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1. Inledning 
Många barn och ungdomar lever idag i hemmiljöer som inte fungerar, eller har ett eget 
beteende som är skadligt för den enskilde. Samhället har en skyldighet att ingripa med olika 
resurser för att barnet ska må bra. I första hand bör insatser som strävar efter att barnet ska få 
bo hemma med sin familj erbjudas alternativt familjehemsplaceringar. I sista hand och vid 
mer allvarliga förhållanden måste barnet placeras i boendeformer utanför hemmet. Placering 
utanför hemmet är den mest använda åtgärden för ungdomar med beteendeproblem. 
Placeringarna varierar beroende på vilket problem ungdomen har. Det kan vara alltifrån 
stödåtgärder till frivilliga eller tvångsplaceringar. I Sverige finns två olika typer av 
placeringsalternativ; fosterhem och institution. Institutioner kan variera kraftigt, både till 
innehåll och storlek. De kan bedrivas av både privat och offentlig sektor och kan vara alltifrån 
små åtgärder i familjen till behandlingskollektiv, vårdinstitutioner och institutioner för 
ungdomar med psykiatriska problem. Placeringar på institutioner har på senare år ökat 
gentemot fosterhem. Majoriteten av ungdomarna placeras på så kallade HVB-hem (hem för 
vård eller boende). Det finns även offentliga ungdomshem så kallade § 12-hem där ungdomar 
med allvarligare psykosocial problematik placeras. Placeringarna grundas på tre olika lagar 
som har olika innebörd. I första hand sker placeringen frivilligt enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Om placering inte kan ske på frivillig grund sker vården på tvång. Antingen blir placeringen 
enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om sluten ungdomsvård (LSU) som 
motsvarar ett fängelsestraff. Alla placeringar utom LSU är inte tidsbegränsade (Andreassen, 
2006). 
 
Syftet med institutionsbehandling är en varaktig beteendeförändring. Institutioner för barn och 
unga kan beskrivas som en 24-timmars boendeenhet där barn och unga som inte är släkt lever 
tillsammans med en grupp vuxna som de inte heller är släkt med. Föräldrarnas dagliga 
omvårdnad ersätts av personalen på institutionerna (Andreassen, 2006). Institutionerna skiljer 
sig ifrån varandra genom att de har olika behandlingsmetoder för att anpassas till olika sorters 
behov. De kan genom sin varierande struktur delas in i olika kategorier. Vissa institutioner tar 
emot ungdomar med drogmissbruk, andra tar emot ungdomar med beteendeproblem. Olika 
institutioner har även olika grad av restriktivitet som exempelvis påverkar den unges 
rörelsefrihet, egna val och kontakt med anhöriga. På slutna institutioner regleras detta med 
låsta dörrar, medan det på öppna institutioner regleras med regler. Det finns tre huvudgrupper 
av institutionsvård utifrån miljön: grupphem eller mindre familjeliknande insatser, öppna 
institutioner samt slutna institutioner. På vissa institutioner bor personalen tillsammans med 
ungdomarna i kollektiv, på andra arbetar de i skift (Ibid.). 
 
De senaste åren har mindre institutioner med färre antal ungdomar ökat i sin framväxt i syfte 
att likna ett ”vanligt” hem. Familjeförhållandena för ungdomar placerade på institution blivit 
mer problematiska och dessa ungdomar kommer ofta från familjer med problem. Detta har 
lett till att föräldrarna har blivit mer involverade i ungdomarnas behandlingsprocess. Även 
skolan involveras i behandlingsprogrammet (Andreassen, 2006). Antalet placeringar av 
ungdomar har ökat i Sverige de senaste decennierna. I november 2003 fanns minst 2000 
ungdomar mellan 13-17 år på behandlingshem, ej inkluderat psykiatriska kliniker. Majoriteten 
stannar över ett halvår, och de flesta stannar ett år eller mer. Därför är dessa institutioner inte 
bara en behandlingsmiljö utan även en boendemiljö för tusentals ungdomar (Johansson & 
Andersson, 2006). 
 
Under våra praktikperioder har intresset väckts för placering av ungdomar på institution. Vi 
kom där i kontakt med ungdomar som var eller hade varit placerade och fick då en inblick om 
deras syn på placeringen och vistelsen på behandlingshemmet. Deras bild var i efterhand inte 
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alltid positiv och vi vill därför ta reda på faktorerna bakom deras missnöje. Vi har även ett 
intresse av att ta reda på hur behandlingen uppfattats ha hjälpt ungdomarna med problemen de 
placerades för. Detta har på senare år uppmärksammats och har fått både positiv och negativ 
kritik av både massmedia och av samhället i stort. Vissa menar att behandlingsvården 
fungerar, medan andra kritiserar den för att den kostar mycket pengar och inte alls är effektiv. 
Eftersom kommunerna investerar stora summor pengar i ungdomarnas institutionsplaceringar 
är det viktigt att den är effektiv och ger goda resultat. Vi vill även se om ungdomarnas 
institutionsplacering upplevs ha påverkat dem även efter utskrivning från behandlingshemmet 
då ungdomarna kommit ut i det verkliga livet. Många ungdomar är placerade på institution 
under långa perioder av sina liv, och vi tycker därför att hur deras upplevelser av vistelsen är 
viktigt att belysa. Vi tror att ungdomarnas egna upplevelser till stor del påverkar resultatet av 
behandlingen. Frågan vi ställer oss är hur våden egentligen fungerar och hur ungdomarna 
själva anser att den hjälpt dem. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare institutionsplacerade ungdomars erfarenheter ta 
reda på hur de upplever tiden på behandlingshemmet, om behandlingen upplevts varit till 
hjälp och vad den enligt ungdomarna själva haft för inverkan i deras liv efter utskrivning. 
 
 
2.1 Frågeställningar 

• Vad har ungdomarna upplevt som positivt respektive negativt under sin 
institutionsplacering? 

• Upplever ungdomarna att olika aspekter av livet har förändrats efter de varit placerade 
på institution?  
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3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera metoderna som använts för att besvara uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  Först kommer vi att presentera den vetenskapsteoretiska 
inriktningen hermeneutik som använts i uppsatsen. Därefter kommer det kvalitativa 
perspektivet att redogöras eftersom uppsatsen är uppbyggd kring detta perspektiv. Därefter 
beskrivs en metod som ofta används i en kvalitativ studie nämligen kvalitativ intervju. 
Slutligen presenteras intervjuforskningens process samt de forskningsetiska riktlinjer vi 
använt oss av. 
 
En text är en skriftlig produkt som hålls ihop av ett visst ämne och har ett budskap att 
förmedla. Det innefattar inte bilder och tal. En text kan studeras från två olika aspekter, 
innebördsaspekten och interpersonellaspekt. Den tidigare innebär att texten uttrycker 
författarens reflektioner och tankar om ett visst fenomen. Den förra har för avsikt att direkt nå 
läsaren t.ex. genom att informera, ge en order eller uttrycka en åsikt (Bergström & Boréus, 
2000). Uppsatsen är informativ och förmedlar tidigare forskning samt intervjupersonernas 
tankar. Vårt syfte är att fånga läsarens uppmärksamhet och uppmärksamma den om hur 
vården av unga ser ut och fungerar. 
 
 
3.1 Vetenskapsteoretisk inriktning 
För att skriva uppsatsen har vi inspirerats av den hermeneutiska inriktningen. Denna process 
går ut på tolkningar av människors förförståelse. Forskaren läser in generella egenskaper och 
sammanhang i sina konkreta observationer. Tolkningsprocessen beskrivs ofta som en 
hermeneutisk cirkel eller spiral. Detta innebär att det insamlade materialet tolkas både i små 
delar samt i sin helhet. Helheten av texten tolkas först för att därpå brytas ner i mindre delar 
och teman som tolkas för sig. Därpå tolkas delarna till helheten igen (Repstad, 1999). Vid 
analysen av det insamlade materialet och samtalen kommer denna metod att användas i syfte 
att öka förståelsen av intervjupersonernas upplevelser. Resultatet av tolkningen kan få olika 
utgång beroende på forskarens egna värderingar, fördomar och förkunskaper i ämnet. Detta 
kan bli ett problem då texten och resultatet kan bli färgat av forskarens egna värderingar, och 
inte spegla det som berättaren förmedlat. Detta kan undvikas genom att forskaren till exempel 
låter en utomstående person läsa materialet (Repstad, 1999). 
 
 
3.2 Kvalitativ studie 
Det finns två perspektiv att utgå ifrån vid en studie, kvalitativ eller kvantitativ. Kort sagt kan 
man säga att den kvantitativa studien fokuserar på siffror och färdiga svar. Med kvantitativt 
perspektiv har forskaren för avsikt att samla in ett stort antal fakta, sammanställa ett resultat, 
analysera informationen, hitta bakomliggande orsaker och slutligen generalisera detta för en 
större population. En vanlig metod i kvantitativa studier är enkät (Kvale, 1997).  
 
Till skillnad från detta finns kvalitativa studier som kännetecknas av ord och att enkla och 
raka frågor ställs, vilket ger innehållsrika svar som är mer berättande i sin karaktär. Kvale 
(1997) anser att den kvalitativa intervjun bygger på ett samspel mellan intervjuanden och den 
intervjuade. Det är ett sätt att utbyta synpunkter och forskaren ska ha ett empatiskt 
förhållningssätt mot intervjupersonen. Kvalitativ metod är mer berättande och syftar till att 
skildra intervjupersonens unika situation. Fokus ligger på hur individen uppfattar och tolkar 
kontexten. Det finns en risk med kvalitativa studier att resultatet blir subjektivt. Resultatet 
måste bygga på intervjupersonens upplevelser och inte hur forskaren tolkar svaren. Fördelen 
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med kvalitativa studier är att forskaren får en djupare förståelse för ett visst ämne (Kvale, 
1997). Den kvalitativa metoden är lämplig att använda då forskaren vill ha insikter om det 
grundläggande eller det karakteristiska i en viss miljö, då det inte är relevant hur ofta det 
förekommer eller hur vanligt det är (Repstad, 1999). 
 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar kommer den kvalitativa metoden att 
användas. Denna metod passade oss bra då vi ville få en djupare inblick i intervjupersonernas 
erfarenheter från behandlingstiden samt hur deras liv ser ut idag efter utskrivning från 
behandlingshemmet. Vi ville att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla sina svar 
och att intervjuerna skulle ha en berättande karaktär. Därför passade inte den kvantitativa 
metoden som ofta bygger på färdiga svar i form av enkäter eller liknade. Det finns en risk att 
svaren blir subjektiva, men detta är ofrånkomligt och av mindre relevans då vi intresserar oss 
för ungdomarnas egna upplevelser av institutionsvistelsen.  
 
 
3.3 Urval 
I sökandet av tidigare forskning, både litteratur och vetenskapligt granskade artiklar som 
behandlar ämnet placering av ungdomar på institution, har sökorden ungdomar, behandling 
samt institution använts. Även engelska termer som ”residential institutions”, ”residential 
care”, adolescent, youth samt ”treatment outcome” har varit nödvändiga för en inblick i den 
internationella forskningen. Sökningarna har gett ett stort antal träffar och därför har vi främst 
koncentrerat oss på nyare forskning samt information som har gett en bred inblick i ämnet. 
 
I studien har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med ungdomar som tidigare varit 
placerade på någon typ av institution. Två flickor och två pojkar har valts ut för intervjuerna i 
syfte att belysa båda könens erfarenheter. Intervjupersonernas ålder är mellan 15 och 20 år. 
Tiden efter utskrivning från behandlingshemmet ska vara minst sex månader och maximalt ett 
år. Vi vill med detta att ungdomarna ska ha haft tid att bearbeta sina upplevelser från 
behandlingstiden, men att detaljer kring upplevelserna ändå ska vara relativt aktuella. Vi vill 
även att ungdomarna ska ha haft möjlighet att befinna sig i samhället och upplevt resultat och 
eventuella konsekvenser av sin placering. För att kunna sammanställa resultatet och analysera 
materialet ska ungdomarna ha blivit placerade genom tvångsvård samt för sitt eget beteende, 
och inte på grund av familj- och miljösituationen. På frågan om hur många intervjupersoner 
som behövs menar Kvale (1997) att det har att göra med vad forskaren har för avsikt att 
undersöka. Eftersom intervjuerna i studien har varit relativt djupgående och långa har vi av 
tidsmässiga skäl inte kunnat hantera och analysera ett större material. Vår avsikt med studien 
var inte att jämföra ungdomarnas upplevelser och inte heller göra en täckande eller 
generaliserande. Vi ville enbart ta del av ungdomarnas upplevelser och få en inblick i deras 
situation. Därför ansåg vi att fyra intervjupersoner var lämpligt. 
 
Urvalet av intervjupersoner har varit strategiskt. Detta innebär att vi sedan tidigare har varit i 
kontakt med ungdomarna i samband med våra praktikplatser samt genom kontakter med 
andra människor (Stensmo, 2002). Vi visste att dessa människor hade varit placerade på 
behandlingshem som matchade vår undersökning samt tillhörde den ålderskategori vi var 
intresserade av. 
 
 
3.4 Utgångspunkter 
Bakgrundsmaterialet som använts i studien utgår främst ifrån tidigare forskning i ämnet 
ungdomar på institution. Vi har kategoriserat materialet efter ett flertal kategorier för att få en 
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överskådlig bild över den tidigare forskningen. Kategorier som kommer att belysas är: trivsel 

och upplevelser, behandlingssammanbrott och avbrott i vården, samarbete och relationer 

mellan personal, ungdomar och föräldrar, vårdens effektivitet och resultat, delaktighet i 

behandlingen, smittoeffekt, eftervård och uppföljning. Vi har även belyst stämplingsteorin 
eftersom vi tror att samhällets syn har en stor inverkan i ungdomarnas problembeteende och 
påverkar därför behandlingsresultatet. Även begreppet empowerment har belysts, vilket vi tror 
är viktigt att belysa då ungdomarnas självständighet och självkänsla är viktigt för att uppnå ett 
långsiktigt behandlingsresultat. Stämplingsteorin och empowerment kommer båda att 
användas som kategorier i både teoridelen och analysdelen. 
 
 
3.5 Kvalitativ intervju 
Den främsta metoden för datainsamling inom det kvalitativa perspektivet är intervjuer. Under 
en intervju kan den som intervjuar få en bild av intervjupersonens upplevelser och 
erfarenheter av fenomen. Samma fenomen kan te sig olika för olika personer, eftersom 
upplevelser och erfaranden är subjektiva. Det medför att det inte går att avgöra om en 
uppfattning är rätt eller fel (Stensmo, 2003). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att ge en bild av intervjupersonens verklighet. 
Ofta används en halvstrukturerad intervju där omfattande frågor ställs, där det finns möjlighet 
för intervjuaren att ställa följdfrågor och på så sätt styra samtalet. Den kvalitativa intervjun är 
en dialog mellan två människor som går ut på att samtala om ett ämne som intresserar dem 
båda.  Den kvalitativa intervjun kritiseras ofta för att i alltför stor grad fokusera på individens 
egna åsikter. Vid tolkning och analysering av det insamlade materialet bör detta finnas i 
åtanke. Den som intervjuar bör även känna till att han eller hon står i maktposition till 
intervjupersonen. Då är det viktigt att intervjuaren skapar en trygghet för intervjupersonen 
(Kvale, 1997). Vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjun i syfte att 
intervjupersonerna ska få möjlighet att förmedla sin egen bild av institutionsplaceringen. Den 
har passat bra eftersom uppsatsen fokuserar på ungdomarnas egna åsikter. Vi har utarbetat en 
mall för intervjufrågorna bestående av fyra teman som kommer att vara grundpelaren i våra 
intervjuer. Denna bör dock enbart ses som en riktlinje för intervjun. Vi valde att genomföra 
intervjuer med tidigare placerade ungdomar för att ta del av deras upplevelser av vistelsen på 
institutionen. 
 
 
3.6 Intervjuforskningens process 
I vår studie har vi utgått ifrån Kvales (1997) sju stadier för intervjuforskning. Dessa har varit 
till stor hjälp för att strukturera upp intervjuerna och fungerat som riktlinjer för hur 
intervjuprocessen går till. De sju stadierna är; 

 
1. Tematisering innebär att undersökningens syfte måste vara formulerat innan 

intervjuandet kan börja. Även ämnet för undersökningen måste vara beskrivet (Kvale, 
1997). Forskaren ska fokusera på vad han eller hon vill få reda på och inte hur det ska 
gå till. I detta första steg ska även valet av teoretiskt perspektiv göras. Fokus ska ligga 
på problemområdet och det man vill undersöka (Trost, 2005). Inledningsvis bestämde 
vi uppsatsens ämne, ungdomar på institution. Därefter formulerades undersökningens 
syfte, och till hjälp till detta gjorde vi en forskningsöversikt i syfte att få en inblick i 
tidigare forskning.  
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2. Planering. Detaljerna av studien tar sin form genom bakgrund, syfte och perspektiv. 
Valet av metod kommer här in i bilden, exempelvis genom en intervjuguide. Man (inte 
man) bör lägga upp ett schema för förloppet av undersökningen, viktigt är att skaffa en 
överblick över hela undersökningens process (Kvale, 1997). Inledningsvis i detta steg 
gjordes ett tidsschema för varje moment i uppsatsskrivningen. Utifrån olika teman 
skrevs en intervjuguide i syfte att förenkla och strukturera upp intervjuerna. 
Intervjupersonerna kontaktades samt tid och dag för genomförandet av intervjuerna 
bokades. 

 
3. Intervju. Intervjuerna ska genomföras enligt planerat tidsschema, och då enligt den 

utarbetade intervjuguiden (Kvale, 1997). Forskaren bör ha i åtanke att det inte bara är 
de verbala svaren utan även relationen mellan forskaren och intervjupersonen som har 
betydelse (Trost, 2005). Forskaren bör även ha ett reflekterande förhållningssätt till sin 
egen kunskap samt till relationen mellan sig själv och intervjupersonen (Kvale, 1997). 
Intervjuerna genomfördes i detta steg enligt intervjuguiden samt tidsschemat. 
Intervjuerna hölls via telefon genom enskilda samtal med intervjupersonerna och 
varade i ungefär 30-45 minuter. 

 
4. Utskrift. Materialet bearbetas, ofta genom att överföra tal till skrift. Detta för att 

materialet enklare ska kunna analyseras (Kvale, 1997). Intervjuerna spelades in via 
högtalartelefon till dator. Därefter överfördes tal till skrift genom att intervjuerna 
renskrevs utifrån det inspelade materialet. Intervjuerna och det renskrivna materialet 
kommer att förstöras då de inte längre är av betydelse för vår undersöknings 
trovärdighet, detta i enighet med vad Kvale (1997) skriver. 
 

5. Analys. I detta skede ska lämpliga analysmetoder bestämmas för att kunna analysera 
och bearbeta intervjuerna och observationerna. Vid analysen av vårt intervjumaterial 
har vi använt oss av ad hoc-metoder för skapande av mening. Ad hoc-metoden innebär 
att forskaren växlar mellan olika tekniker under analysen av de utskrivna intervjuerna. 
Analysen kan därmed bestå av att först skaffa sig ett allmänt intryck av intervjuerna. 
Därefter kan forskaren välja att kvantifiera några yttranden till ett specifikt fenomen 
men också göra djupare tolkningar av vissa delar i intervjun (Kvale, 1997). I analysen 
har vi utgått från de teman som vi använt oss av i teoridelen. Därefter har vi analyserat 
och kvantifierat intervjusvaren i varje tema.  

 
6. Verifiering. I detta steg fastställs undersökningens reliabilitet och validitet (Kvale, 

1997). Reliabilitet innebär att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt. Urvalet till 
mätningen får inte påverkas av tillfälligheter utan måste bygga på ett representativt 
urval av personer. En undersökning har hög reliabilitet då flera forskare som studerar 
samma ämne kommer fram till liknande slutsatser. Vid en undersökning är det även 
viktigt att forskaren undersöker vad som är avsett att undersöka, det vill säga att 
undersökningen har hög validitet (Thurén, 2004). I en undersökning använder sig 
författaren av olika källor. Bakgrundmaterialet väljs ut utifrån hur de är relevanta för 
frågeställningen. Vilka källor som väljs ut har betydelse för hur resultatet kommer att 
bli. Dokumentanalys är ett sätt att använda sig av källor som är relevanta för studien. I 
den mån det går ska främst nyare källor användas (Repstad, 1999). Vi har med hjälp 
av forskningsöversikten tagit del av tidigare forskning och valt ut de studier som har 
varit relevanta för uppsatsen. Källorna vi använt är vetenskapligt granskade. För att få 
en hög reliabilitet i studien har vi använt oss av olika vetenskapliga metoder och följt 
deras tillvägagångssätt. Om en liknande studie skulle genomföras vid ett senare 
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tillfälle kan den få liknande slutsatser. Detta är dock inte garanterat då alla människor 
har olika uppfattningar om ett fenomen och därför kan svaren på frågorna variera. 
Detta beror till stor del på att andra intervjupersoner skulle användas som har en annan 
upplevelse av sin vistelse på behandlingshemmet. Författarens tidigare kunskaper och 
fördomar kan även påverka andra studiers resultat. Undersökningen har även en hög 
validitet, då vi genomgående har syftet i åtanke för att undersöka vad som är avsett.  
 

7. Rapportering. Här skrivs det samlade materialet ned i en rapport. Forskaren bör i den 
skriftliga produkten vara medveten om innehållet som förmedlas till läsaren. 
Rapporten bör vara skriven på ett sätt som fångar läsarens intressen och förmedla ett 
trovärdigt intryck. Forskaren bör även ha tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna (Kvale, 
1997). Vi har strävat efter att göra uppsatsen intressant för läsaren och samtidigt ett 
budskap som är trovärdigt. Vi har även följt de etiska riktlinjerna, och inte förmedlat 
information som kan vara till nackdel för intervjupersonerna. I uppsatsen har 
intervjuerna och analysen av dessa bidragit till studiens resultat. 
 
 

3.7 Halvstrukturerade intervjuer 
I den halvstrukturerade intervjun ställer forskaren samma typ av frågor till samtliga 
intervjupersoner. Detta i syfte att intervjufrågorna ska kunna sammanställas och jämföras med 
varandra. En halvstrukturerad intervju förutsätter att följdfrågor ställs, vilket till viss del kan 
ge intervjuerna varierande innehåll. Samtliga intervjuer ska pågå ungefär lika lång tid. För att 
fokusera på ämnet ställs en viss typ av frågor, som också utvecklas på liknande sätt. Frågorna 
i den halvstrukturerade intervjun ska vara öppna, vilket ger intervjupersonen möjlighet att ge 
berättande svar. Då den som intervjuar tror att intervjupersonen har mer att berätta kring en 
viss fråga kan sonderade frågor ställas. En av de positiva sidorna med att använda sig av 
halvstrukturerade frågor är att de ger möjlighet till nya upptäckter, samtidigt som de förenklar 
analys av svaren. En negativ aspekt med denna form av intervju är att den är tidskrävande 
(Gillham, 2008). Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade frågor i syfte att kunna ha en 
öppen dialog med intervjupersonerna samt att få ett utrymme att ställa följdfrågor. 
Intervjupersonerna får då möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och upplevelser 
av vistelsen på ett behandlingshem. 
 
Den halvstrukturerande intervjun består enligt Gillham (2008) av fem olika faser som vi 
använt oss av i intervjuerna, vilka är: 

1. Förberedelsefasen handlar om att ta kontakt med intervjupersonerna och delge 
information om hur intervjun ska gå till, tidpunkt för intervjun, längd samt att den 
kommer att spelas in (Gillham, 2008). I detta skede kontaktades intervjupersonerna 
och en tid för intervjun bokades. Intervjupersonerna underrättades om praktiska 
detaljer kring intervjun.  

2. Inledande kontakt innebär att få intervjupersonerna att känna sig avslappnade genom 
samtal som inte rör intervjun (Gillham, 2008). Vi inledde samtalet med frågor som 
inte rörde intervjun i syfte att den inte skulle verka formell och spänd. 

3. Orientering. Här meddelas intervjupersonerna mer ingående om undersökningens 
syfte och praktiska detaljer kring intervjun (Gillham, 2008). Här meddelades 
intervjupersonerna om detaljer kring intervjun, exempelvis vilken typ av frågor som 
skulle ställas. Intervjupersonerna hade när som helst möjlighet att avsluta intervjun 
eller hoppa över frågor de inte ville svara på 

4. Substantiella fasen är själva intervjun (Gillham, 2008). I denna fas fick 
intervjupersonerna svara på våra frågor. 
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5. I Avslutningsfasen förbereds samtalet för ett avslut. Om forskaren behöver komplettera 
svaren eller om intervjupersonen vill tillägga något görs det här (Gillham, 2008). 
Intervjupersonerna fick frihet att berätta information som de ansåg relevant. Vi fick 
även chans att ställa frågor som vi under intervjuns gång hade missat eller som vi 
behövde ett utvecklat svar på. 

 
 
3.8 Telefonintervju 
Vi har i studien valt att använda oss av telefonintervjuer. Det finns både fördelar och 
nackdelar med en telefonintervju. Fördelen är att intervjupersonen kan nås var den än befinner 
sig. Man bör dock vara uppmärksam på att inte störa intervjupersonen, vilket kan påverka 
svarsresultatet. Nackdelen med telefonintervjuer är att forskaren inte kan se personen och dess 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Detta leder till att materialet inte kan tolkas på samma sätt 
som om intervjun hålls i samma rum. En svårighet med telefonintervjuer är att samtalet inte 
kan hållas igång på samma sätt på grund av att forskaren går miste om en del av empatin i 
samtalet. Därför bör telefonintervjuer vara något mer strukturerade eftersom de då är lättare 
att genomföra. Telefonintervjun bör tidsmässigt vara kortare än den traditionella intervjun och 
inte hålla på längre än en halvtimme (Gillham, 2008). För att underlätta att samtalet hålls 
igång samt att hålla oss inom den rekommenderade tidsramen har vi på förhand formulerat 
halvstrukturerade intervjufrågor. 
 
Intervjupersonerna måste informeras om studiens syfte, vilken typ av frågor som kommer att 
ställas samt hur lång tid intervjun kommer att ta. Forskaren bör komma överens med 
intervjupersonen om en tid då det passar att ringa. Det kan vara till fördel att skicka ut en mall 
på intervjufrågorna så personen som ska intervjuas kan ta del av dem innan intervjun. 
Forskaren måste informera intervjupersonen om att samtalet kommer att spelas in. Intervjun 
bör genomföras i ett skyndsamt tempo i syfte att effektivisera samtalet och inte förlora tid. 
Avslutningsvis bör forskaren fråga intervjupersonen om den har något mer att tillägga, om 
den är nöjd med samtalet. Ett exemplar av resultatet kan med fördel skickas till 
intervjupersonen (Gillham, 2008). Vid genomförandet av telefonintervjuerna har vi följt dessa 
riktlinjer. Intervjupersonerna i studien har även efter intervjun blivit erbjudna ett exemplar av 
uppsatsen. 
 
 
3.9 Etiska riktlinjer 
Vid kvalitativa intervjuer krävs ett informerat samtycke från intervjupersonerna. Detta innebär 
att det vid undersökningen är viktigt att informera intervjupersonerna om undersökningens 
syfte. Intervjuerna ska bygga på frivillighet och intervjupersonerna kan när som helt avbryta 
sitt medverkande i studien. Man ska även informera om eventuella risker med att medverka. 
Intervjupersonerna bestämmer också över hur mycket information som ska ges och när den 
ska ges (Kvale, 1997). Vi har varit noga med att följa dessa viktiga punkter då vi kontaktade 
intervjupersonerna, under intervjuns gång samt vid analys av materialet. Både medverkandet 
till intervjun och informationen intervjupersonerna förmedlat bygger på frivillighet. 
 
Det är även viktigt att använda sig av konfidentialitet. Detta betyder att personlig information 
om intervjupersonerna såsom namn och hemort inte kommer att redovisas eller föras vidare 
till någon utomstående. Anonymiteten sker på sådant sätt att författaren benämner 
intervjupersonen vid annat namn i rapporten (Trost, 2005). Om information som av 
utomstående kan kännas igen måste publiceras, ska intervjupersonen lämna samtycke till detta 
(Kvale, 1997). Alla namn som nämns i uppsatsen är fingerade och därför är 
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intervjupersonerna fullt anonyma. Det finns ingen risk att utomstående personer att ta reda på 
personliga uppgifter om intervjupersonerna. Vi har valt att utelämna information som starkt 
kan förknippas med intervjupersonerna. Intervjupersonerna har informerats om att deras 
upplevelser och erfarenheter kommer att nämnas i uppsatsen vilket samtliga gett sitt samtycke 
till. 
 
Konsekvensen av ett deltagande i en intervju ska vara så liten som möjligt, både för den 
enskilde själv och för den population den representerar. Fördelarna med ett medverkande ska 
överväga de negativa konsekvenserna av ett deltagande (Kvale, 1997). Ett medverkande till 
intervjun ska inte medföra några negativa konsekvenser för varken den enskilde 
intervjupersonen eller den population som denne representerar. Vårt syfte var att undersöka 
ungdomarnas egna upplevelser och därmed har vi utelämnat all information som inte är 
relevant för undersökningens syfte. 
 
Forskarens roll är mycket viktig vid en studie. För att undersökningen ska ha en vetenskaplig 
kvalitet får forskaren inte påverkas av påtryckningar, varken av omgivningen eller av 
intervjupersonen. Forskaren har ett vetenskapligt ansvar för att informationen är kontrollerad 
och trovärdig och får inte påverka resultatet i undersökningen. Forskaren måste även ha i 
åtanke om sina olika roller inför olika intervjupersoner, och hur han uppfattas av dessa 
(Kvale, 1997). Med detta i åtanke har vi vid analysen av det insamlade materialet försökt att 
förmedla den bild som ungdomarna själva gett oss. Samtliga citat kommer att vara direkt 
citerade av intervjupersonerna och inte omskrivna. Vi har försökt att ge en rättvis bild av 
samtalen med ungdomarna, detta i syfte att göra undersökningen trovärdig och rättvis. 
Intervjufrågorna som använts är formulerade utan några fördomar eller förutfattade meningar 
om intervjupersonerna. 
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4. Teoridel 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning i ämnet att presenteras. Vi kommer att dela upp den 
tidigare forskningen i olika kategorier: trivsel och upplevelser, behandlingssammanbrott och 

avbrott i vården, samarbete och relationer mellan personal, ungdomar och föräldrar, vårdens 

effektivitet och resultat, delaktighet i behandlingen, smittoeffekt, eftervård och uppföljning 

samt sammanfattning tidigare forskning. Detta i syfte att göra materialet mer överskådligt. I 
slutet kommer även innebörden av stämplingsteorin samt begreppet empowerment att 
presenteras. Samma kategorier kommer även att användas i analysdelen. 
 
 
4.1 Trivsel och upplevelser 
Flera undersökningar har visat att barn och ungdomar ofta är relativt nöjda med 
boendesituationen vid behandling utanför hemmet. Ungdomar boende på behandlingshem 
känner sig dock mindre säkra jämfört med barn som bor på fosterhem. Vistelsen på 
behandlingshem kan däremot ge ungdomen större möjlighet till aktiviteter utanför hemmet. 
Flera faktorer påverkar hur barn och unga på behandlingshem upplever sin boendesituation. 
Exempel på faktorer för trivsel på behandlingshemmen är i vilken grad ungdomarna känner 
sig involverade, beteendet hos de övriga ungdomarna på behandlingshemmet, 
behandlingshemmets moral samt personalens engagemang. Ungdomar som blivit mobbade 
och trakasserade på institutionen har ofta negativa upplevelser av vistelsen. Det finns stora 
individuella skillnader i upplevelserna hos ungdomar på behandlingshem. Även ungdomar 
som vistas på samma behandlingshem har olika erfarenheter av vistelsen då de interagerar 
med omgivningen på sitt eget unika sätt. Detta kan bero på ungdomarnas upplevelser tidigare 
i livet, personliga faktorer, förhållanden och relationer på institutionen samt speciella 
händelser under deras vistelse. Omständigheter tidigare i livet och generella erfarenheter 
påverkar ungdomens sätt att relatera till andra människor. Att förstå skillnader i upplevelser 
skapar vård och behandling anpassade till individuella behoven hos ungdomarna. 
Relationerna mellan ungdomar samt mellan ungdomar och personal är av stor vikt för hur 
vistelsen kommer att upplevas (Johansson & Andersson, 2006).  
 
Ungdomar på behandlingshem är sårbara och särskilt de som tidigare blivit traumatiserade är 
särskilt sårbara till nya trauman på behandlingshemmet. Vistelsen på behandlingshem är en 
speciell situation. Ungdomarna separeras från familjen, är mer eller mindre tvingade att leva 
med andra ungdomar och förväntas relatera till dem samt till personalen på institutionen. 
Varje institution har sin egen kultur beroende på behandlingsmodellen, kompetensen hos 
personalen och andra faktorer (Johansson & Andersson, 2006).  Även Sallnäs (2000) anser att 
resultatet av vården på institution har en koppling till ungdomarnas egna upplevelser av 
vistelsen. Institutionsmiljön har enligt forskning visat sig vara svår att klara av för 
ungdomarna. Många ungdomar känner sig övergivna, ensamma och olyckliga vilket ofta leder 
till rymning. Viktiga faktorer för att ungdomarna ska trivas på hemmet är ungdomsgruppens 
inställning, personalens bemötande och lyhördhet samt att det inte förekommer mobbning. 
Det finns dock relativt lite svensk forskning om ungdomar på institutioner. 
 
Barn och ungdomar kan bo på behandlingshem i alltifrån några dagar till flera år. Hur den 
fysiska miljön är konstruerad och bristen på psykiskt och fysiskt privatliv kan ställa till 
problem och ge effekter i behandlingsgruppen. Kulturen på behandlingshemmet och filosofin 
av dess program är den viktigaste faktorn i att främja hälsa och helhet i barnen som bor där. 
Det finns begränsad forskning i den fysiska miljöns inverkan om ungdomar på 
behandlingshem (Bailey, 2002). 
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4.2 Behandlingssammanbrott och avbrott i vården 
Sammanbrott innebär att behandlingen avbryts innan den är avslutad. Detta har genom 
forskning visats vara vanligt och främst under det första året av behandlingen. Vanliga skäl 
till sammanbrott är motsättning med de sociala myndigheterna eller rymning. Risken för 
sammanbrott minskar då det aktuella behandlingshemmet ligger mer än 10 mil från hemorten. 
Av de ungdomar som går igenom ett sammanbrott återvänder cirka hälften till samma 
behandlingshem, medan den andra hälften får en ny placering. Behandlingssammanbrott är ett 
stort problem på institutionerna eftersom de ofta följs av dåliga behandlingsresultat. Ett sätt 
att få bukt med problemet är slutna institutioner som i hög grad används i Sverige. 
Sammanbrott är vanligt och framförallt hos ungdomar med allvarliga och långvariga 
problembeteenden. En studie som gjorts visar att 60 procent av de som fullföljt behandlingen 
fortfarande begick kriminella handlingar 24 månader efter behandlingen, motsvarande siffra 
för de som inte fullföljt behandlingen är 88 procent (Andreassen, 2006). 
 
Under de senaste årtiondena förekom ett högt antal avhopp på behandlingshem för ungdomar. 
Detta beror till stor del på de svårhanterbara beteendeproblem som brottslighet, aggression, 
rymning eller att ungdomarna inte varit anpassningsbara till behandlingshemmets regler. En 
Holländsk studie har jämfört ungdomar som avbrutit vården med ungdomar som fullföljt 
behandlingsprogrammet. Ungdomar som fullföljt vården visade positiva utvecklingsresultat 
men var i många fall tvungna att få en förlängd behandling. Studien fann att 20 % av 
ungdomarna i förtid hoppat av programmet vilket ändå är ett positivt resultat jämfört med 
tidigare forskning som visar att ca 50 % av eleverna någon gång avbryter vården. Författarna 
anser att det finns ett behov utav mer forskning i ämnet. (Schoelte & van der Ploeg, 2006).  
 
  
4.3 Samarbete och relationer mellan personal, ungdomar och föräldrar 
Relationerna mellan ungdomarna och de vuxna som arbetar på behandlingshem har stor 
betydelse för att vården ska fungera. Studier visar att ungdomarna själva poängterar 
betydelsen av att personalen relaterar till dem på ett professionellt sätt. Det finns en önskan 
om en naturlig kontakt med både vuxna och andra ungdomar. En viktig del av klimatet och 
kulturen på hemmet är relationen mellan ungdomarna själva och mellan ungdomar och 
personal. En Kanadensisk studie visar att ett mål med behandlingshem var att utveckla en 
hemliknande miljö med vuxna som visar respekt och tillåter möjlighet till utveckling. Tidigare 
forskning visar att ett positivt samarbete mellan ungdomar och personal var relaterat till 
positiva psykologiska förändringar och gav färre återfall till brott hos ungdomar på 
behandlingshem. Samarbetet innebar hur bra ungdomen och terapeuten kommer överens om 
behandlingens mål, hur de ska nås samt graden av gemensamt förtroende, acceptans och 
pålitlighet mellan ungdomen och terapeuten. En viktig faktor hur samarbetet definieras är hur 
ungdomarna bedömer personalen samt hur ungdomarna anser att de blir behandlade av 
personalen utifrån faktorer som ålder kön och bakgrund. Även föräldrarnas involvering och 
förhållandet mellan föräldrar och personal är andra viktiga faktorer i behandlingen av 
ungdomar (Johansson & Andersson, 2006). 
 
Behovet av tillhörighet är ett grundläggande mänskligt behov, och upplevelsen av bristfällig 
tillhörighet kan vara svårthanterbart. Då det finns en känsla av tillhörighet och goda relationer 
är det möjligt att bemöta svårigheter utan att tappa kontrollen (Johansson & Andersson, 
2006). 
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4.4 Vårdens effektivitet och resultat 
Behandlingshem erbjuder intensiva behandlingar för allvarligt emotionellt och 
beteendemässigt störda ungdomar. Behandlingshem är riktade till barn och ungdomar med 
ökande och mer komplexa svårigheter som är svårare att klara av och behandla. Det finns ett 
fortsatt behov för mer forskning som undersöker om behandlingen som används mot 
ungdomar är effektiv. På grund av den begränsade forskningen använder behandlingshem ofta 
behandlingsmetoder som visats effektiva hos vuxna populationer. Därför gör 
behandlingshemmet antaganden om bakomliggande orsaker och bedömning av bästa 
behandling baserad på data som kanske inte representerar ungdomens problematik (Foltz, 
2004).  
 
Det finns skilda åsikter angående vilken behandling som är mest effektiv för att behandla 
ungdomar med beteendeproblem. Dessa problem följs ofta av aggressivt beteende vilket 
komplicerar den enskildes möjlighet till behandling. Det finns begränsad forskning i 
bestämmandet av den mest effektiva behandlingen för ungdomar med allvarliga 
problembeteenden (Foltz, 2004). Jämfört med Sverige har det bedrivits mycket forskning om 
ämnet internationellt, främst i USA och Canada. Internationella undersökningar har bland 
annat kommit fram till att det finns ett samband mellan behandlingsstrategi och resultat samt 
att behandlingsnivån måste vara anpassad till risknivån hos ungdomarna och att en intensiv 
behandling behövs för att minska kriminellt beteende (Andreassen, 2006). Det finns för 
närvarande kunskap i vilken behandlingsmetod vi kan lita på, vilken behandling som fungerar 
för vem samt hur lång tid dessa behandlingar behöver bedrivas för optimalt 
behandlingsresultat. Däremot finns begränsad information som visar hur ungdomarna som 
mottar behandlingen uppfattar effektiviteten (Foltz, 2004). 
 
Rent allmänt har institutionsbehandling för ungdomar inte visat så lyckade resultat. Även om 
resultatet inte är så bra som eftersträvas sker ändå ofta en förbättring i beteende jämfört med 
innan inskrivning (Andreassen, 2006). Schoelte & van der Ploegs (2006) studie visar att 
många ungdomar förbättrar sina beteendemässiga problem och sin emotionella utveckling. 
För att behandlingen ska ge goda resultat krävs dock ofta en förlängning av behandlingen. 
Institutionerna har en svår uppgift som kräver att de kan handskas med ungdomarnas 
beteenden och ge dem stabilitet under vistelsen. De ska även bedriva behandling som främjar 
individens positiva utveckling istället för en negativ. Behandlingen ska även vara långvarig 
och upprätthållas efter utskrivning. Det finns stora skillnader i behandlingseffekter som 
exempelvis påverkas av ungdomens egenskaper, innehållet i behandlingen, miljö, struktur 
samt omgivning. Levin kommer i en undersökning fram till att 80 procent av ungdomarna 
begick lagbrott efter de blivit utskrivna från hemmet. Även majoriteten av de som placerades 
för narkotikamissbruk fortsatte missbruka droger efter utskrivning. 30 procent av ungdomarna 
i studien visade relativt goda resultat, framförallt flickorna vilka visade mindre allvarliga 
problem. Majoriteten upplevde behandlingen som förvar och att innehållet i behandlingen var 
bristfälligt. Enstaka ungdomar ansåg att placeringen var orättvis. Även en studie gjord 1996 
visar att ungdomarna efter utskrivning fortfarande har problem, främst med kriminalitet och 
missbruk. Över hälften befann sig i en bidragssituation med samhällsstöd. 30 procent av 
ungdomarna vistades fortfarande på institution. Problemen hos de flesta ungdomarna hade 
dock reducerats. Drogproblem och kriminalitet var de vanligaste problemen både vid 
inskrivning och vid uppföljning (Andreassen, 2006). 
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4.5 Delaktighet i behandlingen 
Forskning, både Svensk och internationell, visar att ungdomar på institution har liten 
möjlighet att påverka och vara delaktig i sin egen behandling eller beslut som rör dem. Många 
ungdomar har ingen eller liten möjlighet att komma till tals. Även beslut som rör ungdomarna 
själva fattas över deras huvuden. De upplevde bristfällande information om frågor som rör 
dem, eller att informationen nådde dem för sent. En svensk studie som utfördes 2005 visade 
att bara hälften av ungdomarna på ett behandlingshem var medvetna om att de hade en 
individuell behandlingsplan. De hade heller inte fått information om de behandlingsmål som 
ungdomen skulle uppnå. Samma studie visar att ungdomarna upplevde att personalen inte 
informerade dem, inte var lyhörda eller lät dem vara delaktiga i vården. Annan forskning visar 
att ungdomarnas delaktighet inte prioriteras så högt som det borde. Regler och rutiner på 
behandlingshemmet kan leda till mindre delaktighet på grund av att det begränsar 
ungdomarnas möjligheter (Mattsson, 2008). 
 
 
4.6 Smittoeffekt 
Det finns en risk att ungdomar på behandlingshem tar efter beteenden av de andra ungdomar 
som vistas på hemmet. Detta kallas smittoeffekt och kan vara både positiv och negativ. 
Kamratskap påverkar den enskilde individens utveckling av beteenden. Det finns en ökad risk 
för negativ smittoeffekt då problemungdomar samlas på samma ställe. Individen söker 
kamrater med liknande attityder och beteenden, vilket kan försvåra behandlingsarbetet och 
ökar risken för negativ kamratpåverkan. Nyanlända ungdomar på institutionen anpassar sig 
efter den befintliga ungdomsgruppen och dess värderingar vilket kan vara svårt för personalen 
att hantera. Det är svårt att förändra ungdomars beteenden så länge ungdomarna tillåts leva i 
en sådan kultur. Det är viktigt att ungdomarna under tiden på behandlingshemmet har kontakt 
med ”normalfungerande” ungdomar för att den negativa smittoeffekten inte ska bli lika 
kraftig (Andreassen, 2006). 
 
Det finns även studier som visar att ungdomar utan problembeteenden har en positiv påverkan 
på ungdomar med problembeteenden och därmed sker en positiv smittoeffekt. Man bör 
därmed blanda avvikande ungdomar med ungdomar utan problembeteenden för att ett positivt 
behandlingsresultat ska uppnås. Kulturen på behandlingshemmet har en stor betydelse för 
beteendeutveckling och rymningar, och har därmed stor betydelse för om behandlingen 
kommer att fullföljas. Det är inte enbart ungdomarnas beteende som skapar ungdomskulturen, 
utan även institutionens egenskaper och personalgruppen har en påverkan (Andreassen, 
2006). 
 
 
4.7 Eftervård och uppföljning 
Eftervård är den vård som ska bedrivas efter att ungdomen blivit utskriven från institutionen 
och inte längre är placerad enligt gällande lagstiftning. Syftet med eftervården är att hjälpa 
ungdomen att klara av situationen utanför behandlingshemmet (Stenström, 1998). För att ett 
lyckat behandlingsresultat ska uppnås krävs en god uppföljning med eftervård. 
Undersökningar som gjorts visar att de som inte fått en kontinuerlig uppföljning visar sämre 
resultat än de ungdomar som fått det. Det är viktigt med stöd efter behandlingstiden för att 
motverka hemlöshet, främst för ungdomar som inte haft en stabil bakgrund. Eftervården har 
bäst effekt då den anpassas till ungdomens beteenden som medför stor risk att återfalla i sitt 
gamla beteende. Att involvera familjerna i behandlingen är också viktigt för att upprätthålla 
gott behandlingsresultat (Andreassen, 2006). Kontrasten mellan institutionsvård och eftervård 
är anmärkningsvärd. Stora summor pengar investeras av kommunerna till 
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institutionsbehandling, men efter utskrivning får ungdomen inte ens insatser av en 
socialarbetare (Forskningsrådet, 2003). 
 
En estländsk avhandling av flickor på en anstalt för sluten vård visar att tiden på den 
undersökta anstalten isolerade flickorna från det övriga samhället och fungerade som 
förvaring av ungdomar med problem. Personalen hade lite kunskap och utbildning för att 
kunna hantera ungdomar med beteendestörningar och därför blev de inte förberedda för livet 
utanför behandlingshemmet (Forskningsrådet, 2003). 
 
 
4.8 Stämplingsteorin 
Stämplingsteorin är en socialpsykologisk teori och beskriver sambandet mellan det avvikande 
beteendet och samhällets reaktion. Orsaken till avvikande beteende och fortsatt utveckling 
mot en avvikande identitet är enligt denna teori samhällets stämpling av den enskilda 
individen. Teorins användningsområde är exempelvis beroendeproblematik samt barn- och 
ungdomsavvikelse (http://www.ne.se 090505 kl 10:20). Stämpling är inte en enskild händelse 
utan en process med ett flertal negativa händelser från omgivningen. Detta leder till en negativ 
självbild hos den enskilde, vilket i sin tur leder till ett fortsatt avvikande beteende. För att 
förändra självbilden krävs ett långt arbete. Barnets självbild skapas utifrån föräldrarna, men ju 
äldre barnet blir påverkas det av det övriga samhället. Barnets strävan är att sin egen självbild 
ska överensstämma med samhällets normer. Det är omgivningens reaktioner som bygger upp 
barnets självkänsla. Barnet lär sig vilka beteenden som ger positiv respektive negativ respons, 
och förändrar antingen sin självkänsla eller sitt beteende för att passa in i samhället 
(Goldberg, 2005). 
 
 
4.9 Empowerment 
Empowerment innehåller tre grundläggande komponenter: makt, kontroll och självtillit. 
Empowerment kan betraktas både som en process och ett mål. Utgångspunkten inom 
empowerment är att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna 
problem samt att utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa (Forsberg & Starrin, 1997). 
Syftet är att öka individens självständighet och hjälpa den att utforma egna mål för att få makt 
över sitt liv (http://www.ne.se 090505 kl. 10:55). Människor anses kapabla att styra och ha 
kontroll över sina egna liv genom dels en strävan mot ett särskilt sätt att tänka om sig själv 
med tillit till sig själv och andra, dels att man uppmärksammar att samhället faktiskt kan 
förändras (Forsberg & Starrin, 1997). 
 
 
4.10 Sammanfattning av tidigare forskning 
Ett flertal av tidigare nämnda författare påstår att det finns begränsad forskning om barn och 
ungdomar placerade på behandlingshem. Det krävs mer forskning för att arbeta fram 
behandlingsprogram anpassade till ungdomar och deras specifika problematik. Detta för att ett 
positivt behandlingsresultat ska uppnås.  
 
Trivseln på behandlingshemmet spelar en stor roll för att ett positivt behandlingsresultat ska 
uppnås. Viktiga trivselfaktorer är den fysiska miljön, relationen till personalen och ungdomar 
samt delaktighet i behandlingen (Johansson & Andersson, 2006). Då ungdomen inte trivs ökar 
risken för behandlingssammanbrott vilket är vanligt förekommande hos ungdomar som vistas 
på institution (Andreassen, 2006). Personalen på behandlingshemmet han stor inverkan på 
ungdomarna och det är betydelsefullt med goda relationer mellan personal och ungdomar. 



16 
 

Även relationen mellan ungdomarna är viktiga för behandlingens resultat (Johansson & 
Andersson, 2006). Ett vanligt förekommande fenomen på institutioner är smittoeffekt vilket 
innebär att ungdomarna tar efter varandras beteenden. Detta kan leda till ökade 
beteendeproblem (Andreassen, 2006). Även om vården inte alltid ger fullgoda resultat sker 
dock ofta en beteendeförbättring (Andreassen, 2006). Eftervård måste bedrivas för att hjälpa 
ungdomen efter utskrivning från behandlingshemmet (Andreassen, 2006). Stämplingsteorin 
handlar om omgivningens syn på en individ och hur denna syn påverkar och förstärker 
individens negativa beteende (http://www.ne.se 090505 kl 10:20). Begreppet empowerment 
går ut på att individen har egna resurser för att definiera och lösa egna problem utifrån 
begrepp som makt, kontroll och självtillit (Forsberg & Starrin, 1997). 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att analyseras. Först kommer vi att beskriva 
intervjupersonerna, familj, skola, deras bakgrund, orsak till placeringen och beskriva vilken 
typ av institution de varit placerade på. Sedan kommer materialet att analyseras utifrån olika 
kategorier. Detta i syfte att göra det samlade materialet mer överskådligt samt förenkla 
analysen. Våra teman har främst vuxit fram genom studiens syfte och frågeställningar, men 
även genom intervjuguiden. De kategorier som kommer att analyseras är; trivsel och 

upplevelser, behandlingssammanbrott och avbrott i vården, samarbete och relationer mellan 

personal, ungdomar och föräldrar, ungdomarnas upplevelser av vårdens effektivitet och 

resultat, delaktighet i behandlingen, smittoeffekt, eftervård och uppföljning, stämpling samt 

empowerment. 

 
 
5.1 Intervjupersonerna 
Anna är 20 år och kommer ifrån ett mindre samhälle i mellersta Sverige. Hon bor tillsammans 
med sin pojkvän. Hon har gått grundskola, men har inte gymnasiekompetens. Hennes familj 
består av föräldrar och syskon. Föräldrarna är skilda. Hon har dålig kontakt med sina 
föräldrar, men en god kontakt med systrarna. Hon blev placerad enligt LVU på ett 
behandlingshem 2006 och detta var hennes första placering. Anledningen till placeringen var 
drogproblematik samt familjeförhållanden. Hon fick en placering på ett mindre 
behandlingshem i södra Sverige. Hon blev utskriven från behandlingshemmet för ungefär ett 
år sedan. 
 
Sofia är 19 år och bor i en stad i södra Sverige. Hon bor för närvarande tillsammans med sin 
pojkvän i sin hemstad. Hon har gått i grundskolan, men inte gymnasium. Hennes familj består 
av mamma, pappa och några syskon. Hon har god kontakt med sin familj. Hon blev placerad 
enligt LSU (i 17 månader) på grund av grov misshandel och rån i 17 månader. Detta var inte 
hennes första placering, utan hon har tidigare varit frivilligt placerad för missbruk vid 16 års 
ålder. Hon fick en placering på en låst institution och har varit utskriven i 7 månader. 
 
Henrik är 19 år och kommer ifrån och bor för närvarande i en stad i norra Sverige. Han har 
gått grundskola, men inte gymnasiet. Hans familj består av mamma, pappa och tre yngre 
syskon. Han har regelbunden kontakt med samtliga familjemedlemmar. Han blev placerad 
enligt LVU vid 16 års ålder på grund av missbruk och eget beteende. Detta var hans andra 
placering, då han avvek från den första och blev omplacerad. Behandlingen pågick i 11 
månader. Han har nu varit utskriven i 10 månader. 
 
Mattias är nyss fyllda 18 år och kommer från ett samhälle i mellersta Sverige. Nu bor han i en 
närliggande stad. Hans familj består av mamma, styvfar och två yngre syskon som han har 
god kontakt med. Han har aldrig haft kontakt med sin biologiska far. Placeringen berodde 
främst på kriminalitet samt drog- och alkoholanvändning men även beteendeproblematik. Han 
har tidigare varit placerad vid ett flertal familjehem samt andra institutioner. Den senaste 
behandlingen var enligt LVU pågick i 19 månader och han har varit utskriven i 8 månader. 
 
 
5.2 Trivsel och upplevelser 
Flera undersökningar har visat att barn och ungdomar ofta är ganska nöjda med deras 
boendesituation i behandling utanför hemmet. Att bo på behandlingshem kan ge stora 
möjligheter till aktiviteter utanför hemmet, som shopping och sportaktiviteter (Johansson & 
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Andersson, 2006). Samtliga ungdomar i intervjuerna är eniga om att vistelsen på 
behandlingshemmet varit bra och haft en positiv inverkan på dem. Däremot finns det 
individuella skillnader i upplevelsen att bo på behandlingshemmet vilket även Johansson & 
Andersson (2006) antyder. Vidare skriver de att det är en komplex interaktion mellan 
ungdomarnas upplevelser tidigare i livet och förhållanden och relationer på institutionen 
genom behandlingsperioden och de speciella händelserna under deras vistelse. Individuella 
upplevelser tidigare i livet och olika personliga faktorer har en påverkan på vilket sätt vissa 
situationer och relationer upplevs. Individerna hade interagerat med omgivningen på deras 
egna unika sätt. Miljön hade inte samma inflytande på de olika individerna. I likhet till detta 
skriver Sallnäs (2000) att resultatet av vården på institution har en koppling till ungdomarnas 
egna upplevelser av vistelsen. Institutionsmiljön har enligt forskning visat sig vara svår att 
klara av för ungdomarna. Viktiga faktorer för att ungdomarna ska trivas på hemmet är 
ungdomsgruppens inställning, personalens bemötande och lyhördhet. 
 
Hur ungdomarna upplever boendesituationen påverkas av olika faktorer som graden av hur 
ungdomarna känner sig involverade, beteendet av de andra ungdomarna på hemmet, vilken 
moral som finns samt om personalen var stolta över behandlingshemmet och kände att arbetet 
där var givande (Johansson & Andersson, 2006). Sofia håller med om detta och poängterar att 
stämningen på behandlingshemmet påverkas då det har varit bråk eller oenigheter mellan 
ungdomarna eller mellan ungdomar och personal.  
 
Att leva på behandlingshem är en speciell situation. Ungdomarna separeras från familjen, är 
mer eller mindre tvingade att leva med andra ungdomar, och förväntas att relatera till dem och 
till de vuxna som jobbar på institutionen (Johansson & Andersson, 2006). Tre av de 
intervjuade ungdomarna nämner att det uppkommit problem på behandlingshemmet i och 
med att de blivit placerade med främmande människor.  
 
Sofia säger: 
”Man kan ju inte gå ihop med alla människor och man har ju inte direkt valt att bo med 

människorna på behandlingshemmet, så det är klart att det blev bråk.” 

 
Henrik berättar:  
”Speciellt när det kom en ny elev till behandlingshemmet blev det mycket tjafs. Det var 

vanligt och inget man reagerade på. Det blir ju så när man blir placerade med folk man inte 

känner, och så kommer det att vara jämt. Man kan inte gå ihop med alla.” 

 

Även Anna har denna åsikt: 
”Man kom inte överens med alla. Man hade ju inte valt själv vilka tolv personer man skulle 

leva med” 

 
Barn och ungdomar i vård utanför hemmet kan bo i ungdomshem i alltifrån några få dagar till 
flera år. Baileys undersökning visar att den fysiska miljön kan ge problem och effekter på 
behandlingsgruppen och ge brister i det psykiska och fysiska privatlivet (Bailey, 2002). 
Majoriteten av de intervjuade ungdomarna berättar att de haft egna rum, men ändå haft 
svårigheter att dra sig undan den övriga ungdomsgruppen. Mattias påstår att han ville umgås 
med de andra ungdomarna på behandlingshemmet för att inte hamna utanför gemenskapen. 
Han tyckte att det var svårt att dra sig undan för att de bodde så tätt inpå varandra. Sofia 
berättar att de på hennes behandlingshem hade ”lugna timmen” en timme på eftermiddagen. 
Detta innebar att ungdomarna var tvungna att vara inne på sina rum själva. Hon tycker att 
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detta var väldigt bra för att få chans till egen tid, eftersom resten av tiden var ganska intensiv 
och social. 
 
 
5.3 Behandlingssammanbrott och avbrott i vården 
Under de senaste årtiondena var ett högt antal avhopp bevittnade på behandlingshem för 
problemungdomar. Detta beror till stor del på de icke hanterbara beteendeproblemen som 
brottslighet, aggression, icke anpassningsbara till regler och rymning (Schoelte & van der 
Ploeg, 2006). Sammanbrott vilket innebär att behandlingen avbryts innan den är avslutad har 
genom forskning visats vara vanlig, och då under det första året av behandlingen. Av de 
ungdomar som upplevde sammanbrott återvände cirka hälften till samma hem, medan den 
andra hälften fick en ny placering (Andreassen, 2006). Alla intervjupersonerna har rymt ifrån 
det första behandlingshemmet de varit placerade på. Samtliga har efter rymningen fått 
placeringar vid andra behandlingshem efter rymningen. Orsaken till rymningarna har hos alla 
varit vantrivsel och hemlängtan. Samtliga ungdomar har fullföljt sin sista behandling. 
Sammanbrott är vanligt och framförallt hos ungdomar med allvarliga och långvariga 
problembeteenden (Andreassen, 2006). Även bland våra intervjupersoner har rymning varit 
ett vanligt förekommande fenomen. 
 
Många ungdomar känner sig övergivna, ensamma och olyckliga vilket ofta leder till rymning 
(Sallnäs, 2000). Henrik berättar att anledningen till hans första rymning var vantrivsel mest på 
grund av att han inte fann någon gemenskap hos varken personal eller ungdomarna på 
behandlingshemmet. Rymningen medförde att han blev omplacerad till ett behandlingshem 
där han fick bättre kontakt med personalen och ungdomarna. Han trivdes bättre, vilket gjorde 
att han kunde fullfölja sin behandling. Rymningen fick i slutändan för hans del en positiv 
effekt. 
 
Även Mattias avvek från behandlingshemmet och berättar: 
”Jag vet inte varför jag drog, jag gjorde det mest som en grej tror jag. Sen trivdes jag kanske 

inte så bra heller” 

 
Ett sätt att få bukt med problemet kring sammanbrott är slutna institutioner som i hög grad 
används i Sverige (Andreassen, 2006). Bland våra intervjupersoner har endast en varit 
placerad på en sluten institution, ett så kallat LSU-hem. Detta medförde att möjligheten att 
rymma nästintill var obefintlig. Sofia berättar att detta varit till fördel för henne, då hon var 
väldigt rymningsbenägen i början av behandlingen. 
 
I en studie som Schoelte & van der Ploeg (2006) gjort har visat att behandlingsresultatet inte 
påverkas vid sammanbrott om ungdomarna fick förlängd behandling. Anna berättar att 
rymningen medförde att behandlingen tagit längre tid än beräknat. Även Mattias delar denna 
åsikt, och fick förlängd behandlingstid på grund av att han avvek från behandlingshemmet i 
förtid. 
 
 
5.4 Samarbete och relationer mellan personal, ungdomar och föräldrar. 
Relationerna mellan ungdomarna och mellan ungdomar och personal är av stor vikt för hur 
vistelsen kommer att upplevas. Ungdomarna vill ha en naturlig kontakt med både vuxna och 
andra ungdomar på behandlingshemmet. En väldigt viktig del av klimatet och kulturen på 
hemmet är relationen mellan ungdomarna själva och mellan ungdomar och personal 
(Johansson & Andersson, 2006). Samtliga ungdomar vi intervjuade berättar att de haft en bra 
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relation till personalen på behandlingshemmet, och även med andra ungdomar. De har på 
behandlingshemmen blivit tilldelade en kontaktperson som de av naturliga skäl har fått en 
bättre och tätare med kontakt med.  
 
Behandlingshemmen bör eftersträva en hemliknande miljö med vuxna som visar respekt och 
tillåter möjlighet till utveckling. Behovet av tillhörighet är förmodligen ett grundläggande 
mänskligt behov, och upplevelsen av icke-tillhörighet i hemmet kan vara plågsamt. När det 
finns en känsla av tillhörighet och goda relationer är det möjligt att bemöta svårigheter utan 
att tappa kontrollen. Tidigare forskning visar att positivt samarbete mellan ungdomarna och 
personalen var relaterat till positiva psykologiska förändringar och förutspådde ett lägre antal 
återfall till brott hos brottsliga ungdomar på hem (Johansson & Andersson, 2006). Mattias 
berättar att hans behandlingshem hade som rutin att då någon ungdom tappade kontrollen fick 
de åka till en stuga med en personal för att skiljas från den övriga ungdomsgruppen och ha 
chans att tänka igenom det som hänt och komma fram till en lösning på problemet. Detta 
stärkte bandet till kontaktpersonen och skapade en känsla av trygghet då de vuxna inte svek 
dem när de betedde sig dåligt. 
 
Sofia säger: 
”Personalen på behandlingshemmet har fått mig att ändra på mitt beteende vilket jag inte 

hade gjort om jag fortfarande bott med mina föräldrar.” Hon förklarar vidare att det är 
personalens förtjänst att hon fått insikt i hennes problembeteende. Detta hade inte hennes 
föräldrar kunnat tillgodose. Tiden på behandlingshemmet har däremot fört Sofia närmare sin 
familj än tiden innan placeringen. De har fått en bättre kontakt och det förekommer inte 
diskussioner och bråk i samma omfattning som innan. 
 
Föräldrarnas involvering och förhållandet mellan föräldrar och personal är andra viktiga 
faktorer i behandlingen av ungdomar (Johansson & Andersson, 2006). Att involvera 
familjerna i behandlingen är också viktigt för att upprätthålla gott behandlingsresultat 
(Andreassen, 2006). Tre av de intervjuade ungdomarna beskriver att föräldrarna varit 
involverade i behandlingen och besökt dem regelbundet på behandlingshemmet. De har även 
haft möjlighet att hålla kontakt med föräldrarna under tiden på behandlingshemmet. På 
Henriks behandlingshem bedrevs samtal där föräldrarna fick möjlighet att medverka. Det 
tyckte både han och föräldrarna var positivt då de fick ta del av hans behandlingsprocess och 
egna känslor. 
 
Johansson & Andersson (2006) menar att personalen som arbetar på behandlingshem 
behandlar, medvetet eller omedvetet, ungdomarna olika utifrån faktorer som kön, ålder och 
personlighet. De intervjuade ungdomarna tycker inte att de blivit orättvist behandlade utifrån 
deras person, men däremot utifrån behandlingshemmets regler och bestämmelser.  
 
Sofia säger: 
”Det är klart att man tyckte att man blev orättvist behandlad då, men nu ser man på det på ett 

annat sätt.” 
 
Alla intervjuade ungdomarna berättar att de fortfarande har kontakt med behandlingshemmet, 
vilket de tycker är viktigt på grund av att de visar att de är engagerade och bryr sig om dem 
även efter behandlingen. Vissa har en tät kontakt, medan andra har en sporadisk kontakt. 
Sofia berättar att hon har en nära kontakt och träffar sin kontaktperson, medan de andra har en 
mer sporadisk telefonkontakt med personalen på behandlingshemmet.  
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5.5 Ungdomarnas upplevelser av vårdens effektivitet och resultat 
Behandlingshem är hänvisade till barn och ungdomar med ökande och mer komplexa 
svårigheter vilka är svårare att klara av och behandla (Foltz, 2004). Studier visar att en stor 
del av ungdomar efter utskrivning fortfarande har problem, främst med kriminalitet och 
missbruk. Över hälften befann sig i en bidragssituation med samhällsstöd. Problemen hos de 
flesta ungdomarna hade dock reducerats men då inte försvunnit helt. Drogproblem och 
kriminalitet var de vanligaste problemen både vid inskrivning och vid uppföljning 
(Andreassen, 2006). Bland de intervjuade ungdomarna hade båda pojkarna fortsatta problem 
med både droger och kriminalitet, men hos den ena pojken hade droganvändandet ändå 
kraftigt reducerats. Flickorna upplevde däremot ett mer bestående positivt 
behandlingsresultat. En av flickorna fick ekonomiskt bistånd från sociala myndigheter. 
 
Sofia berättar: 
”Behandlingshemmet har fått mig att mogna och jag är medveten om mina fel och brister. 

Jag har lärt mig att hantera mitt beteende och inte skämmas för det.” Vidare säger hon: 
”Skillnaden nu mot för då är att jag verkligen vill ordna upp mitt liv, skaffa ett jobb och klara 

mig själv.” Jag tror att man måste komma på det för att kunna ändra på sej.” 

 

Anna: 
”Jag har mognat mycket och fått mer självinsikt. Tiden på behandlingshemmet har hjälpt mig 

mycket” Hon säger senare ”hade jag inte varit där (på behandlingshemmet) hade jag inte 

suttit här idag”. 
 
Rent allmänt har institutionsbehandligt för ungdomar inte visat så lyckade resultat. Även om 
resultatet inte är så bra som man eftersträvar sker ändå oftast en förbättring i beteende jämfört 
med innan inskrivning (Andreassen, 2006). De intervjuade ungdomarnas uppfattning om detta 
varierar kraftigt beroende på hur de klarat av vardagen utanför behandlingshemmet. Flickorna 
upplever ett mer positivt behandlingsresultat än pojkarna, vilket kan bero på att de har en vilja 
att förändra sin tillvaro.  
 
 
5.6 Delaktighet i behandlingen 
Internationella undersökningar har bland annat kommit fram till att det finns ett samband 
mellan behandlingstyp och resultat samt att behandlingsnivån måste vara anpassad till 
risknivån hos ungdomarna och att en intensiv behandling behövs för att minska kriminellt 
beteende (Andreassen, 2006). Forskning visar att ungdomar på institution har liten möjlighet 
att påverka och vara delaktig i sin egen behandling eller beslut som rör dem. Många 
ungdomar har ingen eller liten möjlighet att komma till tals eller att beslut om ungdomarna 
fattades över deras huvuden. De upplevde även bristfällande information om frågor som rör 
dem, eller att informationen nådde dem för sent (Mattsson, 2008). De intervjuade ungdomarna 
själva anser att behandlingen var anpassad till deras problematik. De fick genomgå specifika 
program som var anpassade till deras behov. Sofia som var placerad enligt LSU berättar att 
hon fick välja att genomgå programmen, men var outtalat tvingad att genomgå programmen 
för att komma vidare i sin behandling. Anna har liknande uppfattning och berättar att även 
hon fick genomgå individuella program, där hon hade möjlighet att välja program som 
erbjöds. Även Mattias och Henrik fick individuell behandlingsplan, men båda uttalar att de 
genomgick programmen i syfte att bli utskrivna. 
 
Ungdomar på behandlingshem är ofta omedvetna om att de har en individuell 
behandlingsplan, och de hade inte fått information om de behandlingsmål som ungdomen 
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skulle uppnå (Mattsson, 2008). I motsats till detta säger samtliga intervjupersoner att de vid 
inskrivning gått igenom behandlingsprogrammet och dess mål, och på så sätt varit medvetna 
om vad som skulle krävas för att behandlingen skulle slutföras. Henrik berättar att han haft 
utarbetade delmål som varit bra för att motivera honom i behandlingen. I motsats till detta 
säger Mattias att delmålen varit få och därmed har han inte känt att han gjort några framsteg i 
behandlingen. Han har saknat något som får honom att kämpa. 
 
Regler och rutiner på behandlingshemmet kan leda till mindre delaktighet på grund av att det 
begränsar ungdomarnas möjligheter (Mattsson, 2008). Alla intervjuade ungdomar tycker att 
det varit mycket regler på behandlingshemmet, eller som Sofia säger; ”Det finns regler om 

precis allt.” I efterhand förstår de syftet med reglerna och tycker generellt inte att reglerna 
begränsat dem. 
 
 
5.7 Smittoeffekt 
Det finns en risk att ungdomar på behandlingshem tar efter beteenden av andra ungdomar. 
Detta kallas smittoeffekt som kan vara både positiv och negativ. Det finns en ökad risk för 
negativ smittoeffekt då problemungdomar samlas på ett ställe. Individen söker kamrater med 
liknande attityder och beteenden, vilket kan försvåra behandlingsarbetet och ökar risken för 
negativ kamratpåverkan (Andreassen, 2006). Alla intervjuade ungdomar berättar att de själva 
upplevde att de blev påverkade av de andra ungdomarnas beteenden.  
 
Mattias beskriver det såhär:  
”Man umgicks med folk som var som sig själv, och man hittade på mycket stök tillsammans 

med andra. Om någon fick för sej att rymma så fick han ofta med sej någon.” 

 
Även Sofia upplevde en negativ smittoeffekt på hennes behandlingshem 
”Ja man drogs med i gänget. Om någon planerade att ta in droger så var man med på det.” 

Hon förklarar att hon under behandlingstidens senare del inte påverkades lika lätt som i 
början. Hon drog sig undan när någon planerade att göra något som bröt mot reglerna. Hon 
förklarar detta med att hon som person växte och lärde sig att säga nej och inte påverkas av de 
andra lika lätt. 
 
Även Anna säger: 
”Det fanns tre stycken jag umgicks med hela tiden, och hittade de på något så hängde man 

på, även fast man visste att det var dumt”.  
 
Det finns även studier som visar att ungdomar utan problembeteenden har en positiv påverkan 
på ungdomar med problembeteenden, och därmed sker en positiv smittoeffekt. Man bör 
därmed blanda avvikande ungdomar med ungdomar utan beteendeproblem för att ett positivt 
behandlingsresultat ska uppnås. Kulturen på behandlingshemmet har en stor betydelse för 
beteendeutveckling och rymningar, och har därmed stor betydelse för om behandlingen 
kommer att fullföljas. Det är inte enbart ungdomarnas beteende som skapar ungdomskulturen, 
utan även institutionens egenskaper och personalgruppen har en påverkan (Andreassen, 
2006). Ingen av de intervjuade ungdomarna tyckte dock att de andra ungdomarna hade haft en 
positiv påverkan på dem. Däremot säger Henrik: 
 
”Det var inte de andra ungdomarna utan personalen som påverkade en positivt, och själva 

stämningen på behandlingshemmet.” 
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5.8 Eftervård och uppföljning 
Eftervård är den vård som ska bedrivas efter att ungdomen blivit utskriven från institutionen 
och inte längre är placerad enligt gällande lagstiftning. Syftet med eftervården är att hjälpa 
ungdomen att klara av situationen utanför behandlingshemmet (Stenström, 1998). För att ett 
lyckat behandlingsresultat ska uppnås krävs en god uppföljning med eftervård. 
Undersökningar som gjorts visar att de som inte fått en kontinuerlig uppföljning visar sämre 
resultat än de ungdomar som fått det (Andreassen, 2006). Samtliga ungdomar vi intervjuat 
påstår att uppföljningen från socialtjänstens sida har varit under all kritik. Däremot tycker de 
att behandlingshemmet inte ska få kritik för detta då de gjort vad de kunnat och fortsätter 
hålla kontakt med ungdomarna. Sofia berättar att socialtjänsten inte hört av sig sedan hon blev 
utskriven från behandlingshemmet, utan det är hon själv som har fått ta kontakt med 
socialtjänsten. Hon tycker att det känns som att hon i och med utskrivningen förväntas klara 
sig själv, utan hjälp från socialtjänsten. Hon tycker det är dåligt samt att hon behövt stöd med 
praktiska detaljer samt känslan av att de bryr sig. Även Anna berättar att hon själv fått tagit 
kontakt med socialtjänsten, och första mötet var flera månader efter utskrivningen. Båda 
pojkarna har heller inte kontaktats av socialtjänsten, men de har heller inte försökt kontakta 
dem själva. Detta stämmer överens med det forskningsrådet nämner, att kontrasten mellan 
institutionsvård och eftervård är anmärkningsvärd. Stora summor pengar investeras av 
kommunerna till institutionsbehandling, men efter utskrivning får ungdomen inte ens insatser 
av en socialarbetare (Forskningsrådet, 2003). 
 
Det är viktigt med stöd efter behandlingstiden för att motverka hemlöshet, främst för 
ungdomar som inte haft en stabil bakgrund. Eftervården har bäst effekt då den anpassades till 
ungdomens beteenden som medförde stor risk att återfalla i sitt gamla beteende. (Andreassen, 
2006). Ingen av de intervjuade ungdomarna har haft en stabil bakgrund, och de säger att de 
hade velat ha hjälp av socialtjänsten med exempelvis bostad och ekonomiskt stöd.  
 
En studie visar att tiden på en sluten anstalten fungerade som isolering från det övriga 
samhället och förvaring av ungdomarna med problem och ungdomarna blev inte förberedda 
för livet utanför behandlingshemmet (Forskningsrådet, 2003). Mattias upplever sin vistelse på 
behandlingshemmet som förvaring än behandling, och är missnöjd med hur socialtjänsten har 
agerat efter utskrivningen. Han skyller sina problem på socialtjänsten, och tror att resultatet av 
vården hade sett annorlunda ut om de hade bistått med uppföljning och eftervård.  
 
 
5.9 Stämpling 
Stämplingsteorin är en socialpsykologisk teori beskriver sambandet mellan det avvikande 
beteendet och samhällets reaktion. Orsaken till avvikande beteende och fortsatt utveckling 
mot ett avvikande beteende är enligt denna teori samhällets stämpling av den enskilda 
individen (http://www.ne.se 090505 kl 10:20). 
 
Vid frågan hur samhället ser på ungdomarna idag blev svaren mycket varierade. Mattias 
berättar att människorna i hans omgivning ofta är fördomsfulla. Han har försökt att söka jobb 
men säger; ” när alla vet vem man är får man inga jobb”. Han har därför svårt att ta sig ur sitt 
destruktiva beteende då omgivningen ser på honom utifrån hans tidigare situation. Främst har 
hans kompisar svårt att se på honom som drogfri, och han känner en press från dem att 
fortsätta ta droger. 
 



24 
 

Anna upplever inte en negativ stämpling, utan mer en reaktion på hennes tidigare liv. Hon får 
även positiva reaktioner för att hon lyckats förändra sin situation. Hon är idag arbetslös men 
söker jobb. 
 
Sofia tycker i likhet med Anna att hon inte fått någon speciell negativ reaktion av samhället. 
Hon tyckte dock att det är jobbigt att berätta om sitt tidigare liv, eftersom hon har förändrats 
sedan dess och lagt det bakom sig. Hon finner svårigheter att hitta kompisar, eftersom hon har 
brutit med sina gamla vänner. Hon håller på att utbilda sig som personlig assistent, och har 
inte upplevt några speciella svårigheter att få jobb, även då hon finns med i brottsregistret. 
 
Henrik tycker att hans bakgrund är speciellt jobbig då han ska söka jobb, eftersom han vet att 
hans förflutna är en nackdel för honom. ”Jag vet inte om det är därför jag inte får något jobb, 

eller om det beror på att jag inte har någon utbildning” säger han. 
 
 
5.10 Empowerment 
Empowerment innehåller tre grundläggande komponenter: makt, kontroll och självtillit. 
Utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna 
problem samt att utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa (Forsberg & Starrin, 1997). 
Syftet är att öka individens självständighet och hjälpa den att utforma egna mål för att få makt 
över sitt liv (http://www.ne.se 090505 kl. 10:55). Sofia berättar att hon på behandlingshemmet 
medverkat i program för att öka självständigheten för att få kontroll över sitt liv. Hon är nu 
medveten om sina problem och lärt sig handskas med dem. Hon exemplifierar det såhär: 
 
”Mitt problem var mina kompisar. Jag gjorde som de för att det var det man gjorde. Jag 

umgås inte längre med det mina gamla kompisar för att jag vet att de inte är bra för mej.” 

 

I motsats till detta berättar Mattias att han inte har kontroll över sitt liv eftersom han fallit 
tillbaka i samma mönster som innan behandlingen. Han har inte utvecklat någon tillit till sig 
själv eller självkänsla för att kunna stå emot. Han berättar: 
 
”Jag kan inte säga emot om mina polare till exempel röker på. Man dras med i sådant man 

egentligen inte vill.” 

 

Anna och Sofia säger båda att de har fått makt över sitt liv, blivit självständiga och kan 
hantera sina svagheter på mer positivt sätt än idag.  Anna säger ”man har blivit en annan 

människa och jag kan bete mig efter min egen ålder”. Anna berättar att hon på 
behandlingshemmet till en början hade svårt att säga nej. Under tiden på behandlingshemmet lärde 
hon sig dock att stå emot de andra ungdomarna. 
 
Flertalet av de intervjuade ungdomarna anser att behandlingshemmet har hjälpt dem att 
definiera sina problem och utvecklat sätt att handskas med problemen. Henrik säger: 
 
”När jag blev arg så var det alltid någon i personalen som tog tag i det och sa till mig hur jag 

kunde ha gjort istället för att bli arg.” 
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6. Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att utifrån tidigare institutionsplacerade ungdomars erfarenheter ta 
reda på hur de upplever tiden på behandlingshemmet, om behandlingen upplevts varit till 
hjälp och vad den enligt ungdomarna själva haft för inverkan i deras liv efter utskrivning.  
Samtalen med ungdomarna har varit av varierande karaktär och därför verkar upplevelserna 
vara väldigt individuella. Vi tycker ungdomarna egna perspektiv är viktigt att belysa då 
många ungdomar vistas på institution under långa perioder av sitt liv. Att höra ungdomarnas 
egna åsikter är ett enkelt sätt att ta reda på hur institutionsplaceringen upplevs och fungerar. 
 
Generellt är ungdomarna idag positivt inställda till både själva placeringen och även tiden på 
behandlingshemmet. Placeringen upplevs ha varit till hjälp för dem, men då på olika sätt. 
Relationerna mellan ungdomarna samt mellan ungdomar och personal är av stor vikt för hur 
vistelsen kommer att upplevas (Johansson & Andersson, 2006). Intervjupersonerna har en 
positiv syn på personalen och deras yrkesroll. Personalen har behandlat ungdomarna med 
respekt, varit lyhörda och uppmärksammade på ungdomarnas behov. Dessa resultat är 
positiva och visar att det finns engagerad personal med rätt kompetens som har en förståelse 
för ungdomarna och deras situation. Då ungdomarna befinner sig i en speciell situation och är 
väldigt utelämnade är det viktigt med personal som skapar trygghet och stabilitet i 
ungdomarnas liv. Ungdomarna har haft en fortsatt god relation till personalen på 
behandlingshemmet även efter utskrivning. För ungdomarna har denna kontakt varit 
betydelsefull då de fått känslan av att personalen bryr sig om dem.  
 
Föräldrarnas involvering och förhållandet mellan föräldrar och personal är en annan viktig 
faktor i behandlingen av ungdomar på institution (Johansson & Andersson, 2006). Att 
involvera familjerna i behandlingen är även viktigt för att upprätthålla gott 
behandlingsresultat (Andreassen, 2006). Ungdomarna själva tyckte att föräldrarna hölls 
involverade och att detta var positivt. Vår åsikt om detta är att familjens involvering i 
ungdomarnas behandlingsprocess är mycket viktig. Då ungdomarna blir utskrivna måste det 
finnas vuxna människor i omgivningen som kan ge fortsatt stöd. Det behöver dock 
nödvändigtvis inte vara de biologiska föräldrarna. I vissa fall kan det vara till ungdomens 
fördel att hålla föräldrarna utanför behandlingen och begränsa kontakten mellan ungdomen 
och dennes föräldrar under första tiden av behandlingen. I de fall då inte föräldrarna kan eller 
vill bli involverade i behandlingen anser vi att ungdomen bör få en vuxen stödperson eller 
personal på socialtjänsten som kan finnas tillhands då ungdomen behöver stöd i sin vardag.  
 
Utgångspunkten inom empowerment är att alla människor har resurser och kapacitet till att 
definiera sina egna problem samt att utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa (Forsberg 
& Starrin, 1997). Syftet är att öka individens självständighet och hjälpa den att utforma egna 
mål för att få makt över sitt liv (http://www.ne.se 090505 kl. 10:55). De flesta intervjuade 
ungdomarna ansåg att de haft möjlighet att kontrollera sina problem och få en ökad 
självkänsla. Detta anser vi är positivt då detta är en viktig del i ett bestående 
behandlingsresultat. Forskning visar dock att ungdomars delaktighet i behandlingsprocessen 
är begränsad. I motsats till forskningen anser våra intervjupersoner att de blivit delaktiga i 
behandlingen, både i dess syfte och mål. De intervjuade ungdomarna har även själva haft 
möjlighet att påverka behandlingsprocessen. Detta kan vara viktigt för ungdomens motivation 
och självkänsla samt att undvika att vården känns påtvingad. Ungdomen måste tillsammans 
med sin kontaktperson formulera sina egna mål med behandlingen som känns möjliga att 
uppnå. Vi anser att detta skulle vara av vikt för den unges motivation och för att få ett 
förbättrat behandlingsresultat. 
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En negativ aspekt av placeringen är den unges separation från familj och vänner, vilket har 
lett till rymning eller rymningsförsök bland några av de intervjuade ungdomarna. Detta är en 
faktor som är svår att frångå då det är normalt att sakna sina anhöriga och människor i 
omgivningen. Här tror vi att personalen och deras engagemang spelar en stor roll för att 
ungdomarna ska trivas och känna sig trygga. En annan negativ faktor som är svår att frångå är 
smittoeffekten som förekommer på behandlingshem. Det är av störta vikt att ungdomarna lär 
sig hantera detta och inte låta sig påverkas, vilket även är viktigt när de kommer ut till det 
vardagliga livet. För att göra detta möjligt anser vi att ungdomarnas självkänsla måste stärkas. 
Ungdomarna uttryckte även missnöje med att bli placerade med människor de inte hade någon 
relation till eller valt att bo med. Även detta är ofrånkomligt vid placering på behandlingshem. 
Ungdomarna måste lära sig att handskas med detta eftersom detta förekommer i alla sociala 
sammanhang.  
 
Ännu en negativ aspekt som samtliga ungdomar uttrycker av tiden efter behandlingen är den 
bristfälliga uppföljning och eftervård från de sociala myndigheterna. Detta förvånade oss och 
som vi även tycker är värt att kritisera och uppmärksamma då uppföljning och eftervård är av 
lika stor vikt som själva behandlingen. Ofta har ungdomarna ett bristfälligt nätverk med 
vuxna människor och behöver därför stöd av andra vuxna för att klara av ett liv utanför 
behandlingshemmet. Vi vill dock ge beröm till behandlingshemmen som de intervjuade 
ungdomarna vistats på, som håller kontakt även efter utskrivning. Detta tror vi är viktigt för 
ungdomarnas självkänsla. Med tanke på vad socialtjänsten betalar för ungdomarna på 
behandlingshem är det konstigt att så lite resurser läggs på just uppföljning. Mer forskning i 
detta ämne skulle vara av stor vikt för att kommunerna ska få upp ögonen för detta problem 
och förstå vikten av en god eftervård. Vi förstår att problemen kan bero på kommunernas 
dåliga ekonomi samt bristfälliga resurser. Det kan ändå vara klokt, med tanke på de pengar 
som redan investerats, att satsa på en bra eftervård. 
 
De intervjuade ungdomarna anser att tiden på behandlingshemmet har varit positivt och att de 
har fått en annan syn på sig själva och sina problem. De beskriver förbättringar som mognad, 
självinsikt samt att de lärt sig kontrollera sina beteenden. Andreassen (2006) påstår att 
institutionsbehandling för ungdomar rent allmänt inte visat så lyckade resultat. Även om 
resultatet inte är så bra som man eftersträvar sker ändå oftast en förbättring i beteende jämfört 
med innan inskrivning. Detta kan liknas med de intervjuade ungdomarnas uppfattningar. 
Vården har för några intervjuade ungdomar inte resulterat i en fullständig förbättring. Detta 
anser dem inte bero på behandlingen i sig, utan på att stödet efter utskrivning från 
behandlingshemmet varit bristfällig. Detta anser vi är ett bevis på att uppföljning och 
eftervård är en mycket viktig del av behandlingen och bör därför inte förbises. 
 
Enligt stämplingsteorin är orsaken till avvikande beteende och fortsatt utveckling mot en 
avvikande identitet samhällets syn på den enskilda individen (http://www.ne.se 090505 kl 
10:20). Detta leder till en negativ självbild hos den enskilde, som i sin tur leder till ett fortsatt 
avvikande beteende (Goldberg, 2005). Bland svaren hos de intervjuade ungdomarna finns 
stora variationer på hur samhället ser på dem. De intervjuade flickorna hade en mer positiv 
bild av samhällets syn på dem än pojkarna. Detta är anmärkningsvärt och resultatet kan ha 
flera förklaringar. Vi tror att detta kan förklaras med att flickorna har en annan inställning till 
sitt nya liv än de intervjuade pojkarna. Flickorna är mer benägna att ändra sitt beteende 
permanent, medan de intervjuade pojkarna tenderar att falla tillbaka i gamla banor. Det 
förekommer svårigheter för några intervjupersoner att skaffa ett jobb, vilket de anser bero på 
deras bakgrund. Ungdomarna borde få hjälp att komma ut på arbetsmarknaden, eftersom vi 
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tror att detta är viktigt för att stärka ungdomarnas självkänsla och underlätta återanpassning i 
livet utanför behandlingshemmet.  
 
Rent allmänt har institutionsbehandling för ungdomar inte visat så lyckade resultat. Även om 
resultatet inte är så bra som man eftersträvar sker ändå oftast en förbättring i beteende jämfört 
med innan inskrivning (Andreassen, 2006). Ungdomarnas uppfattning om detta varierar 
kraftigt beroende på hur de klarat av vardagen utanför behandlingshemmet. Flickorna 
upplever ett mer positivt behandlingsresultat än pojkarna, vilket kan bero på att de har en vilja 
att förändra sin tillvaro. Samtliga ungdomar beskriver någon form av förbättring efter 
utskrivningen om de jämför med tiden innan behandlingen. Detta är positivt och visar ändå att 
institutionsbehandling av ungdomar fungerar till viss del. Här tror vi att motivationen till att 
ändra sitt beteende är en viktig faktor i förändringsarbetet bland ungdomar på institution. Då 
ungdomarna är delaktiga i vården och har möjlighet att utarbeta sina egna behandlingsmål 
anser vi att motivationen hos ungdomarna kan öka vilket ger ett positivt behandlingsresultat. 
Då behandlingsmålen känns övermäktiga eller påtvingade kan en känsla av maktlöshet infinna 
sig hos ungdomarna. 
 
Sammanbrott i vården är vanligt förekommande hos institutionsplacerade ungdomar. Detta 
leder ofta till dåliga behandlingsresultat och negativ tillbakablick till tiden på 
behandlingshemmet (Johansson & Andersson, 2006). Några av de intervjuade ungdomarna 
har haft avbrott i vården under både sina nuvarande och tidigare institutionsplaceringar. Det 
hade i analysen varit intressant att belysa hur sammanbrott påverkar behandlingsresultatet. På 
grund av att de intervjuade ungdomarna fullföljt sin senaste behandling har detta dock inte 
varit möjligt att genomföra. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att då 
ungdomarna inte trivs på behandlingshemmet är det vanligt att det sker ett avbrott i vården. 
Behandlingssammanbrott ökar i sin tur risken för ett negativt behandlingsresultat. Därför bör 
trivseln på behandlingshemmet prioriteras i syfte att minska sammanbrotten och därmed 
förbättra behandlingsresultatet. 
 
Till en början tänkte vi använda oss av ett genusperspektiv i uppsatsen. Det hade varit 
intressant att undersöka om det fanns skillnader eller likheter i pojkars och flickors syn på 
behandlingen. Det hade även varit intressant att se om manlig respektive kvinnlig personal 
behandlade ungdomarna olika och om detta har betydelse för ungdomarnas upplevelser av 
behandlingen samt resultatet av den. Under arbetets gång insåg vi att detta blev väldigt 
omfattande och tidskrävande. Intervjupersonerna var även för få för att vi skulle kunna dra 
slutsatser om könsskillnader. Vårt syfte var heller inte att göra en jämförande studie, så vi 
bestämde oss för att inte fokusera på detta perspektiv.  
 
En brist med uppsatsen är att den bygger på intervjuer gjorda via telefon vilket lett till att vi 
inte haft möjlighet att analysera ungdomarnas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta har med 
stor sannolikhet gjort intervjuerna svårare att analysera och på så sätt påverkat resultatet. Att 
hålla en intervju öga mot öga blir mer naturligt och det ger en bättre kontakt med 
intervjupersonen. På grund av svårigheter med att finna intervjupersoner på samma ort samt 
det geografiska avstånd till intervjupersonerna har vi inte av tids- och kostnadsmässiga skäl 
haft möjlighet att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas hemort. Vi anser ändå att 
intervjuerna varit meningsfulla och gett den information vi ansåg nödvändig för att kunna 
genomföra analysen. Något som även kan ses som en brist med uppsatsen är det begränsade 
antalet intervjuer vi har genomfört. Detta är dock ett medvetet val då vi ansåg att tiden var för 
knapp för att utföra och analysera fler intervjuer. Antalet intervjupersoner kan ses som 
otillräckligt då de är för få för att generalisera svaren bland ungdomarna. Vårt syfte var dock 
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inte att generalisera, utan att få en uppfattning om deras upplevelser och åsikter kring 
placeringen. Vi anser att intervjuerna har gett oss en bild över hur ungdomarna upplever 
vistelsen och de brister som förekommer i samband med institutionsvård. 
 
Bailey (2002) skriver att det finns begränsad forskning i den fysiska miljöns inverkan om 
ungdomar på behandlingshem. Vi anser att detta är konstigt eftersom den fysiska miljön har 
en stor inverkan på ungdomarnas vistelse på behandlingshemmet. Även författarna till det 
resterande materialet vi använt oss av i uppsatsen antyder att forskningen inom detta område 
är begränsat, och då framförallt svensk forskning. Vi ställer oss kritiska till detta då vi anser 
att ämnet är viktigt att belysa och fokusera mer forskning kring. Då forskningen antyder att 
vården är bristfällig och inte alltid ger positiva resultat är det viktigt att bedriva forskning för 
att ta reda på orsaken till problemet. Vi tycker att det är märkligt att det inte forskats mer 
kring ämnet då trivsel och upplevelser verkar vara en viktig del för att uppnå ett positivt 
behandlingsresultat. Forskningen antyder även att behandlingen av ungdomar inte alltid är 
anpassad till deras ålder, utan metoder för vuxna används i en stor utsträckning. 
Problematiken för ungdomar och vuxna kan skilja sig åt och därför bör endast 
behandlingsmetoder anpassade till ungdomar användas vid all institutionsbehandling. Mer 
forskning inom ämnet behövs för att uppmärksamma ungdomarnas förhållanden inom 
institutionsvård. Vi föreslår att den framtida forskningen fokuserar på den fysiska miljöns 
påverkan på behandlingsresultatet hos ungdomarna. Mer forskning behövs även kring 
socialtjänstens betydelse vid utskrivning och uppföljning av ungdomar på behandlingshem 
samt hur ungdomarnas delaktighet i vården påverkar behandlingsresultatet.  Det är viktigt att 
ta del av ungdomarnas egna upplevelser för att arbeta fram behandlingsmetoder som fungerar 
samt för att utveckla behandlingsvården i Sverige. 
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
Vi har tänkt ställa relativt öppna intervjufrågor. Följdfrågor kommer att ställas, vilka kommer 
att se olika ut beroende på vilka svar vi får. Vi har kategoriserat frågorna utifrån fyra olika 
teman; 
 
Bakgrund och orsak till placeringen 

• Namn, ålder, hemort, familj, skola? 
• Vad var det som gjorde att du blev placerad? 
• Under hur lång tid var du placerad? 
• För hur länge sedan blev du utskriven? 
• Hur såg ditt liv och familjeförhållande ut innan placeringen? 
• Vad var den utlösande faktorn till placeringen? 

 
Tiden på behandlingshemmet 

• Vilket behandlingshem var du placerad på och vad hade det för inriktning? 
• Hade du haft andra placeringar innan du kom dit? 
• Kan du beskriva behandlingshemmets uppbyggnad? Personal, rutiner, regler etc. 
• Vad ingick i behandlingsprogrammet? 
• Hur såg en dag ut på behandlingshemmet? 
• Hur kändes det att bli placerad? 
• Vilken var din första känsla när du kom till behandlingshemmet? 
• Hur trivdes du på behandlingshemmet? 
• Hur var stämningen på behandlingshemmet? 
• Hur trivdes du med de andra ungdomarna på behandlingshemmet? 
• Kan du beskriva din relation till personalen på behandlingshemmet? 
• Hur blev du bemött av personalen? 
• Hur såg kontakten med din familj och vänner utanför behandlingshemmet ut under 

behandlingstiden? 
• Fanns det några speciellt viktiga personer för dig där (eller utanför hemmet)? 
• Tror du att de andra ungdomars beteenden påverkade dig? Om ja, hur?  
• Fortgick behandlingen som planerat eller blev den någon gång avbruten? 
• Hur var behandlingsmetoden individuellt anpassad till dina behov? 
• Hur har du kunnat påverka din behandling? Om ja, hur tror du att det har det påverkat 

behandlingsresultatet? 
• Fanns det något som du saknade på behandlingshemmet, något du skulle vilja ha mer, 

mindre eller annat av? 
• Hur ser du på ”institutionen behandlingshem”? 
 
Tiden efter behandlingen 
• Hur ser ditt liv ut idag? 
• Hur ser din relation till behandlingshemmet ut idag? 
• Vad har placeringen och behandlingen haft för effekter på dig (positiva och negativa)? 
• Har behandlingshemmet hjälpt dig att ändrat det beteende du blev placerad för? På 

vilket sätt? 
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• Hur ser du på din framtid? Vilken roll spelar tiden på behandlingshemmet i den? 
• Hur ser din relation till familj, sociala nätverk och samhället ut idag? 
• Hur har dina relationer påverkats av tiden på behandlingshemmet? 
• Hur har uppföljningen sedan du blev utskriven sett ut? 
• Hur känner du att samhället och personer i din omgivning ser på dig efter 

behandlingen? Ge exempel. 
• Har din uppfattning om din vistelse på behandlingshemmet ändrats sedan du blev 

utskriven om du jämför med under tiden du var placerad? 
 
Övriga frågor 

• Är det något annat du skulle vilja poängtera eller reflektera över? 
 


