem. Många ungdomar har innan vistelsen troligen farit väldigt illa och 

har upplevelser av svek och brustna vuxenrelationer i bagaget vilket påverkar deras syn på 

omvärlden. Å andra sidan är det positivt att övervägande del av informanterna förstått varför 

de blivit placerade på X-hemmet. Värt att notera är att i denna fråga borde det vara hundra 

procent eftersom det utgör en av de fundament som är av stor betydelse för en lyckad 

behandling.  

    Beträffande personalens tillgänglighet ser vi att majoriteten av informanterna är nöjda. Då 

X-hemmet är en liten verksamhet kan vi se att detta medför att man har en mer nära relation 

till ungdomarna vilket underlättar i detta avseende. Någon informant har uttryckt ”hade de 

inte tid så tog de sig tid”. En annan kommentar löd ”jag kunde prata och gråta när jag 

behövde om det så var mitt i natten”. Med dessa ord vill vi avsluta vår diskussion då vi menar 

att en stor del av personalens arbete går ut på att stödja och finnas till hands när behoven 

uppstår. 

 

7.3 Slutsatser 

Till de positiva sidorna av vistelsen på X-hemmet kan vi se att informanterna upplevt att det 

fanns vuxna som stöttat och visat omtanke. Informanterna är även positiva till och uttrycker 

tacksamhet för det stöd och den behandling de fått under vistelsen. Nedan följer några delar 

av servicepaketet som informanterna är mindre nöjda med. 

• Ungdomarna bör göras mer delaktiga i att sätta upp målen i behandlingsplanen.  

• Personal bör ta mer hänsyn till och stärka gruppkonstellationen. 

• Mer lyhördhet för ungdomarnas åsikter. 

• Ungdomen bör ges mer insyn och tillgång till det egna ärendet. 

• Se mer ur ungdomens perspektiv. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

*Det hade varit intressant att undersöka hur förhållanden kring ungdomarna sett ut före kontra 

efter behandling.  

*Vad är kvalitet för dessa ungdomar. 

*Hur upplever personalen servicepaketets kvalitet. 
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Bilaga 1 
Frågor till dig som bott på X-hemmet 
 
Något om din bakgrund: Sätt kryss i rutan (□) för det svarsalternativ som gäller dig.  
 
 
1. Är du man eller kvinna?       
 

1. □ Man 

2. □ Kvinna 
 
2. Hur gammal är du? 
  

1. □ 14 – 19 år 

2. □ 20 – 25 år 

3. □ 26 – 31 år 

4. □ 32 år -  
 
3. Hur bor du idag?  

1. □ Eget boende 

2. □ Hos föräldrar  

3. □ Annan vårdnadshavare 

4. □ Stödboende 

5. □ Behandlingshem 

6. □ Annat  ______________________ 
 
4. Hur gammal var du när du kom till X-hemmet? 
  

1. □ 13 – 15 år 

2. □ 16 – 18 år 

3. □ 19 – 21 år  
 
5. Hur länge bodde du på X-hemmet? 

1. □ 6 månader 

2. □ 7 – 8 månader 

3. □ 9 – 10 månader 

4. □ 11 – 12 månader 

5. □ 12 månader eller mer 

Nedan följer några ja eller nej frågor kryssa i den ruta (□) du anser stämma och skriv gärna en 
kommentar 

 
    Ja  Nej 

6. Förstod du varför du skulle bo på X-hemmet?     □   □ 
    
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                         
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Var du med och utvärderade dina mål under      □   □ 
    tiden på X-hemmet?    
    
Kommentar:________________________________________________________________________ 
                         
                         
__________________________________________________________________________________ 

    



                                                     

        Ja   Nej 
8. Arbetade X-hemmet för att du skulle förbättra     □   □ 
   din familjesituation?    
 
a) Vad var bra?_____________________________________________________________________ 
 
        
__________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Vad var dåligt? ___________________________________________________________________ 
 
                              -
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Blev du någon gång kränkt under din tid på X-hemmet?      □   □ 
   Om du svarat Ja, på vilket sätt?_______________________________________________________ 
 
                                                     
__________________________________________________________________________________ 
 
Nedan följer några påståenden om din tid på X-hemmet. Markera din åsikt genom att kryssa i den 
ruta (□) som stämmer bäst med din uppfattning!  
 Instämmer   Instämmer   Instämmer Instämmer 
 helt  till stor  till viss inte alls
    del  del 
  
10. Jag trivdes ihop med de andra  □   □       □        □ 
      ungdomarna på X-hemmet                          
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                          
__________________________________________________________________________________ 
11. Jag kände att personalen visade mig  □   □       □        □  
      respekt  
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
12. Jag kände att personalen brydde sig  □   □       □        □ 
      om mig och stöttade mig när jag behövde det   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  



                                                     

13. Jag tycker att personalen hade tid att  □   □       □        □ 
      prata när jag behövde det   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
14. Jag kände att jag kunde prata om allt  □   □       □        □ 
      jag ville med personalen   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
15. Jag kände till målen i min behandlingsplan □   □       □        □
  
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
16. Jag var själv med och satte upp målen             □          □         □         □ 
      i min behandlingsplan   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
               
                           
__________________________________________________________________________________ 
17. Jag tycker att jag uppnådde de mål som  □   □       □         □ 
      fanns uppsatta i min behandlingsplan   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
18. Jag upplevde att jag fick ta del av all  □   □       □         □ 
      information som rörde mig 
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
19. Jag är i stort sett nöjd med den hjälp och  □   □       □         □ 
      stöttning jag fick under tiden på X-hemmet    
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

  



                                                     

    Instämmer   Instämmer      Instämmer    Instämmer 
                                                                                  Helt                till stor      till viss        inte alls
     del                  del         
20. Jag upplevde att reglerna på X-hemmet  □   □       □         □ 
      var bra    
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
21. Jag var i stort sett nöjd med min        □      □       □       □ 
      dagliga sysselsättning (skola/praktik)   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                           
__________________________________________________________________________________ 
22. Det fanns tillräckligt med fysiska  □   □       □         □ 
      aktiviteter att välja bland   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                          
__________________________________________________________________________________ 
23. Det fanns tillräckligt med  □   □       □         □ 
      fritidsaktiviteter att välja bland   
      
Kommentar:________________________________________________________________________ 
 
                          
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
24. Vilken behandling fick/utnyttjade                         □  Konflikthantering          □ Individuella samtal 

      du på X-hemmet?                                                  □ Familjesamtal                 □  Stöd i vardagen 

                                                                                     □ Erbjudande om psykologstöd 

                                                                                     □ 
Annat______________________________________ 
25. Hur upplevde du den behandling du                      □  Mycket bra 

      fick/utnyttjade?                                                      □  Bra 

                                                                                     □  Mindre bra 

                                                                                     □  Dålig 
 
 
 
 
 

  



                                                     

Slutligen vill vi be dig att svara på några öppna frågor: 
 
26. Tycker du att något varit särskilt bra under din vistelse på X-hemmet? I så fall vad? 
      
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
27. Tycker du att något varit särskilt dåligt under din vistelse på X-hemmet? I så fall vad? 
            
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
28. Finns det något de skulle kunna förbättra på X-hemmet? 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
30. Något annat som du vill framföra? 
        
       
__________________________________________________________________________________ 
 
       
__________________________________________________________________________________ 
 
      
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 

  



                                                     

Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i en C-uppsats 

 
Hej! 
Vi undrar om du skulle vilja medverka i vårt arbete med en uppsats som vi skriver på vår 
utbildning? 
 
Vi är två studenter vid Högskolan Väst, som läser pedagogik. Vi har tänkt skriva en C-
uppsats om hur ungdomar som varit inskrivna på X-hemmet upplevde sin vistelse där. 
Detta för att kunna se hur man eventuellt ska förbättra sin verksamhet. De kommer alltså att 
få ta del av det färdiga arbetet, men i övrigt är detta en undersökning vi själva ansvarar för. 
 
Forskning visar att det är sällan ungdomar själva får komma till tals i frågor som berör dem, 
därför tycker vi att det är av stor vikt att du får göra din röst hörd. Genom denna enkät kan 
åtminstone en del av dina viktiga åsikter komma fram.  
 
Vi garanterar att du kommer att vara anonym. Allt material, såsom enkätsvaren kommer 
att kodas med ett kontrollnummer. Detta nummer kommer att klippas bort efter avprickning. 
Med andra ord, all information som kommer in till studien kommer vi att behandla 
konfidentiellt. Ditt deltagande i studien är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare förklaring. 
 
Detta informationsbrev har utfärdats i 40 exemplar och har lämnats tillsammans med 
enkätmaterialet till X-hemmet. De ansvariga på X-hemmet har sedan vidarebefordrat detta 
brev tillsammans med enkäten till er som har varit inskrivna där. Ett bifogat frankerat kuvert 
finns med i utskicket som är adresserat tillbaka till X-hemmet. Vi har alltså inte tillträde till 
några upplysningar om dig. Allt som allt hoppas vi kunna få in ett 30-tal enkäter som vi 
kommer att behandla med hjälp av dator, resultaten redovisas i form av diagram och tabeller. 
Materialet kommer slutligen att publiceras i uppsatsform på Högskolan Väst. 
 
Vi och personal på X-hemmet sätter stort värde på dina svar och hoppas att du vill vara med i 
vår undersökning, vi ber dig därför ta några minuter att fylla i denna enkät.  
Detta eftersom dina erfarenheter är viktiga! 
 
Eftersom vi arbetar under tidspress vore vi tacksamma om din ifyllda enkät läggs i det 
frankerade svarskuvertet och postas innan onsdagen den 11 april 2007. 
 
Har du frågor kring enkäten - kontakta oss gärna. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ulrika Ehlebrink 0705-16 79 94, ulrika.ehlebrink@student.hv.se  

Anne Mäkinen 0730-54 92 90, anne.makinen@student.hv.se
 
 
 
 
 

  

mailto:anne.makinen@student.hv.se


                                                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

461 86 Trollhättan 
Tel. 0520-22 30 00  Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se 
 

  


	1.2 Problemformulering 
	1.3 Syfte och frågeställningar 
	3.1 Goda effekter av institutionsbehandling? 
	3.2 Barndomen ges inget eget värde 
	4.1 Kvalitetsarbete en form av kunskapsutveckling 
	5.1 Datainsamling 
	5.2 Genomförandet 

