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Sammanfattning 
 

Idag satsas allt mer på stödboenden i olika former och man föredrar placeringar i närmiljö. 
Föreliggande studie syftar till att undersöka ungdomars livssituation minst ett år efter avslutad 
placering på Kollbo, ett stödboende tillhörande Ungdoms- och familjeenheten i Örebro kom-
mun. Syftet är vidare att undersöka vilka komponenter i verksamheten ungdomarna har upp-
fattat som positiva respektive negativa, samt att se hur deras uppfattningar överensstämmer 
med personalgruppens. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer med ungdo-
mar samt ordinarie anställda på Kollbo. Intervjuguiderna har utformats utifrån studiens syfte, 
verksamhetsbeskrivning samt tidigare forskning. Av resultatet framkommer att de komponen-
ter ungdomarna menar har haft en positiv inverkan är personalens generella stöd och tillgäng-
lighet och särskilt kontaktpersonen har haft stor betydelse. De är positiva till de regler som 
fanns och menade att personalgruppen var sammansvetsad och konsekvent. Flera responden-
ter upplever att Kollbos personal genom sitt stöd har haft del i att deras relationer med famil-
jen förbättrats. Den komponent som framför allt uppfattades ha en negativ påverkan var till-
lämpningen av avvisning som konsekvens för regelbrott. Detta var även den komponent om 
vilken uppfattningarna i ungdoms- respektive personalgrupp skilde sig åt i störst utsträckning. 
Resultatet visar att ungdomarna, med ett undantag, idag är nöjda med sin livssituation. Majo-
riteten menar att placeringen har gjort en avgörande skillnad för deras nuvarande situation.  
 
 

Nyckelord: Ungdomar, stöd, stödboende, resilience, öppenvård och självständighet. 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
ÖREBRO UNIVERSITY 
Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 
Education of Social Work 
Social Work 61-90 points 
C-essay, 15 points 
Spring term 2008 
 
 
 
 

Support towards independence 
A study about youths’ and staff’s experiences of a 

supportive program at Kollbo 
 

 
Yvonne Bergmark, Emma Lidström & Emmie Tonér 

 
Abstract 

 
Today there is an increased use of supportive residential homes of different types and place-
ments close to home are preferred. The purpose of this study is to examine the present situa-
tion of youths at least one year after completing their placement at Kollbo, a supportive resi-
dential home within the social welfare service of Örebro municipality. The purpose is also to 
examine which components have been regarded as positive respectively negative by the 
youths and how their views agree with the staff’s. The study has a qualitative approach and is 
based on interviews with youths and the regular staff at Kollbo. The interview guides have 
been formulated on the basis of the study’s aim, the statement of activity and previous re-
search. The results of the study show that the components that have been positively regarded 
by the youths are the general support and availability provided by the staff and especially their 
contact person have had a special meaning to them. They are also in favour of the rules and 
have experienced the staff as united and consistent. Several respondents’ experience is that 
the staff at Kollbo has had an active part in helping to improve the youths’ family relations by 
their support. The component regarded as having the most negative influence was the use of 
refuse of entry as a consequence of breaking the rules. This was also the component were the 
staff’s and youths’ opinions differed the most. The result further shows that the youths, with 
the exception of one person, are pleased with their present life situation. The majority believes 
that the placement has made a significant difference for their present situation. 
 

 
Keywords: support, adolescence, resilience, open care and independence. 
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Inledning 
 
Institutionsbehandling omfattar flera olika typer av insatser och det kan vara frivilliga åtgär-
der, tvångsomhändertaganden eller enbart i form av stöd. Idag satsas det mer och mer på 
stödboenden i olika former och man föredrar placeringar i närmiljö (Andreassen 2003:45; 
Forkby 2006:7). Den forskning som finns om institutionsplaceringar belyser sällan ungdo-
mars perspektiv på sin behandling (Claezon 1996:9) och forskningen är alltjämt begränsad 
beträffande vilka komponenter som har effekt i behandling av ungdomar på institution (And-
reassen 2006:15).  
 
Värdet av institutionsbehandlingar har varit omdiskuterat i fråga om vilken effekt de har på 
ungdomars psykosociala liv och hälsa. Det finns få nordiska utvärderingar som visar vad pla-
cering på institution har för effekt för ungdomarna. Många gånger antar personal att insatser-
na hjälper, trots att egentliga bevis saknas. Exempelvis menar Andreassen (2003:15) att det är 
viktigt att veta vad man gör och varför, särskilt i de fall placeringen verkställs emot ungdo-
mens egen vilja. Forskningsbaserad kunskap om institutionsbehandling är därmed ett viktigt 
område för både praktiker och forskare (ibid). Det är också ovanligt med forskning som utgår 
ifrån de behandlades perspektiv (Levin 1998:119). När försök görs att urskilja vilka faktorer 
som har en fördelaktig effekt på ungas utveckling är det intressant att tillfråga dem som är de 
verkliga experterna, nämligen de unga själva (Claezon 1996:9).  
 
Det är svårt att upprätthålla beteendeförändringar hos ungdomar, oberoende av om institutio-
nen är öppen eller sluten. På slutna institutioner ökar denna svårighet av den anledningen att 
institutionsmiljön ofta i större utsträckning skiljer sig från miljön utanför. Det är viktigt att 
insatser riktas mot flera olika problemområden, såsom familj och nätverk, kamratgrupp och 
skola (Andreassen 2003:319f). På institutioner har personalgruppen stor betydelse och en po-
sitiv allians mellan ungdom och personal är viktig för att kunna åstadkomma förändring (Hill 
2005:11). Viktiga vuxna kan även under en kortare tids kontakt ha stor betydelse för ungdo-
mens möjlighet att identifiera sig med en positiv vuxen, något som sedermera får betydelse 
för deras fortsatta utveckling då den vuxne kan bidra med sina värderingar och attityder 
(Claezon 1996:102).  
 
Degner och Henriksen (2007:93) menar att ungdomarnas förutsättningar kan se olika ut, vilket 
innebär att en del behöver mer tillsyn än andra i början av placeringen. I takt med att ungdo-
men utvecklas bör de ges mer självbestämmande. Om ungdomar på institution får uppleva att 
personalen har en rättvis och strukturerad kontroll, med en bra balans mellan kontroll och 
autonomi så ökar chansen för en positiv prognos (Andreassen 2003:227). Det är även viktigt 
att urskilja de komponenter som har påverkan på ungdomen för ett bra utfall. Dessa kompo-
nenter ser olika ut för varje individ och kan vara exempelvis färdighetsträning, positiv be-
handlingsallians och matchad inlärningsstil (Degner & Henriksen 2007:19). Andreassen 
(2003:154ff) belyser vikten av att placera ungdomar rätt från början. Då ungdomar placeras 
felaktigt innebär det ofta sammanbrott i vården vilket ofta leder till vidare placeringar. Risken 
för dålig anpassning hos ungdomarna ökar då de tidigare varit placerade under upprepade 
tillfällen.  
 
Begreppet institutionsbehandling täcker ett stort antal åtgärder. Det kan handla om små, fa-
miljeliknande kollektiv, behandling i kommunal och offentlig miljö samt ungdomspsykiatris-
ka institutioner. Det kan vara rena stödåtgärder, de kan vara frivilliga eller tvångsomhänderta-
ganden. Det har också utvecklats ett flexiblare sätt att placera, till exempel självständigt boen-
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de med tillsyn som övergång till ett självständigt liv (Andreasen 2003:45; Forkby 2006:7). I 
flertalet länder i västvärlden, inklusive Sverige, är det en tydlig ambition för socialtjänsten att 
skapa alternativ till institutionsvården. Det har blivit mer självklart för socialtjänsten att i för-
sta hand använda egna resurser och hemmaplanslösningar används i större utsträckning för att 
lösa problem (Forkby 2006). Forkby (2005:12f) menar att insatser i närmiljö är attraktiva av 
mer än en anledning. Institutionsvård kostar kommunerna tusentals kronor per person och 
dygn. I kommunerna diskuteras billigare lösningar med bättre resultat genom att använda in-
satser på hemmaplan, gärna öppenvård. Vidare poängterar Forkby (2006:51) vikten av att 
insatser inom öppenvård är tydligt beskrivna och dokumenterade, för att möjliggöra utvärde-
ring och uttala sig om programmens effektivitet. Om metoder inte leder till bestående föränd-
ringar i ungdomarnas liv är de meningslösa. 
 
I Örebro kommun finns ett mål att placera alla ungdomar inom kommunens egen verksamhet 
och det är Ungdoms- och familjeenheten som bär ansvaret för att placera ungdomar som är i 
behov av sådana insatser. Institutionen som är föremål för vår undersökning, Kollektivboen-
det, även kallat Kollbo,är ett exempel på en lösning som skiljer sig från de klassiska institu-
tionerna. Det är en form av mellanting mellan institution och öppenvård, utan behandlingsin-
satser men med stöd i vardagen (Blomberg 2008; Örebro kommun 2008). 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka ungdomarnas livssituation minst ett år efter avslutad tid 
på Kollbo samt om de själva anser att deras tid på Kollbo har påverkat deras nuvarande livssi-
tuation. Syftet är även att undersöka vilka komponenter eller åtgärder ungdomarna anser har 
påverkat dem positivt respektive negativt under tiden på Kollbo samt hur detta samstämmer 
med eller skiljer sig från personalens uppfattning. 
 

Verksamhetsbeskrivning för Kollbo 

Organisation 
Örebro kommuns socialförvaltning är uppdelad i två delar, Öster och Väster. Under socialför-
valtning Väster finns Ungdoms- och familjeenheten, som består av ett flertal verksamheter. 
Dessa är Ungdoms- och familjeteamet som har fältassistenter inriktade mot ungdomar och 
öppenvård av olika slag, OT-gruppen som är ett behandlingshem för ungdomar, Suttarboda 
som är akut- och utredningshem samt Ungdomsboendet som består av Tjejboendet, stödboen-
de för flickor, Multigruppen som är behandlingshem samt Kollektivboendet, ett stödboende 
som tar emot både flickor och pojkar (Örebro kommun 2008).  

Målgrupp 
Kollbo har tio platser och tar emot ungdomar mellan sexton och nitton år, dock är få så unga 
som sexton år vid tidpunkten för placeringen. De placeras av socialtjänsten enligt Socialtjänst-
lagen (2001:453) eller Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Upptag-
ningsområdet är hela Örebro kommun. Fördelningen mellan könen skiftar, dock försöker man 
att aldrig ha en ensam flicka eller pojke på boendet. Ungdomarna har en blandad problembild 
och man undviker att ha alltför många ungdomar med liknande problematik på Kollbo samti-
digt, för att undkomma negativ påverkan mellan ungdomarna, den så kallade smittorisken. En 
del har tidigare haft insatser från socialtjänsten i form av placering utanför hemmet. För majo-
riteten är dock Kollbo den första placeringen. För att få komma till Kollbo krävs även att ung-
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domen har någon form av daglig sysselsättning, såsom studier, praktik eller arbete (Blomberg 
2008). 

Personal 
Kollbo har fem fast anställda. Samtliga är kvinnor och av dessa saknar tre akademisk utbild-
ning i socialt arbete, medan en är socionom och en är socialpedagog. Vid behov finns ett antal 
timvikarier att tillgå. På Kollbo finns personal fram till klockan 22.00 på kvällarna och däref-
ter förväntas ungdomarna klara sig själva. Om någon vuxen skulle behövas har ungdomarna 
möjlighet att kontakta OT-gruppens personal (Blomberg 2008). 

Verksamheten 
Kollbo är ett stödboende för ungdomar och målet är inte att de ska flytta tillbaka till sina fa-
miljer utan genom stöd och hjälp i vardagen förberedas för att klara av ett eget boende. Ung-
domarna bor i egna lägenheter vilka de själva ansvarar för att möblera. De förväntas sederme-
ra upprätthålla god ordning. För möten, viktigare samtal, aktiviteter och personalens handled-
ning används gemensamma utrymmen. Då Kollbos personal inte har en behandlande utan en 
stödjande funktion låter de ungdomarna i stor utsträckning sköta sig själv i början av placer-
ingen och arbetar sedan med problemen vartefter de uppkommer. Ett antal regler finns dock 
att förhålla sig till. Det är förbjudet att använda narkotika eller alkohol på Kollbo och att ha 
kamrater som är påverkade på besök. För dem som är över 18 år är det dock tillåtet att dricka 
alkohol på krogen. Mot våld och hot råder nolltolerans. Vid allvarligare regelbrott tillämpas så 
kallad avvisning vilket innebär att ungdomen under en vecka utestängs från Kollbo. För varje 
ungdom finns en avvisningsplan där det står beskrivet vad som händer om avvisning blir ak-
tuellt, såsom var ungdomen skall bo under avvisningstiden. Det kan exempelvis vara att åka 
till familjen eller eventuellt till akut- och utredningshemmet Suttarboda. Under avvisnings-
veckan träffar personalen ungdomen och pratar om det som hänt samt om hur det skall bli, om 
eller när ungdomen återvänder till Kollbo (Blomberg 2008). 
 
Snittiden för placering på Kollbo är cirka elva månader. Därefter flyttar ungdomen till en 
slusslägenhet, det vill säga en lägenhet där Kollbo till en början står för kontraktet. Det är 
även möjligt för ungdomar att direkt flytta in i slusslägenhet då de placeras av socialtjänsten. 
När de är över 18 år och har skött sitt boende väl i minst sex månader får de överta kontraktet 
och kontakten med Kollbo upphör därmed. Snittiden för boende i slusslägenhet innan kon-
traktet tas över är cirka tio månader (Blomberg 2008). 

Teoretiska utgångspunkter 
Kollbos gruppledare, Kenneth Blomberg, menar att man inte använder sig av specifika meto-
der eller teorier, eftersom det inte är en behandlande verksamhet. Dock menar han att Kollbo 
använder sig av vissa teoretiska utgångspunkter med en psykodynamisk förståelsebakgrund 
där bland annat anknytning är viktigt. Personalens handledare är orienterad inom detta. Man 
använder sig också av så kallad konsekvenspedagogik där målet är att lära ungdomarna kon-
sekvenser av deras handlingar och därigenom vad man kan påverka eller inte påverka i sam-
hället. Personalen har också utbildning i Motiverande Intervju (MI) och det finns ambitioner 
att utöka arbetet med denna metod (Blomberg 2008). 
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Behandlingens förutsättningar och stödets villkor 

Stöd eller behandling? 
Gränsen mellan vad som anses vara stöd och behandling kan vara hårfin och definitionerna 
har förändrats över tid. Levin (1998:85) menar att åtgärder i alla former skall anses vara be-
handling. Det kan röra sig om exempelvis samtal, studier eller social träning för att anpassa 
ungdomar till samhällets normer. Levin utgår här ifrån Socialstyrelsens (1982:5) allmänna 
råd. Idag är dessa omarbetade och därmed har definitionen av behandlingsbegreppet föränd-
rats. Socialstyrelsen (2003:20) definierar numera behandling som ”särskilda åtgärder som 
syftar till att komma tillrätta med eller minska ett eller flera hos individen identifierade pro-
blem som faller inom socialtjänstens verksamhet”. Stöd faller däremot inom ramen för vad 
som kallas vård, där även omvårdnad och fostran ingår.  

Viktiga kunskaper inför vuxenlivet 
En viktig komponent under ungdomars placeringstid är att de får lära sig livskunskap som gör 
dem oberoende (Hawkins-Rodgers 2007:1131). Det finns dock endast ett fåtal studier som 
undersöker vilka komponenter som kan hjälpa ungdomar att få en bra övergång till vuxenli-
vet. I Daining och DePanfilis (2007:1161) studie där familjehemsplacerade ungdomar tillfrå-
gades om vad de behövde lära sig inför vuxenlivet svarade dessa att de ville lära sig att hante-
ra pengar och hur man sköter ett hushåll. Sådana kunskaper gör också en betydande skillnad i 
utfall efter placeringens slut. Daining och DePanfilis menar vidare att ungdomarna även har 
fördel av kunskap om hur man utbildar sig samt söker arbete och bostad (a.a:1173). 

Betydelsen av utbildning, familj och nätverk i beha ndlingsarbete 
I Sverige har det, i en tid då institutionsvård hamnat i dåligt rykte, växt fram verksamheter 
som alternativ till institutionsvård, exempelvis olika former av hemmaplanslösningar (Forkby 
2005:11). Andreassen (2003:319f) rekommenderar att placera ungdomar i deras närmiljö för 
att kunna upprätthålla kontakter med denna. Utan en sådan kontakt blir det svårt för institutio-
nerna att skapa en bestående förändring hos ungdomarna. Institutionsmiljön är onaturlig och 
förutsägbar och följsamhet och lydnad premieras till skillnad från den miljö som ungdomarna 
skall tillbaka till. I miljön utanför krävs förmåga till egna initiativ och självständigt bestäm-
mande. På detta sätt skiljer sig i synnerhet slutna institutioner från samhället. För att kunna 
bibehålla en positiv förändring krävs att förändringen som åstadkommits inne på institutionen 
kan överföras till miljön utanför institutionen. Detta innebär att man under tiden måste försö-
ka upprätthålla en kontakt med närmiljön, då detta kommer att underlätta för ungdomen efter 
utskrivningen (ibid). Levin (1998:316) menar att det är svårt att återanpassas utan kontakt 
med närmiljön och det är viktigt att det finns en kontakt med det normala samhället, exempel-
vis i form av arbete eller skola (ibid). Just utbildning är ett område på vilket institutioner har 
kritiserats av anledningen att de inte lägger tillräckligt fokus på skolan. Få lyckas uppnå nöd-
vändig skolkompetens under institutionsplaceringen vilket kan orsaka problem i ungdomarnas 
framtid. Utbildningen i sig har betydelse för ungdomarna efter utskrivningen (Andreassen 
2003:328f; Socialstyrelsen 2007), men även möjligheten att inneslutas i den ordinarie skolan 
och träffa normalt fungerande ungdomsgrupper kan ha en positiv inverkan. Ungdomar på in-
stitution efterfrågar dessutom själva mer skolgång. Även denna kontakt med samhället utanför 
kan ha en avgörande betydelse för hur ungdomarna klarar att anpassa sig till samhället (And-
reassen 2003:328ff).  
 
Placeringar i ungdomens närmiljö ger även möjlighet att involvera dess familj, vilket är en 
viktig komponent i ungdomars behandling, både under tiden och efter utskrivning (Scholte & 
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Ploeg 2000:135). Tidigare isolerades ofta barn och ungdomar från sin familj under behand-
lingstiden, medan den idag anses vara en betydande del av helheten kring barnet (Andreassen 
2003:322ff). Att involvera familjen innebär möjlighet att förändra även den och därmed den 
miljö som ungdomen kommer att återvända till och är lika viktigt att arbeta på som ungdo-
mens beteende (a.a:329; Degner & Henriksen 2007:79). Att arbeta aktivt med familjeförhål-
landena har visat sig ha en signifikant skillnad på ungdomarna efter utskrivning (Andreassen 
2003:58). Även om ungdomen inte skall återvända hem till familjen kommer de behöva lära 
sig att förhålla sig till den och därför är upprätthållen kontakt viktig. Familjens engagemang är 
dessutom en prediktor för ungdomens utveckling både på institutionen och efteråt (Andreas-
sen 2003:322ff).  
 
När ungdomar på väg in i vuxenlivet avslutar sin institutionsplacering förlorar de många 
gånger det formella stöd de haft inom systemet (Daining & DePanfilis 2007:1172). Det är 
därför viktigt att även andra delar av ungdomens nätverk involveras för att inte riskera att vik-
tiga stödpersoner försvinner. Forskning visar att sådana personer har en viktig funktion för 
ungas utveckling och de som har tillgång till sådana relationer hanterar svårigheter på ett bätt-
re sätt. Det kan gälla både professionella och andra, exempelvis släktingar, skolpersonal och 
föreningsledare (Degner & Henriksen 2007:77; Rishel et al. 2005:19f; Zimmerman et al. 
2002:122; Daining & DePanfilis 2007:1173). Sådana personer i det sociala nätverket kan 
kompensera när föräldrarnas omsorg inte är tillräcklig (Degner & Henriksen 2007:80ff). Såle-
des är inte bara den närmsta familjen utan även det utvidgade nätverket av betydelse beträf-
fande utfall. För ungdomar som saknar sådant stöd bör en stödperson utses då ungdomar be-
höver kontinuerligt stöd efter placeringen för att klara sig väl. Stödet från en sådan kan hjälpa 
till att öka ungdomens självförtroende och ge en mer positiv syn på framtiden (Andreassen 
2003:331; Daining & DePanfilis 2007:1172). 

Personalgruppen 
En stabil och enig personalgrupp är en grundförutsättning för ett gott behandlingsresultat 
(Andreassen 2003:231). En gemensam grund samt samfällda uppfattningar om terapeutiska 
mål i arbetet har påverkan på behandlingseffekten (Degner & Henriksen 2007:20).  Att arbeta 
med ungdomar på institution är emotionellt krävande och ansträngande vilket gör att grupp-
dynamiken är viktig. Det gäller att personalen utvecklar arbetsmönster som består, oberoende 
av förändringar (Andreassen 2003:236f). Då personalgruppen är enig uppvisar ungdomar fler 
prosociala normer och ett positivare gruppklimat. Dessa resultat skulle dock kunna vara en 
följd av att det på de undersökta institutionerna med låg personalmoral finns fler ungdomar 
med allvarligare problematik (a.a:231). Det är viktigt att personalgruppen har gemensamma 
uppfattningar om behandlingsidéer och förhåller sig och tillämpar dessa på samma sätt i arbe-
tet. Gemensamma diskussioner och utbildning kan säkerställa detta. Det är även viktigt att 
personalen har en gemensam vägledande teori och att gruppen är överens. Används olika teo-
rier och metoder uppstår förvirring och en gemensam grundsyn är därför viktigare än att per-
sonalen har likvärdig utbildning (a.a:236f). Det har positiv verkan om personalgruppen får 
handledning och därigenom säkerställer användandet av teoretiska och metodiska komponen-
ter över tid (Degner & Henriksen 2007:20). Även de placerade ungdomarnas beteende påver-
kar personalgruppens enhetlighet (Andreassen 2003:234). Därför krävs förutom enighet om 
mål även auktoritet för att kunna stävja bråk, oro och gränstestning i ungdomsgruppen (Deg-
ner & Henriksen 2007:93).  

Behandlingsallians 
Det finns idag evidens för att det går att uppnå ett bra behandlingsresultat i arbetet med ung-
domar. Det är dock viktigt att urskilja de verksamma komponenterna, varav en är alliansen 
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mellan personal och ungdom (Degner & Henriksen 2007:19; Andreassen 2003:228). Begrep-
pet allians avser det samarbete som skapas mellan en ungdom och en personal genom att des-
sa båda finner en gemensam delaktighet i behandlingen (Hill 2005:19). Alliansen känneteck-
nas av att den är tidsbegränsad och har en början samt ett slut. Det finns tydliga ramar och mål 
som ungdom och personal gemensamt bestämmer (Degner & Henriksen 2007:84). I flera stu-
dier framkommer att en bra behandlingsallians och behandlarens förhållningssätt har stor be-
tydelse när det gäller behandlingsresultatet. Vilken metod som används är av underordnad 
betydelse och snarare beskrivs behandlaren som person vara den som haft avgörande betydel-
se för den behandlade. Melin och Näsholm (1998:130, 260) menar att det är bra om en rela-
tion av detta slag uppstår i ett tidigt skede i behandlingsprocessen, då chansen att den i annat 
fall kan upprättas senare är liten, men motsägs av Florsheim et al. (2000:95) som menar att en 
allians har störst chans att kunna etableras i ett senare skede. Hill (2005:11) menar att en alli-
ans mellan ungdom och personal är viktig för att överhuvudtaget kunna åstadkomma föränd-
ring.  
 
Kvaliteten på samarbetet inom alliansen har avgörande betydelse och viktigare än det sätt på 
vilket arbetet utförs (Melin & Näsholm 1998:260). Uttryck för relationens kvalitet kan exem-
pelvis vara ungdomens aktiva deltagande, personalens äkta intresse och den ömsesidiga re-
spekten mellan parterna (Hill 2005:11). Det kan även handla om enighet om mål för behand-
lingen och förmåga att samarbeta för att uppnå dessa mål (Andreassen 2003:228; Florsheim et 
al. 2000:95). För att uppnå denna allians är det av största vikt att behandlaren har ett genuint 
intresse och visar värme och sympati och påvisar för den behandlade att förändring är möjlig 
(Hill 2005:2). Då det kan vara svårt att skapa meningsfulla relationer till ungdomar som har 
negativa erfarenheter av tidigare relationer, exempelvis till föräldrarna, krävs kunnig personal 
som har de personliga förutsättningar som krävs för att lyckas skapa en allians med dessa 
ungdomar. Då ungdomarnas förmåga att knyta an brister blir det behandlarens uppgift att ska-
pa situationer där ungdomen kan känna sig trygg och accepterad. En tillitsfull och ömsesidigt 
respektfull relation som skapar trygghet är en förutsättning för att ungdomen ska våga föränd-
ra sig själv. Om personalen tillsammans med ungdomen lyckas med att skapa en relation 
präglad av tillit kan denna fungera som förebild och förbättra förutsättningarna för ungdomen 
att kunna skapa positiva relationer i framtiden (Degner & Henriksen 2007:81; Melin & Nä-
sholm 1998:260f; Andreassen 2003:227f).  
 
Det är vanligt att ungdomen utvecklar olika relationer till olika medlemmar av personalgrup-
pen (Andreassen 2003:227; Florsheim et al. 2000:96) och det kan ibland stå oklart vem i per-
sonalgruppen som har en behandlingsallians med ungdomen. Ofta är det ungdomens kontakt-
person, men det kan även vara någon annan person i personalgruppen (Degner & Henriksen 
2007:84). Ibland skapas en så kallad skenallians mellan ungdom och personal. Detta innebär 
att relationen utifrån sett verkar bra; ungdomen följer uppsatta regler och arbetet går smidigt, 
men ingen förändring sker. I dessa fall har relationen inget i terapeutisk mening innehåll och 
ingen av parterna ämnar arbeta för att uppnå en förändring (Degner & Henriksen 2007:25, 85; 
Hill 2005:185f). Trots att även en sådan allians kan innehålla både tillit och kontinuitet sätter 
den alltså inte igång några förändringsprocesser. Personalen kan genom sitt förhållningssätt 
visa att de vill ungdomens bästa och vara förtroendeingivande och trygga, men en konstruktiv 
allians innehåller även emotionella laddningar. Det förekommer gränstestning, gräl och förso-
ning mellan ungdom och personal. Dessa emotionella laddningar skapar en behandlingsallians 
där en positiv förändringsprocess sker hos ungdomen (Degner & Henriksen 2007:85). 
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Kontaktpersoner 
Kontaktpersonen är oftast en beteckning för den person i personalgruppen som har det dagliga 
ansvaret för en viss ungdom. Ofta blir denna person mycket viktig i ungdomens liv, speciellt 
om ungdomen har negativa erfarenheter av tidigare relationer (Degner & Henriksen 2007:39). 
Då detta är fallet blir det även extra viktig att inte svika och att stå för det man säger. Som 
kontaktperson är det viktigt att ha förståelse för vidden av sin egen betydelse för en ungdom. 
(Hill 2005:110ff). Trovärdighet jämte emotionellt stöd i vardagliga situationer är viktiga 
komponenter för att skapa en god terapeutisk miljö (Scholte & Ploeg 2000:134). En profes-
sionell kontaktperson kan upplevas som tryggare och mer förtroendeingivande då den i sin 
profession har som uppgift att stödja ungdomen. Många upplever, trots att kontaktmannaska-
pet är en del av arbetsuppgifterna, att relationen är äkta (Degner & Henriksen 2007:39).  
 
Inom ramen för alliansen kan ungdomen diskutera personliga problem som kan vara svåra att 
diskutera i privata relationer. En kontaktperson kan gärna vara personlig men relationen skall 
inte vara av privat karaktär (Degner & Henriksen 2007:39f). Då kontaktpersonen oftast blir så 
viktig är det bra om den kan följa ungdomen även genom utslussnings- och utskrivningsfasen 
(a.a:82). Det är även viktigt att kontaktpersonen finns kvar vid ett eventuellt behandlings-
sammanbrott för att behandlingsprocessen skall ta en positiv riktning. Kontaktpersonen skall 
dock tänka på att den måste fasa ut sig själv när ungdomen är färdigbehandlad och då är det 
positivt om det finns en annan stödperson som kan ta vid (a.a:87). 
 
Viktigt för unga är även att de har viktiga vuxna som de vill identifiera sig med. Sådana vux-
na kan bidra med sina värderingar och attityder och få en avgörande betydelse för ungdomens 
inträde i vuxenlivet och vad gäller att ta över värderingar och normer (Claezon 1996:92). Sär-
skilt i tonåren ökar kamraternas betydelse och vuxna får mindre inflytande. Framför allt de 
unga som saknar vuxna att vända sig till riskerar att ta över antisociala kamraters negativa 
normer och värderingar (a.a:98ff; Degner & Henriksen 2007:80). Att rekonstruera ett band till 
en viktig vuxen är av vikt, liksom att den vuxne professionelle är en pålitlig auktoritetsperson 
och en god förebild (Hawkins-Rodgers 2007:1134f ). En kontaktperson har kontakt med ung-
domen endast under en kortare period. Dock krävs ingen långvarig kontakt för att ungdomen 
ska utveckla en god social kompetens genom den vuxna och identifiera sig med denne (Clae-
zon 1996:102). 

Kontroll och autonomi 
Scholte och Ploeg (2000:134) anger vissa, för skapandet av en god terapeutisk miljö, viktiga 
komponenter. Bland dessa nämns tydliga regler och struktur med förutsägbara och konse-
kventa krav, men även frihet i de dagliga aktiviteterna och självbestämmande över egen tid 
(ibid). Det bästa är om en jämvikt kan uppnås mellan graden av kontroll och autonomi. Var 
jämvikten ligger varierar för olika ungdomar och kan även variera över tid (Andreassen 
2003:227). Ungdomarnas förutsättningar ser olika ut på så sätt att en del har med sig mer kun-
skaper än andra och kan då få mer självbestämmande. Det är av vikt att personalen förmedlar 
hopp till ungdomen, att ungdomarna känner att personalen tror på dem och att de kan utveck-
las och nå sina mål (Degner & Henriksen 2007:93). Ungdomar på institution har en positiv 
prognos om de upplever personalens kontroll som rättvis och strukturerad, men det är viktig 
att personalen inte använder mer tvång än nödvändigt (Andreassen 2003:227). 

Pro- och antisociala kontakter när ungdomar är plac erade i grupp 
Då ungdomar har dåliga eller svaga relationer till sina föräldrar anses kamrater spela en sär-
skilt stor roll för att forma ungdomars beteende (Andreassen 2003:321; Carpelan & Runquist 
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2002:156). Kontakten med andra avvikande ungdomar anses vara en orsak till att en del insti-
tutionsplacerade ungdomar genomgår en negativ utveckling. Då flera ungdomar med likartade 
problem samlas på samma ställe möjliggörs en ömsesidig påverkan (Andreassen 2003:136; 
Dodge et al. 2006:1). Förutsättningar skapas då för att bilda ett sådant samspel mellan ung-
domarna som ökar risken för kamratpåverkan. När antisociala ungdomar samlas i grupp ska-
par de tillsammans förstärkare och bestraffare som ytterligare främjar antisociala attityder i 
gruppen (Andreassen 2003:137ff). I grupprocessen skapas influenser som formar beteendet 
hos individerna och negativa tendenser uppstår lätt (Laursen 2005:138f). Det kan alltså utgöra 
en riskfaktor för ungdomarnas utveckling att samla flera ungdomar med problembeteende. 
Det har växande stöd i forskning att kontakter med antisociala kamrater har betydelse för att 
ett antisocialt beteende utvecklas och upprätthålls (Andreassen 2003:136; Carpelan & Run-
quist 2002:155; Dodge et al. 2006:3) och det är viktigt att vara medveten om de risker det 
innebär att samla flera avvikande ungdomar (Dodge et al. 2006:13). Inflytande och särskilt 
anknytning till antisociala kamrater är en viktig predicerande faktor för upptrappning av nega-
tiva beteenden (Andreassen 2003:251). En möjlig förklaring till att ungdomskulturer skapas 
bland placerade ungdomar är den deprivatisering de gemensamt upplever på institutionen. 
Detta för ungdomarna gemensamma problem kan vara nog för att en ungdomskultur skall 
formas. Kulturen är dock även beroende av egenskaper hos individerna samt förutsättningarna 
på institutionen (Andreassen 2003:145). Sådana faktorer kan exempelvis vara institutionens 
grad av isolering från samhället utanför samt vilka möjligheter ungdomarna får till autonomi 
och självbestämmande. Chansen för att personalgruppen skall bemästra ungdomskulturen 
ökar om personalgruppen är väl fungerande (a.a:218f).  
 
Att en ungdomskultur skapas och ungdomar starkt identifierar sig med denna negativa kultur 
innebär ett försvårande för ungdomarna att återvända till det vanliga samhället och dess nor-
mer. Ungdomskulturen kan också komma att innebära att personal och ungdomar lever i skil-
da världar, vilket försvårar olika former av insatser och åtgärder, då ungdomen blir mindre 
mottaglig för dessa. Ogynnsamma kulturer kan därför allvarligt underminera effekten av de 
åtgärder institutionen använder sig av. Det avgörande blir om personalgruppen lyckas med att 
förhindra negativ smitta och istället åstadkomma en miljö där prosociala attityder dominerar. I 
detta arbete är det viktigt att utröna vad det är som påverkar ungdomskulturen på institutionen 
och att ha medvetenhet om grupprocessen (Andreassen 2003:137ff; Laursen 2005:138f). Per-
sonalen behöver lägga stor vikt vid grupprocessen och styra denna med tekniker som stävjar 
negativa processer, så att de inte istället blir styrda av den (Andreassen 2003:218; Laursen 
2005:138f). Om problem löses vartefter de uppstår och ungdomar själva får lära sig att hante-
ra problem samt ge varandra adekvat respons på beteenden så kommer den vuxnes inbland-
ning så småningom att bli överflödig. För samma ändamål bör vuxna lära ut adekvata värde-
ringar hellre än påtvingade regler. Det är upp till de vuxna att skapa en sådan kultur som gör 
att ungdomarna finner det naturligt att bry sig om andra (Laursen 2005:138f).  
  
Smitta kan även verka åt andra hållet, genom positiv påverkan från prosociala kontakter, då 
det visat sig att kontakter med ungdomar utan beteendeproblem har positiva effekter på anti-
sociala ungdomars utveckling. Att sammanföra ungdomar med olika grad av beteendeproblem 
innebär därför positiva effekter på dem som har svårast problematik, medan effekten på dem 
som till en början uppvisar måttliga problem blir den motsatta (Andreassen 2003:142, 217; 
Dodge et al. 2006:15). Institutioner bör därför tillse att ungdomarna får vistas i icke stigmati-
serande miljöer och skapa kontakter med prosociala ungdomar. Sådana kontakter bedöms till 
och med kunna neutralisera kontakter med antisociala kamrater (Andreassen 2003:321f, 343). 
Genom tillhörighet i en positiv grupp känner ungdomen sig stöttad och accepterad, blir upp-
muntrad att utveckla positiva nätverk och att hjälpa andra (Laursen 2005:138f). 
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Behovsprincipen och responsivitetsprincipen 
När det gäller behandling krävs kunskap om hur olika typer av behandling fungerar för att de 
skall ha optimal effekt. Allt passar inte alla. Om en ungdom har beteendeproblem gäller det 
att se till vilka faktorer som påverkar beteendet. För att behandlingen skall bli effektiv räcker 
inte insatser mot de enskilda faktorerna utan man måste även förstå samspelet dem emellan. 
De olika riskfaktorerna som är relaterade till problemet måste värderas i fråga om vilken roll 
de spelar vad gäller påverkan på ungdomen under behandlingen. Behovsprincipen innebär 
tanken om att varje ungdom skall få sin behandling anpassad efter sina individuella behov. 
För att skapa effektiv behandling bör ungdomar matchas till behandling utifrån vilken risk de 
löper samt vilka behov och personliga egenskaper de besitter. Detta kan innebära att ungdo-
mar med likartad problematik kan ha bäst utbyte av olika behandlingsformer och genom indi-
vidanpassad behandling. Då behandlingen är utformad utifrån de egna behoven genereras 
optimala förutsättningar för goda behandlingsresultat (Andreassen 2003:247ff; Scholte & Plo-
eg 2000:148f). 
 
Då behoven identifierats återstår att bedöma vilken behandling som kan ge respons hos ung-
domen. Här ses till ungdomens individuella egenskaper och personliga inlärningsstil för att 
bedöma vilken behandling som är mest adekvat och därefter matcha dem dit. Responsivitets- 
principen förklarar svårigheterna i att dra slutsatser angående vilka metoder som är effektiva 
då ungdomens problematik i samspel med risk- och skyddsfaktorer, personlighet och inlär-
ningsförmåga avgör effekten av olika behandlingar (Andreassen 2003:247ff). 

Risk- och skyddsfaktorer 
Hur ungdomar klarar sig in i vuxenlivet beror på summan av de risk- respektive skyddsfakto-
rer de har (Claezon & Hilte 2005:85). En riskfaktor kan definieras som ”en omständighet el-
ler egenskap som tidsmässigt uppträder före ett visst utfall och som ökar sannolikheten för 
detta utfall” (Långström 2003:10). Det kan handla om sociala och psykologiska såväl som 
biologiska faktorer (ibid). Exempel på detta är dåliga uppfostringsmetoder och instabil famil-
jesituation. Även de miljö- och individfaktorer som i samspel karaktäriserar socialisationspro-
cessen har stor betydelse. En övergripande antisocial utveckling kan, förutom till ogynnsam-
ma uppväxtförhållanden, hänföras till egenskaper hos individen som uppträder i tidig ålder, 
såsom aggressivitet och impulsivitet (Carpelan & Runquist 2002:147). Långström (2003:11ff) 
nämner även antisociala kamrater, inlärningssvårigheter, psykisk och fysisk ohälsa samt 
missbruk som riskfaktorer. Genetisk sårbarhet kan innebära större risk, då exempelvis trauma 
kan få större effekt. Individuella, samhälls- och familjefaktorer samverkar. Ingen enskild fak-
tor är i sig nödvändig eller heller tillräcklig för att förutsäga ett visst beteende (ibid) och det är 
svårt att avgöra enskilda faktorers betydelse, då de interagerar med varandra på olika sätt 
(Carpelan & Runquist 2002:153). Däremot har forskning visat att antalet faktorer har betydel-
se (Långström 2003:11f).  
 
Riskbedömning innebär processen att fastställa och försöka förstå riskfaktorer för att därefter 
kunna minimera de negativa konsekvenser som kommer därav (Långström 2003:31). Tidiga 
insatser kan reducera risken för antisocialitet och missbruk. Då problem orsakas av många 
samverkande riskfaktorer är det inte särskilt troligt att insatser mot endast en enskild faktor 
blir framgångsrik. Istället behövs multikomponentprogram som vänder sig till samtliga aktu-
ella problemområden, såsom exempelvis skola, familj, kamratgrupp och individ (Långström 
2003:13; Andreassen 2003:249). Prevention behöver vidare baseras på vetenskapligt under-
byggda individuella bedömningar av den unges och även nätverkets risk- och skyddsfaktorer 
(Långström 2003:13). En undersökning har visat att de starkaste riskfaktorerna rör den unges 
sociala relationer vilket innefattar antisociala kamrater, avsaknad av starka band och dåliga 
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relationer mellan barn och föräldrar (Långström 2003:15). Risken för antisocial utveckling 
ökar med antalet stressorer relaterade till familjen (Carpelan & Runquist 2002:153). Flera av 
dessa tyngsta riskfaktorer är att betrakta som dynamiska, det vill säga möjliga att påverka och 
förändra genom exempelvis behandling (Långström 2003:15.) Kunskap om orsaker till anti-
socialt beteende är således inget självändamål. Kunskap om effektiva förebyggande insatser 
behövs (Carpelan & Runquist 2002:147). För att kunna hjälpa ett barn krävs kunskap om var-
för vissa drabbas medan andra inte gör det och hur man kan öka sannolikheten för att det skall 
gå bra för barnet (a.a:193). Skyddsfaktorer å sin sida bör inte betraktas som den andra sidan 
av skalan jämfört med riskfaktorer, utan som orsaker till skillnader, givet en viss risknivå 
(Carpelan & Runquist 2002:19; Rishel et al. 2005:20). Skyddsfaktorerna utgörs alltså av för-
hållanden som minskar risken för framtida problem bland de människor som ligger i riskzo-
nen för att utveckla sådana (Carpelan & Runquist 2002:195). Förekomst av många skyddsfak-
torer eliminerar dock inte problembeteenden hos dem med många riskfaktorer. Därför uppnås 
bäst effekt då åtgärder riktas både mot att mildra risk samt att stärka motståndskraft och 
skyddsfaktorer hos individen (a.a:19). Skyddsfaktorer kan alltså motverka riskerna som följer 
med riskfaktorerna och kan göra att även svåra fall får en god utveckling. Exempel på kända 
skyddsfaktorer är stödjande vuxna, bra kamrater samt goda förhållanden i skolan (a.a:167). 
Viktiga och stödjande vuxna runtomkring den unge som har stor betydelse kan vara exempel-
vis släkt, lärare och ledare inom föreningslivet. Dessa personer kan förstärka barnens själv-
känsla och sociala förmåga samt deras motståndskraft (Claezon 1996:170).  

Resilience 
Skyddsfaktorer kan även utgöras av egenskaper hos individen, då kallat resilience, eller mot-
ståndskraft mot yttre påverkan (Carpelan & Runquist 2002:174f). Ju fler skyddsfaktorer som 
finns i ett barns liv, desto mer ökar dess resilience (Rishel et al. 2005:20) Precis som övriga 
skyddsfaktorer betecknas resilience som förmåga att övervinna yttre risk och undkomma ne-
gativa konsekvenser som exempelvis beteendeproblem (ibid; Howard & Dryden 1999:3) och 
teorin om resilience ger en förklaring till varför vissa unga som blir utsatta för svåra upplevel-
ser inte utvecklar problem (Zimmerman et al. 2002:122). Claezon (1996:167) menar i sin un-
dersökning av barn som växt upp i svåra hemförhållanden att den största enskilda faktorn av 
betydelse utgörs av barnens egen tilltro till den egna förmågan att påverka nuet och framtiden 
och att kunna åstadkomma något positivt. Resilience kan förklaras som återhämtningsförmå-
ga. Barn med denna förmåga är de som klarar sig ”mot alla odds”. Det som skiljer dessa barn 
från andra är att de har utvecklat en kompetens att hantera stress och motståndskraften påver-
kas av så väl inre som yttre faktorer. Dessa barn har oftast också fler skyddsfaktorer än risk-
faktorer. Det kan även vara så att dessa barn har upplevt färre svåra situationer eller att dessa 
har uppvägts av ”lyckliga” händelser. Barn som har den här förmågan har ofta en positiv 
självbild och personlighetsdrag som har en positiv inverkan på deras förmåga att klara sig och 
skapa relationer med andra. De har god anpassningsförmåga, hög tolerans när det gäller fru-
stration och oro samt att de kan efterfråga hjälp när detta behövs. Claezon (1996:34f) beskri-
ver en longitudinell studie som följde 72 riskbarn som klarade barn- och ungdomstiden över-
raskande väl. Det som skiljde dem från barn som inte klarade sig lika bra var ett antal karaktä-
ristika inom individen och familjen samt i miljön runtomkring och dessa faktorer bidrog till-
sammans till att skapa resilience hos barnen. I 30-årsåldern karaktäriserades de av personlig 
kompetens och utmärkande var att de hade stöd av make, maka eller sambo samt att de hade 
tro på tillvaron. De hade vissa problem att skapa nya relationer, men präglades främst av hopp 
och framtidstro.  
 
Hawkins-Rodgers (2007:1132) menar att ungdomar kan bygga upp motståndskraftiga beteen-
den och att detta är ett viktigt arbete. Resilience är därmed inte liktydigt med personlighet, 
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vilket även konstateras av Davey et al. (2003:358). Målet blir att kunna upprätthålla ett opti-
mistiskt synsätt även i stressfyllda situationer och förlita sig på de beteenden man kunnat 
bygga upp i den strukturerande miljön på institutionen (Hawkins-Rodgers 2007:1132). Resili-
ence är därmed inte något statiskt utan förändras över tid, beroende på både inre och yttre 
faktorer (Howard & Dryden 1999:3). 
 

Empowerment som mål och process i förändringsarbete  
 
Empowerment förekommer i allt högre utsträckning inom socialt arbete. Den bygger på hu-
manistisk och existentiell teori och utgår ifrån att vi alla är rationella människor med möjlig-
het att påverka våra egna liv (Adams 2003:13f). Empowerment är en teori men kan även an-
vändas som metod (Meuwisse et al. 2006:262f). Definitionen på begreppet varierar, men det 
gemensamma är att empowerment kan ses som både en process och ett mål. De centrala be-
greppen är makt, kontroll, självtillit och stolthet (ibid; Starrin 1997:12f). Empowerment som 
process handlar om de förändringar som sker inom individen och hur detta i sin tur påverkar 
omgivningen (Starrin 1997:12f).   
 
Empowerment syftar till att stärka människor så att de förmår ta makt över sitt eget liv och att 
frigöra människans egna resurser så att de själva kan hitta lösningar på sina egna problem och 
därigenom förbättra sina livsvillkor (Meuwisse et al. 2006:262f; Starrin 1997:13; Strand Hut-
chinson 2003:69). Empowerment är även en strävan att förändra individens sätt att se på sig 
själv, att känna tillit till den egna och andras förmåga och att känna sig värdefull. Det syftar 
också till att öka förmågan att genomföra tänkta handlingar (Meuwisse et al. 2006:262; Star-
rin 1997:13). 
 
I det professionella arbetet riktat mot individer ligger fokus på klientens färdigheter och att 
utveckla dennes förmågor. Genom hjälp till självhjälp stärks klientens förutsättningar att kun-
na klara sig själv då den professionelle inte längre finns med. Det innebär också att man gör 
det möjligt för människor att ta kommandot över det som påverkar deras eget liv (Payne 
2002:353, 210). Strand Hutchinson (2003:69) påpekar vikten av att man som socialarbetare 
tänker på att överlåta åt de berörda att vara delaktig i beslut angående deras eget liv. Vidare 
menar Starrin (1997:19) att då man utgår från empowerment som metod finns det inga ”bästa” 
lösningar utan socialarbetaren måste vara medveten om att alla problem går att lösa på flera 
olika sätt. Att få någon att göra något av egen fri vilja ökar dennes drivkraft till förändring 
(a.a:28). Samhället är uppbyggt enligt en hierarkisk struktur, den så kallade paternalistiska 
modellen och den har en stark ställning inom exempelvis myndighetsutövning, som är präglat 
av att professionella bedömer vad som är bäst för andra, ”vanliga” människor, trots att de ofta 
själva saknar erfarenhet av deras problem. Empowerment syftar till att ta avstånd ifrån denna 
över- och underordning (a.a:14ff, 20).  
 
Trots att empowerment syftar till att stärka individen så att denne kan ta makten över sitt eget 
liv, sker arbetet ofta i grupp och i olika sammanhang. Interaktionen mellan gruppens individer 
är viktig. Makt, som är ett av de centrala begreppen, ses som något som både kan befria och 
förtycka. Att arbeta med empowerment i förtryckta grupper är ett sätt att motverka de trender 
som finns i det övriga samhället där detta förtryck uppstår. Empowerment har på detta sätt 
blivit ett viktigt inslag i social utveckling (Adams 2003:117ff). Det är viktigt att få människor 
att förstå att samhällets strukturer inte är fasta utan kan förändras (Starrin 1997:13). Grund-
läggande mål inom empowerment är social rättvisa, ökad trygghet och större politisk och so-
cial jämlikhet. Detta kan uppnås genom ömsesidigt stöd och kollektivt lärande genom att man 
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stegvis når större mål. I grupp finns även möjlighet utveckla både personliga och kollektiva 
förmågor som kan användas i olika sociala situationer (Payne 2002:356).  
 

Metod 

Studiens sammanhang  
Studien utförs i ett projektsamarbete mellan Örebro universitet och Örebro kommun. Inom 
ramen för projektet genomförs under en tvåårsperiod flera studier kring organisation, ledar-
skap och uppföljning inom de olika verksamheterna. Projektet syftar till att undersöka hur 
Ungdoms- och familjeenhetens verksamheter i kommunen arbetar utifrån teorier och metoder, 
hur behandlingsintegritet upprätthålls över tid samt att utprova möjligheterna att implemente-
ra utvärderingsinstrument i verksamheternas egen regi. Målsättningen är att allt socialt arbete 
skall bygga på evidensbaserad praktik (Degner et al. 2008).  

Metodval 
En kvalitativ forskningsmetod valdes för föreliggande studie då studiens syfte är att få en dju-
pare förståelse för ungdomarnas uppfattningar och perspektiv beträffande sin nuvarande livs-
situation samt om sin tid på Kollbo och att ta reda på ungdomars och personals uppfattningar 
beträffande vilka komponenter som är betydelsefulla för att ett förändringsarbete skall kunna 
ske. Enligt Kvale (1997:100) kan en kvalitativ forskningsmetod med fördel användas för att 
undersöka hur en person upplever sin livssituation och för att få personens perspektiv på de 
insatser denne fått. Informationen samlades in via intervjuer för att en djupare förståelse för 
det studerade ämnet skulle kunna uppnås (Holme & Solvang 1997:79).  

Litteraturanskaffning och källkritik 
Litteratursökningar har gjorts via Örebro universitetsbibliotek, främst via katalogen Voyager, 
men även databaserna Artikelsök och Libris har använts för att finna ytterligare litteratur. 
Sökord som använts är: ungdom; öppenvård; stöd; nätverk; resilience; och empowerment. 
Utländska artiklar har sökts via databasen Elin@Örebro och sökorden har då varit: youth; 
adolescents; support; network; resilience; empowerment och positive peer culture. Ytterligare 
sökningar har gjorts på Internet via sökmotorn Google och då har både de svenska och eng-
elska sökorden använts. Sökorden har använts i olika kombinationer samt med trunkeringar 
för att öka antalet träffar. För att få tillgång till den allra senaste forskningen söktes endast 
artiklar publicerade efter år 2000. Tidigare skrivna C-uppsatser inom ämnesområdet har stu-
derats för att få en bild av ämnet. En genomgång av referenslistor i litteratur och C-uppsatser 
inom ämnesområdet och från projektet mellan Örebro universitet och Örebro kommun har 
gjorts för att finna ytterligare relevant litteratur. Viss litteratur har återfunnits genom tidigare 
nämnda sökord på Jönköpings högskolebibliotek då litteraturen inte fanns att tillgå på Örebro 
universitetsbibliotek. Vidare har senare publicerad litteratur och forskning använts då den är 
mer tillförlitlig än den äldre (Ejvegård 2003:62ff).  

Urval och avgränsning 
För att kunna besvara studiens syfte är urvalet en viktig komponent i studien då det är av stor 
betydelse att man intervjuar rätt personer, det vill säga personer som har kunskap om studiens 
ämnesområde (Holme & Solvang 1997:101). Intervjustudier består ofta av mellan fem och 
femton respondentintervjuer (Kvale 1997:98). Att en studie bygger på många intervjuer säger 
dock inget om dess kvalitet. Det kan i många fall vara bättre att ha ett färre antal intervjuer för 
att få mer tid till att förbereda sig inför intervjuerna och införskaffa den sakkunskap som krävs 
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för en bra intervju. Det innebär även att mer tid kan läggas på analysen av materialet (Kvale 
1997:99). Av denna anledning valde författarna att utföra tio intervjuer, vilket författarna upp-
fattade som tillräckligt, men ändå låg inom ramen för den tidsbegränsning inom vilken före-
liggande studie tillkom.  
 
Föremål för föreliggande studie är ungdomar som avslutat sin vistelse på Kollbo för minst ett 
år sedan. Anledningen till denna tidsbestämning är att respondenterna skall ha fått perspektiv 
på sin vistelse, samt för att syftet är att se hur deras livssituation ser ut en tid efter Kollbo. 
Personalen har gjort urvalet av ungdomar då ungdomarnas uppgifter är sekretesskyddade. De 
har sedan tagit kontakt med de ungdomar som ansetts lämpliga utifrån kriteriet att de skall ha 
varit utskrivna från Kollbo minst ett år. Författarna har fått kontaktinformation till de ungdo-
mar som varit positiva till medverkan för att bestämma tid och plats för intervju. Denna grupp 
består av fem ungdomar varav två är kvinnor och tre är män. Även den ordinarie personal-
gruppen på Kollbo deltar i studien. Då det gäller urvalet till personalintervjuerna tillfrågades 
samtliga i personalgruppen och alla samtyckte till medverkan. Studien bygger således på in-
tervjuer med sammanlagt tio respondenter.  

Konstruktion av intervjuguide 
För att besvara studiens syfte har intervjuguider utarbetats för respektive respondentgrupp, det 
vill säga ungdomar och personalgrupp. Författarna bildade sig först en uppfattning om verk-
samheten och därefter formulerades syftet för föreliggande studie. En litteraturgenomgång 
genomfördes och utifrån verksamhet samt forskning formulerades forskningsfrågorna i inter-
vjuguiderna. Intervjuguiden för ungdomsintervjuerna konstruerades utifrån de tre temana före 
placering, under placering och efter placering med efterföljande frågor. Personalgruppens 
intervjuguide konstruerades utifrån olika komponenter i verksamheten samt stödbegreppet. 
Intervjuguiderna är semistrukturerade, vilket innebär att varje tema innehåller frågeställningar 
som används som utgångspunkt med möjlighet till följdfrågor. Genom att välja denna struktur 
finns det även möjlighet att förändra ordningsföljden på frågorna under intervjun (Marlow 
2001:158; Kvale 1997:121f) Detta är bra då det är viktigt att vara lyhörd och följa responden-
ten i dennes resonemang (Holme & Solvang 1997:100). Att använda en semistrukturerad in-
tervjuguide ger även mer utrymme för respondenternas svar än om en strukturerad intervju-
teknik används (Patel & Davidson 1991:60). För att få intervjun att likna ett vanligt samtal 
kan det vara bra att använda ett språk som är lätt för respondenterna att förstå. Därför har för-
fattarna under intervjuerna anpassat sitt språkbruk till varje enskild respondent. Detta kan 
också innebära att man får ett mer utförligt svar, vilket är fördelaktigt då man söker en djupare 
förståelse för det studerade ämnet (Kvale 1997:122f ; Holme & Solvang 1997:99f). För att få 
en bra struktur på frågorna genomfördes en provintervju några dagar före respondentintervju-
erna. Detta gav författarna möjlighet att förändra och göra tillägg i intervjuguiderna.  

Genomförande 
För att få en djupare bild av en verksamhet kan med fördel informantintervjuer genomföras, 
vilket innebär att personer med väsentlig kunskap om ämnesområdet intervjuas (Holme & 
Solvang 1997:104). Författarna valde att intervjua gruppledaren för Ungdomsboendet, Ken-
neth Blomberg för att få en uppfattning om Kollbos verksamhet. Författarna har även fått ta 
del av skriftliga dokument från Kollbo såsom verksamhetsberättelse, informationsmaterial 
och boendekontrakt.  
 
Efter diskussion med Kenneth Blomberg togs beslutet att intervjua hela personalgruppen. Re-
spondentintervjuerna med personalgruppen genomfördes under en vecka i Kollbos gemen-
samma utrymmen. Samtliga författare närvarade under dessa intervjuer som pågick cirka en 
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timme vardera. Respondentintervjuerna med ungdomarna genomfördes under två veckors tid 
och varje intervju pågick ungefär en timme. Tre av intervjuerna genomfördes i Kollbos ge-
mensamma utrymmen och samtliga författare närvarade. Två intervjuer genomfördes i re-
spondenternas hem efter deras önskemål och då detta kan uppfattas som en särskilt utsatt situ-
ation utfördes dessa intervjuer av endast två författare. Författarna har haft delat ansvar vad 
gäller intervjufrågorna. Efter varje intervjutillfälle har författarna fört en diskussion kring in-
tervjusituationen för att försäkra att tolkningarna överensstämmer med varandra. 
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare för att författarna vid intervjutill-
fället skulle kunna lyssna och ha full uppmärksamhet på intervjupersonen. De intervjuade 
hade i förväg godkänt att intervjun spelades in. Det är viktigt att de intervjuade i förväg får 
veta vad som skall ske under intervjun för att känna sig bekväma då intervjusituationen kan 
vara hämmande (Holme & Solvang 1997:107; Ejvegård 2006:50). Intervjuerna har transkribe-
rats för att underlätta analysen av materialet (Kvale 1997:147).  

Databearbetning och analysförfarande 
Bearbetning av studiens material har skett på så sätt att en av författarna har transkriberat 
samtliga intervjuer. Utskrifterna av de transkriberade intervjuerna har utifrån studiens syfte 
sedan kategoriserats utifrån olika teman, nämligen Närmiljöns betydelse under placeringsti-
den, Personalens betydelse, Regler och strukturer, Umgänge med andra boende, Flytten till 
slusslägenhet, Utskrivningen från Kollbo, Kollbos betydelse för ungdomarna samt Ungdo-
marnas nuvarande livssituation, för att underlätta analysen (Kvale 1997:171). Det kan vara 
bra om flera personer transkriberar samma intervju för att undvika att små fel förvanskar ma-
terialet (Silverman 2005:222f). Författarna har dock valt att låta en person utföra samtliga 
transkriberingar för att få en så likvärdig transkribering som möjligt vilket underlättar när för-
fattarna sedemera skall utföra analysen (Kvale 1997:156). Respondenterna har avidentifierats 
redan vid transkriberingen (Kvale 1997:158). Respondenternas uttalanden jämfördes därefter 
med studiens teoriavsnitt och möjliga tolkningar och analyser diskuterades. Varje tema analy-
serades därefter utifrån studiens teoriavsnitt samt respondenternas intervjusvar. Detta resulte-
rade i att vissa teman delades in i underrubriker för att tydliggöra resultatet. De citat som pre-
senteras i resultatdelen har bearbetats på så sätt att upprepningar har tagits bort samt att vissa 
ord har ändrats eller fyllts i för att öka läsbarheten, dock utan att innebörden gått förlorad. 
Personer nämnda av intervjupersonerna har avidentifierats och de delar av citat som inte är 
relevanta för det aktuella temat har lyfts ur (Kvale 1997:158, 171). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
En studies reliabilitet säger något om hur tillförlitlig den är; ju högre reliabilitet desto pålitli-
gare information har använts (Holme & Solvang 1997:163; Ejvegård 2006:70). Det är förstås 
viktigt att använda sig av pålitliga källor och information under genomförandet av en studie. 
Det gäller att vara uppmärksam och minimera felen så mycket som möjligt, samt vara obser-
vant på mätinstrumentets pålitlighet, i detta fall kvalitativa intervjuer (Holme & Solvang 
1997:164f; Ejvegård 2006:70f). Marlow (2001:181ff) menar att  ett sätt att testa mätinstru-
mentets pålitlighet, det vill säga intervjuerna, kan vara att göra en provintervju. Inför studien 
genomförde författarna därför provintervjuer för att få en bra struktur på frågorna. Detta gjor-
des även för att säkra att frågorna skulle ge den information som behövdes för att kunna be-
svara syftet, vilket höjer studiens reliabilitet.  
 
Validitet innebär att mäta det som avses och är följaktligen ett mått på studiens giltighet (Mar-
low 2001:185; Kvale 1997:215; Silverman 2005:210). Det är viktigt att veta vilket mått man 
använder och att detta används konsekvent. Det är svårare att göra en validitetsprövning än en 
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prövning av reliabilitet. Hög reliabilitet behöver inte nödvändigtvis innebära hög validitet 
(Ejvegård 1997:75). Kvale (1997:214) menar att validiteten skall genomsyra hela arbetet från 
början till slut och vara en kvalitetskontroll av studien. När intervjuguiden skapades utgick 
författarna ifrån studiens syfte för att säkerställa att intervjuerna skulle besvara detta, vilket 
också ökar studiens giltighet. Det kan vara av vikt att vara medveten om sin förförståelse och 
fördomar och hur det kan påverka resultatet i en studie (Kvale 1997:42f). Genom att kontinu-
erligt föra diskussioner kring detta har författarna i denna studie minimerat risken för att detta 
skall ske. Även detta ökar studiens validitet. I resultatet har citat från respondenterna återgi-
vits för att validera författarnas resonemang.  
 
Att samla in informationen via intervjuer kan innebära problem eftersom det kan vara svårt att 
generalisera resultatet, då det kanske inte är giltigt för andra än just de personer som deltagit i 
undersökningen (Holme & Solvang 1997:82). När urvalet sker genom exempelvis tillgänglig-
het så kan resultatet inte statistiskt generaliseras till hela populationen. Resultatet kan dock 
ändå ge betydelsefull kunskap om det studerade ämnet (Kvale 1997:210). Syftet med förelig-
gande studie är inte att den skall kunna generaliseras till en större population. Författarna an-
ser att studien är användbar för Kollbos personal då det gäller att se vilka specifika kompo-
nenter i verksamheten som ungdomarna uppfattar som verksamma samt om personalens och 
ungdomarnas uppfattningar om detsamma överensstämmer. Studien kan även utgöra en källa 
till kunskap för andra, liknande verksamheter.  

Etiska överväganden  
Syftet med de forskningsetiska principerna är att utgöra riktlinjer för hur forskare skall förhål-
la sig till sina respondenter. Individskyddet är till för att skydda individen från exempelvis 
fysisk skada eller kränkning. Forskningskravet innebär att forskning skall medföra utveckla 
de kunskaper och förbättrade metoder. Forskningskravet och individskyddskravet innebär 
ibland motstridiga intressen och dessa två måste kontinuerligt ställas emot varandra. Individ-
skyddskravet är utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena som delas in enligt 
följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(HSFR:s etikkommitté 1999). 
 
Informationskravet: Forskaren skall informera om villkoren som gäller för respondentens 
delaktighet i forskningen (HSFR:s etik kommitté 1999). Studiens respondenter fick informa-
tion om vilka författarna är, syftet med föreliggande studie samt att deras medverkan är viktig 
och ger värdefull kunskap. De fick även information om hur det insamlade materialet kommer 
att användas. Författarna informerade vidare respondenterna om att deras medverkan är frivil-
lig och när som helst kan avbrytas, att de har rätt att neka att svara på frågor samt att de kan 
ångra sin medverkan även vid senare tillfälle. De fick information om att intervjun kommer 
att spelas in och att det bara är författarna som kommer att ta del av inspelningen, samt att 
inspelningen kommer att förstöras efter avslutat arbete. Författarna informerade slutligen om 
hur och var uppsatsen kommer att publiceras. 
 
Samtyckeskravet: Forskaren skall få respondentens samtycke till medverkan och respondenten 
bestämmer själv om sitt deltagande. I de fall respondenterna skulle var under 15 år behövs 
förälders/vårdnadshavares medgivande (HSFR:s etik kommitté 1999). Detta är inte aktuellt 
för denna studie då alla respondenter är över 15 år. Samtliga respondenter har samtyckt till 
medverkan och till vilken grad deras medverkan skall ske. 
 
Konfidentialitetskravet: Vid användande av etiskt känslig information bör det finnas en över-
enskommelse om tystnadsplikt och att respondenterna är avidentifierade (HSFR:s etik kom-
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mitté 1999). Författarna har informerat respondenterna om att det som sägs i intervjusituatio-
nen inte diskuteras med utomstående. De har även informerats om att de själva liksom av dem 
namngivna personer avidentifieras i det färdiga materialet. 
 
Nyttjandekravet: Personuppgifter som samlas in i forskningsändamål får inte användas för 
andra syften (HSFR:s etik kommitté 1999). Av etiska skäl är det av relevans att ingen obehö-
rig kommer över känslig information beträffande respondenterna i undersökningen (Holme & 
Solvang 1997:22).  Författarna informerade respondenterna att allt känsligt material hanteras 
varsamt  samt att allt material kommer att förstöras efter avslutat arbete med uppsatsen för att 
undvika otillbörlig användning.   

Metoddiskussion 
Alternativt hade författarna kunnat använda en kvantitativ forskningsmetod och hade då möj-
ligen kunnat nå fler ungdomsrespondenter. Resultatet hade då blivit mer generaliserbart och 
respondenterna hade även kunnat förbli helt anonyma för författarna. Dock hade frågorna haft 
mindre bredd och följdfrågor hade inte kunnat ställas, vilket skulle innebära att endast de svar 
författarna i förväg hade kunna tänka sig skulle kunna erhållas (Holme & Solvang 1987f). En 
möjlighet hade även varit att utesluta intervjuerna med de två personer i personalgruppen som 
arbetat på Kollbo endast en kortare period och således inte var där då respondenterna i ung-
domsgruppen var placerade. Författarna valde ändå att genomföra dessa intervjuer, då det 
fortfarande är intressant att se hur deras uppfattningar om olika komponenter i verksamheten 
skiljer sig och samstämmer med ungdomarnas uppfattningar.  
 

Resultat och analys 
 
Resultatet redovisas nedan, efter en beskrivning av respondenterna, utifrån åtta olika teman 
med tillhörande underrubriker, vilka relaterar till studiens syfte och respondenternas intervju-
svar. Analysen sker i löpande text utifrån för ämnesområdet relevant forskning. Där flera kor-
ta citat från samma respondent presenteras i direkt följd skiljs det åt med följande symbol: 
/…/. I vissa fall har enstaka ord ändrats, tagits bort eller fyllts i för att öka läsbarheten. Då 
författarnas frågor finns med står dessa inom hakparentes och detta gör även tillagda ord som 
inte uttalats men som förståtts av sammanhanget. Samtliga respondenter samt av dem nämnda 
personer har avidentifierats. I citat har dessa personer getts annan beteckning och återges 
inom hakparentes. Personalen benämns i resultatet som (P1) till och med (P5) och ungdomar-
na som (U1) till och med (U5). För ytterligare avidentifiering kommer könstillhörighet ej an-
ges för respondenterna i ungdomsgruppen. 

Beskrivning av respondenterna 
Respondenterna i ungdomsgruppen är fem personer, varav tre är män och två kvinnor som 
alla har bott på Kollbo och sedan i utslussningslägenhet. Fyra av dem övertog sedan kontrak-
tet medan en flyttade tillbaka till sin familj för att kort därefter flytta till en egen lägenhet. 
Tiden de bott på Kollbo varierar mellan cirka ett och ett halvt och tre år och de skrevs in mel-
lan sjutton och nitton års ålder. Tiden sedan de skrevs ut från Kollbo varierar mellan cirka ett 
och tre år. Samtliga har tidigare haft någon insats ifrån socialtjänsten, ifrån kontaktperson till 
flera tidigare placeringar. Två kom direkt från andra placeringar utanför hemmet, två från 
familjen och en ungdom bodde ensam före placeringen på Kollbo och efterfrågade själv pla-
ceringen. Orsak till placeringarna var främst relationsproblematik i familjen och övriga pro-
blem ungdomarna upplevt är exempelvis missbruk i familjen och eget missbruk.  
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Övriga fem respondenter utgörs av samtlig ordinarie personal på Kollbo varav tre har arbetat 
där sedan starten 2001 och två i cirka ett år. Tre av dessa saknar akademisk utbildning i soci-
alt arbete, medan en är socionom och en är socialpedagog.  

Närmiljöns betydelse under placeringstiden 

Familj 
Relationen till familjen har stor betydelse för ungdomars utveckling. Av ungdomarnas berät-
telser framgår att deras problematik på något sätt har varit relaterad till deras familjesituation. 
Det framgår av intervjusvaren att samtliga ungdomar har haft någon form av kontakt med en 
eller flera medlemmar i sin familj under tiden på Kollbo. Det står klart att de har uppmuntrats 
av personalen att ha kontakt med familjen under placeringstiden och oavsett kvaliteten på 
relationerna före placeringen tycks alla respondenter uppleva att deras relationer till familjen 
har förbättrats. Det tycks dock inte endast bero på Kollbo, även om respondenterna uppger att 
Kollbos uppmuntran har spelat en viss roll. Två respondenter menar att Kollbo inte hade nå-
gon betydelse för att förbättra relationerna, eftersom de redan hade goda kontakter med famil-
jen. Även personlig mognad och utveckling samt att ungdomarna inte längre bodde hos sina 
familjer tycks ha påverkat relationerna i positiv riktning. 
 

Alltså det är ju bättre, jag hade ju bättre kontakt när jag inte bodde hemma. Så lik-
som att man själv kunde välja, nu vill jag åka hem till er. (U1) 
 
 Ja dom hade väl en del i det, men det handlar väl mest om en personlig mognad. 
Man kunde förlåta lite och börja prata. /…/ …[personalen på Kollbo] hjälpte mej ju 
ändå att öppna upp mig lite grann å... inte springa runt som en igelkotte hela tiden. 
(U4) 

 
I de flesta fall är upprätthållen kontakt med familjen en positiv faktor för ungdomars utveck-
ling. Dock ökar risken för antisocial utveckling med antalet stressorer relaterade till familjen 
(Carpelan & Runquist 2002:153) vilket kan tolkas som att kontakt med en mycket dysfunk-
tionell familj ökar ungdomens riskfaktorer. Trots detta kommer ungdomar alltid vara tvungna 
att relatera till sin familj på något sätt, vilket innebär att familjens involvering således ändå är 
av viss betydelse. Följande citat illustrerar hur en respondent tänkte om kontakten med sin 
familj och hur relationen förändrades: 
 

Då känner jag att det första jag inte vill, alltså som jag vill höra var ju inte, att amen 
du kommer att få en bra relation med din mamma. För jag kände ju då, nej, jag skul-
le kunna skjuta henne i huvet, på riktig. Jag önskar att hon dör. Så tänkte jag, då 
kunde man bli lite såhär... Då vände man ju taggarna utåt. /…/ Det blev… bättre. 
Men väldigt väldigt långt ifrån normalt, å bra. (U4)  

 
Personalen ger en samstämmig bild av att alla ungdomar uppmuntras att ha kontakt med fa-
miljen så länge detta inte är direkt skadligt. Personalen informerar föräldrar om vad som sker 
med ungdomen såvida inte ungdomen är över 18 år och har motsatt sig en sådan kontakt. Vid 
placeringens slut tar personalen inte längre några initiativ till kontakt med ungdomen. Därför 
är det viktigt att under placeringstiden bibehålla och stärka banden till familjen. 
 

Föräldrarna är dom viktiga. Vi är ju bara en sån kort del i deras liv. Det är dom 
andra som finns kvar. (P2) 
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Samtliga ungdomar uppger att deras kontakt med familjerna förbättrades under tiden på Koll-
bo. Således fick detta, som personalen ansåg vara en viktig komponent, positiva effekter för 
ungdomarna. Familjens involvering är en betydande komponent för ett lyckat behandlingsre-
sultat (se exempelvis Andreassen 2003, Scholte & Ploeg 2000 m.fl.).  Andreassen (2003:58) 
påpekar att aktivt arbete med familjen under institutionsvistelsen har visat sig ha positiv effekt 
för ungdomarna efter utskrivningen. På Kollbo är målet oftast inte att ungdomen skall åter-
vända hem till familjen. Dock bör förbättrade band till de närmast anhöriga kunna leda till en 
högre livskvalitet och ökat stöd.  

Nätverk 
I de fall ungdomar har svagt stöd ifrån sina föräldrar kan andra viktiga personer runtomkring 
dem ha stor betydelse, särskilt efter en placerings slut då det formella stödet försvinner (se 
exempelvis Degner & Henriksen 2007:77). Den samlade bilden av ungdomarna är att de har 
haft ett svagt nätverk runt sig före placeringen. De som främst verkar ha spelat en stor roll för 
dem är vänner som de kunnat vända sig till. Endast en respondent uppger att det har funnits en 
viktig vuxen utanför den närmsta familjen. Särskilt för ungdomar som har dåliga relationer till 
sina föräldrar anses kamrater ha stort inflytande vad gäller normer och värderingar. Av denna 
anledning har det stor betydelse vilka vänner ungdomarna har och att de omger sig med pro-
sociala kontakter. Personalgruppen är enig om att det kan vara mycket viktigt att även invol-
vera nätverket runtomkring och inte endast den närmsta familjen under tiden på Kollbo. Sär-
skilt stor betydelse kan personer utanför familjen ha om det, som respondent P3 uttrycker sa-
ken, ”är dåligt med föräldrar”. Det kan handla om exempelvis kamrater, kamraters föräldrar 
eller släktingar. Med tanke på den stora påverkan nätverket kan ha är det positivt om ungdo-
mar kan få hjälp att bygga upp prosociala nätverk omkring sig.  
 

Ja jag har alltid haft svårt för vilka människor man kan umgås med och lita på och 
det fick man väl lära sig lite, för dom sa det, är verkligen den här personen en män-
niska som du ska ha i ditt liv? För dom såg ju hur det höll på å braka utför, liksom. 
Så att… man lär sig å se lite annorlunda på situationer och människor överhuvudta-
get. Kunna förutse en situation innan det händer. (U5) 

 
Tillgång till viktiga stödpersoner gör att ungdomar bättre kan hantera svårigheter och detta 
gäller både professionella och andra relationer (jfr Rishel et al. 2005:19f). Av intervjusvaren 
framkommer att ungdomar och personal är överens om att vänner kan utgöra viktiga personer 
i ungdomarnas liv. Eftersom dessa har stor påverkan är det positivt att personalen vägleder 
ungdomarna till positiva kontakter och till att undvika negativa sådana. Fortsatt stöd efter pla-
ceringen är nödvändig för en fortsatt god utveckling. Stödet från viktig person kan hjälpa till 
att öka ungdomens självförtroende och ge en mer positiv syn på framtiden (Andreassen 
2003:331; Daining & DePanfilis 2007:1172). Stödjande vuxna och bra kamrater är dessutom 
kända exempel på skyddsfaktorer (Carpelan & Runquist 2002:167). Personalen understryker 
också att de själva fortsätter att utgöra en del av ungdomens nätverk efter placeringens slut på 
så sätt att de alltid finns tillgängliga för frågor, även om de inte längre uppsöker ungdomarna 
efter utskrivningen.  

Sysselsättning  
Ett krav för de boende på Kollbo är att de skall ha någon form av sysselsättning. Det kan vara 
gymnasieskola eller andra studier, praktik eller arbete. En av respondenterna i ungdomsgrup-
pen fortsatte i behandling på OT-gruppen, där respondenten tidigare var placerad. En respon-
dent i personalgruppen menar att ungdomarna inte är något kollektiv:  
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Dom har sina egna lägenheter och vissa av dom umgås inte alls. Dom kanske säger 
hej i trappen och knappt det. Utan dom har sitt egna liv, utanför. (P5) 
 

Sysselsättningen innebär att ungdomarna dagligen får vistas i prosociala miljöer där de har 
tillfälle att knyta positiva kontakter och utöka sitt nätverk. Det bör kunna hjälpa dem att inte 
endast identifiera sig med ungdomsgruppen på institutionen. Andreassen  (2003:145, 218) 
betonar att mindre isolation från det omgivande samhället i positiv riktning påverkar hur ung-
domskulturen på institutionen påverkas. Respondent U3 har fortsatt med samma arbete efter 
utskrivningen och menar att arbetet varit betydelsefullt. Detta bör också ge en ökad känsla av 
kontinuitet i tillvaron. Kontakter med arbete eller skola i närmiljön kan således underlätta för 
ungdomen efter utskrivningen. Detta är i linje med Andreassens (2003:319) och Levins 
(1998:316) resonemang. Tillhörighet till en positiv grupp ger också ungdomen möjlighet att 
utveckla positiva nätverk samt att känna sig stöttad och accepterad (Laursen 2005:138f).  

Personalens betydelse 

Personalgruppens enighet 
Personalgruppen bör ha en gemensam grund och arbeta mot samma mål för att uppnå ett gott 
resultat. Den samlade bilden ungdomarna ger är att de uppfattade personalen som en enig och 
sammansvetsad grupp och de uttrycker att de var konsekventa i hanteringen av regelbrott. 
Ingen i personalgruppen svarade dock att de i nuläget är en sammansvetsad grupp, vilket kan 
bero på att de inte arbetat tillsammans under någon längre tid. Respondenterna uppger att de 
arbetar för att bli en mer enig grupp. Samtlig personal anser att de är lika noga med att ung-
domarna följer uppsatta regler och de anser att personalgruppen även i övriga praktiska upp-
gifter arbetar på i stort sett samma sätt. För att kunna säkerställa att hela personalgruppen ar-
betar på samma sätt krävs kontinuerliga diskussioner (se Andreassen 2003:236f). Personalen 
ger intrycket att detta är något som återkommande sker på personalmöten och i handledning. 
Personalgruppen på Kollbo består av personer med olika utbildningsnivå, vilket kan leda till 
olika syn och uppfattning om arbetet. De olika kompetenser som personalen besitter genom 
utbildning och erfarenhet menar en respondent är en god grund till att kunna komplettera var-
andra. Gruppen som helhet ger dock intrycket att detta fortfarande inte har uppnåtts: 
 

Vi har olika erfarenheter och bakgrunder och vi är lite dåliga på att ta vara på var-
andras kunskaper och kompetens. (P5) 

 
Att personalgruppens uppfattning om sin enighet i så stor utsträckning skiljer sig ifrån ung-
domarnas uppfattning om detta är antagligen en följd av att personalgruppen inte är densam-
ma nu som när respondenterna i ungdomsgruppen bodde på Kollbo. Då även ungdomsgrup-
pen påverkar personalens enighet skulle personalgruppens enighet under ungdomsresponden-
ternas tid på Kollbo kunna vara en följd av att ungdomsgruppen då var mer sammansvetsad.  
 
Personalen är överlag oenig i frågan om de använder sig av några teorier och metoder i sin 
verksamhet. Majoriteten nämner någon eller några teorier som används som förståelsebak-
grund för att förstå ungdomarnas problem och personalgruppens handledning utgår ifrån ett 
psykodynamiskt perspektiv. Anmärkningsvärt är att endast en respondent berättar att boendet 
håller på att implementera en ny metod som kommer att innehålla tydliga strukturer för verk-
samheten och dela in ungdomarnas utvecklingsprocess på Kollbo i olika faser. En respondent 
menar att Kollbo inte använder någon teori eller metod överhuvudtaget och heller inte bör 
göra det. Det står uppenbart att personalens syn på metod och teori skiljer sig avsevärt åt. En 
konsekvens av detta bör kunna bli förvirring om hur arbetet skall utföras. En gemensam 
grundsyn kan råda bot på detta, vilket Andreassen (2003:236f) påpekar. Han menar vidare att 
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en sådan gemensam grundsyn är viktigare än likvärdig utbildning bland personalen. Troligen 
kan personalens olika grundsyn även leda till olikheter i det praktiska arbetet och resultera i 
olika bemötande av ungdomarna: 
 

Ja, man pratar om curlingföräldrar och det finns här också. Och en del mer och en 
del mindre. Och en del lämnar över mer ansvar och pushar på och andra gör... och 
hjälper till. Så det skiljer sig. (P5) 

Personalens stödjande funktion 
Kollbo är ett stödboende och dess funktion är att stödja ungdomar på väg mot självständighet.  
För de placerade ungdomarna är det därför viktigt att få lära sig sådan kunskap som leder till 
att de blir oberoende, då detta är målet för placeringen. Stöd i vardagliga saker som exempel-
vis skolarbete har varit betydelsefullt för respondenterna och likaså menar de att det haft be-
tydelse att personalen sett till att de kommit upp på morgonen.  
 

Det var ju just det jag behövde, nån som piska mig lite när det kom till skolan. Så 
hon såg ju till att jag gjorde läxorna och dom såg ju till att jag kom till skolan. (U4) 

 
Samtliga beskriver att särskilt relationen till kontaktpersonen har haft en speciell betydelse för 
dem, men de uttrycker att de kände förtroende och kunde lita på samtlig personal. Ungdomar-
na beskriver också att det alltid fanns någon de kunde vända sig till när de var i behov av hjälp 
eller stöd. Ungdomarna är överens om att stödet från personalen varit viktigt för dem och syf-
tar främst på det känslomässiga stödet de upplevt:  

 
Ja om man behövde nånting, behövde prata å så, så fanns dom liksom alltid där 
nere. Liksom, var där och lyssna. (U3) 

 
Grundläggande kunskaper, såsom hur man sköter hushåll och ekonomi samt söker arbete och 
bostad, lär sig de flesta av sina föräldrar. För många av ungdomarna på Kollbo saknas dylika 
kunskaper, vilket gör det omöjligt för dem att klara ett eget boende. Att de får möjlighet att 
inhämta sådana kunskaper bör således göra en betydande skillnad för hur ungdomar klarar sig 
efter placeringstiden, vilket bekräftas av Daining & DePanfilis (2007:1161). Personalen har 
svårt att definiera exakt vad de stödjande insatserna är, men menar att dessa genomsyrar hela 
verksamheten:  
 

Alltifrån att få upp på morgonen liksom, att få igång det. Att stödja en ungdom med 
ekonomi... som då sysselsättning, skolan, aktiviteter... Ja, i det stora hela, tycker jag. 
Man kan nästan säga att man går in som i en föräldraroll. (P2) 
 

Genomgående är att ungdomar och personal tycks lägga olika innebörd i stödbegreppet. Ung-
domarna ser främst den emotionella aspekten medan personalgruppen i första hand nämner 
praktisk hjälp. Sett till helheten i intervjuerna verkar dock samtliga respondenter vara överens 
om att båda delar har stor betydelse.  

Frihet under ansvar 
Som en konsekvens av att Kollbo inte är ett behandlingshem utan ett stödboende är persona-
len inte alltid närvarande. På nätterna finns ingen personal i byggnaden och ungdomarna för-
väntas ta eget ansvar, men har vid behov möjlighet att vända sig till OT-gruppens personal. 
Samtliga respondenter i både ungdomsgrupp och personalgrupp är övervägande positiva till 
personalens frånvaro nattetid. Ungdomarna beskriver att det för det mesta var lugnt på boen-
det dessa tider och menar att de boendes beteende förblev detsamma även utan personalens 
närvaro, med undantaget att några emellanåt hade fest samt att det i allmänhet förekom mer 
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aktivitet. För ett stödboende som Kollbo där målet för ungdomarna är fullständig autonomi 
bör det vara positiv att de tränas i detta redan före utskrivning. Målet för de boende är just att 
handledas till att klara sig själva. Då ungdomarna redan på boendet har en viss grad av auto-
nomi blir skillnaden mot livet efter utskrivning mindre, vilket bör göra övergången lättare. Att 
inte ha fullständig kontroll ger ungdomarna mer utrymme till självbestämmande vilket är nå-
got de behöver lära sig och total kontroll är därför heller inget önskvärt inslag. Paralleller kan 
dras till empowerment, där ett mål är att stärka individer till att ta makt över sitt eget liv. Då 
ungdomarna uppmuntras att hitta egna lösningar på sina problem ökar förutsättningarna för att 
de skall klara sig själva även efter avslutad placering. Genom möjligheten till eget ansvar och 
att lösa sina egna problem kan även deras självförtroende stärkas. Av intervjusvaren framgår 
att ungdomarna uppskattade de konsekvenser som följde av att personalen inte närvarade på 
nätterna, nämligen mer eget utrymme och frihet samt större känsla av att ta ansvar för sig 
själv, vilket illustreras av följande citat: 
 

Jag menar vi är ju där för å utvecklas å kunna ta ansvar för oss själva också. Det 
var mer som kryckor att dom var där. Så det var ju bra att dom inte var där hela ti-
den. Då hade man aldrig kunnat komma framåt heller. (U5) 

 
Detta stämmer väl överens med personalgruppens uppfattningar då även de menar att det är 
viktigt att ungdomarna får ta eget ansvar och menar att det håller ungdomarna så vuxna som 
möjligt. Högre personalnärvaro skulle kunna leda till att ungdomar regredierar.  
 

…det ska påverka dom positivt att dom växer i det att dom kan klara att ta det ansva-
ret för det ska dom göra. För nästa steg är ju att dom ska ut i en slusslägenhet. Och 
då finns det inte personal på dagtid eller kvällstid heller, eller hos dom.  (P5) 

 
Möjliga negativa konsekvenser av att ungdomarna lämnas ensamma är att smittorisken ökar 
då ingen personal finns på plats för att stävja utvecklingen av en negativ ungdomskultur, nå-
got som innebär ökad risk för ungdomarna. Det kan även innebära otrygghet för exempelvis  
nyplacerade ungdomar om det blir oroligt i huset: 
 

Jag vet att dom första nätterna jag var där, när jag behövde som mest stöd när jag 
var lite sådär skrajsen och lite... då kände jag att det skulle ha vart skönt å haft nån 
som jobbade natt där. /…/ …man känner att det kanske bara skulle va skönt å sitta i 
allrummet i soffan å kolla på teve å veta att det är nån vuxen i närheten nånstans. 
(U4) 

 
I enlighet med behovsprincipen är det viktigt att ungdomar då de placeras matchas till rätt 
behandling utifrån sina personliga egenskaper och riskfaktorer. Det är viktigt att vara medve-
ten om ungdomars olika behov och att olika insatser passar olika personer (jfr Andreassen 
2003:247ff). Då respondenterna i personalgruppen ger intrycket att de inte har någon möjlig-
het att möta de behov som ligger utanför ramen för deras stöd, vilket illustreras i citatet nedan, 
blir matchningen extra viktig, då en avbruten placering med flera placeringar som följd ökar 
risken för en negativ utveckling (Andreassen 2003:154ff).  
 

Och det märker man ju, dom ungdomarna som inte klarar av natten som är här, som 
det händer jättejättemycket tok. Ofta är det ju dom ungdomarna som verkligen behö-
ver kliva in i en riktig behandling över tid. (P1) 

Kontaktperson 
Alla ungdomar på Kollbo har en egen kontaktperson som är särskilt ansvarig för den ungdo-
men. De har samtal med ungdomen varje vecka och sköter kontakter med exempelvis familj 
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och skola. Då en ungdom har negativa erfarenheter av tidigare relationer kan kontaktpersonen 
få en särskild betydelse vad gäller att kunna lita på vuxna:  
 

Jag har alltid haft problem att öppna mig för vuxna. För att när jag var liten, mel-
lan, vad kan jag ha varit… mellan sex och tolv år så söp min mamma relativt mycket 
och jag vart mycket sviken och fick mycket lögner. Och efter det så vart det liksom 
svårt då. Å ha förtroende för vuxna. Så då fick man ju bearbeta upp. /…/ Då har man 
ju byggt upp ett förtroende för den som liksom har hand om en där. (U2) 

 
En professionell kontaktperson kan upplevas som tryggare och mer förtroendeingivande då 
den har som arbetsuppgift att stödja ungdomen. Detta kan leda till att ungdomen känner att 
den kan ha mer privata samtal med denna person (jfr Degner & Henriksen 2007:39f), något 
som kan vara positivt för ungdomens personliga utveckling.  
 

Ja… den bästa relationen jag hade, det var ju med [personal x]. Och det var ju en-
bart, eller det vart ju så, för hon var min kontaktperson också. /…/ Men sen kanske 
man prata med [henne] om lite mer andra saker, privata saker och sånt där. Det tror 
jag nog aldrig jag tog med nån utav dom andra. Jag hade mest förtroende för [per-
sonal x]. (U1) 

 
Det framkommer i intervjuerna att kontaktpersonerna har haft en speciell betydelse för ung-
domarna då en majoritet av ungdomsrespondenterna menar att deras relation till kontaktper-
sonen varit närmare än till övrig personal.  
 
All personal är kontaktperson till någon ungdom och majoriteten upplever det som en viktig 
uppgift som fyller en funktion för ungdomarna. Personalen har något olika uppfattningar om 
vad i kontaktmannaskapet som är viktigt för ungdomarna. Faktorer som nämns är att det är 
lättare att prata om viktigare saker med endast en person samt att det kan vara bra att en och 
samma person har hand om det praktiska runt ungdomen. Det är vanligt att kontaktpersonen 
blir den som lyckas upprätta en allians med ungdomen (Degner & Henriksen 2007:84). Att 
ungdomarna uppger att deras relation till kontaktpersonen var närmare än till övrig personal 
och att de hade ett utökat förtroende för denna kan tyda på att en sådan allians har etablerats. 
En trygg, förtroendefull relation, menar bland annat Melin och Näsholm (1998:260f), är en 
förutsättning för att ungdomen skall våga förändras. Relationen kan även utgöra en förebild 
för de relationer ungdomen kommer att skapa i framtiden. Personalens oenighet om använ-
dandet av teori och metod i arbetet är i detta fall underordnad, då behandlarens förhållnings-
sätt och person är det som anses ha avgörande betydelse för behandlingsresultatet (Melin & 
Näsholm 1998:130, 260; Florsheim et al. 2000:95). En konstruktiv allians innehåller alltid 
emotionella laddningar vilket skapar förutsättningar för förändring (Degner & Henriksen 
2007:85). Flertalet respondenter i personalgruppen menar att relationen till dem de är kon-
taktpersoner åt skiljer sig känslomässigt från relationen till övriga ungdomar, vilket således 
även det kan tyda på att en allians har upprättats: 

 
Man förhåller sig ju lika. Men känslomässigt så blir det ju att... att man känner till 
den andra ungdomen på ett annat sätt. Men det måste man ju hantera, man kan ju 
inte gå och va annorlunda gentemot nån annan men, men visst, man har ju en när-
mare relation. (P1) 

 
Ungdomarnas utsagor om sina kontaktpersoner stämmer väl överens med personalens upp-
fattningar om kontaktmannaskapets betydelse för ungdomarna. Alla parter anser att det har en 
speciell betydelse att det finns någon särskild som ungdomen kan vända sig till. Att kontakt-
personen får så stor betydelse för ungdomarna kan bero på att det för många ungdomar är 
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första gången de upplever att en vuxen inte sviker dem, utan finns där och tillsammans med 
ungdomen tar sig igenom de problem som uppstår.  
 

Alltså det kan betyda nånting om man kämpar sig igenom det. Alltså så, det kan leda 
till en rätt bra utveckling. (P4) 

Regler och strukturer  
De regler ungdomarna på Kollbo skall följa finns angivna i det kontrakt de skriver under vid 
inflyttningen. Att reglerna finns tydligt angivna i kontraktet menar personalen gör det lätt att 
upprätthålla dem, då det inte råder någon tvekan om vad det är som gäller. Många av ungdo-
marna har tidigare saknat tydlig struktur och förutsägbarhet, vilket gör Kollbos regler viktiga 
som instrument för att hjälpa ungdomarna att skapa rutiner i vardagen. Reglerna tas ofta upp 
under träffar och personalmöten, vilket också underlättar upprätthållandet. Då personaltäthe-
ten är relativt låg kan personalen inte ha full kontroll på ungdomarnas aktiviteter, vilket dock 
heller inte är meningen i denna form av stödinsats. Personalen upplever dock att de får reda på 
det mesta, då ungdomar kommer och berättar om någon boende har misskött sig eller på något 
sätt brutit mot reglerna. Det samlade intrycket är att all personal är mycket noga med att reg-
lerna efterföljs och är konsekventa i tillämpningen av dem. 
 
Ungdomarna uppger att det mycket sällan förekom att de gick till personalen och berättade 
om någon brutit mot reglerna. De var dock i huvudsak nöjda med reglerna och menar att de 
var nödvändiga för att upprätthålla ordningen på boendet. De är även positiva till att persona-
len utförde slumpmässiga urinprov för att säkerställa frånvaron av droger på boendet. Re-
spondent U3 uttrycker att reglerna var ”stränga men bra” och det framkommer att flera av 
ungdomarna har lärt sig uppskatta reglerna särskilt i efterhand. Samtliga ungdomar uppfattade 
att personalen hanterade regelbrott på ett bra sätt och var konsekventa med tillämpningen av 
reglerna.  
 

Jag tyckte dom gjorde ett bra jobb för dom markerade liksom att såhär får man inte 
göra, och ska du bo här, då får du rätta dig helt enkelt. Det finns många fler som be-
höver plats, ska du bara klanta dig, då behöver du inte vara här. Så dom gjorde det 
bra tycker jag. (U5) 

 
Av ungdomarnas svar kan slutsatsen dras att alla regler, liksom konsekvenser av regelbrott, 
har varit tydliga för dem. Detta ger förutsägbarhet, vilket är en viktig faktor för att skapa 
trygghet (jfr Scholte & Ploeg 2000:134). Som tidigare nämnts bör kontroll inte utövas i större 
utsträckning än vad som är nödvändigt. I detta fall verkar det dock som att personalen tror sig 
ha mer kontroll än de i själva verket har, då de tror att ungdomarna kommer till personalen 
och berättar om någon har misskött sig, medan en majoritet av ungdomarna menar att så inte 
är fallet.  

Avvisning 
Situationer då regler bryts hanteras i första hand med varningar och diskussioner med ungdo-
marna. Om ungdomen fortsätter att bryta regler kan detta så småningom leda till avvisning 
och vissa regelbrott leder direkt till avvisning (av respondenterna även benämnt som avstäng-
ning). Det gäller exempelvis om en ungdom har alkohol eller droger i sin lägenhet. Avvis-
ningen innebär att ungdomen utestängs från Kollbo i minst en veckas tid och alla ungdomar 
har en plan upprättad för var de skall ta vägen i händelse av att detta blir aktuellt. Det kan 
innebära att de skall åka hem till sin familj eller bli placerade på akut- och utredningshemmet 
Suttarboda, förutsatt att det inte är fullbelagt. De ungdomar som är över 18 år kan, såvida de 
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inte är placerade enligt LVU, också välja att hitta en egen lösning och till exempel bo hos en 
kamrat. 
 
Samtliga respondenter i personalgruppen är positiva till att använda avvisning som en konse-
kvens för regelbrott. Avvisningens syfte är enligt personalen att det skall bli en tid av reflekte-
rande för ungdomen och att det bör ses mer som en konsekvens än som ett straff. Att få bort 
problembeteendet från boendet och värna de ungdomar som är kvar är ytterligare en viktig 
anledning till tillämpningen av avvisning. En respondent menar att ungdomarna är väl med-
vetna om denna konsekvens och att den fungerar och en påpekar att styrkan ligger i marke-
ringen att något måste stoppas eller förändras. 
 

Det är inte så att en avstängning bara är en avstängning, utan det följs ju av vissa 
krav. Och regelbunden kontakt under tiden. Vissa mål ska uppföljas och ungdomen 
ska reflektera över varför och förstå varför och sen ska den tänka vad kan jag för-
ändra och ställer jag upp på det här igen och så. (P3) 

 
Möjliga negativa konsekvenser för ungdomar som blir avvisade är att det kan upplevas som 
ett straff, vilket inte är syftet. Personalen menar att detta undviks genom kontinuerlig kontakt 
under avvisningstiden. Det kan även få känslomässiga konsekvenser för ungdomar som har 
blivit avvisade av vuxna i hela sitt liv. För en del ungdomar väntar också en destruktiv miljö 
under avvisningstiden: 
 

Men sen kan man ju känna i dom fallen också lite sådär när det, om en ungdom blir 
avstängd och går till ett hem där det bara är missbrukare och man inte har nåt annat 
ställe att gå till och så hamnar man där så kan ju det va till nackdel för ungdomen. 
(P1) 

 
Beroende på hur ungdomen väljer att följa upp avvisningen så resulterar den antingen i att 
ungdomen återvänder till Kollbo eller att placeringen avslutas.   
 

Sen handlar det ju om hur dom svarar upp. Alltså, så är det ju. Men det visar ju ock-
så på nåt. Är det så att ungdomen väljer att dra och droga eller... det tyder ju på att 
ungdomen inte mår bra, och då är ju inte det här rätt ställe. Det krävs ju en annan 
planering. Och socialhandläggarna får också upp ögonen för att det här inte är till-
räckligt. Så jag tycker att det är bra. (P4) 

 
Deras uppfattning tycks vara att de ungdomar som inte klarar av avvisningen har blivit mat-
chade till fel insats. Det tycks alltså vara så att avvisning i vissa fall leder till behandlings-
sammanbrott. Enligt behovs- och responsivitetsprincipen är det av stor vikt att ungdomar pla-
ceras utifrån sina individuella behov samt att de insatser som ungdomen är mottaglig för an-
vänds. För några ungdomar kan möjligtvis mer stöd leda till ett förbättrat beteende efter re-
gelbrott. Eventuellt skulle andra konsekvenser för regelbrott i vissa fall kunna leda till att be-
handlingssammanbrott förhindras, något som förbättrar ungdomens vidare chanser till en po-
sitiv utveckling då, som tidigare nämnts, upprepade placeringar ökar risken för en negativ 
utveckling för ungdomen (Andreassen 2003:247ff). 
 
Alla ungdomar utom en har någon gång varit med om att bli avvisade från Kollbo. Dessa 
ungdomar är dock inte lika positiva till metoden som personalgruppen. Genomgående i inter-
vjusvaren är att ungdomarna har upplevt avvisningen som ett orosmoment. De tycks också ha 
upplevt avvisningen som ett straff: 
 

Alltså jag förstår ju att dom måste göra så. Så det var väl inget... jag kunde ju inte 
göra nåt åt det, jag kunde inte ändra på det. [Men hur kändes det?] Det enda som 
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var träligt... alltså jag... då sket jag ju fullständigt i att jag hade vart avstängd. Det 
som var träligt var att jag var tvungen å åka hem till mamma. Det var det som var 
det jobbigaste med allting. (U1) 
 
Jag tycker att gör man nånting fel då får man ju ta ett straff och då får man ju åka 
till Suttarboda, liksom det är lugnt. (U4) 

 
Flera respondenter talar också om praktiska problem som uppstod i samband med avvisning-
en. Det handlade om svårigheter att hitta någonstans att sova och att sköta sin sysselsättning 
då sömnen blev lidande. Det tycks vara så att avvisningsplanerna ingav ungdomarna föga 
trygghet, då förstahandsalternativet inte alltid var tillgängligt: 
 

Ja dom slängde ju helt enkelt ut mig. Det var ju det jag tyckte va lite dåligt för att… 
/…/ …skulle det bli så att Suttarboda inte kunde ta emot mej så då var jag ju tvungen 
å åka till närmsta anhörig å vilket då skulle bli min mamma. Och det hade inte varit 
en speciellt smart lösning för hade jag kommit hem så hade ju allt vi jobbat på under 
dom här första sex månaderna gått i kras. /…/ Man ska inte behöva åka tillbaka till 
sin familj och förstöra det man har lyckats byggt upp, för det tar ju tid att bygga upp 
nånting. Men det går ju så fort i kras också. /…/ Men en fast plats vore bra så att 
man liksom känner att man vet vart man ska för det skapar mycket oro. När man bry-
ter mot en regel, först mår man ju dåligt för att man faktiskt bröt mot regeln och sen 
mår man dåligt för att man inte riktigt vet riktigt hur man ska lösa den här veckan, 
när man är borta. (U4) 

 
Trots denna kritik menar sig samtliga ungdomar ha fått väl förklarat för sig varför personalen 
gör detta och de är klara över vilka regelbrott som kunde leda till avvisning. De tycks ha ac-
cepterat avvisningen som ett straff, vilket gör att personalgruppens syfte med avvisningen, att 
det skall vara en tid för reflektion och eftertanke, går förlorat. De praktiska bekymmer och 
den oro avvisningen skapar hos ungdomarna är förmodligen inte de bästa förutsättningar för 
att fundera och reflektera och anledningen till att avvisningen har effekt tycks snarare vara det 
avskräckande momentet. Respondenter i personalgruppen menar att de står kvar genom att de 
har kontakt med ungdomen under avvisningstiden. Anmärkningsvärt är att ingen av ungdo-
marna nämner denna kontakt. 

Umgänge med andra boende 
På Kollbo har varje ungdom sin egen lägenhet och träffar inte varandra i lika stor utsträckning 
som ungdomar på många andra institutioner. Bland annat sysselsättningen bidrar till att ung-
domarna har sina egna liv utanför boendet. Respondent P3 menar att Kollektivboendet egent-
ligen är ett mycket missvisande namn, med tanke på att ungdomarna på intet sätt skall kollek-
tiviseras. Personalen uppfattar att ungdomarnas relationer varierar över tid, allt ifrån att ingen 
umgås med någon annan till att de närmast liknar en syskonskara. All personal är också enig 
om att ungdomarna påverkar varandra i både positiv och negativ riktning. De kan stödja var-
andra på ett positivt sätt, exempelvis i praktiska saker såsom att handla och laga mat tillsam-
mans och så vidare (jfr bl. a. Andreassen 2003:142, 217). Någon påpekar att det kan vara po-
sitivt för ungdomarna att känna att de inte är ensamma i sin situation.  Det händer dock även 
att ungdomar drar med varandra i negativa beteenden. Flera respondenter i personalgruppen 
menar att smittorisken är närvarande på alla institutioner och är något personalen behöver 
vara medveten och uppmärksam på. Personalens medvetenhet om smitta illustreras av följan-
de citat: 
 

På positivt tror jag det är att om man har nån stark person som är stark i sin överty-
gelse och är det på ett… som är sund, eller om ni förstår vad jag menar, så är det 
väldigt viktigt. Med nån förebild eller sådär. Och sen kan det lika gärna bli nån som 
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drar ner hela gruppen så det bara blir flams och dumheter och fester på nätterna 
(P5) 

 
Flera personalrespondenter påpekar vikten av att ha en grupp med blandad problembild och 
att uppmärksamma detta när nya ungdomar flyttar in, då det kan få negativa effekter om flera 
ungdomar med likartad problematik vistas på Kollbo samtidigt.  Respondenter i personal-
gruppen exemplifierar med självskadebeteende och drogproblem. Särskilt viktigt, menar en 
respondent, är att det finns ungdomar som klarar sig med det stödet Kollbo kan erbjuda så att 
de kan fungera som förebilder för övriga ungdomar. Respondenterna menar att de har viss 
möjlighet att påverka vilka ungdomar som placeras på Kollbo, men att det händer att det 
kommer ungdomar dit som de tror skulle behöva andra insatser för att deras problematik är 
allvarligare än vad Kollbo har resurser till att handskas med, då det är ett stödboende. Ett pro-
blem, upplever en respondent, är trycket från kommunen, något som kan göra att det är svårt 
att säga nej till nya placeringar även om personalen är tveksamma till att det kommer fungera. 
Respondenten menar att detta leder till misslyckande för den ungdomen som sannolikt måste 
genomgå ytterligare en placering och det kan även ha negativa effekter på boendet. Vid pla-
cering på institution är det omöjligt att undkomma att flera ungdomar med likartade problem 
samlas på samma ställe (jfr Andreassen 2003:136), vilket även är fallet på Kollbo. Ungdoms-
kulturen påverkas av olika faktorer, exempelvis isolering från övriga samhället (Andreassen 
2003:218). Kollbo tar endast emot ungdomar ifrån Örebro län, vilket innebär att de har till-
gång till sin närmiljö och det är ett krav att ha sysselsättning, vilket gör att samtliga ungdomar 
har kontakter utanför institutionen. Detta borde göra att risken för utveckling av en negativ 
ungdomskultur och följaktligen också negativ smittorisk minskar.   
  
Ungdomarnas intervjusvar tyder på att de boende under deras respektive tid på Kollbo har 
umgåtts med varandra. Några menar att man umgåtts med vissa men inte alla, medan ett par 
respondenter tycker sig ha haft god kontakt med samtliga boende och någon har fortfarande 
kvar en vän sedan Kollbo. En menar sig ha uppfattat några som vänner då, men att det, sett i 
efterhand, kanske inte var någon riktig vänskap. De obligatoriska träffarna uppfattas som ode-
lat positiva inslag på Kollbo av fyra respondenter i ungdomsgruppen som uppskattade att få 
träffa övriga boende och göra saker tillsammans. Genom dessa träffar då samtliga boende 
träffas får personalen en möjlighet att övervaka grupprocessen, vilket är viktigt för att kunna 
styra hur ungdomskulturen utvecklas (Andreassen 2003:218). Ungdomsrespondenterna säger 
överhuvudtaget ingenting som kan tolkas som att de har uppfattat närvaron av en negativ 
smittorisk, bortsett från ett uttalande om att det är tråkigt att ha någon med negativ attityd i sin 
närhet. Några ungdomar har även upplevt det som positivt att vara placerad tillsammans med 
andra ungdomar som har problem: 

 
Det är väl liksom att alla sitter i samma situation och man kan hjälpa 
varandra liksom, stötta varandra också. Så det kan ju va positivt. (U1) 

 
Enligt empowermentteorin kan det att vistas i en grupp tillsammans med andra människor 
som har likartade problem innebära att individerna kan ge varandra stöd genom ömsesidig 
förståelse. Igenom detta kan inte bara personliga utan även kollektiva förmågor utvecklas i 
samspelet med andra i liknande situationer (Payne 2002:356).    

Flytten till slusslägenhet 
När personalen bedömer att ungdomarna är mogna för det flyttar de till en så kallad slusslä-
genhet som de hyr i andra hand av Kollbo. De fortsätter att vara inskrivna på Kollbo och har 
även fortsatta samtal med sin kontaktperson varje vecka och helgpersonalen åker hem till dem 
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för att se att allt är lugnt. Genom flytten till slusslägenheten släpper personalen på kontrollen 
över ungdomen, som därigenom blir än mer autonom. I slusslägenheten har Kollbo fortfaran-
de ansvaret för ungdomen och det utgör på så vis en trygg situation där ungdomen får prova 
att klara av ett eget boende. Detta kan ses som en form av empowerment, då ungdomarna 
uppmuntras och stärks i att själva ta kontroll över sitt liv och personalens stöd fungerar som 
en hjälp till självhjälp, för att ungdomarna så småningom skall klara sig på egen hand. Samtli-
ga ungdomar upplevde flytten till slusslägenhet som ett konkret steg framåt i utvecklingen:  
 

Jo det var rätt skönt, för då kände man att jag står inte och stampar på en och sam-
ma fläck utan jag får komma ut liksom. Å va lite själv och inte ha sån extrem kontakt. 
Alltså det var ju bra [på Kollbo] men samtidigt behöver man känna att nu, jag måste 
gå vidare nu liksom. Jag kommer aldrig bli vuxen annars. (U5) 

 
Det ungdomarna upplevde som negativt med flytten var att det till en början kändes ensamt, 
något de dock menar gick över efter en kort tid. En respondent minns inte, medan övriga upp-
levde att de fick bra stöd ifrån personalen vid flytten, både praktiskt och emotionellt. Det var 
tryggt att kunna kontakta personalen och att de även kom och såg till att allt fungerade.  
 

Alltså var det nånting, jag kunde ju alltid ringa liksom, det var inga problem, jag 
hade ju fått den kontakten liksom. Så att det... var ju ungefär samma grej fast jag 
kunde inte se dom liksom. Och sen kom ju hon kanske nån gång i veckan å kolla hur 
läget var å så. (U5) 

 
Att kontaktpersonen följer ungdomen genom utslussningsfasen kan vara positivt i och med att 
denna person ofta blir mycket viktig för ungdomen. Det är samtidigt viktigt att deras betydel-
se minskar vartefter placeringen närmar sig sitt slut så att övergången till självständighet sker 
successivt (jfr Degner &  Henriksen 2007:87).  
 
Endast en personal anser att ungdomarna alltid är redo att klara ett eget boende då de flyttar 
till slusslägenhet. Att de inte är det behöver dock inte vara negativt, då tiden i slusslägenhet 
kan ses som ännu en period av lärande. Alla ungdomar har olika grad av kunskap och det vik-
tiga i sammanhanget är att personalen fortsätter att handleda ungdomarna till självständighet. 
Då personalen bedömer att ungdomen är redo för att flytta till sluss blir detta ett konkret bevis 
för att personalen tror på ungdomens förmåga att klara ett eget boende (jfr Degner & Henrik-
sen 2007:93). Den ökade autonomi slusslägenheten innebär gör även att ungdomen tvingas ta 
det ansvar som krävs: 
 

När dom skrivs ut härifrån [till sluss] så kan vi ju hamna i det där att en ungdom har 
bott här länge, för länge så att vi ser att den går bakåt i utvecklingen och inte tar an-
svar som den gjorde för ett tag sen och det här. Och då flyttar vi ut den till sluss för 
att den ska växa och bryta den här närheten. (P1) 

 
Om det blir uppenbart att någon ungdom i slusslägenhet behöver mer stöd menar responden-
terna i personalgruppen att de är flexibla och stödjer ungdomen mer intensivt, exempelvis 
genom fler besök. Personalen upplever också att ungdomarna ofta ringer och frågar om det är 
något de undrar över. Samtliga ungdomar upplever också att stödet under tiden i slusslägenhe-
ten har varit tillräckligt, vilket innebär en bättre prognos (jfr Andreassen 2003:227).  

Utskrivningen från Kollbo  
Då ungdomarna har skött sin lägenhet på ett tillfredsställande sätt i minst sex månader får de 
ta över lägenhetskontraktet och placeringen på Kollbo avslutas därmed. Efter detta sker kon-
takten endast på ungdomarnas initiativ. Flera respondenter påpekar att ungdomarna fortfaran-
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de är välkomna att höra av sig om de har frågor eller behöver råd. Samtlig personal menar att 
ungdomarna vid tillfället för utskrivningen är färdiga för att klara av ett eget boende, även om 
en respondent påpekar att detta kan innebära olika saker för olika ungdomar: 
 

Man har väl en bild av att alla ska va välfungerande och det ska funka klockrent, 
men det är inte alltid man når dit. Och man får tänka att ibland är good enough... 
tillräckligt. Jamen så är det, det är inte bara, jamen klipp dig och skaffa ett jobb och 
sen funkar allting jättebra. Det är inte så och det kan inte va så med deras bakgrund. 
(P4) 

 
Flertalet av ungdomarna anser att utskrivningen från Kollbo fungerade bra då de kände sig 
redo för att gå vidare. En respondent menar sig dock ha blivit utskriven för tidigt och att stö-
det hade behövts under en längre tid: 
 

Men sen när jag tog över lägenheten... Det var där som jag kände att där blev Koll-
bo fel, eller gjorde fel, mycket. /…/ Jag var ju rädd för å klara allting själv för jag 
kände ju att jag var inte riktigt mogen men dom tyckte att jag var det. /…/ Och det sa 
jag klart och tydligt. Och dom släppte mig i alla fall. Och sen så fråga jag [personal 
x] då, om nånting skulle hända, går ni in och hjälper mig då? Ja, det är klart vi gör 
det, det är inte så att vi bara släpper dig och du ska klara dig själv, utan du kan all-
tid ringa till oss. Å sen så samma månad som dom släppte mig så började socialbi-
dragen strula för mig. Jag fick inget socialbidrag på två och en halv månad. Och då 
kom jag ju efter med min hyra. Och majhyran skulle Kollbo ha betalat, vilket dom 
inte gjorde så... ja. .. get the picture. Det blev riktigt strul, jag blev vräkt. Kollbo 
gjorde ingenting. Ingenting. Tyvärr. Så att jag fick ju försöka lösa upp allt själv (U4)  
 

Detta fall motsäger personalens uppfattning om att alla ungdomar är redo då de skrivs ut. Då 
respondenten upplevde att boendet i slusslägenheten fungerade väl kan det antas att en stöd-
person hade varit tillräckligt för att undvika denna situation. Ungdomar behöver kontinuerligt 
stöd för att klara sig väl efter placeringen (Andreassen 2003:331; Daining & DePanfilis 
2007:1172). Denna respondent särskiljer sig från de övriga genom att utskrivningen upplev-
des som för tidig. Då urvalet är litet är det omöjligt att uttala sig om detta är ett undantagsfall.   

Kollbos betydelse för ungdomarna 
Överlag har ungdomarna vid en direkt fråga svårt att specificera vad det är Kollbo har hjälpt 
dem med. Ingen av respondenterna i ungdomsgruppen anser att det finns någon beståndsdel 
på Kollbo eller i slusslägenhet som har förvärrat någonting i deras situation. Samtliga menar 
att Kollbo har varit ett viktigt stöd för dem och fyra är övertygade om att deras livssituation 
hade varit sämre om de inte varit placerade på Kollbo. Vilka faktorer som har haft betydelse 
är individuellt och genom intervjusvaren framkommer att både praktiska och emotionella 
komponenter har haft betydelse. Sådant som nämns är bland annat lärdomar om privatekono-
mi och hushåll, stöd till att klara skolan, personlig utveckling, hjälp att välja prosociala vänner 
och konflikthantering. Genomgående i intervjuerna framträder personalens tillgänglighet i 
allmänhet som ett mycket viktigt stödmoment för ungdomarna. Ungdomarna upplever också 
att de behandlas rättvist, men utifrån sina egna förutsättningar, vilket illustreras av följande 
citat: 
 

Dom behandla oss individuellt. /…/ För vi är ju inte likadana, så vi ska inte behand-
las på samma sätt allihopa liksom. (U4) 

 
Personalen menar att det är det genomgående stödet som gör skillnad för ungdomarna. Vilken 
form av stöd de behöver är individuellt då de har olika kunskaper med sig och det kan handla 
om en mängd olika praktiska saker samt stöd i den personliga utvecklingen. Stöd enligt indi-
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viduella behov kan sägas följa behovsprincipen, som innebär precis detta. Genom detta skapas 
optimala förutsättningar för förbättring. Personalens och ungdomarnas uppfattningar om vad i 
Kollbos verksamhet som har betydelse stämmer i allmänhet väl överens. Båda respondent-
grupperna har svårt att specificera enskilda inslag, men menar att stödet i stort är vad som har 
betydelse.  

Ungdomarnas nuvarande livssituation 
I följande avsnitt presenteras ungdomarnas nuvarande livssituation. Hur man uppfattar sin 
situation är en subjektiv upplevelse, varför författarna valt att koncentrera sig på responden-
ternas egen uppfattning om sin situation. Då urvalet är litet presenteras respondenterna var för 
sig och för att bibehålla respondenternas anonymitet anges inte könstillhörighet. 
 
Ungdom 1 har sedan utskrivningen från Kollbo inte haft några problem överhuvudtaget och 
menar att något som betytt mycket för den nuvarande situationen är partnern, numera sambon.  
Relationerna med familjen har avsevärt förbättrats och respondenten har genom sitt arbete ett 
nätverk av vänner omkring sig. Respondenten skulle dock fortfarande gärna vilja genomgå 
den utbildning som sedan länge varit en dröm. Ett långt och lyckligt liv är vad som önskas för 
framtiden, men respondenten menar sig inte tänka så långt fram i tiden utan mest på det som 
ligger närmast. Respondenten menar sig ha ett gott självförtroende och är nöjd med sin nuva-
rande livssituation. 
 
Ungdom 2 har nu familj och går en yrkesutbildning. Kollbo har inneburit ett stöd även efter 
placeringens slut, då respondenten menar sig ha kunnat ringa då råd behövts. Respondenten 
har efter utskrivningen utvecklat ett spelmissbruk och vill gärna komma till ett behandlings-
hem för detta. Detta, samt efterverkningarna av det tidigare cannabismissbruket, är något som 
oroar. Respondenten känner sig också stigmatiserad genom att många i Örebro känner till 
respondentens historia, vilket har lett till problem: 
 

Folk tror... vissa folk tror ju att jag fortfarande är kvar i den tiden liksom. Så vi... 
sökte ju lägenhet på min gamla gård. /…/ Och innan vi ens hade flyttat in så hade vi 
fått klagomål. Så att man känner att den här stan har jag gjort mitt i, liksom. /…/ 
Folk tror att man är likadan. En gång tjuv alltid tjuv, en gång knarkare alltid knar-
kare. (U2) 

 
Detta har också gjort det till en del av framtidsplanen att lämna Örebro och köpa hus. Även 
denne respondent anger sin sambo som något som betytt något för den nuvarande situationen. 
Genom den pågående yrkesutbildningen uppfylls nu en dröm som funnits sedan sjuårsåldern.  
 
Ungdom 3 tycker att det går mycket bra och har inte haft någon kontakt med socialtjänsten 
sedan placeringen. I den nuvarande situationen har arbetet gjort en stor skillnad för respon-
denten, som har ett arbete som matchar tidigare utbildning. Respondenten menar att självför-
troendet nu är bättre än innan placeringen. Respondenten har en partner och drömmer om att 
skaffa familj och hus.  
 
Ungdom 4 kände att Kollbo släppte taget för tidigt och berättar om svåra händelser redan un-
der tiden i slusslägenhet, bland annat i form av en akut intagning för psykiatrisk vård. Även 
många andra svårigheter har drabbat respondenten efter utskrivningen, framför allt stora eko-
nomiska problem, vilket också har påverkat boendesituationen. Under tiden i sluss menar re-
spondenten att det fungerade bra, tack vare kontakten med Kollbo, men upplever att denna 
kontakt hade behövts under en längre tid. Respondenten upplever sig inte ha några vuxna att 
vända sig till vad gäller praktiska frågor och känner sig sviken av Kollbo i detta: 
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…så jag blev ju jättevräkt och fick skulder hos kronofogden och så ser det ut idag, 
jag har höga höga skulder, tack vare det här som hände. Så att jag mår jättedåligt 
idag, tack vare dom här skulderna. (U4) 

 
Nu har respondenten, efter flera olika praktikplatser, fått jobb men känner ändå att det är en 
lång väg kvar. Respondenten har också problem med aggressioner och känner att detta kan 
utgöra ett hinder i vardagen, särskilt då praktiska saker ska ordnas och i kontakt med myndig-
heter. Oro för ekonomin är ett stort bekymmer för ungdom 4 och ännu en vräkning skulle 
kunna bli aktuell inom en snar framtid. Dessutom finns oro för familjen:  
 

Så man är lite orolig för honom att han ska försöka ta livet av vilket har han försökt 
gjort två gånger. Och mamma sitter och super och super och super, är otrevlig, all-
mänt. Hon sitter och super och super och jag har två småsyskon som bor hos henne. 
Det känns inte bra. Så att det.. Dom har en styvpappa då, jag hoppas att han ska ta 
dom med sig och sticka ifrån henne. Det är vad jag hoppas på. För annars så kom-
mer jag anmäla henne, det kommer jag göra. För inga barn ska leva under såna om-
ständigheter. (U4) 

 
Respondenten menar sig ha mått dåligt senaste året och har även haft självmordstankar. Den-
na situation hade lätt kunnat undvikas, om bara mer stöd hade erhållits efter utskrivningen. De 
stora ekonomiska problemen är också ett hinder för möjligheterna att jobba vidare med de 
egna personliga problemen och börja tänka på framtiden. Även här anges partnern som ett 
viktigt stöd. 
 
Ungdom 5 menar att sporadisk kontakt med Kollbo förekommit sedan utskrivningen, men att 
det blivit allt mindre. Respondenten tyckte det var skönt att släppas vidare och har inte upp-
levt några särskilda problem, utom möjligen den nuvarande sjukskrivningen på grund av det 
stressande arbetet. Ekonomin kan oroa något. Respondenten menar att många olika planer 
finns men ofta ändras och respondenten tar en dag i taget. En framtidsdröm är att utbilda sig, 
något det inte finns ork till just nu. Självförtroendet går upp och ner men är bättre än före pla-
ceringen på Kollbo, då det var katastrofalt.  
 
Av ungdomarnas berättelser kan utläsas att de besitter vissa skyddsfaktorer. De flesta har ett 
nätverk omkring sig, alla har sysselsättning och alla utom en har en pojkvän eller flickvän. De 
flesta har goda relationer till en eller flera personer i sina familjer, vilket kan tolkas som att 
antalet stressorer relaterade till familjen är få. Sådana stressorer anses utgöra de tyngsta risk-
faktorerna. Ett minskat antal sådana stressorer innebär således att riskfaktorerna runt ungdo-
men har minimerats. Utifrån de flesta ungdomars uppfattning om sin nuvarande situation kan 
uttolkas att de idag besitter fler skydds- än riskfaktorer. Ju fler skyddsfaktorer som finns, des-
to högre blir personens resilience. Flera respondenter uttrycker att det finns viktiga personer 
runtomkring som de kan vända sig till. Att kunna efterfråga hjälp när det behövs är ett tecken 
på hög resilience. Även tilltro till den egna förmågan att kunna påverka sin situation är tecken 
på resilience och visar sig i att flera av ungdomarna har planer och drömmar för framtiden. En 
sådan tilltro ökar också chanserna att faktiskt kunna åstadkomma något positivt.  
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Slutdiskussion 
 
Studiens syfte har varit att studera ungdomarnas livssituation minst ett år efter avslutad tid på 
Kollbo samt att undersöka vilka komponenter de anser har påverkat dem negativt eller posi-
tivt. Syftet har även varit att jämföra dessa uppfattningar med personalens.  
 
Författarna har genom tio respondentintervjuer med ungdomar som tidigare bott på Kollbo 
samt personal funnit ett antal komponenter som ungdomar och personal anser har positiv på-
verkan. För samtliga respondenter i ungdomsgruppen har Kollbo inneburit en positiv upple-
velse. De har upplevt att de fått stöd och nya kunskaper som för de flesta inneburit att de varit 
redo för ett självständigt liv vid tiden för utskrivningen. De komponenter både personal och 
ungdomar kommenterar i positiva ordalag är regler och strukturer, det generella stödet, famil-
jens involvering, praktisk hjälp kontaktpersonens funktion, det egna ansvar det innebär att 
personalen inte alltid är närvarande samt flytten till slusslägenhet och det konkreta steg framåt 
i utvecklingen som detta innebär. Uppfattningarna om vad som har negativ inverkan skiljer 
sig däremot mellan grupperna. Som negativa inslag nämner personalgruppen smittorisken 
som alltid är närvarande då flera ungdomar med problem placeras tillsammans, något ungdo-
marna inte tycks ha reflekterat över. Ungdomarna å sin sida är i allmänhet negativt inställda 
till tillämpningen av avvisning som konsekvens för regelbrott. Deras uppfattning är att det 
skapar oro och därmed förloras syftet, nämligen att det skall innebära en tid för funderingar 
och reflektion. Även respondenter i personalgruppen menar att avvisningen i vissa fall kan 
innebära att ungdomar placeras i en antisocial miljö, men är trots detta övertygade om att det 
positiva överväger.  
 
Fyra av respondenterna i ungdomsgruppen är idag nöjda med sin livssituation. Deras självför-
troende är förbättrat och de har en stabil bostadssituation. Sammanfattningsvis har de uppnått 
syftet med placeringen på Kollbo, nämligen att bli självständiga. De har alla nätverk omkring 
sig i form av familj, pojk- och flickvänner samt vänner och bortsett från att en är sjukskriven 
har de sysselsättning i form av arbete eller studier. En respondent skiljer sig från de övriga 
genom att vara djupt missnöjd med sin nuvarande situation. Respondenten har ett svagt nät-
verk med stora problem i den närmsta familjen och har framförallt haft stora ekonomiska be-
kymmer, något som förhindrat vidare personlig utveckling. Samtliga respondenter i ung-
domsgruppen tror att deras situation varit sämre idag om de inte blivit placerade på Kollbo.  
  
Vad gäller ungdomarnas nuvarande livssituation kan ett mönster skönjas. De respondenter 
som har en stabil livssituation har alla ett nätverk av viktiga personer omkring sig, något som 
är betydande för utfall efter placeringens slut (Andreassen 2003:331; Daining & DePanfilis 
2007:1172). De uppger även att de känt sig redo för utskrivning då denna ägt rum. För dessa 
ungdomar står det uppenbart att Kollbos stöd har varit i linje med deras behov och att insat-
serna har passat dessa ungdomar. Utifrån behovsprincipen och responsivitetsprincipen innebär 
detta att de blivit matchade till rätt form av insats (Andreassen 2003:247ff; Scholte & Ploeg 
2000:148f). En möjlig orsak till att det gått bra för dessa ungdomar är att de har fler skydds- 
än riskfaktorer. De starkaste riskfaktorerna är de som är relaterade till familjen (Långström 
2003:15) och dessa verkar i samtliga ovanstående fall ha minimerats, då ungdomarnas relatio-
ner till familjen har förbättrats. De har också ett gott självförtroende, vilket är ett av målen i 
empowermentteorin. Ungdomarna har genomgått ett positivt förändringsarbete och har nu 
tagit makten över sina egna liv genom att de uppmuntrats till eget ansvar (Payne 2002:210, 
353; Meuwisse 2006:262f m.fl.).  
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Den respondent som upplever att tiden efter placeringens slut har, till skillnad från övriga re-
spondenter, ett mycket svagt nätverk och oroar sig mycket för sin familj, något som innebär 
en riskfaktor (Carpelan & Runquist 2002:153). Respondenten menar sig inte ha varit redo då 
personalen bedömde att det var dags att ta över kontraktet på slusslägenheten. Enligt empo-
werment är det centralt att individen är delaktig i beslut som rör den egna personen, något 
respondenten upplever inte fullt ut har varit fallet i denna situation (Strand Hutchinson 
2003:69). Stöd efter placeringens slut kan ha en avgörande effekt för ungdomens fortsatta 
utveckling (Andreassen 2003:331; Daining & DePanfilis 2007:1172). Respondenten menar att 
uppföljning hade lett till ett positivare resultat: 
 

Jag känner det, vad är det för idé å hjälpa en ungdom i åtta månader när det skiter 
sig efteråt. Är det inte bättre å följa upp. Se till att saker å ting funkar. Hjälpa en när 
man faller. Då går det ju snabbare. Man kan stå på egna ben. (U4) 
 

Då ungdomar saknar ett eget nätverk bör en stödperson utses då ungdomar behöver kontinuer-
ligt stöd efter utskrivningen för att klara sig väl. Ett sådant stöd kan innebära ökat självförtro-
ende för ungdomen och även en mer positiv syn på framtiden (Andreassen 2003:331; Daining 
& DePanfilis 2007:1172). I intervjun framträder den samlade bilden att stödet på Kollbo varit 
en tillräcklig insats för denna respondent, trots den relativt omfattande problematiken. Det är 
således inte insatserna under tiden på Kollbo som brustit, utan uppföljningen efteråt.  
 
Målet med respondenternas placering på Kollbo var att de skulle bli självständiga, något som i 
sig utgör en av empowermentteorins grundtankar. De komponenter ungdomarna själva be-
tecknar som viktigast för deras väg till självständighet utgörs av både praktiska och emotio-
nella faktorer. Det generella stödet och personalens tillgänglighet har haft stor betydelse. Sär-
skilt kontaktpersonerna har haft stor betydelse för det stöd ungdomarna har upplevt. Syftet 
med de olika komponenter genom vilka ungdomarna utvecklas till självständiga individer är 
att de ska utgöra verktyg för ungdomen. Att ungdomarna lämnas eget ansvar gör dem tvungna 
att utveckla sina egna färdigheter och ta sina egna beslut. Målet med denna hjälp till självhjälp 
är att de slutligen skall klara sig själva, utan det stöd som Kollbo erbjuder. Då empowerment 
på flera sätt genomsyrar verksamheten, genom att Kollbo jobbar för ungdomars självständig-
het och egenmakt över sitt liv, skulle det kunna gynna verksamheten om personalgruppen 
inhämtar kunskap om denna metod för att på så sätt stärka verksamhetens kärna och ge en 
tydlig grund.   
 
Vad gäller de flesta komponenterna i Kollbos verksamhet är ungdomar och personal överens. 
Det som i störst grad skiljer ungdomarna från personalen är uppfattningarna om avvisning 
samt hur enig personalgruppen är. Vad gäller den skilda uppfattningen om det sistnämnda kan 
anledningen vara att personalgruppen delvis är en annan än när respondenterna bodde på 
Kollbo. Författarna vill dock ändå uppmärksamma detta, då personalgruppens enighet har stor 
betydelse för utfallet av ungdomarnas placering (Andreassen 2003:231). Spridningen av upp-
fattningar om teori och metod är mycket stor, alltifrån att inte vilja ha det som en del i verk-
samheten överhuvudtaget, till att vilja utöka användandet av metoder. Anledningen författar-
nas informant anger till frånvaron av teori och metod är att Kollbo är ett stödboende. Förfat-
tarna ifrågasätter detta argument, då Socialstyrelsens (2003:20) definitioner på stöd respektive 
behandling på intet sätt innefattar teori och metod. Att använda sig av teorier och metoder i 
arbetet bör därför inte uteslutas av denna anledning. Att utgå från en gemensam grund ökar 
dessutom personalgruppens enighet i syn på saker, vilket även bör kunna få konsekvenser för 
det praktiska arbetet i positiv riktning då chanserna att all personal förhåller sig lika till de 
placerade ungdomarna ökar.   
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Författarna uppfattar att man på Kollbo arbetar utifrån tanken att ungdomarna måste matchas 
till deras verksamhet, något som är en adekvat utgångspunkt i alla former av placeringar. Det-
ta visar sig till exempel i personalens uttalanden angående att personalen inte närvarar på nat-
ten, då de menar att de ungdomar som inte klarar detta behöver en annan placering. Likaså 
menar personalen att ungdomar som inte klarar av en veckas avvisning behöver andra insat-
ser.  
 

En del klarar inte en natt. Men då blir det ju oftast så att dom inte är kvar så länge, 
utan… Men dom ungdomar som kommer rätt så att säga, så är det här perfekt. Helt 
perfekt. (P5) 

 
Kollbo är på detta sätt självsållande då de ungdomar som har större behov än stödboendet kan 
möta straffar ut sig själva och de som kommer till slusslägenhet och slutligen får ta över kon-
traktet torde vara de som klarar sig med endast lite stöd. Därmed bör chansen att det går bra 
för de ungdomar som kommit så långt vara mycket hög, vilket också är fallet med majoriteten 
av respondenterna i studien. De har inte upplevt några större svårigheter efter placeringens 
slut och är nöjda med livet. Att det går bra för samtliga som kommer så långt att de får ta över 
kontraktet motsägs dock av att en respondent menar att tiden efter Kollbo varit fylld av svå-
righeter, trots att Kollbo var en utmärkt insats så länge respondenten vistades där samt i sluss-
lägenhet. Således kan Kollbo vara en adekvat insats även för ”svårare” fall, om dessa ungdo-
mar följs upp under en längre tid efteråt. I stort har författarna genom denna studie sett att 
Kollbo innebär ett gott utfall för de ungdomar som intervjuats. Författarna menar dock att 
detta kan ha sin grund i ovanstående resonemang, det vill säga att de som inte klarar av ett 
eget boende heller aldrig kommer så långt som till att ta över kontraktet, vilket även persona-
len menar: 
 

Går dom så långt så att allting funkar, och dom tar över sitt slusskontrakt, då är dom 
färdiga. Men sen är det en del som faller på vägen och som blir avslutade kanske in-
nan dom hinner ta över för det funkar inte, dom har så mycket störningar och dom 
får inte bo kvar och sådär. (P5) 

 
Författarna ifrågasätter om de ungdomar som kommer till Kollbo verkligen matchas till denna 
insats i tillräckligt stor utsträckning, då personalgruppens intervjusvar ger intrycket att be-
handlingssammanbrott förekommer exempelvis i samband med avvisning. Sammanbrott och 
nya placeringar är orsak till en fortsatt negativ prognos. Då en placering har skett kan det vara 
betydelsefullt för ungdomen att få den hjälp som behöver för att klara placeringen. Mer stöd 
och ökad kontroll som en alternativ konsekvens till avvisning skulle eventuellt kunna minska 
antalet behandlingssammanbrott. En respondent föreslår att det skall finnas en fast plats att 
åka till vid avvisning. Kunde det säkerställas att det finns plats för ungdomarna på exempelvis 
Suttarboda och detta gjordes till enda alternativ för avvisning skulle det säkerställas att ung-
domarna får det stöd de behöver, samtidigt som problembeteendet försvinner ifrån Kollbo, 
vilket personalen menar är ett av syftena med avvisningen. Om personalen endast hänvisar till 
att Kollbo är fel placering för dem som inte klarar av det bör de, inte minst av etiska skäl, 
konsekvent säga nej till placeringar de misstänker kommer misslyckas, något som i dagsläget 
inte alltid sker: 
 

Örebro kommun har ju bestämt att vi ska inte ha externa placeringar och då ska ju 
alla hem och då är det svårt att säga nej ibland även om man kanske tror att det här 
kommer inte att gå. (P5) 

 
Sammanfattningsvis har studien visat att tiden på Kollbo i samverkan med andra faktorer haft 
en god inverkan på samtliga respondenter. Överlag är ungdomar och personal överens om 
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vilka komponenter som lett till detta goda resultat. En respondent har upplevt problem och 
svårigheter efter utskrivning, men menar att Kollbo var rätt insats och att det är stödet efteråt 
som har brustit. 

Studiens praktiska implikationer och förslag till v idare forskning 
Föreliggande studie kan användas av personalgruppen på Kollbo och andra liknande verk-
samheter för att se hur ungdomar uppfattar att olika komponenter hjälper dem till självstän-
dighet. Då insatser riktas till ungdomar är det viktigt att ha belägg för att det man gör verkli-
gen fungerar och har ett gott utfall. Studien kan användas som underlag för att vidareutveckla 
verksamheten genom diskussioner i personalgruppen. I de fall ungdomarnas uppfattningar om 
komponenter i verksamheten skiljer sig ifrån personalens kan studien utgöra en viktig infor-
mation för personalgruppen som får möjlighet att se dessa komponenter ur flera perspektiv, 
vilket kan gynna verksamheten.  
 
Ett förslag på vidare forskning är att undersöka den nuvarande livssituationen hos fler ung-
domar en tid efter utskrivning från Kollbo för att, genom ett större underlag, få reda på om 
respondentgruppen i föreliggande studie är representativ vad gäller utfall. Det vore även in-
tressant att undersöka hur hög frekvensen sammanbrott är och vad dessa beror på. Är det möj-
ligt att få reda på detta ökar möjligheterna att bättre kunna matcha rätt ungdomar till denna 
insats. Då även yttre faktorer påverkar de placerade kan det även vara av intresse att göra om 
studien med ungdomar som bott i Kollbos nya lokaler och med nuvarande personalgrupp. 
Vidare skulle en longitudinell studie där ungdomarna intervjuas både före, under och efter 
placeringen ge en bredare bild av hur ungdomarna har uppfattat tiden på Kollbo, då upplevel-
ser beskrivs utifrån den erfarenhet respondenter har vid intervjutillfället. Exempelvis kan vis-
sa komponenter upplevas som mer positiva i efterhand när man kan se deras positiva konse-
kvenser och i sin helhet än vid tillfället då man upplever det.  
 

 
 



 35 
 
 

Referenser 
 
Adams, Robert (2003): Social work and  
     empowement New York: Palgrave   
     Macmillian 
Andreassen, Tore (2003):  
     Institutionsbehandling av ungdomar –       
     Vad säger forskningen? 
     Stockholm: Förlagshuset Gothia 
Blomberg, Kenneth (2008): 
     Studiebesök Kollektivboendet 080226 
Carpelan, Kerstin & Runquist, Weddig   
     (2002): Ung med tung social  
     problematik. Hur kan vi förstå,   
     förutsäga och planera för framtida     
     behandling? Stockholm: Statens   
     institutionsstyrelse 
Claezon, Ingrid (1996): Mot alla odds.   
     Barn till narkotikamissbrukare berättar   
     om sin uppväxt Stockholm: Mareld 
Claezon, Ingrid & Hilte, Mats (2005):   
     Flickor och pojkar på institution – Ett   
     könsperspektiv på vården av ungdomar  
     Stockholm: Stiftelsen allmänna barnhu-       
     set 
Daining, Clara & DePanfilis, Diane  
     (2007): Resilience of youth in transition  
     from out-of-home care to adulthood  
     Children and youth services review Vol   
     29 s. 1158-1178 
Davey, Maureen, Goettler Eaker, Dawn &  
     Henley Walters, Lynda (2003): Resi 
     lience processes in adolescents: Perso 
     nality profiles, self worth, and coping  
     Journal of adolescent research Vol 18  
     s. 347-362 
Degner, Jürgen, Holmblad, Jim &  
     Nyström, Bengt (2008): Gör vi det vi  
     säger att vi gör? En kvalitets- och  
     integritetsprojekt inom ungdoms- och  
     familjeenheten i Örebro kommun. En  
     ettårsrapport från projektet Örebro  
     Universitet 
Degner, Jürgen & Henriksen, Anna (2007):    
     Placerad utanför sitt sammanhang – en  
     uppföljning av 46 institutionsplacerade   
     ungdomars privata och formella  
     relationer Örebro: Universitets-  
     bibliotektet doktorsavhandling 

Dodge, Kenneth A, Dishion, Thomas J &  
     Lansford, Jennifer E (2006): Deviant     
     peer influences in intervention and pub 
     lic policy for youth Social policy report.  
     Giving child and youth development  
     knowledge away Vol. XX, No 1 s. 1-20 
Ejvegård, Rolf (2003): Vetenskaplig metod         
     Lund: Studentlitteratur 
Florsheim, Paul, Shotorbani, Solmaz,  
     Guest-Warnick, Ginger, Barratt, Ted &  
     Hwang, Wei-Chin (2000): Role of the  
     working alliance in the treatment of  
     delinquent boys in community-based   
     programs Journal of clinical child  
     psychology Vol. 29 No 1 s. 94-107 
Forkby, Torbjörn (2005): Ungdomsvård på  
     hemmaplan – Idéerna, framväxten,  
     praktiken Göteborg: Göteborgs  
     universitet. Doktorsavhandling 
Forkby, Torbjörn (2006): Öppenvårdens  
     former. En nationell kartläggning av  
     öppna insatser i socialtjänstens barn-  
     och ungdomsvård Stockholm:  
     Socialstyrelsen 
Hawkins-Rodgers, Yolanda (2007):  
     Adolescents adjusting to a group home  
     enviroment: A residential care model of  
     re-organizing attachment behavior and  
     building resiliency Children and youth  
     services review Vol 29 s. 1131-1141 
Hill, Teci (2005): Allians under tvång.  
     Behandlingssamarbete mellan elever  
     och personal på särskilda ungdomshem 
     Linköpings universitet  
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt      
     Krohn (1997): Forskningsmetodik – om    
     kvalitativa och kvantitativa metoder  
     Lund: Studentlitteratur 
Howard , Sue & Dryden, John (1999):  
     Childhood resilience review and  
     critique of literature. Oxford Review of  
     Education Vol 25 issue 3 s. 1-15 
HSFR:s Etikkommitté (1999):  
     Forskningsetiska principer inom  
     humanistisk- och samhällsvetenskaplig   
     forskning Vetenskapsrådet 
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa  



 36 
 
 

     forskningsintervjun Lund:  
     Studentlitteratur 
Laursen, Erik K (2005): Rather than fixing     
     kids – build positivt peer cultures Re 
     claiming children and youth 14:3 s.   
     137-142 
Levin, Claes (1998):  
     Uppfostringsanstalten. Om tvång i   
     föräldrars ställe Lund: Arkiv Förlag 
Långström, Niklas (2003): 
     Att bedöma risk för återfall bland   
     antisociala unga. En kunskapsöversikt   
     Statens institutionsstyrelse, Rapport   
     2/03 
Marlow, Christine (2001): Research  
     methods for generalist social work   
     Belmont: Wadsworth/Thomson learning 
Melin, Ann-Gerd & Näsholm, Christina    
     (1998): Behandlingsplanering vid  
     missbruk Lund: Studentlitteratur 
Meuwisse, Anna & Sunesson, Sune &  
     Swärd, Hans (2006): Socialt arbete – en   
     grundbok Stockholm: Natur och Kultur 
Patel, Runa & Davidson, Bo (1991):  
     Forskningsmetodikens grunder Lund:  
     Studentlitteratur 
Payne, Malcolm (2002):  Modern      
     teoribildning i socialt arbete     
     Stockholm: Natur och Kultur 
Rishel, Carrie, Sales, Esther & Koeske  
     Gary F. (2005): Relationships with non- 
     parental adults and child behavior Child   
     and adolescent social work journal Vol  
     22 no 1 s. 19-34 
Scholte, Evert M. & Van der Ploeg, Jan D.   
     (2000): Exploring factors governing  
     succesfull residential treatment of   
     youngsters with serious behavioural   
     dificulties: Findings from a longitudinal  
     study in Holland. Childhood 7(2)  129- 
     153 
Silverman, David (2005): Doing qualita- 
     tive research Towbridge Wiltshire: The   
     Cromwell press 
Socialstyrelsen (1982) SOSFS 1982:5 
Socialstyrelsen (2003) SOSFS 2003:20 
Socialstyrelsen (2007): Barn och unga –       
     Insatser 2006 Statistik socialtjänst   
     2007:9 
Starrin, Bengt & Forsberg, Erik  

     (Red.)(1997): Frigörande kraft –    
     empowerment som modell i skola,      
     omsorg och arbetsliv. 
     Stockholm: Gothia förlag 
Strand Hutchinson, Gunn (2003):   
     Samfunnsarbeid i sosialt arbeid Oslo:   
     Gyldendal Norsk forlag AS 
Tengland, Per-Anders (2004):  
     Empowerment: Mål eller medel för  
     hälsovetenskaper Nordin, I. (red),  
     rapporter från hälsansprovinser. En  
     jubileumsantologi. Linköping,  
     Linköpings universitet, Tema H:s serie  
     SHS, nr 32 
Zimmerman, Mark A., Bingenheimer  
     Jeffery B. & Notaro Paul C. (2002):  
     Natural mentors and adolescent  
     resiliency: A study with urban youth  
     American journal of community  
     psychology Vol 30 no 2 s. 221-243 
Örebro kommun (2007): Ungdoms- och       

familjeenheten        
http://www.orebro.se/vardochstod/socia
ltjanst/ungdom/ungdomsochfamiljeenhe
ten.4.37c0d5e810d685ee730800015127
.html Hämtat 080407 kl. 11:10



 37 
 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide - personal 
 
 
Inledande information till respondenterna: 

- Presentation av oss och syftet med uppsatsen 
- Deras medverkan är viktig och bidrar med viktig kunskap  
- Inspelning kommer att ske och materialet kommer att förstöras då uppsatsen är klar 
- Anonymitet – de kommer att vara avidentifierade 
- Konfidentialitet   
- Frivillighet och rätt att avbryta / neka att svara på viss fråga 
- Rätt att ångra medverkan även efter att intervjun är klar 
- När och var uppsatsen kommer att publiceras 

 
 
1. Hur länge har du arbetat på Kollbo? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Använder ni er av några teorier eller metoder?  

a.  Hur tar detta sig uttryck i praktiken? 
4. Hur upplever du personalgruppen? 

a. Anser du att personalgruppen arbetar på samma sätt? 
b. Upplever du att personalgruppen är sammansvetsad? 

5. På vilket sätt är personalen stödjande för ungdomarna? 
a. Hur mycket kontakt har ni med ungdomarna? 
b. Upplever du att ungdomarna får tillräckligt stöd? 

6. Hur upplever du personalens relation till ungdomarna? 
a. Upplever du att ungdomarna litar på personalen? 
b. Anser du att personalgruppen behandlar alla ungdomar på samma sätt? 
c. Finns det skillnader i hur personalen behandlar flickor och pojkar? 
d. Ser man flickors resp. pojkars problem på olika sätt? 

7. Är du kontaktperson till någon? 
a. Hur upplever du kontaktmannaskapet? 
b. Finns det möjlighet för ungdomarna att byta kontaktperson om så önskas? 
c. Hur skiljer sig relationerna mellan dig och ditt ”kontaktbarn” och övriga ungdomar 

i huset? 
d. Vilken betydelse tror du att det har för ungdomarna att ha kontaktpersoner? 

8. Hur arbetar ni med familjen? 
a. Uppmuntras ungdomarna att hålla kontakt med sin familj? 
b. Gör ni något aktivt för att upprätthålla kontakter med familjerna? 
c. Gör ni någon skillnad på familjens involvering beroende på om familjens bedöms 

vara positiv för ungdomens utveckling? 
d. Involveras några andra för ungdomen viktiga personer? 

9. Hur upplever du ungdomarnas relationer till varandra? 
a. Påverkar ungdomarna varandra positivt/negativt? Hur? 

10. Hur upplever du reglerna som finns? 
a. Är det lätt eller svårt att upprätthålla reglerna? 
b. Anser du att alla i personalgruppen är lika noga med att ungdomarna följer regler-

na? 
c. Hur löses situationer då regler inte efterföljs? 
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d. Vad anser du om tillämpning av avvisning? Positivt/negativt? 
e. Finns det någon situation du skulle önska löstes på ett annat sätt? 
f. Finns det regelbrott som polisanmäls? Vilka? 
g. Upplever du att ungdomarna kommer till personalen om någon brutit mot regler-

na? 
11. Hur tror du det påverkar ungdomarna att personalen inte alltid är närvarande? 
12. Upplever du att ungdomarna är redo att klara sig själva när de skrivs ut? 

a. Upplever du att man gör skillnad på flickor och pojkar? 
13. Hur tycker du att uppföljningen i slusslägenheterna fungerar? 
14. Finns det något på Kollbo du anser kan förvärra ungdomarnas situation? 
15. Vad i det ungdomarna får uppleva på Kollbo tror du gör dem rustade för att klara ett 

självständigt liv? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide - ungdomar 
 
 
Inledande information till respondenterna: 

- Presentation av oss och syftet med uppsatsen 
- Deras medverkan är viktig och bidrar med viktig kunskap  
- Inspelning kommer att ske och materialet kommer att förstöras då uppsatsen är klar 
- Anonymitet – de kommer att vara avidentifierade 
- Konfidentialitet   
- Frivillighet och rätt att avbryta / neka att svara på viss fråga 
- Rätt att ångra medverkan även efter att intervjun är klar 
- När och var uppsatsen kommer att publiceras 

 
Före placeringen 
 

1. Hur såg din familjesituation ut? 
2. Hur var relationerna i familjen? 
3. Vilka andra viktiga personer fanns runtomkring? 
4. Vilka umgicks du med? 
5. Var träffade du dina vänner? (skola/fritid/annat sammanhang) 
6. Har du varit placerad/haft några insatser tidigare? 
7. Vad var anledningen till att du blev placerad på Kollbo? 
8. Förstod du själv varför du blev placerad? 
9. Använde du några droger innan placeringen på Kollbo? 
10. Hade du gjort något annat kriminellt? 
11. Var placeringen frivillig? 
12. Vad hade du för förväntningar/tankar om placeringen? 
13. Hade du några framtidsdrömmar och mål före placeringen? 
 
 

Under placeringen  
 
14. Hur gammal var du när du placerades på Kollbo? 
15. Hur länge var du där? 
16. Hur upplevde du personalen? (deras relationer till varandra/din relation till dem) 

c. Upplevde du att du kunde lita på personalen? 
d. Upplevde du att personalen var stödjande? 
e. Upplevde du att det fanns någon i personalen du kunde prata med och be om 

hjälp? 
f. Behandlade alla i personalen dig på samma sätt? 
g. Behandlade personalen alla ungdomar på samma sätt? 
h. Var alla i personalen lika noga med att du skulle följa reglerna? 

17. Hur var det att ha en kontaktperson? 
a. Hur skiljde sig din relation till kontaktpersonen jämfört med till övrig personal? 
b. Hade samtalen med kontaktpersonen någon särskild betydelse för dig?  

18. Hur upplevde du relationen till övriga boende? 
a. Hade du vänner bland/umgicks du med övriga boende? 
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b. Upplevde du att du hade något gemensamt med övriga boende? 
c. Fanns det något särskild du upplevde som positivt eller negativt med de övriga bo-

ende/att bo tillsammans? 
d. Gick ungdomarna till personalen då någon annan ungdom brutit mot regler-

na/misskött sig? 
19. Hur upplevde du de regler som fanns? 

a. Var reglerna bra eller dåliga? Vilka? 
b. Hur tyckte du att personalen hanterade regelbrott som inträffade? 
c. Blev du någon gång under din vistelse avvisad från Kollbo? 
d. Hur såg din avvisningsplan ut? 
e. Vad tyckte du om de obligatoriska träffarna? 
f. Vad anser du om att personalen kunde ta urinprov? 
g. Fanns det något i reglerna/konsekvenserna av regelbrott du hade velat ha annor-

lunda? 
20. Hur var det i huset när personalen inte var där? 

a. Hur kändes det när personalen inte var där? 
b. Förändrades de boendes beteende när personalen inte var där? 
c. Vad var positivt eller negativt med att personalen inte alltid var där? 

21. Vad hade du för sysselsättning under tiden på Kollbo?  
22. Hade du några egna mål du ville uppnå under tiden på Kollbo? 

a. Upplevde du att personalen hjälpte dig att nå dessa mål? På vilket sätt? 
23. Hur upplevde du flytten till slusslägenhet? 

a. Upplevde du att du fick stöd ifrån personalen när du flyttade? 
b. På vilket sätt visade sig detta? 

24. Blev du uppmuntrad på Kollbo att hålla kontakten med din familj? 
a. Hade du kontakt med din familj under placeringen? Hur? 
b. Förändrades relationen till din familj under din tid på Kollbo? 

 
 

Efter placeringen 
 

25. Hur längesedan är det du skrevs ut ifrån Kollbo? 
26. Kände du dig redo att klara dig själv vid utskrivningen från Kollbo? 
27. Kände du att du hade tillräckligt stöd direkt efter utskrivningen? 
28. Har du mött några problem eller svårigheter tiden efter Kollbo? 
29. Har du någon sysselsättning? 
30. Vilken utbildning har du? 
31. Har du kontakt med din familj? 

a. Hur är relationerna i familjen idag? 
32. Hur ser ditt övriga nätverk ut? 
33. Vilka umgås du med?  

a.  Har du samma umgänge som före placeringen?  
34. Vad av det du fick lära dig på Kollbo har du nytta av idag? 

a.  Kollbo har du nytta av idag? 
? 

35. Vad skulle ha varit annorlunda, tror du, om du inte hade varit på Kollbo? 
36. Finns det något på Kollbo du anser har förvärrat din situation? 
37. Vilka andra saker/händelser har gjort att din situation är som den är idag? 
38. Har du haft kontakt med socialtjänsten efter utskrivningen från Kollbo?  
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39. Är du nöjd med din livssituation idag?  
a. Finns det något du vill förändra? 
b. Finns det något du oroar dig för? 
c. Hur skulle du säga att ditt självförtroende är? 

40. Har du några framtidsplaner och mål? 
a. Hur får tankar på framtiden dig att känna? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


