
ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete C, 61-90 Hp 

C-uppsats, 15 Hp 

HT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att växa med gränser 
 

− Tillsynens hindrande och möjliggörande 
för ungdomars psykosociala utveckling på 

Hem för Vård eller Boende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                    

                                        Författare: 

Ström, Sara 

Sörling, Sara 

 

Handledare: 

Jürgen, Degner 



 

I 
 

“Att växa med gränser – Tillsynens hindrande och möjliggörande för ungdomars 

psykosociala utveckling på Hem för Vård eller Boende” 

 

Författare: Sara Ström och Sara Sörling 

Örebro universitet 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete C, 61-96 HP 

C-uppsats, 15 Hp 

HT 2013 

 

Sammanfattning 

Ungdomar på hem för Vård eller Boende (HVB-hem) har ofta problematiskt beteende och är i 

behov av skydd, säkerhet och gränssättning. HVB-hem förväntas utifrån lagstiftning bereda 

ungdomar vård och behandling för att motverka en ogynnsam utveckling. Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över verksamheterna. Syftet med föreliggande 

studie var att intervjua personal på HVB-hem och tillsynsmyndigheten IVO för att undersöka 

deras uppfattning om hur vård och behandling på HVB-hem bör bedrivas. Vidare syftade 

studien till att urskilja huruvida lagstiftningen kan tolkas på olika sätt och vilka konsekvenser 

detta får för vården och behandlingen för ungdomar avseende deras behov av gynnsam 

psykosocial utveckling. För att erhålla data genomfördes fem kvalitativa intervjuer med 

yrkesverksamma på HVB-hem och en kvalitativ intervju med två tillsynsinspektörer från 

IVO. Resultatet analyserades utifrån teoretiska begreppen psykosocial utveckling, motivation 

och gränssättning och visar att ungdomars behov för att utvecklas psykosocialt består av 

individuell vård, delaktighet, gränssättning samt verktyg att hantera och skydda sig själva. 

Vidare visar resultatet att det förekommer hinder och möjligheter i personalens 

handlingsutrymme för att uppnå detta. Personal upplever frustration över hur tillsynen utförs 

och anser att deras handlingsutrymme begränsas då personalen och IVO har olika syn på 

lagstiftningen och hur personalen ska behandla den problematik som ungdomar på HVB-hem 

uppvisar. En problematiserande diskussion förs angående ungdomars problematik, 

gränssättning och personalens handlingsutrymme i relation till tillsynens utförande och de två 

olika tolkningarna av lagstiftningen som delvis står i motsättning till varandra.  

 

Nyckelord: Psykosocial utveckling, mognad, gränser, motivation, ungdomar, HVB, personal, 

tillsyn, lagstiftning  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

II 
 

“To Grow with Boundaries – “The Supervisions’ Limitations and Possibilities for the 

Youths’ Psychosocial Development in a Residential Institution (HVB-home)”.  

 

Authors: Sara Ström and Sara Sörling 

Örebro University 

School of Law, Psychology and Social Work 

Social Work Programme 

Social Work C, 61-96 HP 

C-thesis, 15 Higher Education Points 

Autumn 2013 

 

Abstract 

Youths in Residential Institutions (HVB-home) often have a problematic behavior and are in 

need of protection, security and boundaries. HVB-homes are through legislation required to 

provide care and treatment to counteract adverse development among the youth. The 

Inspection for Health and Care (IVO) supervise the HVB-homes. The purpose of this study 

was to interview staff at HVB-homes and Inspectors at IVO to investigate their perceptions of 

how care and treatment should be conducted. Furthermore the aim was to distinguish whether 

the legislation can be interpreted differently and what consequences this has for the care and 

the treatment for the youths regarding their needs for positive psychosocial development. To 

obtain data five qualitative interviews were conducted with professionals at HVB-homes and 

one with two inspectors at IVO. The result was analyzed according to the theoretical concepts 

of psychosocial development, motivation and boundaries. The result shows that to develop 

psychosocial maturity, young people need individual care, empowerment, boundaries and 

skills to control and protect themselves. Furthermore, it shows occurrences of both obstacles 

and opportunities in terms of the staff being able to provide the appropriate care for the youth. 

The staff experience frustration in the execution of the supervision and describe that they 

interpret the legislation differently from IVO. The staff express that they are unable to handle 

the youths at HVB-home. A problematizing discussion is conducted regarding the youths’ 

problems at HVB-homes, need of boundaries and the staffs’ ability to provide appropriate 

care in relation to the execution of the supervision and the two partly different interpretations 

of the legislation.  

 

Keywords: Psychosocial development, maturity, boundaries, motivation, youth, adolescent, 

HVB, staff, supervision, legislation 
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1. Inledning 

Barn och ungdomar som placeras på Hem för Vård eller Boende (HVB) är en särskilt utsatt 

grupp där samhället, för en kortare eller längre tid, ansvarar för att omsorg och fostran 

tillgodoses. Tre till fyra procent av alla barn har före 18 års ålder aktualiserats för placering i 

familjehem eller HVB-hem, vilket motsvarar ungefär ett barn per skolklass. År 2012 fanns det 

i Sverige 739 HVB-hem i privat eller offentlig regi (Lagerlöf, 2012). Anledningen till att 

ungdomar placeras i HVB-hem kan bland annat vara droganvändande, sexuellt 

självskadebeteende, kriminalitet, aggressivitet eller problematik i det egna hemmet. Det är, 

enligt 6 kap. 1 § Socialtjänstlagen ([SoL] 2001:453) socialnämnden som har huvudansvaret 

för att placeringen resulterar i en säker och god vård. Vården ska bedrivas med beaktande för 

individens person, integritet och möjlighet till delaktighet (1 kap. 1 § SoL). Skyldigheten att 

erbjuda säker och god vård i kombination med hänsyn till den unga personens integritet och 

möjlighet till delaktighet, kan ses som en särskilt komplex uppgift. Ungdomar som placeras 

på HVB-hem kan, i och med placeringens natur, ha svårigheter att kontrollera sitt beteende 

och värna om sin integritet (Socialstyrelsen, 2009). HVB-hemmens uppfattning av sitt 

uppdrag och hur vården bör utformas för de placerade ungdomarna påverkas av hur 

professionsutövare och andra professionella bedömer ungdomars problembild och vad de 

anses behöva för typ av vård och behandling. Det finns skilda sätt att se på ungdomars 

problem och hur dessa kan bemötas och behandlas på ett HVB-hem. I egentlig mening finns 

ingen ledande yrkesgrupp såsom socionomer, pedagoger, jurister, läkare eller psykologer som 

ensam kan ge en tydlig anvisning om vad som är god vård och bäst för barnen (Sallnäs, 2012). 

Det krävs ett samarbete mellan professionsutövare så att HVB-hemmen kan ha en tydlig, 

fungerande praxis anpassad efter den enskilde ungdomen och att ansvaret för god och säker 

vård kan upprätthållas. 

  

Kommunen ger, genom socialnämnden, HVB-hemmen i uppdrag att se till att placerade 

ungdomar får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden (6 kap. 7 § 

SoL) samt att det beteende som ligger till grund för placeringen förändras. Detta uppdrag 

innehåller ett ansvar om att HVB-hemmen lever upp till lagar och riktlinjer samt att de 

åstadkommer en bestående förändring hos ungdomen. Staten, genom Inspektionen för Vård 

och Omsorg (IVO), kontrollerar att HVB-hemmen lever upp till lagar och föreskrifter på ett 

korrekt sätt. Enligt lagstiftningen ska åtgärder som rör barn alltid beaktas utifrån vad som 

anses bäst för barnet (1 kap. 2 § SoL). Barnombudsmannen (2010) betonar vikten av att 

tillvarata rättigheterna för ungdomar placerade på HVB-hem − ungdomar ska må bra och 

känna sig trygga, de ska ha rätt till inflytande, frihet och privatliv. Detta innebär att de har rätt 

att vara sig själva i en miljö till vilken deras problematik har fört dem. Forskning visar att 

placerade ungdomar som grupp kan bilda positiva eller negativa ungdomskulturer, och att 

olika faktorer, såsom kontroll och alliansskapande kan påverka i vilken riktning 

ungdomskulturen utvecklas. Ungdomar på institution kan förstärka varandras antisociala 

attityder, och det kan bildas subgrupper där ungdomar påverkas negativt och riskerar att leds 

in i bland annat kriminalitet och droganvändande. Institutionen kan utgöra en riskfylld miljö 

där ungdomen riskerar att utvecklas ogynnsamt. Det är dock inte enbart ungdomars beteenden 

som påverkar ungdomskulturen utan även egenskaper hos institution och personal, såsom 

graden av kontroll, självbestämmande, isolering från samhället och personalgruppens 

dynamik (Andreassen, 2003). Andreassen (2003) hänvisar till Levin som hävdar att 

konsekvensen av negativa ungdomskulturer på HVB-hem blir att personalens och 
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ungdomarnas värderingar skiljs åt. Personalen får svårigheter att upprätthålla kontrollen och 

får acceptera att ungdomskulturen blir den rådande normen, vilket försvårar ungdomarnas 

återanpassning till samhället. Det måste därför finnas en balans mellan graden av kontroll och 

autonomi i vården (Andreassen 2003; Steinberg, Chung & Little, 2004). Trots 

ungdomsvårdens strävan mot rehabilitering av placerade ungdomar är det inte ovanligt att 

ungdomar lämnar vården med större problematik än vid aktualiseringstillfället. I sådana fall 

kan ungdomsvården sägas hindra, snarare än möjliggöra, att ungdomen får en gynnsam 

psykosocial utveckling (Steinberg et al., 2004). Vården riskerar att bli verkningslös och 

kontraproduktiv om ungdomar, i en antisocial ungdomsgrupp, exponeras för en riskfylld och 

ogynnsam miljö. 

 

Barn och ungdomar som är placerade på HVB-hem är i behov av skydd, säkerhet och relevant 

gränssättning. Ungdomarna har olika behov och förutsättningar och kan utifrån detta behöva 

olika former av vård och behandling för att inte riskera att utvecklas ogynnsamt. Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO), har i sin senaste tillsynsrapport uppmärksammat otillåtna 

begränsningsåtgärder i form av drogtester, visitation av rum och förbud mot mobiltelefoner 

hos några av HVB-hemmen. HVB-hem får ha ordningsregler men inte generella förbud på ett 

sätt som inskränker grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Socialstyrelsen 2013). Enligt 

Thore och Ahlin (2013) är det inte ovanligt att en placeringsorsak för en ung person kan vara 

ett destruktivt användande av internet och så kallade smartphones. Internet kan vara en 

inkörsport till pedofila kontakter, nätprostitution, droganvändande och självskadebeteende, 

från vilket ungdomarna behöver skyddas. Idag sätter tillsynsmyndigheten integritet och 

yttrandefrihet i motsatsförhållande till denna typ av gränssättning. Ahlin och Thore (2013) 

skriver vidare att föräldrar nekas idag att ställa rättmätiga krav på sitt placerade barns säkerhet 

och gränssättning. Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken ([FB] 949:381) har vårdnadshavare både 

rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det är 

socialnämndens skyldighet att tillåta vårdnadshavarens inflytande över vården i den mån att 

grundläggande behov av omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses (Socialstyrelsen 

2013). Då ungdomar på HVB-hem är i behov av vård och skydd, är det av stor vikt att deras 

behov av gränssättning samspelar på rätt nivå med deras rätt till delaktighet, samt att personal 

och vårdnadshavare har samma mål med behandlingen och vården. 

1.1 Problemformulering 
Unga placeras idealt sett i en vårdmiljö som erbjuder god vård och fostran och som innebär 

aktning för den unges person, integritet och rätt till delaktighet (1 kap. 1 § SoL). Sallnäs (2012 

s. 191) hävdar att institutionsvården i dess olika former kan benämnas som ”a black box”. 

Institutionsvård kan utformas och bedrivas på många olika sätt − arbetssätt, metoder, tid för 

vistelsen och själva miljön kan skilja sig från hem till hem när olika yrkesgrupper har olika 

syn på hur verksamheterna ska bedrivas och styras. Sallnäs (2012) menar att HVB-hem som 

verksamhet balanserar mellan ideal och verklighet. Idealet svarar mot att vården och 

omsorgen kan likställas med den som vårdnadshavaren ger till sina barn medan det i 

verkligheten finns det ett antal hinder för detta i form av bland annat arbetsschema, målgrupp, 

problembild, budgethänsyn och personalomsättning. Detta kan innefatta motstridiga roller för 

personalen på HVB-hem då de har ett dubbelt uppdrag om vård och omsorg samt 

rehabilitering och förändring av ungdomars beteende (jfr. Inderbitzin, 2007). HVB-hemmens 

verksamhet ska sträva efter att ge vård och omsorg i form av de basala fysiska behoven och 

att ge ungdomarna sammanhang samt värna om deras integritet och delaktighet. För att 

vårdmiljön på HVB-hem ska utgöra god vård och skydd kan regler vara nödvändiga och dessa 

förväntas ungdomarna att följa. En individ kan ha ett destruktivt beteende och då vara i behov 
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av behandling som innefattar begränsningar i kontakten med samhället utanför institutionen. I 

ett sådant fall kan det vara rimligt att personens autonomi i form av bland annat att träffa 

kompisar och surfa på nätet begränsas under en tid. Om en annan individ i samma verksamhet 

har ett positivt utbyte av interaktion med samhället utanför institutionen, kan samma regelverk 

bedömas som mer negativt. Begränsningen skulle för denna individ kunna innebära en negativ 

inskränkning av den individuella autonomin och kan leda till att anti-sociala kamratrelationer 

utvecklas istället för pro-sociala kamratrelationer (Sallnäs, 2012). Det behövs en fungerande 

praxis för hur HVB-hem ska kombinera god vård och skydd med aktning för individens rätt 

till delaktighet och självbestämmande. Sedan den 1 juni 2013 har tillsynsmyndigheten IVO i 

uppdrag att utföra tillsyn av HVB-hem. Detta innebär bland annat att säkerställa ungdomarnas 

rätt till god vård, delaktighet och självbestämmande. Mot bakgrund av IVO:s uppdrag som ny 

tillsynsmyndighet syftar föreliggande studie till att undersöka hur personal på HVB-hem kan 

bereda god vård och skydd för ungdomar utifrån IVO:s tillsyn, som utgår ifrån lagstiftningen.  
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2. Syfte 

Syftet är att genom intervjuer med personal på HVB-hem och tillsynsmyndigheten IVO 

undersöka deras uppfattningar om hur vård och behandling bör bedrivas för att ungdomarna 

ska utvecklas gynnsamt psykosocialt. Vidare syftar studien till att urskilja om lagstiftningen 

kan tolkas på olika sätt och hur tillsynen påverkar vården och behandlingen på HVB-hem. 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilken lagstiftning reglerar HVB-hem och vilka är de centralt styrande 

formuleringarna som direkt påverkar vård– och behandlingsinnehållet?  

 

2. På vilket sätt syftar behandlingen och dess komponenter att bidra till gynnsam 

psykosocial utveckling hos ungdomarna?   

 

3. Hur skiljer sig personalens respektive IVO:s tolkning av lagstiftningen och vilka blir 

de praktiska konsekvenserna i behandlingsarbetet? 

 

4. Vilka hinder och möjligheter, avseende att bereda god vård på HVB-hem, kan 

identifieras utifrån IVO:s och personalens olika tolkningar av lagstiftningen? 
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3. Tolkningsram 

Nedan följer en redogörelse för studiens tolkningsram. Den inleds med en beskrivning av 

aktuell lagstiftning och de centrala formuleringar som styr vård-och behandlingsinnehållet på 

HVB-hem, vilket också besvarar studiens första frågeställning. Därefter presenteras tidigare 

forskning under rubriken ”Institutionsvårdens svårigheter”. Avslutningsvis görs en 

redogörelse för de teoretiska begreppen ”Psykosocial utveckling”, ”Motivation” och 

”Gränssättning” vilka kommer ligga till grund för analysen av studiens resultat. Under dessa 

rubriker presenteras även tidigare forskning som berör de teoretiska begreppen. 

3.1 Lagstiftning 
Samhällets syn på barn och unga är något som har förändrats över tid − barndomen har 

tidigare ansetts vara en transportsträcka in i vuxenlivet där barn generellt uppfattats som 

inkompetenta och oförmögna. Idag erkänns barn samma värde som vuxna och barndomen 

anses ha ett egenvärde i sig. Barn tillskrivs social kompetens och en förmåga att subjektivt 

delta och bidra till sin egen utveckling (Mattsson, 2008). Detta syns bland annat i 

barnombudsmannen − en statlig myndighet vars uppdrag är att företräda barns och ungas 

rättigheter och intressen med utgångspunkt ur barnkonventionen (Barnombudsmannen, 2013) 

och genom barnkonventionens inkorporering i svensk sociallagstiftning. Lagändringar har 

skett på så sätt att barn uttryckligen har rätt att komma till tals och rätt att delta i sin 

utveckling. I detta återfinns dock en tvetydighet då barns rätt att komma till tals inte 

nödvändigtvis innebär att någon vikt läggs vid barns åsikt (Mattsson, 2008). I 

Socialtjänstlagens portalparagraf anges att Socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt 

för människornas självbestämmanderätt och integritet samt att “vid åtgärder som rör barn ska 

barnets bästa särskilt beaktas”. Det innebär att vid åtgärder, såsom en placering på HVB-hem, 

ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Lundgren och Thunved (2013) förklarar att 

den mest långtgående insatsen som görs inom Socialtjänsten är att placera ett barn i 

familjehem eller på institution. Samhället tar då för en tid över ansvaret över ungdomen och 

socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § SoL verka för att barn och unga växer upp under trygga 

och goda förhållanden. Barn och unga ska främjas i en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling.  Tiden på institutionen kommer utgöra en del av 

ungdomens barndom eller ungdomsår − en tid då den unge, med stöd av vuxna och samhället, 

ska utvecklas och nå en ansvarsfull och självständig vuxenroll. 

 

Barn och unga kan placeras på institution i vårdformen HVB-hem vid sviktande omsorg eller 

skadligt eget beteende. En sådan placering kan ske på frivillig grund enligt Socialtjänstlagen 

([SoL] 2001:453) eller med tvång enligt Lagen ([LVU]1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga. En tvångsplacering kan beredas enligt 2 § LVU eller 3 § LVU. Vård enligt 

2 § LVU ska beslutas då “omsorgen brister i form av psykisk eller fysisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande eller om något annat i hemmet utgör en påtaglig risk för att hälsan och 

utvecklingen hos den unge ska ta skada”. Vård enligt 3 § LVU ska beslutas om den unge 

“utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende”. Majoriteten av de som placeras i HVB-hem i Sverige är tonåringar som behöver 

hjälp med sitt eget beteende. Institutionsplaceringar handlar i stor utsträckning om att hantera 

problembelastade tonåringar snarare än barn i socialt utsatta familjer (Lagerlöf, 2012). 
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Dygnsvård innefattar, utöver HVB-hem, även insatser i form av familjehem, Statens 

institutionsstyrelse (SiS – institutioner) och § 12-hem. Familjehem är främst aktuellt för yngre 

barn och för unga placerade frivilligt enligt SoL eller enligt 2 § LVU. SiS- institutioner och § 

12-hem riktar sig till ungdomar mellan 12 och 21 år som placerats enligt 3 § LVU och 

bedöms kräva särskild tillsyn och vård, eller till ungdomar över 15 år som dömts till 

ungdomsvård i domstol (Statens institutionsstyrelse, 2013). Vare sig en placering bygger på 

tvång eller frivillighet, så framgår i 3 kap. 3 § SoL. att ”insatser inom socialtjänsten ska vara 

av god kvalitet”.  Det är av vikt att insatserna i enlighet med 3 kap. 5 § SoL, utformas och 

genomförs tillsammans med den det berör och i samförstånd med den unges vårdnadshavare. 

Enligt 6 kap 11§ FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och 

utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) har vårdnadshavare vid en placering enligt SoL eller LVU kvar det juridiska ansvaret 

över barnet men rätten av inflytande i vården regleras utefter placeringens rättsliga grund. 

Även om barnet vårdas med stöd av LVU fråntas inte vårdnadshavaren allt inflytande över 

vården. Det är en skyldighet av Socialnämnden att så långt det är möjligt låta 

vårdnadshavaren vara delaktig i frågor som rör vården av barnet. Det är Socialnämnden 

som ansvarar för att den som behöver vårdas eller bo på ett HVB-hem får god vård och 

fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållande (6 kap. 1 § SoL; 6 kap 7 § SoL). 

  

Sedan 1 juni 2013 har IVO tagit över tillsynen efter Socialstyrelsen med syftet att säkerställa 

vården för barn och unga på HVB-hem. I 13 kap. 1 och 2 § SoL anges att IVO utövar tillsyn 

över HVB-hemmens verksamhet vilket innebär granskning huruvida verksamheterna 

uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter. I 13 kap. 3 § anges att Inspektionen 

för vård och omsorg inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd och ge vägledning, kontrollera 

att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter samt informera 

och ge råd till allmänheten. Vid tillsyn på HVB-hem får barnet höras om det kan antas att 

barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan 

att vårdnadshavaren är närvarande (13 kap. 4 § SoL). Lundgren och Thunved (2013) förklarar 

att principen om barnens rätt att komma till tals står högre än vårdnadshavares rätt att 

bestämma över barnet. Vid samtal med barn måste barnets bästa stå i centrum och barnets 

ålder och mognad bör beaktas.  Barnet ska inte ta skada av ett samtal och principen om 

barnets bästa kan innebära att ett samtal inte kan genomföras alls.  Enligt Lundgren och 

Thunved (2013) ska tillsyn ske löpande och med korta mellanrum, särskilt vid mer eller 

mindre slutna institutioner där samhället tagit över ansvaret som ställföreträdande föräldrar. 

Tillsyn sker vid två tillfällen per år, varav ett är oanmält och ett är anmält.   

3.2 Institutionsvårdens svårigheter 
Ungdomar som placeras inom institutionsvård saknar förmågor att hantera samhällets 

förväntningar, regler och moraliska värderingar och behöver därför stabilitet och 

förutsägbarhet från vårdgivare och andra vuxna för att utveckla sitt moraliska resonemang 

(Ahonen & Degner, 2012). I en studie av Lipsey, Howell, Kelly, Chapman och Carver (2010) 

diskuteras generella strategier som syftar till att minska kriminellt beteende och att förbättra 

ungdomars livsstil och möjligheter till att utvecklas till produktiva samhällsmedborgare. 

Förutsättningar för detta är att inneha verktyg för att styra ungdomars beteende på kort sikt 

och kunna införa bestående beteendeförändringar som kommer att finnas kvar hos 

ungdomarna efter vården. Det är av vikt att arbetet utförs utifrån en ekologisk plattform med 

syftet att hjälpa ungdomarna att komma närmare hem, familj, skola, samhälle och prosociala 

kamrater. I institutionella miljöer finns det en påtaglig risk att kamrater inom institutionen blir 
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de främsta förebilderna när det gäller att anta anti-sociala normer och värderingar (Ahonen & 

Degner, 2012). I Levins (1998) studie av Råby ungdomsanstalt påvisades att ungdomarna 

utsattes för negativ smittoeffekt då droganvändande, missbruk och kriminella erfarenheter 

utbyttes inom anstalten. Inderbitzin (2008) fann att personalens på en ungdomsinstitution 

arbetade för att förändra pojkarnas gamla värderingar och beteenden och istället lära dem nya 

sätt att se på sina livsval. Trots detta kvarstod och förstärktes deras normbrytande beteenden 

av den kamratkultur (inmate culture) som rådde på institutionen. Goffman (2007) redogör för 

en total institution, vilken avser den mest extrema formen av institution. En sådan institution 

karaktäriseras av att ha sina egna regler och sin egen dynamik, där kontakten med omvärlden 

är begränsad. Den sociala miljön består av att interagera i grupp med andra intagna vilket 

leder till att ungdomarna har lite tid för sig själva och riskerar att utvecklas som en grupp. Den 

totala institutionens struktur bidrar till att individen avpersonifieras och anpassas efter 

institutionens ramar istället för att få en individuell behandling. Ungdomar på en institution 

kan således riskera att utvecklas som en grupp och anpassas efter de förväntningar som finns 

på institutionen istället för att utveckla färdigheter som krävs i det vanliga livet, vilket kan 

försvåra återanpassningen till samhället. Ahonen och Degner (2012) menar att 

behandlingspersonal behöver hindra att kontakter med andra avvikande ungdomar etableras 

för att placeringen inte ska fungera som en “skola för brott”. För att främja prosociala 

värderingar och moral i behandlingssammanhang är det viktigt att uppmuntra positiva 

relationer med vuxna, och förhindra att kamratgruppen får alltför stort inflytande. 

 

Lipsey et al. (2010) anser att för att främja och möjliggöra en positiv utveckling för 

ungdomarna ska program som har en terapeutisk metod införas. Insatser för ungdomar som 

bygger på kontroll eller en avskräckande filosofi ska minimeras. En terapeutisk metod 

innefattar en filosofi som innebär att beteenden förändras genom personlig utveckling. I en 

studie av Kivett och Warren (2002) undersöktes hur kontroll upprätthölls på en semi-total 

institution. Kivett och Warren såg att personalen, oavsiktligt och ändamålsenligt, kunde 

feltolka problem, ignorera avvikande beteende samt begränsa social kontroll i syfte att 

upprätthålla kontroll. Denna sociala kontroll kunde vara dubbelverkande mellan personal och 

klienter (inmates) i den bemärkelsen att personalen avsiktligt divergerade övervakandet 

beroende på deras tolkning av pojkarnas aktuella humör och avsikter. Reglerna kan sägas ha 

varit flexibla beroende på den enskilde individens intention med handlingen. Inderbitzin 

(2008) förklarar att ungdomar själva upplever att vistelse i ”deep end” institutioner − striktare 

institutioner som kan tillhandahålla intensivare interventioner i bland annat färdighet och 

terapi (Lane, Lanza-Kaduce, Frazier & Bishop, 2002) − bidrar mest till deras utveckling. I 

institutionsbehandling kommer personalen en kortare eller längre tid att ersätta de ungas 

vårdgivare, där målet ska vara att införliva prosociala normer, värderingar och moraliskt 

tänkande hos ungdomarna och vända en negativ utvecklingsprocess (Ahonen & Degner, 

2012). I Inderbitzins (2008) studie menade ungdomarna att vårdande personal och små 

grupper bidrog till att göra institutionerna (training schools) bättre och mer givande. Korta 

och mindre strikta insatser inom ungdomsvården (juvenile justice) hade gjort mindre nytta då 

ungdomarna ansåg att det inte gav dem tillräcklig lång tid att komma ifrån sina tidigare liv 

utanför institutionen. 

 

Institutionsbehandling kräver ett starkt och genomtänkt ledarskap i det dagliga arbetet − där 

personalen måste ha tydliga roller som förmedlar en hög grad av både krav och lyhördhet − 

och därmed främjar ungdomarnas relationer med vuxna (Ahonen & Degner, 2012). 

Inderbitzin (2007) förklarar i en studie att personalens främsta roll var att försöka ge 

rådgivning och mentorskap till ungdomarna. Personalen försökte skapa meningsfulla 

relationer med pojkarna, i hopp om att påverka dem att välja en mer positiv väg.  Detta är av 
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stor vikt i en total eller semitotal institution. Inderbitzin (2006) menar att institutionen för 

ungdomarna utgör en värld som främst består av enformighet, begränsning och 

frihetsberövande där deras relation till personalen får agera substitut för många av de 

relationer de hade utanför institutionen. Detta kan innefatta motstridiga roller då personalen 

på en institution sköter de dubbla uppdragen om vård och behandling samt straff och 

rehabilitering (Inderbitzin, 2007). Personalen avgör vilka normer samt vilken atmosfär som 

ska råda på institutionen och definierar därigenom ungdomarnas institutionsvistelse. I deras 

uppdrag ingår att vara både beskyddare, övervakare, vårdare, terapeuter, föräldrar, vänner och 

förbilder − de kan sägas förkroppsliga uttrycket ”parens patriae” (parent of the nation) 

(Inderbitzin, 2006). 

 

Personalen på institutionen utgör det huvudsakliga inflytandet från vuxna och spelar därmed 

en avgörande roll i arbetet att rehabilitera och återsocialisera ungdomarna till samhället 

(Ahonen & Degner, 2012). För personal som arbetar med ungdomar med 

beteendeproblematik är en auktoritativ uppfostran att föredra. Auktoritativ uppfostran innebär 

att vårdnadshavare och behandlingspersonal är både krävande och lyhörda, vilket beskrivs 

vara den idealiska typen av uppfostran. Här upprätthåller vuxna starka gränser för att 

förmedla vad som är rätt och fel samtidigt som de förmedlar värme och känslighet för 

ungdomens behov. Dess motsats, auktoritär uppfostran, kännetecknas av höga krav och låg 

lyhördhet. Relationerna präglas av hård disciplin, där den vuxne förminskar barnet (Ahonen 

& Degner 2012). Detta uppskattas inte av ungdomar på institution (Inderbitzin, 2008). 

Auktoritativa föräldrar, i jämförelse med auktoritära, befrämjar ungdomars akademiska 

framgångar, bidrar till deras prestationer samt bidrar delvis till deras självständighet 

(autonomy) och en hälsosam arbetsmoral. De ungdomar som beskriver sina föräldrar som 

auktoritativa och upplever dem som varma, demokratiska och bestämda hyser större möjlighet 

att utveckla positiva attityder och tilltro till sin egen förmåga, vilket i förlängningen innebär 

större möjligheter att lyckas akademiskt (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989). 

3.3 Psykosocial utveckling 
För att en individ ska klara övergången till vuxenlivet på ett framgångsrikt sätt är det viktigt 

att denne besitter en adekvat grad av psykosocial mognad. En individs psykosociala mognad 

förväntas utvecklas då ungdomen är mellan 16-24 år och anses nödvändig för att ungdomen 

ska behärska de roller och det ansvar som vuxenlivet innebär. Ungdomen förväntas uppnå den 

nivå av social kompetens som krävs för att upprätthålla relationer och att fungera som en 

fullvärdig samhällsmedborgare (Steinberg et al., 2004). Greenberg och Sørensen (1974) har i 

sin studie ”Toward a Concept of Psychosocial Maturity” utvecklat en modell för att mäta en 

individs psykosociala mognad. Modellen integrerar sociologiska och psykologiska aspekter 

av mognad på så sätt att den tar hänsyn till dels samhällets krav på individen såväl som en 

sund utveckling av individen. Dessa aspekter sammanfattas i tre generella dimensioner av 

mognad, nämligen en förmåga att fungera tillfredsställande på egen hand, förmågan att 

interagera med andra, samt en kapacitet att bidra till social sammanhållning. Begreppet 

mognad bör användas då det innefattar tre goda egenskaper; (a) det fungerar som en tydlig 

kontrast till akademiska prestationer, (b) det bereder möjligheten att diskutera icke-akademisk 

utveckling från olika professionella synvinklar och (c) det uppmärksammar, teoretiskt sett, 

ideala resultat av tillväxt, utveckling och socialisering. Förenat i begreppet psykosocial 

mognad finns de redan befintliga koncepten av biologisk, sociologisk och psykologisk 

mognad, vilka när de integrerar bildar konceptet psykosocial mognad.  I den biologiska 

aspekten, innefattar mognad individens slutliga tillväxt och dess förmåga att överleva fysiskt. 

I den sociologiska aspekten associeras mognad med förmågan att överleva i ett socialt system. 
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En mogen individ kan fullfölja sina åtaganden i ett effektivt fungerande samhälle. Mognad är 

slutprodukten av socialisation, vilket innebär att en individ, född med ett brett spektrum av 

potentiella beteenden, har begränsat sitt beteende till ett sådant som överensstämmer med 

samhällets värderingar. Mogna individer inom samma samhälle anses besitta gemensamma 

språk, kognitiva element, värderingar, rolluppfattningar, och kontroll över sina känslomässiga 

uttryck, vilket förstärker förutsägbarheten av individerna i samhället. I den psykologiska 

aspekten används begreppet mognad för mental hälsa och social anpassning. Mognad ses 

generellt som slutprodukten av de naturliga tillväxtprocesserna som avgör individens 

personlighet, vilka vanligtvis växer fram i en familjär och social miljö. Steinberg et al. (2004) 

förklarar att huruvida ungdomarnas sociala sammanhang erbjuder tillräckligt med stöd, 

möjligheter och resurser för personlig utveckling, spelar en avgörande roll för deras 

psykosociala mognad. 

 

För att utveckla adekvat psykosocial mognad krävs utveckling på tre områden: kontroll och 

kompetens (mastery and competence), relationer och social kompetens (interpersonal 

relationships and social functioning) samt självkännedom och självständighet (self-definition 

and self-governance) (Steinberg et al., 2004, s. 24). Då en individ uppnått psykosocial 

mognad har denne utvecklat en positiv känsla av sitt egenvärde och förmågan att agera på ett 

ansvarsfullt och moraliskt sätt trots avsaknad av extern övervakning och reglering. De 

förväntas vara självständiga och veta hur de uppnår personliga mål som är meningsfulla för 

dem (Steinberg et al., 2004). För att uppnå psykosocial mognad krävs ömsesidiga 

interaktioner mellan individer och deras sociala miljöer (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner & Morris, 1998 i Steinberg et al., 2004). Sociala sammanhang såsom 

familjen, kamratgruppen, skolan, arbetsplatsen, och ungdomsvården utgör tillfällen då 

individen kan utvecklas (Larson & Verma, 1999 i Steinberg et.al., 2004). Ungdomar som 

placeras i ungdomsvård kommer inte sällan från miljöer där betydelsefulla vuxna har egna 

sociala och psykologiska problem, med splittrat och oförutsägbart beteende (Ahonen & 

Degner, 2013). Anti-sociala ungdomar som är psykologiskt sårbara är ofta mer benägna att ha 

svårigheter att anpassa sig till positiva vuxenroller (Steinberg et al., 2004). På en institution är 

det därför av vikt att personalen består av stabila vuxna individer som kan förmedla 

gemensamma värden, normer och god moral i sin interaktion med ungdomarna. En god 

personalsammanhållning (staff group unamity, SGU) innebär att personalen delar samma 

uppfattning om hur positiv förändring kan nås samt hur behandlingen på institutionen ska 

genomföras. Positiva interaktioner mellan personal och klienter utgör tillsammans med god 

personalsammanhållning en förutsättning för att nå goda behandlingsresultat (Ahonen och 

Degner, 2013). I en studie av vuxna intagna på institution kommer Melnick, Wexler, Chaple, 

och Banks (2006) fram till att personalens sammanhållning även bidrar till ökat engagemang 

och ökad motivation hos klienterna. 

3.4 Motivation  
För att ungdomar själva ska vara skapare av sin psykosociala utveckling krävs att 

motivationen hos individen aktiveras och upprätthålls. Larson (2006) förklarar att ungdomar 

är som mest effektiva i att skapa sin egen tillväxt och utveckling när vuxna stödjer den 

positiva potential som finns inom varje individ. Positiv ungdomsutveckling kräver en 

kombination av motivation som drivkraft samt yttre stöd som aktiverar denna motivation 

inom diverse olika utvecklingsområden. Ryan och Deci (2000) förklarar att begreppet 

motivation innebär att bli påverkad i riktning att göra något. Motivation kan å ena sidan bestå 

av inre motivation (intrinsic motivation) vilken syftar till individens inneboende motivation 

att lära sig och tillgodogöra sig nya erfarenheter och kunskaper. Inre motivation gör att 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0740547206001425
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0740547206001425
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0740547206001425


 

10 
 

människan gör något därför att det ligger i sakens natur att detta ska vara intressant eller 

roligt. Motivation kan å andra sidan utgöras av yttre motivation (extrinsic motivation). Yttre 

motivation kan sägas utgöra motsatsen till inre motivation. Yttre motivation föds främst av att 

den leder till ett konkret utfall eller resultat. I avsaknad av en inre drivkraft är det istället en 

extern reglering, i form av till exempel mutor eller sanktioner, som driver individen. Yttre 

motivation kan ses som relativt osjälvständig, då den kräver extern reglering. Alternativt kan 

den ses som mera självständig men först då individen har assimilerat den externa regleringen i 

sig själv. Yttre motivation beskrivs ofta som en ytligare och mer urlakad typ av motivation 

men som trots detta kan vara mycket kraftfull vid exempelvis rädsla för repressalier. Larson 

(2006) förklarar att föräldrar och andra förtroendefulla vuxna, spelar en viktig roll i att 

aktivera ungdomars inre motivation. Under rätt förhållanden upplever en individ inre 

motivation av utmanande uppgifter som de är personligt engagerade i. Individer blir mest 

motiverade då utmaningen består av något som de gör för sig själva och som de upplever 

delaktighet i. 

 

Ryan och Deci (2000) förklarar att den sociala miljön, såsom föräldrar och andra vuxna, kan 

fungerar som en katalysator som kan underlätta respektive underminera inre motivation. 

Larson (2006) pekar på ett dilemma avseende den sociala miljöns involvering i ungdomens 

motivation. Å ena sidan kan för mycket struktur eller riktning av vuxna leda till förlust av 

ungdomars upplevelser av delaktighet. Å andra sidan kan alltför stort stöd till ungdomens 

delaktighet innebära att ungdomen inte utmanas i att växa och utvecklas. Csikszentmihalyi 

(1993, i Larson, 2006) beskriver att motivationen är starkast när människor är engagerade 

med en utmaning som är anpassad till deras förmågor. Vuxna kan stötta ungdomars 

motivation genom entusiasm, kommunikation och att de visar tilltro till att ungdomens 

ansträngningar kommer att leda till ett önskat resultat. För att ungdomarna ska bevara sitt 

engagemang och gynnas i sin motivation behöver de med hjälp av vuxna sätta upp realistiska 

förväntningar och mål och välja ut situationer där de kan uppleva framgång. Grandelius 

(2006) menar att realistiska krav bidrar till utveckling och växande. Det finns även tillfällen 

då motivationen kan avstanna. Inre motivation kan hindras då ungdomarna inte upplever att 

de har delaktighet i situationen. Stress, hot och osäkerhet eller yttre drivkrafter kan också 

överskugga den inre motivationen och bidra till att den avstannar (Larson, 2006). 

Moraluppfattningen hos stökiga barn grundar sig ofta på en rädsla för straff och den vuxnes 

ilska. I sådana situationer är det viktigt att vuxna visar förmågan att kunna härbärgera och 

överleva, och visa att straff och ilska inte behöver utgöra relationen mellan barn och vuxna i 

ansträngande situationer (Grandelius, 2006). Även miljöer med förekommande riskfaktorer 

såsom fattigdom, nedsatta föräldraförmågor och riskfyllda miljöer kan störa utvecklingen av 

inre motivation (Larson, 2006). Det är betydelsefullt att det finns en balans av vägledning och 

stöd för ungdomarna, anpassat efter deras ålder och mognad. 

3.5 Gränssättning 
Barn och unga anses ha ett behov av en begränsande vuxen som vågar sätta gränser för 

orealistiska upptåg och som orkar med och inte känner sig hotad av barns sökande efter 

självständighet och kompetens. Att sätta gränser handlar om att representera tydlighet 

(Grandelius, 2006). I en studie på ett härbärge (shelter) för hemlösa ungdomar fann Armaline 

(2005) att regler och gränser utgjorde delar av ungdomarnas behov. Detta tillgodosågs genom 

att härbärget var uppbyggt som en semi-total institution. Armaline hänvisar till Goffmans 

totala institutioner, där olika beteenden och interaktioner begränsas och kontrolleras i syftet 

att uppfylla de organisatoriska nödvändigheterna för en institution − säkerhet, kontroll, 

innestängande och effektivitet. Vården och behandlingen gick ut på att bidra med struktur och 
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förutsägbarhet (consistency) i det dagliga livet, något som ungdomarna tidigare saknat samt 

att ungdomarna behandlades som individer istället för sociala problem. Villkoren för 

mänskligt växande är att bli respektfullt bemött för den man är, och det blir möjligt först om 

gränser sätts för det oacceptabla (Grandelius, 2006). I Armalines (2005) studie undersöktes 

hur regler förhandlades och hur makt och social kontroll togs i uttryck. Härbärgets regler och 

rutiner blev ständigt ifrågasatta, utmanade eller åsidosatta, vilket betraktades som ett motstånd 

från ungdomarna gentemot de regler som de ansåg problematiska. Ungdomar i utsatta 

situationer är ofta tystade eftersom de måste uttrycka sig inom ramen för lagar, riktlinjer och 

förordningar. Grandelius (2006) menar att vuxna behöver försöka se ett barn för vad de vill 

och försöker vara, inte utefter stereotypiska roller. Individer behöver förväntningar och tilltro 

till sina förutsättningar för att inte känna sig försummade. Ett barn har inneboende egenskaper 

och det handlar om att ta reda på hur dessa bäst stimuleras och övas upp.  

Grandelius (2006) förklarar att sätta gränser handlar om att göra ett ingrepp, vilket inte får 

misstas för att göra ett övergrepp. Ett ingrepp riktar sig till individens beteende medan 

övergrepp är inriktade mot individens person. Genom gränser markeras ett felaktigt handlande 

eller beteende och det är av vikt att visa alternativa vägar som främjar den unges växande och 

utveckling. Vuxna har ett ansvar att hjälpa barnet att bli självständigt och lära sig de koder 

som krävs för socialt umgänge. Orsaken till barns avvikande beteende och stökighet beror i 

vissa fall inte på bristande uppfostran utan kan ha andra orsaker, såsom neuropsykiatriska 

funktionshinder. Dessa kan yttra sig i exempelvis utvecklingshämningar, bristande uthållighet 

och impulskontroll samt svårigheter i samspel med andra och dessa barn kan utifrån upplevas 

som svårhanterliga. Det går att hjälpa barn med neuropsykiatriska handikapp att bättre klara 

av sin tillvaro och lära sig att hantera sina svårigheter, bland annat genom att ge barnen 

förutsättningar till att utvecklas på sina villkor (Grandelius, 2006). Inlärningssvårigheter, 

fysiska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa är vanligt bland ungdomsbrottslingar 

(juvenile delinquents) (Steinberg et al., 2004). Vuxna måste se och försöka förstå barnet i dess 

aktuella situation och frustration. Barn med sådana svårigheter måste de få en chans till en 

individuell bedömning av sina förutsättningar för att de ska förändras och utvecklas 

(Grandelius, 2006).  Det är en svår uppgift att möta behovet hos ungdomar med fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar. Det nuvarande rättsväsendet är varken utrustat eller 

filosofiskt drivet att möta dessa ungdomars behov (Steinberg et al., 2004).  För att inte känna 

sig stressade och misslyckade gentemot samhällets krav behöver dessa ungdomar hjälp med 

att få gränser som syftar till att skapa strukturer och förklara sociala koder och 

uppträdanderegler. Det är inte enbart gränssättningen i sig som är viktig, utan det är 

ambitionen att finna personen bakom ett beteende, vilken synliggörs när gränser sätts för 

beteendet. Att våga sätta gränser innebär att man ser och erkänner hela individen med alla 

sidor, önskade som oönskade beteenden (Grandelius, 2006). 
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4. Metod 

Här presenteras en beskrivning studiens metodval uppdelat under följande rubriker; val av 

metod, litteraturanskaffning, urval av respondenter, intervjuer, samt databearbetning och 

analys. Under varje rubrik presenteras en redogörelse kring metodvalet − enligt Bryman 

(2011) ökar en noggrann genomgång av studiens tillvägagångssätt, dess transparens. 

Metodavsnittet avslutas med en diskussion om studiens reliabilitet, validitet samt en 

redogörelse av etiska överväganden.  Under dessa rubriker förs även en metoddiskussion om 

föreliggande studie. 

4.1 Val av metod 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats. Vid kvalitativa studier efterfrågas subjektiv 

kunskap i form av uppfattningar och synsätt från utvalda respondenter. Bryman (2008) 

förklarar att det som respondenten upplever som intressant och relevant är också det som 

forskaren intresserar sig för. En vanlig kvalitativ metod för att ta reda på respondenternas 

upplevelser är intervjuer. Denna typ av metod uppmuntrar respondenterna att själva beskriva 

sina attityder, upplevelser och tankar om ämnet. Kvalitativa intervjuer bör ha låg grad av 

strukturering då det lämnar utrymme för respondenten att besvara frågan med egna ord på det 

sätt som denne anser bäst (Patel & Davidsson, 2011). Metodvalet för föreliggande studie 

består av att genomföra kvalitativa intervjuer med personal på HVB-hem samt 

tillsynsinspektörer på IVO. En mer ingående redogörelse av intervjuerna presenteras under 

rubriken intervjuer. Gällande vilken lagstiftning som styr HVB-hemmens verksamhet har 

empiri samlats in från aktuell lagstiftning med kommentarer. 

4.2 Litteraturanskaffning 
I föreliggande studie har en narrativ litteraturgenomgång använts för att skaffa fram relevant 

litteratur. Bryman (2011) förklarar att en narrativ litteraturgenomgång lämpar sig bäst för en 

kvalitativ studie då målet med litteraturgenomgången är att få en inblick i vad den befintliga 

litteraturen säger om ämnet studien ska beröra. Ett första steg i en litteratursökning är att 

noggrant gå igenom böcker, tidskrifter och rapporter för att sedan identifiera nyckelbegrepp 

som är relevanta för att avgränsa forskningsområdet och söka igenom olika databaser. Till 

skillnad från systematiska granskningar är den narrativa litteraturgenomgången mer 

ofokuserad och mer omfattande. De är även mer otydliga gällande vilka inkluderande och 

exkluderande kriterier som används (Bryman, 2011). Inledningsvis skaffades en inblick i det 

aktuella kunskapsläget kring forskningsområdet genom rapporter och publikationer fån 

Socialstyrelsens och Barnombudsmannens hemsidor samt tidningsartiklar på ämnet. För att få 

tillgång till mer relevant litteratur har sökningar genomförts i databaserna: Social Services 

abstracts, PsycINFO samt Google Scholar. Följande sökord har använts: Juvenile, youth, 

adolescents, young, young person, rules, control, social control, structure, regulations, 

justice, juvenile justice, detention centre, institution, residential centre, delinquency, 

delinquent, residential institution, treatment och Sweden. För att öka antalet träffar och inte 

missa olika ändelser har apostroftecken (*) använts vid sökningarna. Samtliga träffar har varit 

peer-reviewd för att öka tillförlitligheten. Träffar från dessa sökningar har även, via 

referenserna, gett vägledning till ytterligare relevant forskning. Sökningar har även gjorts i 

databasen DiVA och Libris med följande sökord; kontroll, HVB, regler, institutionsvård och 
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lagstiftning. Detta har gett träffar på böcker på Örebro universitetsbibliotek, varpå böcker 

inom samma ämne och hyllplacering kunnat hittas. De träffar som genererats från DiVA har 

gett vägledning till mer relevant forskning via referenser. 

 

Studiens teoretiska begrepp ”Psykosocial mognad”, ”Motivation” och ”Gränssättning” 

grundar sig till stor del på två artiklar som rekommenderades av handledaren. Utifrån dessa 

artiklar; Positive youth development, willful adolescents, and mentoring (Larson, 2006) och 

Reentry of Young Offenders from the Justice System: A Developmental Perspective 

(Steinberg, Chung & Little, 2004) anskaffades kompletterande litteratur via databaserna 

Google Scholar och Libris. Detta utfördes dels genom sökningar av artiklar som refererades 

till i ursprungsartiklarna och dels genom sökningar på sökorden; gränssättning, 

barnuppfostran, structure, youth, young people, adolescents, psycosocial maturity, maturity, 

intrinsic motivation och extrincic motivation. På grund av sämre tillgänglighet av vissa 

artiklar används några sekundärkällor i studien. Bryman (2011) förklarar att sekundärkällor är 

mindre tillförlitliga eftersom det finns risk för alternativa eller vilseledande tolkningar av 

originalkällan. Det är till fördel att så långt som möjligt undvika att använda sekundärkällor. I 

föreliggande studie har sekundärkällor använts då artiklarna inte funnits tillgängliga i 

databaser för Örebro universitet. 

4.3 Urval av respondenter 
Enligt Bryman (2011) är målinriktat urval en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning. 

Denna urvalsmetod går ut på att strategiskt välja ut deltagare så att urvalet är relevant utifrån 

de aktuella forskningsfrågorna. En annan kvalitativ urvalsprocess är snöbollsurval eller 

kedjeurval. Denna urvalsmetod används då det inte går att ställa upp någon given urvalsam 

vilket gör att forskaren använder sig av respondenter som forskaren initialt kommit i kontakt 

med för att komma i kontakt med ytterligare personer (Bryman, 2011). Syftet med 

föreliggande studie är att undersöka personalens och inspektörernas syn på rådande 

lagstiftning och hur den kan hindra och möjliggöra vård och behandling för ungdomarna. 

Således var det av intresse att komma i kontakt med respondenter som innehar sådan kunskap 

att de kan medverka till att besvara studiens syfte. Till föreliggande studie har en kombination 

av ovan nämnda urvalsmetoder använts. Respondenterna har valts ut efter deras förmåga att 

besvara studiens frågeställningar. Initialt kontaktades en bekant som är väl insatt i ämnet och 

genom denne har ytterligare respondenter, som ansetts lämpliga utifrån studiens syfte, 

kontaktats. För att bredda perspektivet på studien kontaktades även tillsynsmyndigheten. 

Föreliggande studie har använt ett målinriktat urval för att nå respondenter med relevant 

kunskap samt ett snöbollsurval för att komma i kontakt med tillräckligt många respondenter. 

Initialt kontaktades respondenterna via telefon och senare e-post (se bilaga 1) med ytterligare 

information om studiens syfte och intervjuernas praktiska tillvägagångssätt.  

 

Empiri till denna studie har inhämtats från sex intervjuer med totalt sju personer. Sex personer 

benämns som respondenter, fyra av dem arbetar inom HVB-hem och två av dem arbetar som 

tillsynsinspektörer på IVO, alla har avidentifierats. Inspektörerna från IVO föredrog att 

intervjuas tillsammans. Respondenterna presenteras ytterligare under ”presentation av 

respondenter” i resultat och analysdelen. En person ville bidra med sin kunskap genom att 

vara informant, vilket innebär att han i denna studie benämns vid namn, och hans redogörelse 

presenteras separat från respondenterna under rubriken ”Informantberättelse”. Han sitter på 

stor kunskap och erfarenhet om HVB-hem och träffades initialt för att bidra med kunskap om 

vilken problematik och vilka behov barn och ungdomar på HVB-hem kan ha.  
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4.4 Intervjuer 
För att inte styra eller begränsa respondenterna i sina svar utgjordes datainsamlingen av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) förklarar att en semistrukturerad intervju ger 

intervjupersonen stor frihet att besvara frågorna såsom denne finner lämpligt. Frågorna 

baseras på en på förhand konstruerad intervjuguide som täcker av de teman som intervjun ska 

beröra. Forskaren har möjlighet att hoppa över vissa frågor eller byta ordningsföljd på 

frågorna men i huvudsak ställs alla frågor i den ursprungliga ordningen. Således 

konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2 och 3) på förhand över de specifika teman som 

studien syftar till att behandla. Intervjuguiden hade övergripande teman som konstruerades 

utifrån studiens syfte, frågeställningar, samt teoretiska begrepp. Under varje tema 

konstruerades ett antal fördjupande frågor med öppna svarsalternativ. Bryman (2008) 

förklarar att det är av stor vikt att frågorna är aktivt utformade och inte av ledande karaktär. 

Respondenterna bör ha stor frihet att svara på det sätt de finner lämpligt och forskaren bör ha 

möjlighet att vara flexibel och ställa följdfrågor och förtydliganden. I en kvalitativ intervju är 

både respondenten och forskaren medskapare till samtalet (Patel  & Davidsson, 2011). Kvale 

(1997) påtalar vikten av att ge intervjun en yttre struktur. I informationsbrevet (bilaga 1) till 

intervjun fick respondenterna information om syftet med intervjun, varför intervjun spelades 

in, en uppskattad tidsram samt möjlighet att ställa frågor. Varje intervjutillfälle ägde rum på 

den plats som respondenten önskade, så att denne skulle känna sig bekväm och utan stress. De 

två respondenterna från IVO önskade att få bli intervjuade tillsammans vilket tillgodosågs. 

För att underlätta databearbetningen av intervjuerna så spelades de in på en diktafon. 

Samtycke till detta inhämtades vid telefonkontakt med respondenterna. 

4.5 Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de till skrift. Kvale (1997) menar att 

transkribering av intervjuer leder till att intervjusamtalen struktureras och underlättar för 

analys. Efter att intervjuerna transkriberats lästes samtliga intervjuer igenom och texten 

tematiserades för att underlätta analysen. Tematiseringen baserades på de teman som 

behandlades i intervjuguiden samt nya teman som dök upp under intervjuerna och ansågs 

relevanta. Enligt Bryman (2011) är ett tema mer eller mindre detsamma som en kod. Kodning 

är ofta det första steget i en kvalitativ analys. Det innebär att forskaren noterar nyckelord eller 

teman som förekommer i intervjun. Dessa teman eller nyckelord kan sedan relateras till 

relevant litteratur eller kopplas samman med andra nyckelord eller teman och bilda en kod. 

Nedan presenteras de teman som framkom under kodningen och som ligger till grund till 

studiens resultat (se tabell 1). Det första huvudtemat hör ihop med frågeställning två och 

behandlar vilka behov ungdomarna har för att nå en gynnsam psykosocial utveckling. 

Huvudtemat presenteras i underkategorier. Underkategorierna belyser komponenter i 

behandlingen som syftar till att ungdomarna ska utvecklas psykosocialt, och dessa hänger 

samman med de teoretiska begrepp som presenterats under tolkningsramen. Det andra 

huvudtemat hör ihop med frågeställning tre och fyra och behandlar hinder och möjligheter att 

bereda god vård på HVB-hem. Dessa hinder och möjligheter uppkommer i det praktiska 

behandlingsarbetet utifrån personalens och IVO:s olika tolkning av lagstiftningen. 

Underkategorierna belyser olika aspekter av tillsynen samt personalens möjligheter att bereda 

god vård. Resultatet har analyserats utifrån de teoretiska begreppen som presenterats under 

rubriken ”Tolkningsram” samt kopplats till tidigare forskning på området. 
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Tabell 1. 

Huvudtema Underkategorier 

Ungdomens behov för att 

nå en gynnsam 

psykosocial utveckling 

Individuell vård 

Delaktighet och motivation 

Gränssättning 

Verktyg  

Hinder och möjligheter för 

god vård 

Regler och kontroll 

Målgruppens betydelse 

Personalens frustration 

Konsekvenser av tillsynens 

utförande 

4.6 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens karaktär, vilket i de olika stadierna av studien 

innebär varierande svårigheter (Bryman, 2011). I intervjustadiet handlar det till exempel om 

frågornas karaktär och om intervjuns genomförande. Ledande frågor eller att selektivt söka 

information påverkar reliabiliteten negativt (Bryman, 2011). Utifrån att studien har ett 

målstyrt urval kan detta sägas påverka reliabiliteten Respondenterna har valts ut efter 

kriterierna att de anses vara insatta i ämnet och det är därmed oklart huruvida personal som är 

mindre insatt i ämnet skulle ha besvarat frågorna på liknande sätt. Även snöbollsurvalet kan 

tänkas haft en liknande effekt, då vår initiala kontakt tog studiens syfte i beaktning då denne 

föreslog ytterligare respondenter till studien. Vid analysstadiet handlar reliabiliteten om bland 

annat transkriberingen av intervjuerna och om dessa gjorts på ett konsekvent sätt med samma 

riktlinjer gällande hur svaren tolkas, utskrift av talspråk och pauser och vilka citat som 

plockats ut som mest relevanta (Kvale, 1997). Bryman (2011) hänvisar till samma fenomen, 

vilket han kallar intern reliabilitet och menar att det handlar om att forskarna är överens om 

hur de ska tolka det som ses och hörs. Extern reliabilitet innebär i vilken grad studien kan 

replikeras. En socialmiljö går inte att frysa och därmed kan denna studie inte replikeras till 

fullo. En liknande studie med tämligen liknande tillvägagångssätt kan genomföras utifrån att 

metoddelen redogörs på ett ingående sätt. Intervjuguiden bifogas för att kunna replikera 

intervjufrågorna. Givetvis finns det svårigheter i detta då en semistrukturerad intervju är 

flexibel och ger utrymme för improvisation och annan ordningsföljd av frågorna – vilket kan 

komma att påverka respondentens svar. Även intervjupersonens intervjuteknik kan komma att 

påverka samtalets gång och dynamik. Patel och Davidsson (2011) redogör för begreppet 

intervjuareffekt, vilket innebär att forskaren i sin framställning, medvetet eller omedvetet, 

påverkar respondenten avseende vilka svar denne önskar få. 

4.7 Validitet 
Bryman (2002) hävdar att begreppet validitet behöver ändra innebörd för att kunna appliceras 

på kvalitativ forskning. I grunden syftar en undersöknings validitet på huruvida det som 

forskaren sade sig mäta också var det som mättes. Kvalitativ forskning fokuserar främst på 

förståelser och upplevelser snarare än mätning, och resonemanget om validitet kan därmed 

sägas bli inaktuellt. Bryman (2002, s. 258-259) föreslår alternativa kriterier för att bedöma 
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och värdera kvalitativ forskning och hänvisar till Lincoln och Guba (1985) och Guba och 

Lincoln (1994), som redogör för de alternativa begreppen trovärdighet (thrustworthy) och 

äkthet (authenticity). Trovärdighet behandlar; tillförlitlighet (credibility), överförbarhet 

(transferability), pålitlighet (dependability) och objektivitet (confirmability). Tillförlitlighet 

redogör för möjligheten att det finns flera sätt beskriva verkligheten och behandlar därför 

vikten av respondentvalidering. Detta innebär att respondenterna får ta del av forskarens 

resultat, muntlig eller skriftligt, och bekräfta eller rätta till forskarens resultat avseende sina 

erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2002). I föreliggande studie är tidsbristen en 

implikation som innebär att respondentvalidering är svår att genomföra innan uppsatsen 

presenteras. Detta kan innebära att respondenternas svar missuppfattats eller misstolkats vilket 

i så fall påverkar studiens tillförlitlighet. Överförbarhet innebär att forskare inom kvalitativa 

studier bör sträva efter att nå ”thick descriptions” vilket går ut på att forskaren når en djup och 

fyllig förståelse för individen inom dennes kontext, detta ska sedan hjälpa andra att avgöra 

huruvida den aktuella studiens resultat kan överföras på en annan population (Bryman 2002). 

”Thick descriptions” har eftersträvats genom aktiv utformning av intervjuguider och ett 

medvetet förhållningssätt under själva intervjun. Pålitlighet motsvarar reliabiliteten i 

kvantitativ forskning och går ut på att forskaren ska anta ett kritiskt perspektiv då denne 

bedömer en studie. Studiens tillvägagångssätt ska vara fullständigt redogjort för och finnas 

tillgängligt (Bryman, 2002), vilket är syftet med denna studies metod del. Objektivitet innebär 

att det på ett uppenbart sätt ska framgå att forskaren inte låtit sina värderingar och eller 

teoretiska orienteringar påverka forskningsresultatet. Äkthet innefattar etiska aspekter och 

implikationer av forskningen. En aktuell fråga kan vara huruvida undersökningen presenterar 

en rättvis bild av populationens åsikter och uppfattningar (Bryman, 2002). I föreliggande 

studie har syftet varit att samtliga perspektiv ska finnas med i studiens resultat. Vi har, i 

egenskap av studiens författare, försökt att vara objektiva i vårt inhämtande av kunskap även 

om vi är medvetna om att fullständig objektivitet är omöjlig utifrån vår subjektiva förståelse 

av verkligheten. 

4.8 Generaliseringsanspråk 
Generaliserbarhet behandlar huruvida en studies resultat går att generalisera till andra 

populationer. Bryman (2011) hävdar att det är svårt att generalisera kvalitativa 

forskningsresultat då de personer som intervjuas inte är representativa för en större 

population. Föreliggande studie är av kvalitativ karaktär och har ett litet antal respondenter. 

Utifrån Brymans (2011) resonemang skulle studiens generaliserbarhet vara låg. Studien har 

genom semistrukturerade intervjuer undersökt HVB-hemspersonals och tillsynsinspektörers 

specifika upplevelser utifrån deras kontext. Det är svårt att definitivt avgöra huruvida annan 

personal och andra tillsynsinspektörer har liknande upplevelser. I kvalitativ forskning är syftet 

att skapa en djupare förståelse snarare än att kunna kvantifiera och generalisera. Det kan 

därför diskuteras om generaliserbarhet är relevant i kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 

2009). Flyvbjerg (2006) behandlar generaliseringsanspråk för kvalitativa studier och hävdar 

att konkret kontextberoende kunskap är viktigare än allmängiltig kontextoberoende kunskap. 

Mänsklig interaktion äger rum i specifika kontexter och det är därför viktigare att producera 

kontextberoende kunskap än universell förutsägande teori. Den kunskap som föreliggande 

studie bidrar med är kontextberoende men skulle trots detta kunna generaliseras till andra 

HVB-hem som har liknande arbetsmetoder, personalsammansättning, utgår ifrån samma 

lagstiftning och tillsynas av IVO. Det kan tänkas att många HVB-hem upplever liknande 

problem och svårigheter i lagtolkningen, tillsynens utförande och samarbetet med IVO, då 

tillsynen genomförs utifrån samma riktlinjer.  
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4.9 Etiska överväganden  
I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav tagits i beaktning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  Syftet var 

att respondenterna skulle känna sig trygga och säkra på att deras uppgifter behandlades på ett 

korrekt och ansvarsfullt sätt. De skulle känna att de togs på fullaste allvar och att deras 

uppgifter var viktiga för studien. Informationskravet innebär att respondenterna informeras 

om studiens syfte, deras uppgift i studien, vilka villkor som gäller för deras deltagande samt 

att deras deltagande är frivilligt genom hela studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 

informerades om i det informationsbrev som samtliga respondenter fick via e-post efter den 

initiala kontakten. Samtyckeskravet innebär att respondenterna samtycker till att delta i 

studien samt att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke, helt eller delvis 

(Vetenskapsrådet, 2002). Även detta framgick i informationsbrevet. Respondenterna hade 

möjlighet att själva bestämma vad som skulle användas i resultatet och därmed berätta saker 

som de ville ha ”off the record”, sådant presenteras inte i studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenterna förblir anonyma genom hela studien och att uppgifterna de lämnat 

hanteras på ett korrekt sätt och inte hamnar i orätta händer (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

hänvisning till detta krav har respondenterna avidentifierats och vid behov har svaren 

omformulerats så att respondenterna eller HVB-hemmens identitet inte ska röjas. Till exempel 

har kollegor eller HVB-hem inte nämnts vid namn och respondenterna har numrerats 

slumpmässigt. Transkribering och arbetet med resultatet har enbart genomförts av studiens 

författare, varvid obehöriga inte kunnat ta del av detta. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter respondenterna lämnar endast kommer att användas till denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I planeringsfasen av studien övervägdes vilka etiska konsekvenser som kunde medfölja för 

respondenternas del. Vid intervjutillfället var det av vikt att intervjun genomfördes i en miljö 

där respondenterna kände sig trygga och samtalet kunde fortgå ostört. Kvale (1997) menar att 

följderna av intervjun i form av samspelet mellan respondenten och forskaren bör beaktas 

avseende till exempel stress och förändrad självuppfattning hos respondenten. Det är 

betydelsefullt att nämna att flesta respondenter i föreliggande studie kommer från det HVB-

hem som benämns som Verksamhet A, vilket kan ha påverkat resultatet. Exempelvis kan 

personalen inom Verksamhet A dela liknande uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad. 

De kan ha diskuterat olika frågor och svårigheter i arbetet med varandra och därmed svarat på 

frågorna på linkande sätt än om respondenterna kommit från olika HVB-hem. Slutligen är det 

av vikt att nämna att en av oss känner två av respondenterna sedan tidigare, och detta kan ha 

påverkat resultatet och samspelet i intervjuerna.  
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5. Resultat och analys 

Resultat- och analysavsnittet inleds med en kort presentation av verksamheterna, 

respondenterna och vår informant. Respondenterna är avidentifierade och deras professionella 

uppdrag presenteras kort i en tabell. Vår informant presenteras under rubriken 

”Informantberättelse”, där han beskriver ungdomars problematik och behov på HVB-hem. 

Därefter redovisas de resultat som syftar till att besvara frågeställning två till fyra i studien. 

Resultatet har samlats in i fem olika intervjuer med totalt sex respondenter, och därefter 

bearbetats. Det presenteras utifrån två teman: ”ungdomens behov av vård för gynnsam 

psykosocial utveckling” samt ”hinder och möjligheter för god vård”. Varje tema har 

underrubriker och dessa inleds med resultatredovisning utifrån intervjuer och avslutas med en 

analys utifrån de teoretiska begreppen ”Psykosocial utveckling”, ”Motivation” och 

”Gränssättning”. 

5.1 Presentation av verksamheter 
Resultatet är inhämtat från yrkesaktiva inom två HVB-hem samt myndigheten IVO. I 

rapporten avidentifieras HVB-verksamheterna till att kallas Verksamhet A respektive 

Verksamhet B. 

 

Verksamhet A driver sedan 12 år tillbaka ett HVB-hem för pojkar med neuropsykiatriska 

diagnoser och/eller social problematik, i en mindre kommun i Sverige. De har två enheter, den 

ena riktar sig till pojkar i åldern 12-16 år med beteendeproblem, utan etablerat missbruk. Den 

andra enheten riktar sig till pojkar upp till 20-års ålder, som kan ha etablerat missbruk av 

alkohol och/eller narkotika i kombination med beteendeproblem. De har totalt 15 platser samt 

två utslussningslägenheter och beräknar behandlingstiden till ca ett år.  

Verksamhet B driver sedan 15 år tillbaka ett HVB-hem för pojkar med beteenderelaterade 

sociala problem, i en mindre kommun i Sverige. De har totalt fem platser samt två 

utslussningslägenheter och riktar sig till pojkar mellan 15-21 år.  
 

5.1.1 Presentation av respondenter 

Samtliga sex respondenter arbetar inom eller är i kontakt med HVB-hemmens verksamheter. 

Här följer en kort presentation av respektive respondent och dennes uppdrag 

Tabell 2. 

Respondent Titel Huvudsaklig 

Arbetsuppgift 

Arbetsplats 

Behandlingsassistent 

1, verksamhet A 

Behandlingsassistent/ 

Kvalitetssamordnare 

Arbetar i daglig kontakt 

med ungdomarna/ 

Ansvarar för rapporter 

såsom, incidentrapporter, 

Inskrivningsrapporter osv. 

Verksamhet A 

Behandlingsassistent 

2, verksamhet A 

Behandlingsassistent, 

(Aktiv i socialnämnden 

Arbetar i daglig kontakt 

med ungdomarna. 

Verksamhet A 
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i mindre kommun) 

Inspektör 1, IVO Tillsynsinspektör Utövar tillsyn av 

verksamhet som berör 

barn och unga, bland annat 

HVB-hem, inom sju olika 

län. 

IVO – 

Inspektionen 

för vård och 

omsorg 

Inspektör 2, IVO Tillsynsinspektör Utövar tillsyn av 

verksamhet som berör 

barn och unga, bland annat 

HVB-hem, inom sju olika 

län. 

IVO – 

Inspektionen 

för vård och 

omsorg 

Föreståndare, 

verksamhet A 

Föreståndare/ 

Verksamhetschef 

Huvudansvaret för 

Verksamhet A, kontakt 

med ungdomar, personal, 

IVO, socialtjänst m.m. 

Verksamhet A 

Föreståndare, 

verksamhet B 

Föreståndare/ 

Verksamhetschef 

Huvudansvaret för 

Verksamhet B, kontakt 

med ungdomar, personal, 

IVO, socialtjänst m.m. 

Verksamhet B 

 

5.1.2 Informantberättelse 

Som komplement till respondenterna har vi även träffat Gunnar Ahlin. Genom ett tips från en 

yrkesverksam på ett HVB-hem kontaktades Ahlin. Han har arbetat med barn och unga i över 

20 år inom såväl, kommunal, landsting och statlig verksamhet, främst inom institutionsvård. 

Ahlin är aktiv i frågan gällande barns rätt till god vård och skydd. Han har bidragit med 

kunskap om vilken problematik och vilka behov barn och ungdomar på HVB-hem har. 

 

Ahlin förklarar att på behandlingshem ska det förekomma behandling på så sätt att 

ungdomarna ska komma till rätta med sitt beteendeproblem. Behandlingen ska syfta till hjälp 

till självhjälp vilket förutsätter personal med rätt utbildning på rätt plats. Det är viktigt att 

underlätta tillvaron för ungdomarna och utforma dagarna på en institution utifrån deras 

enskilda problematik. De behöver träna upp färdigheter stegvis och mötas med beröm och 

uppmuntran. Det är betydelsefullt att undvika ett primitivt belöningssystem och ett primitivt 

bestraffningssystem i arbetet med att motivera ungdomarna. Det kan i förlängningen innebära 

att bestraffningssystemet skapar rädslor snarare än motiverar ungdomarna. Ungdomar på 

HVB-hem behöver ständigt motiveras och Ahlin poängterar att ungdomarna sällan saknar 

motivation men att den behöver styras i rätt riktning. Att ta ungdomarna på allvar och se dem 

som viktiga och betydelsefulla människor är ett sätt att motivera dem. Det skapas även 

motivation hos ungdomarna då de ser att de kan hantera svårigheter som tidigare gav upphov 

till frustration och missförstånd. På institution kan vissa allmänna beteende uppmuntras då det 

innebär att man slipper småkonflikter och det skapas en god stämning i verksamheten så att 

personalen kan ägna sig åt väsentligheter. Ahlin menar till exempel att den enskilde inte störs 

av att denne uppmuntras att gå upp på morgonen, så att skola och behandling kan ta vid. Det 

är av vikt att skapa ett klimat där det blir vi och vi, inte vi och dom. Det är viktigt att klienten 



 

20 
 

vet vad som görs, hur något görs och varför något görs och att denne är delaktig i 

programmet. Vidare är det av stor vikt att målgruppen inte utsätter ungdomen för risker, en 

alltför bred målgrupp riskerar att skada ungdomen mer än vad den gör nytta. Ahlin menar att 

skydd och begränsningar av ungdomarna ska bedömas individuellt, men problematiserar det 

hela och förklarar att grupptryck försvårar en individuell begränsning. Om en mobiltelefon 

kommer in på en institution, så har helt plötsligt alla en. Det innebär att ett destruktivt 

beteende kan upprätthållas. Han förklarar att i teorin finns möjlighet att begränsa den enskilde 

ungdomen men i praktiken krävs en allmän begränsning för att ungdomarna inte ska förse 

varandra med till exempel mobiltelefoner, droger, cigaretter och tillgång till Internet.  

5.2 Ungdomens behov för att nå en gynnsam 
psykosocial utveckling 

Utifrån intervjuerna framträdde olika komponenter i behandlingen som syftade till att 

ungdomarna skulle nå en gynnsam psykosocial utveckling. De komponenter som ungdomarna 

är i behov av för att utvecklas psykosocialt presenteras i fyra underrubriker; individuell vård, 

delaktighet och motivation, gränssättning samt verktyg. Under dessa rubriker behandlas även 

personalens och IVO:s syn på lagstiftningen och hur vården bör bedrivas. 

 

5.2.1 Individuell vård 

Nästan alla ungdomar på de aktuella HVB-hemmen placeras utifrån någon typ av egen 

problematik, i enlighet med 3 § LVU. Det är sällan någon placeras på grund av enbart miljön, 

så som avses i 2 § LVU. De har således placerats därför att de är i behov av vård och 

behandling för att förändra sitt problematiska beteende. Alla ungdomar är individer med sin 

egen problematik och sin egen bakgrund. De ska kunna komma till HVB-hemmen och känna 

sig som värdefulla människor och få individuell behandling. 

 
De ska inte bli sammanklumpade till ett, jag jobbar med problembarn ungefär. Alla ska få den 

individuella vård de behöver (Behandlingsassistent 2, Verksamhet A). 

 
God vård är individuell, att alla måste känna sig utvalda och behandlas med respekt, det är inget 

fängelse utan vi erbjuder något (Föreståndare, Verksamhet B). 
 

Utifrån personalens berättelser tycks det vara svårt att specificera ungdomarnas behov av vård 

till något allmängiltigt som täcker in alla ungdomar på HVB-hem. Ungdomarnas behov består 

snarare i att de ska få individuell vård och att de ska bli behandlade som individer. Ungdomen 

ska känna sig utvald − att denne är där för att få hjälp med sin egen problematik − inte för att 

han eller hon passar in i en homogen grupp av “problembarn”. Många ungdomar på de 

aktuella HVB-hemmen har någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de 

behöver hjälp att utvecklas psykosocialt utifrån sina förutsättningar. Personalen måste se och 

försöka förstå ungdomen i sin aktuella situation och frustration. Grandelius (2006) beskriver 

att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver möjlighet till en individuell 

bedömning av sina förutsättningar för att de ska klara av sin tillvaro, förändras och utvecklas. 

Vuxna behöver ifrågasätta vad som är ett bråkigt barn och försöka se ett barn för vad denne 

vill och försöker vara − inte utifrån stereotypiska roller. En personal på ett HVB-hem 

uttrycker att det ibland är problematiskt att ungdomar kategoriseras efter en diagnos och att 

inställningen ofta är att en diagnos löser allt. En diagnos kan vara ett hjälpmedel men det är 

viktigt att ha i åtanke att det fortfarande är en person bakom diagnosen, alla som har ADHD 



 

21 
 

är inte lika. Utifrån detta kan det vara försvårande att behandla ungdomarna individuellt om 

en diagnos bidrar till att individen anses ha samma behov som gruppen denne är klassificerad 

inom. Oavsett diagnos så finns det en individ bakom beteendet med enskilda förutsättningar 

och utvecklingspotential. Det är av vikt att ungdomen bedöms individuellt och att 

ungdomarna inte buntas ihop i kategorier utan ses som individer i sin kontext. 

 

5.2.2 Delaktighet och motivation 

Socialnämnden ansvarar för att den som behöver vårdas eller bo i ett hem för vård eller 

boende (HVB-hem) får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, 

där den unge får en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 

utveckling (6 kap. SoL; 5 kap. SoL.). Framförallt påtalas vikten av att vården och 

behandlingen ska utformas tillsammans med den det berör och i samförstånd med den unges 

vårdnadshavare (3 kap. 5 § SoL.). Såväl personal på HVB-hemmen som inspektörerna på 

IVO påtalar vikten av att ungdomen ska vara delaktig i behandlingen.  

 
Det viktiga är att de är med på varför de är placerade, vad de ska jobba med och att de vet sina 

problem /.../ När de får ett syfte, en känsla av sammanhang. De behöver det, för att veta att det är 

därför jag är här, det är det här jag behöver jobba med för att komma vidare härifrån /.../ när 

klienten också är med på det, när man når dit tillsammans, de måste vara med på tåget 

(Behandlingsassistent 1, Verksamhet A).  
 
De ska bli respektfullt bemötta, de ska vara delaktiga, och föräldrar och anhöriga ska också ha den 

här delaktigheten/.../Man måste få dem med. Det är det här med delaktighet, man måste få med 

ungdomarna annars blir de inget resultat. De ska finnas ett flöde ut och när man är på väg därifrån 

så ska det finnas någonting som tar vid (Inspektör 1, IVO; Inspektör 2, IVO). 
 

Personalen beskriver att behandlingen för ungdomarna bland annat består av att de är 

delaktiga i sin planering och känner ett sammanhang i sin situation. Ungdomarna ska, 

tillsammans med personalen, sträva mot ett gemensamt mål. De bör vara insatta i varför de är 

placerade och vad de ska arbeta med hos sig själva för att utvecklas positivt. Larson (2006) 

förklarar att alla individer ska få möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och utifrån sina 

egna förutsättningar. För att utvecklas positivt behöver ungdomar uppleva delaktighet och 

successivt utveckla en större förmåga till att påverka sin delaktighet. Pålitliga vuxna behövs 

för att motivera och lära ungdomarna att åstadkomma förändringar. Personal beskriver att 

många av ungdomarna på HVB-hemmen har saknat tydlighet från vuxna och behöver 

trygghet och stabilitet runt omkring sig. På ett HVB-hem kan det därmed finnas försvårande 

omständigheter avseende ungdomarnas förmåga att vara delaktiga i vården. Det kan sägas 

motsägelsefullt att ungdomarna ska känna sig delaktiga, respektfullt bemötta och få 

individuell vård i ett sammanhang som tillkommit därför att ungdomarna agerat på ett 

gränslöst sätt. Personalen påpekar att ungdomarna sällan vill begränsas eller följa regler i 

placeringens initiala fas. De är vana vid en ostrukturerad tillvaro och kommer många gånger 

från familjer där de haft utrymme till alltför stort ansvar och delaktighet. Personalen berättar 

att pojkarna ofta är duktiga på att tvätta, städa och ta ansvar för det praktiska. Det kan tänkas 

att de är vana vid att sköta sig själva utan begränsningar och utan stöd av vuxna och att det är 

det som föranlett placeringen. Att då få utrymme att bibehålla den graden av delaktighet och 

självständighet på HVB-hemmet innebär att ingen förändring sker i tillvaron. Det är samtidigt 

viktigt att komma ihåg att minskad delaktighet inte är detsamma som ingen delaktighet. 

Larson (2006) menar att vuxna behöver stödja motivation och ge struktur och stöd som är 

anpassad till den enskilda ungdomens förutsättningar för att bidra till att ungdomen utvecklas 

positivt. Ungdomarna har rätt att vara delaktiga i vården (5 kap. § 1 SoL) samtidigt 
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som personal behöver stötta och styra dem i rätt riktning för att nå en gynnsam fysisk och 

social utveckling. Deras placering har ofta föranletts av en icke gynnsam fysisk och social 

utveckling, varvid det är viktigt att en förändring sker under tiden på HVB-hemmet.  

Ungdomarnas motivation en viktig del för att få ungdomarna delaktiga i vården och därmed 

nå goda resultat.  

Jag vill att de ska känna någon form av motivation och att de har en insikt att de själva har en del i 

det hela /…/ Det är de som måste lära sig livet /.../ vi kunde det tidigare men nu får vi inte villkora 

hemresor. Vi får inte villkora hur ungdomarna kan förtjäna en hemresa. Jag vet, från min 

erfarenhet att det fungerat. Vi har numera mindfullness, drogprevention som är 

mindfullnessbaserat. Det handlar om att lära sig hantera suget.  Jag jobbar helt enkelt med att 

utbilda människan själv i att hantera alla möjliga svårigheter (Föreståndare, Verksamhet B). 

De här barnen har inte bara skolkat från skolan de har skolkat från livet. De har aldrig fått göra 

någonting, de har aldrig upplevt någonting (Behandlingsassistent 2, Verksamhet A). 

Personalen förklarar att motivationen är en viktig del av vården men att den inrymmer många 

svårigheter. Såsom Ahlin påpekar, nämner även personalen, att ungdomarna sällan saknar 

motivation men att den behöver styras för att driva ungdomarna till rätt riktning. Ryan och 

Deci (2000) förklarar att själva begreppet motivation innebär att bli påverkad i riktning att 

göra något. Larson (2006) betonar att vuxna behöver stödja och aktivera ungdomar till att 

styra och motivera sig själva och att individer blir som mest motiverade då utmaningen består 

av något som de gör för sig själva och upplever delaktighet i. Personal på HVB-hemmen 

beskriver att det ofta är försvårande att ungdomarna inte har några intressen och något de 

brinner för. Det är personalens uppgift att möjliggöra att de får testa olika saker för att hitta 

intressen och en inre drivkraft. Motivationen handlar således om att ungdomarna ska göra 

något som de ser som viktigt. Tidigare kunde personalen villkora hemresor, ta drogtester och 

ha förmånskontrakt i syfte att motivera ungdomarna. Det var då inte själva handlingen eller 

beteendet som var drivkraften utan snarare dess konsekvens. Detta kan tolkas som en form av 

yttre motivation, vilken enligt Ryan och Deci (2000) anses vara mindre stark och bestående i 

förhållande till inre motivation. IVO benämner bland annat förmånskontrakt och villkorade 

hemresor som bestraffning eller allmänna begränsningar vilket är förbjudet. Detta har gjort att 

personalen fått hitta alternativa vägar att motivera ungdomarna. Några jobbar med 

mindfullness vilket ska syfta till att utbilda människan att själv att hantera sina svårigheter. 

Detta innebär att ungdomarna får utveckla en inre drivkraft att hantera svårigheter, vilket kan 

tänkas vara till större hjälp då de lämnar HVB-hemmet eftersom den inre motivationen utifrån 

Ryan och Deci (2000) inte kräver extern reglering. Ungdomarna på HVB-hemmen har ofta ett 

normbrytande beteende som innebär att de testar gränser. De behöver därför vägledas och 

styras av vuxna för att hitta ett beteende som fungerar i livet. På en institution är det 

personalen som får agera substitut för många av de vuxna relationer ungdomarna hade utanför 

institutionen (Inderbitzin, 2006). Personalen har därmed ett tillfälligt ansvar att lära 

ungdomarna för livet då föräldrarna och andra vuxna inte har förmågan eller finns 

tillgängliga. Larson (2006) menar att ett dilemma med ungdomarnas delaktighet är att för lite 

delaktighet och för mycket styrning av vuxna kan leda till förlust av ungdomars upplevelser 

av delaktighet. Vidare kan alltför mycket delaktighet för ungdomen och för lite styrning av 

ungdomen innebära att ungdomen inte utmanas i att växa och utvecklas och dennes beteende 

får fortgå. Utifrån ovanstående resonemang kan det tolkas som att ungdomarna initialt 

behöver yttre motivation i form av begränsningar och mutor, såsom förmånskontrakt för att 

lära sig vilket beteende som genererar goda konsekvenser. Denna yttre motivation kan sedan 
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utifrån Ryans och Decis (2000) resonemang, internaliseras i ungdomarna och utgöra del av 

deras inre motivation. Personalens utmaning blir således att hitta en balansgång mellan att ge 

stöd och struktur till ungdomen samtidigt som denne måste få möjlighet att växa och 

utvecklas på egen hand.  

5.2.3 Gränssättning 

En viktig aspekt av ungdomarnas behandling är gränssättning. “Att inte sätta vissa gränser är 

att förbise en väsentlig aspekt av barnens liv och förutsättningar för deras växande. Det är 

som att ge dem ett livsrum utan väggar − det blir svårmöblerat” (Grandelius, 2006, s. 29). 

Många av ungdomarna har ett gränslöst beteende som innebär svårigheter i deras dagliga liv. 

Det kan handla om att de inte kan värna om sig själva och utsätter sig för olika faror såsom 

droganvändande, självskadebeteenden, nätprostitution och missbruk. Personal beskriver att 

ungdomarna behöver skyddas från mycket, framförallt från sig själva men också från farliga 

situationer och olämpliga föräldrar. Många av ungdomarna har saknat struktur och föräldrar 

som satt upp regler. De behöver kloka vuxna omkring sig som kan erbjuda struktur och regler 

och som talar om vad som är rätt och fel för att på så sätt utvecklas och stärkas i sig själva.  

 
Det är ofta ungdomar med normbrytande beteende, med en diagnos som är i behov av 

gränssättning för att föräldrarna inte klarar av att gränssätta dem. I och med sina funktionshinder 

kan de inte skydda sig själva om man säger så, de är värnlösa och behöver någon som gränssätter 

dem (Behandlingsassistent 1, Verksamhet A). 

Det är viktigt att hitta en nivå i självständigheten och delaktighet. Man måste ju ha alltihop det här, 

men samtidigt måste de ju finnas kontroll /.../ men en svårighet är att man tappar delaktighet och 

frihet på bekostnad av för mycket kontroll (Inspektör 1, IVO; Inspektör 2, IVO). 
 
Vi har någon slags rädsla i samhället att sätta ner foten, det här med integritet. De behöver att man 

sätter ner foten, så här gör vi är du med på det? /.../ De måste få till sig mer kunskaper och insikter 

och behöver någon som kan handleda dem för livet och även sätta upp gränser som föräldrarna 

inte kunnat (Föreståndare, Verksamhet B). 

Ungdomarna behöver vägledas av vuxna som hjälper dem att hitta verktyg för att hantera sig 

själva och rustas inför svårigheter utanför institutionen. Personal beskriver att gränssättning i 

form av regler och tydlig struktur i kombination med individuellt bemötande är de viktigaste 

aspekterna av ungdomarnas behov. Regler bidrar till ökad struktur i tillvaron bör vara ett 

inslag för att skapa kontinuitet, förutsägbarhet och öka förståelsen för sociala koder och 

uppföranderegler. Ungdomens vistelse på HVB-hemmet bör vara så kort som möjligt och 

bistå med en bestående förändring. Det är ungdomarnas nuvarande beteende som bidragit till 

placeringen, som behöver förändras. Grandelius (2006) menar att ungdomar behöver starka 

vuxna som orkar begränsa dem och sätta gränser för orealistiska upptåg. Inderbitzin (2006) 

förklarar att det är personalen på en institution som utgör det huvudsakliga inflytandet från 

vuxna och därmed avgör normer samt vilken atmosfär som ska råda på institutionen. 

Personalen på HVB-hem spelar därmed en avgörande roll i arbetet att gränssätta och 

återsocialisera ungdomarna till samhället. De placerade ungdomarna är i behov av 

gränssättning men i vilken grad tycks det råda delade meningar om. IVO menar att regler och 

gränssättning är viktigt men att detta i får tas i uttryck i allmänna begränsningar eller 

inskränka på ungdomens rätt till delaktighet och självständighet. Personalen menar att det är 

viktigt att våga sätta ner foten för att handleda ungdomarna i vad som är rätt och fel, och detta 

kan inte enbart göras med belöning. Personalen behöver uppträda tryggt och tydligt så att 

ungdomarna får tydlig struktur och förutsägbarhet. Steinberg et al. (2004) menar att en 

förutsägbar tillvaro är av vikt då ungdomen ska utvecklas psykosocialt. Om vuxna inte kan 



 

24 
 

gränssätta ungdomarna kan vuxnas uppträdande bli förvirrat och tillbakadraget vilket leder till 

att ungdomarna inte får den stabilitet de behöver (Grandelius, 2006). Personalens och IVO:s 

olika syn på hur behandlingen bör bedrivas kan leda till att ungdomarnas behov av 

gränssättning får ge vika för deras rätt till delaktighet och självbestämmande. Detta kan tänkas 

försvåra en gynnsam psykosocial utveckling hos ungdomarna.  

5.2.4 Verktyg  

Personal och inspektörer på IVO påtalar vikten av att det beteende som föranlett ungdomens 

placering förändras och att förändringen är av varaktig karaktär. Detta kräver att ungdomarna 

utvecklar verktyg att hantera sig själva och att dessa verktyg är användbara även utanför 

HVB-hemmet. Personalen förklarar att dessa verktyg består av att ungdomarna ska utveckla 

egna färdigheter samt att de behöver vuxna som kan stötta dem och styra dem i rätt riktning.  

 
De behöver nya verktyg själva för att hantera allt som de upplever /…/ De behöver vuxna som står 

stadigt och som visar dem värme och att de är värdefulla men samtidigt på ett fint sätt visar att nu 

blev det fel/.../Vi vill se till att de vet vad som krävs /.../ Det handlar inte om att jag ska känna 

någon makt att styra deras liv, utan det handlar om att pojkarna inte har något självförtroende eller 

kompetenskänsla och att de ska börja känna självförtroende och kompetenskänsla, genom att de 

känner, ok, de sätter upp regler för mig och de bryr sig om mig (Föreståndare, Verksamhet B). 

De här pojkarna nästan skriker efter tydliga ramar. De vill ha regler och ramar, inte direkt kanske, 

när de kommer så tycker de inte det, med det brukar gå ett tag. Så bara tycker de, ”att det är ju 

skönt att det är så uppstyrt” /.../ Vi måste uppmuntra på ett positivt sätt att göra rätt /.../ men utan 

orimliga krav, för det blir aldrig bra. Vi vuxna måste vara verktygen (Behandlingsassistent 2, 

Verksamhet A).  

Ungdomarna behöver stöttning och hjälp att utveckla verktyg som hjälper dem hantera sin 

situation. För detta behöver de stöttande vuxna och ett sammanhang som bidrar till sådan 

utveckling. Under en placering på ett HVB-hem ställer detta stora krav på personalen. 

Inderbitzin (2006) menar att personal på institutioner får anamma många olika roller i 

ungdomarnas liv, de får bland annat utgöra tillfälliga föräldraroller. Utifrån tidigare forskning 

om föräldraegenskaper (Ahonen & Degner, 2012; Inderbitzin, 2008) bör personalen anta vad 

som kallas en auktoritativ föräldrastil, det vill säga, att personalen ställer höga krav på 

ungdomarna i kombination med att de har hög lyhördhet för ungdomarnas individuella 

förutsättningar. I vissa fall kan höga krav och hög lyhördhet tänkas innebära hårdare krav och 

regler för den enskilda ungdomen, i andra fall, mindre krav och regler för den enskilda 

ungdomen. En problematik kring detta är att IVO tillsynar verksamheterna utifrån allmänna 

riktlinjer, där tillsynen, baserad på lag och föreskrift, är densamma oavsett målgrupp och 

problematik. Detta kan innebära att personalen inte har möjlighet att visa hög lyhördhet när 

vissa ungdomar “skriker” efter ramar och regler och vissa inte. De ungdomar som behöver 

verktyg i form av ramar och regler får inte sina behov tillgodosedda, eftersom att andra inte 

behöver det. IVO påtalar vikten av en konsekvent målgrupp där alla ungdomar har liknande 

problematik. Att uppnå en konsekvent målgrupp inrymmer dock svårigheter då det förutsätter 

fullständig kännedom om ungdomens problematik, hos socialnämnden som placerar och hos 

HVB-hemmet som tar emot ungdomen. 

 

Ungdomarna behöver utveckla verktyg och färdigheter som kan hjälpa dem att klara av 

övergången till vuxenlivet på ett framgångsrikt sätt. Utvecklandet av dessa färdigheter innebär 

bland annat att utveckla psykosocial mognad vilket är avhängigt den kontext som ungdomen 

befinner sig i (Steinberg et al., 2004). För de aktuella ungdomarna utgör HVB-hemmet, dess 

personal och övriga ungdomar den kontexten. Många av ungdomarna på HVB-hem kommer 

från sammanhang där de har fått agera gränslöst och de saknar kompetenser att hantera 
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vardagliga situationer. Moraluppfattningen hos stökiga barn grundar sig ofta på en rädsla för 

straff och den vuxnes ilska (Grandelius, 2006). Straff och makt inte ett inslag som påskyndar 

en psykosocial utveckling (Steinberg et al., 2004). Bestraffning och makt är således inslag 

som inte bör förekomma på HVB-hem, vilket samtliga respondenter påtalar. Grandelius 

(2006) förklarar att det är viktigt att vuxna visar förmågan att kunna härbärgera och överleva, 

och visar att straff och ilska inte behöver utgöra relationen mellan barn och vuxna i 

ansträngande situationer. En behandlingspersonal påtalar att det är betydelsefullt att stå kvar 

efter en konflikt med en ungdom för att visa att man står ut och kan samtala om vad som gick 

fel utan att skrika och försöka straffa ungdomen. Det handlar om att ungdomarna ska känna 

att personalen bryr sig och ungdomarna ska vägledas i alternativa riktningar för att hantera sig 

själva och olika situationer.  

5.3 Hinder och möjligheter för god vård   

Av intervjuerna framgår att personalen, utifrån IVO:s tillsyn, ser både hinder och möjligheter 

i sitt arbete att bereda god vård för ungdomarna. Under denna rubrik ges en redogörelse för 

personalens hinder och möjligheter avseende att bereda ungdomarna den vård de behöver. 

Även här berörs personalens och IVO:s olika syn på hur behandlingen ska bedrivas och vilka 

konsekvenser detta innebär för behandlingsarbetet. Det första temat behandlar regler och 

kontroll, det andra behandlar målgruppens betydelse, det tredje behandlar personalens 

frustration och det sista behandlar konsekvenser av tillsynens utförande.  

5.3.1 Regler och kontroll 

För att driva en verksamhet som huserar många ungdomar med uttalad problematik krävs 

regler och struktur. Respondenter jämför det hela med en vanlig familj och menar att det även 

där finns regler. En del respondenter beskriver att de idag har mindre befogenheter att sätta 

upp regler på HVB-hem än vad de har i en familj. I en familj har föräldrarna möjlighet att 

neka ett barn något då de betett sig illa. Den befogenheten finns inte på HVB-hem idag då 

IVO benämner det som bestraffning, ett inslag som inte får förekomma.   

 
Vi har kort tid på oss med ungdomen /.../ vi vill försöka åstadkomma en förändring, att de får till 

sig någonting. Vi måste kunna erbjuda och visa att det går att spara in och förtjäna saker. Det är 

centralt, som i en vanlig familj men med större resurser vad gäller personal och så vidare 

(Föreståndare, Verksamhet B). 
 
Det måste ju vara mer regler, har du en familj med fem ungar så har du ju mer regler än om du har 

en unge.  Man måste ha det uppstyrt, självklart /.../ samtidigt som det är jättesvårt att leva såhär, vi 

måste behålla den insikten, ungdomarna känner sig kanske inte riktigt trygga, de känner ju inte 

dem som är här, de kommer och går dem också (Inspektör 1, IVO; Inspektör 2, IVO). 
 
Vi har färre befogenheter att begränsa ungdomarna än vad föräldrarna har hemma. Och de placeras 

hos oss för att vi ska begränsa dem för att föräldrarna inte klarar av det och så får vi göra mindre 

än vad föräldrarna får göra, det är intressant. Föräldrarna har ju mer mandat. Vi får jättegärna ha 

regler enligt IVO men inga konsekvenser och varför ska man då ha regler?” (Föreståndare, 

verksamhet A) 
 

Den lagstiftning och de riktlinjer som styr HVB-hemmens verksamhet påverkar personalens 

möjligheter att medverka till en förändring hos ungdomarna. Ungdomarna placeras på HVB-

hem för att förändra sitt beteende och regler och struktur utgör en viktig del av behandlingen. 

Personalen på HVB-hemmet är för en tid ställföreträdande föräldrar med uppgift att under en 

begränsad tid åstadkomma en bestående förändring hos ungdomarna. För att åstadkomma 
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detta behöver personalen mandat att utföra sitt uppdrag. Personalen besitter större resurser i 

form av mer specifik kompetens och en uttalad behandlingsmetod. Utifrån HVB-hemmens 

utformning − med varierande personal och ungdomar i behov av extra stöd − behövs, i kanske 

ännu högre grad än i en familj, ett starkt inslag av regler och struktur. Grandelius (2006) 

förklarar att mänskligt växande är avhängigt att gränser sätt för det oacceptabla. Idag 

beskriver personalen på HVB-hem att de inte har mandat att sätta upp regler och gränssätta 

ungdomarna. En tillvaro utan inslag av regler och struktur är en oförutsägbar tillvaro. 

Ungdomarna vet inte vad som förväntas av dem och de vet inte vad de måste förhålla sig till. 

Steinberg et al. (2004) förklarar att individen behöver anpassa sitt beteende till att 

överensstämma med samhällets gemensamma värderingar och normer för att nå psykosocial 

mognad. Regler behöver således förekomma på HVB-hemmen i syfte att hjälpa ungdomarna 

förstå vilket beteende som ligger inom normen för samhället så att de kan utvecklas 

psykosocialt.  

5.3.2 Målgruppens betydelse 

Målgruppen på ett HVB-hem avgör vilka ungdomar och vilken typ av problematik 

behandlingen och boendet riktar sig till. Respondenterna uttrycker att det är viktigt med 

matchning av målgruppen då ungdomarna riskerar att påverkar varandra mer negativt än 

positivt.  

 
De missgynnas i en god utveckling många gånger /…/ De kan komma in med inte så jättestor 

problematik, kliver in på ett HVB-hem och träffar andra och lär sig mer än vad de kunde innan de 

kom dit, i tokigheter. På (min arbetsplats) pratar man om att nischa jättemycket, mycket, mycket 

noggrannare urval. Man har en målgrupp och den ska man hålla ganska så snäv /.../ De lever ju 

under /…/ ganska så pressade situationer. De är i hopskyfflade med människor som de inte valt att 

bo ihop med /…/ De kan ha diagnoser om spretar åt alla håll och kanter, det kan bli jättejobbigt, 

där uppstår jätteofta konflikter (Behandlingsassistent 2, Verksamhet A).  
 

Det påtalas under samtliga intervjuer hur viktig målgruppens matchning är. Ansvaret för 

målgruppen ligger framförallt på föreståndaren på HVB-hemmet, men även på ungdomens 

socialsekreterare som bör har en god kännedom om dennes problematik för att placeringen 

ska matcha ungdomens behov. 

 
Matchningen är ju jätteviktig /.../ De kan vara ungdomar med kriminalitet, missbruk, socialt 

nedbrytande beteende, neuropsykiatriska diagnoser, tjejer och killar, stor åldersgrupp, 13-20 år, 

och det kan vara jättestor skillnad på en 13 åring och en 20 åring som bor under samma tak. Alltså 

det finns en risk där /.../ Och det kan man ju höra ibland, att HVB-hemmen, även om de försökt 

göra en viss matchning och vägt in olika delar, så har de inte fått rätt information, som de är i 

behov av från socialtjänsten. Och det kan vara så att socialtjänsten inte vet om all den problematik 

som finns (Inspektör 1, IVO; Inspektör 2, IVO). 
 

Det är IVO som ansvarar för utfärdandet av tillstånd för HVB-hem och det är av stor vikt att 

HVB-hemmen endast tar in ungdomar vars problematik matchar den målgrupp som de har 

tillstånd för. Målgruppen på HVB-hemmen en grundläggande aspekt avseende HVB-

hemmens möjlighet att bereda god vård och en trygg tillvaro för ungdomarna. Personalen 

beskriver att det är när ungdomarna umgås med varandra som de agerar gränslöst. När 

ungdomarna umgås mycket med varandra kan deras individuella beteenden − prosociala och 

antisociala − sprida sig till andra i gruppen genom en smittoeffekt (Andreassen, 2003). På 

HVB-hem kan det finnas inslag av vad Goffman (2007) kallar en total institution, vilket bland 

annat innebär att ungdomarna har lite tid för sig själva eller med andra utanför institutionen. 

De riskerar att utvecklas inom gruppen då de främst umgås med varandra och personalen 
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inom institutionens ramar. Detta har visats även i andra studier av totala och semitotala 

institutioner (Inderbitzen, 2008; Armaline, 2005; Kivett & Waren, 2002). Ungdomarna kan 

bilda en stark, och ofta negativ, kamratkultur som kan komma att stå i motsättning till de 

värderingar som personalen försöker förmedla (jfr Levin, 1998). Att ungdomar interagerar 

och påverkar varandra går inte att undvika. Ahonen och Degner (2012) menar att personalen 

kan hindra spridningen av anti-social problematik genom att uppmuntra positiva relationer till 

vuxna och på så sätt främja pro-sociala värderingar. Det kan idag tänkas vara svårt att främja 

prosociala värderingar på HVB-hemmen. Behandlingsassistent 1, verksamhet A berättar att de 

inte får schemalägga egentid med ungdomarna. Schemalagd egentid kan av IVO anses utgöra 

en begränsning i form av att ungdomarna tvingas vara ensamma med personal. Minskad tid 

med personal kan innebära ökad tid och umgänge med andra antisociala ungdomar, vilket i 

förlängningen kan innebära ökat antisocialt beteende hos ungdomen. Steinberg et al. (2004) 

beskriver att psykosocial mognad vanligtvis växer fram i en familjär och social miljö. Det 

spelar en avgörande roll för ungdomars psykosociala utveckling huruvida deras sociala 

sammanhang erbjuder tillräckligt med stöd, möjligheter och resurser för personlig utveckling. 

HVB-hemmet och personalen utgör tillsammans med ungdomarna den sociala miljön och det 

är av vikt att pro-sociala värderingar och beteenden främjas. Det är betydelsefullt att 

problematiken hos ungdomarna som placeras överensstämmer med målgruppen annars ökar 

smittorisken för antisocialt beteende.  

 

5.3.3 Personalens frustration 

Personalen uttrycker en frustration då de och tillsynsmyndigheten IVO inte delar 

uppfattningen om vad ungdomarna behöver och hur deras problematik ska bemötas och 

behandlas. En del av personalen beskriver att de tappat sina verktyg sedan IVO fick i uppdrag 

att ta över tillsynen av HVB-hem. De har tvingats ge vika för arbetssätt som de vet har 

fungerat. Tidigare har personalen kunnat styra och motivera ungdomarna genom förmånsavtal 

och andra KBT-verktyg. Idag får personalen inte motivera med förstärkning genom olika 

belöningar. Detta strider mot ungdomarnas rättigheter eftersom de i grunden har rätt till det 

som skulle kunna utgöra belöningen. I intervjuerna framgår att personalen upplever 

svårigheter att upprätthålla tydliga regler och gränser, vilket de tidigare kunde.   

 
Man kan i princip inte ha en regel för att en regel innefattar en begränsning. I och med att man inte 

får ha begränsningar kan man inte utföra vården, det går inte (Behandlingsassistent 1, Verksamhet 

A). 
 
En behandling måste ju ta tid och de blir ju någon slags insikt i de här ungdomarna, och det är det 

man måste jobba på. Man kan inte bara begränsa. Det skulle inte funka heller om man kunde 

begränsa dem där och sen levde de ett liv fritt från svårigheter, för sen ska de ut i den här världen 

igen. På något sätt är de rätt tycker jag att det måste finnas de här ingredienserna, det finns 

mobiler, det finns internet och farorna liksom lurar där och det kan man inte bortse från. Det måste 

man ju jobba med och då är de bättre att jobba med det på ett HVB-hem och inte när de är hemma. 

Det är enklare där (Inspektör 1, IVO; Inspektör 2, IVO). 
 

IVO poängterar vikten av att vistelsen på att HVB-hem inte ska innehålla allmänna 

begränsningar eller bestraffande åtgärder. Personalen menar att regler och struktur är av vikt 

då ungdomarna på HVB-hemmet behöver vägledas genom gränser och nya beteenden.  
 

Och vi har inte verktygen idag som vi hade förut. Vi hade förmånskontrakt förut. Om de följde 

regler, förväntningar och allt, så kunde de få gå ut själva med en personal och käka eller så. Och de 

får vi inte heller göra. Eller vi får göra det men vi får inte ta bort det i så fall. För då bestraffar vi, 

och vi får inte bestraffa (Behandlingsassistent 2, Verksamhet A). 
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Jag upplever jättemycket frustration från personalens sida. Men det tror jag är för att IVO har vart 

jätte, jättekritiska, de har sagt: det här får ni inte göra och det här får ni inte göra, men de säger 

aldrig gör såhär istället /.../ personalen blir orolig och frustrerad i vad man får göra och vad man 

inte får göra. Får man ta ifrån tändaren från den här killen som håller på att elda upp väggen, är det 

en begränsning eller inte? /.../ de träffar pojkarna viftande med tändare och får höra “I love IVO” 

/.../ Ibland måste man också ha tydliga gränser och det har personalen inte vågat ha för att vad 

säger IVO då? (Föreståndare, Verksamhet A). 
 

En motsättning kan utläsas mellan personalen på HVB-hemmen och tillsynsmyndigheten IVO 

avseende hur god vård bör bedrivas. Personalen anser att gränssättning, struktur och 

konsekvenser utgör en väsentlig del för att vården ska vara god och gynnsam såsom anges i 6 

kap. 1 och 7 § SoL. Inspektörerna på IVO menar med hänvisning till lagstiftningen att det inte 

är tillåtet att begränsa ungdomarna genom gränser och negativa konsekvenser. De anser att 

vården måste ses i ett mer långsiktigt perspektiv och menar därför att det är en form av 

björntjänst att begränsa ungdomarna på HVB-hemmet då farorna lurar i samhället så fort de 

släpps ut. Ryan och Deci (2000) förklarar att bestraffningar/begränsningar och 

uppmuntran/mutor är en form av yttre motivation. Den typen av motivation anses ofta vara 

svagare än den inre motivationen som finns inneboende i människor. I en tillvaro av 

begränsningar, bestraffning och mutor kan den yttre motivationen ta över och, trots att den 

tillfälligt upplevs som stark, kan den avta då hotet om repressalier eller mutor försvinner. En 

tolkning är att detta skulle kunna ske då ungdomarna lämnar HVB-hemmen och utsätts för de 

“lockelser” som tidigare motiverats bort genom yttre motivation. Människor kan dock 

internalisera sådant som tidigare drivits på av extern reglering (Ryan & Deci, 2000). Utifrån 

detta kan det tolkas att ungdomarna skulle kunna internalisera den yttre begränsning som 

personalen reglerar. Personalen anser att ungdomarna behöver konsekvenser och struktur 

vilket de sett fungerat tidigare hos ungdomar med liknande problematik. Steinberg et al. 

(2004) förklarar att en mogen individ anses klara av och möta de krav som samhället ställer 

på en individ. Ofta är det oförmågan att möta samhällets krav som bidragit till en ungdoms 

placering och det bör därför sägas vara viktigt att få förutsättningar att utveckla den förmågan 

under tiden på HVB-hemmet. Konsekvenser och struktur utgör en viktig del i att göra världen 

förutsägbar, vilket är av vikt då ungdomen ska uppnå psykosocial mognad (Steinberg, et al., 

2004). Larson (2006) påtalar vikten av individuella och realistiska förväntningar som är 

anpassade efter individens individuella förmågor och som tillåter ungdomen att vara delaktig. 

Ett sådant resonemang talar emot allmänna begränsningar, då sådana inte ser till ungdomarnas 

individuella förutsättningar och begränsar deras delaktighet. Det kvarstår som en stor 

utmaning och en svår balansgång för personalen på HVB-hemmet att å ena sidan bidra med 

struktur och riktning avseende ungdomarnas utveckling, å andra sidan se till ungdomarnas 

individuella förutsättningar och deras möjlighet till delaktighet.  

  

5.3.4 Konsekvenser av tillsynens utförande 

Personalen upplever att tillsynen är både positiv och negativ. De anser att det är bra och 

rättssäkert med tillsyn men de upplever att tillsynen begränsar deras arbete till den nivån att 

de inte är yrkesstolta längre. De påpekar också att de upplever sig dåligt behandlade och 

bemötta i tillsynen vilket skapar en otydlighet i deras roller och resulterar i svårigheter att 

upprätthålla ett tydligt ledarskap med struktur och förutsägbarhet. 

 
Bedrövlig. Jag är jätte irriterad på att man behandlar oss personal som man gör. Jag kan tycka att 

tanken med IVO är suverän. Klart att vi behöver en tillsynsmyndighet /.../ Jag tycker att IVO gör 

fel. De kom till oss kl. 7 på morgonen och stod på tröskeln och sa att bara så ni vet så får 

personalen inte hindra er (ungdomarna) från att röka. Innan hade vi detta under kontroll. Och det 
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är det jag kritiserar så hårt, att IVO tar upp problematiken med barnen, ta upp den med oss vuxna 

/.../ De förstår inte vad de här pojkarna har för problem (Behandlingsassistent 2, Verksamhet A).  
 
IVO:s tillsyner upplever jag som ostrukturerade och onödiga /.../ Man behöver ju inte vara taggig 

och tjurig för att granska en verksamhet, man kan ju vara trevlig ändå. Jag tycker att man förstör 

så otroligt mycket när man klampar in i verksamheten och öppet säger till alla grabbar “skit i vad 

personalen säger”. Personalen har tappat all auktoritet och blir som pajaser i killarnas ögon. Och 

det blir svårt att upprätthålla en struktur och man är pajas och man kanske också känner sig som en 

pajas (Föreståndare, Verksamhet A). 
 

Personalen påtalar vikten av att det finns en tillsynsmyndighet, något som de uppskattar. Den 

nya tillsynsmyndigheten har dock gjort att flera i personalen känner sig underminerade i sitt 

arbete då de inte längre kan använda de verktyg som de anser fungerar. De beskriver att 

pojkarna ser dem som “pajaser” utan auktoritet, vilket gjort att personalen också upplever sig 

ha tappat sin auktoritet. Detta kan försvåra relationerna till dessa ungdomar då en del av deras 

problematik ligger i att de testar gränser och har problem med att underordna sig. Personalen 

känner sig frustrerad och upplever sig splittrade i sitt agerande gentemot ungdomarna. 

Ahonen och Degner (2013) menar att god personalsammanhållning (Staff group unamity − 

SGU) ökar möjligheten att nå goda behandlingsresultat. Utan auktoritet och med större 

osäkerhet kring vad som är tillåtet och inte, blir det svårare för personalen på HVB-hemmen 

att uppvisa en god sammanhållning. Personalen får svårare att ställa krav på ungdomarna. 

Utan krav riskerar personalen att bli undergivna − vuxna med stor lyhördhet men med låga 

krav (Ahonen & Degner 2012). Om personalen är osäker och famlar efter vilka regler som ska 

tillämpas, kan de tappa lyhördheten till ungdomarna. Vuxna som är kravlösa blir vad som 

kallas försummande − vuxna som saknar lyhördhet och har låga krav (Ahonen & Degner, 

2012). Tidigare studier visar att ungdomar föredrar auktoritativa vuxna − vuxna med höga 

krav och hög lyhördhet (Steinberg, Elmen & Mounts, 1989; Inderbitzin, 2008).  Personalen på 

HVB-hem upplever utifrån tillsynens utförande att de saknar tydlighet angående regler, 

struktur och gränssättning och det blir då svårt för dem att möta ungdomarnas behov.  Heron 

och Chakrabarti (2002) fann att personal på barnhem (childern’s home) som inte kunde möta 

barnens behov kände sig reducerade och nedvärderade vilket bidrog till en känsla av 

stagnation och personlig maktlöshet. Om personalen på HVB-hemmen upplever maktlöshet 

hindrar det deras möjligheter till att hjälpa ungdomarna till positiv utveckling.  
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att genom intervjuer med personal på HVB-hem och 

tillsynsmyndigheten IVO undersöka deras uppfattningar om hur vård och behandling bör 

bedrivas för att ungdomarna ska nå en gynnsam psykosocial utveckling. Vidare syftade 

studien till att urskilja om lagstiftningen kan tolkas på olika sätt och vilka konsekvenser detta 

får för vården och behandlingen på HVB-hem. Sammanfattningsvis visar föreliggande studie 

att lagstiftningen betonar ungdomarnas rätt till god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden på HVB-hemmen. De ska främjas i en allsidig personlighetsutveckling 

och en gynnsam fysisk och social utveckling, där ungdomars rätt till självbestämmande, 

delaktighet och integritet ska beaktas. Vidare visar studien att vården och behandlingen på 

HVB-hemmen strävar mot att ungdomarna ska nå en gynnsam  psykosocial utveckling. 

Behandlingens komponenter består av individuellt anpassad vård, ungdomens delaktighet, 

gränssättning samt verktyg för att ungdomarna ska kunna hantera och skydda sig själva. Varje 

ungdom är en individ med individuella förmågor och begränsningar. HVB-hemmen har i 

uppgift att utifrån ungdomens individuella förutsättningar åstadkomma en bestående 

förändring avseende det beteende som föranlett placeringen. Ungdomens delaktighet i vården 

och behandlingen är av stor vikt för att förändringen ska bli bestående. Vidare påtalar 

framförallt HVB-hemmens personal att gränssättning avseende det felaktiga beteendet ofta är 

nödvändigt i ett initialt skede av placeringen. Under placeringstiden är det av vikt att 

ungdomarna utvecklar verktyg i form av psykosocial mognad för att hantera och skydda sig 

själva i framtiden.  

 

Personalen utgör en viktig del i ungdomarnas psykosociala utveckling på HVB-hem och IVO 

utgör en viktig del i att kvalitetssäkra verksamheterna och säkerställa god vård. Personalen 

och IVO skiljer sig dock åt avseende deras syn och tolkning av lagstiftningen, vilket innebär 

såväl hinder som möjligheter i behandlingsarbetet. Personalen fokuserar på att ge ungdomarna 

god vård och fostran utifrån deras problematik, vilket innefattar att ungdomarna bland annat 

behöver gränssättas och motiveras med förstärkningar och begränsningar. IVO fokuserar på 

HVB-hem som vårdform och menar att det är en tämligen öppen vårdform där kontroll och 

begränsningar inte får inskränka på ungdomens delaktighet och självständighet. Då det är IVO 

som tillsynar HVB-hemmen utifrån de riktlinjer som de utformat innebär detta praktiska 

konsekvenser i arbetet. Personalen beskriver bland annat svårigheter i att motivera 

ungdomarna då en belöning inte får utebli, oavsett om ungdomen motsvarat kraven för att få 

ta del av belöningen. Detta kan utgöra ett hinder avseende HVB-hemmens ansvar att bereda 

god vård och fostran för de placerade ungdomarna. Regler och kontroll är ett viktigt inslag i 

vården men i vilken utsträckning detta ska förekomma råder det delade meningar om. 

Personalen förespråkar starkare inslag av regler och kontroll sett till ungdomarnas 

problematik medan IVO anser att kontrollen inte får inskränka ungdomarnas rättigheter till 

delaktighet och självständighet. Detta kan innebära både hinder och möjligheter i 

behandlingsarbetet beroende på ungdomens individuella problematik.  

 

HVB-hemmens målgrupp har stor betydelse då den kan innebära en smittorisk för antisocialt 

beteende utifrån att HVB-hem har inslag av vissa element som utgör, vad Goffman (2007) 

kallar, en total institution − ungdomarna umgås främst med varandra och har lite tid för sig 

själva. Personalen upplever frustration då deras handlingsutrymme inte räcker till för att 

behandla den typ av problematik som återfinns hos ungdomarna. Ungdomarnas behov av 

gränssättning, stöd och motivation får ge vika för ungdomarnas självbestämmande, 
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delaktighet och individuella rättigheter. Personalen beskriver att tillsynen fyller en viktig 

funktion för att säkerställa och utveckla kvaliteten i verksamheten men påpekar att de känner 

sig dåligt bemötta i tillsynen. Detta skapar en otydlighet i deras roller vilket påverkar deras 

förmåga att bereda god vård och i förlängningen resulterar i svårigheter att uppfylla HVB-

hemmets uppdrag. Enligt 13 kap. 3 § SoL. ska Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inom 

ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning. Personalen menar att de känner sig 

handfallna och att de upplever en okunskap kring ungdomarnas problem från IVO:s sida, samt 

att en vägledande dialog inte förekommer. Personalen beskriver att de är hindrade att utföra 

god vård för ungdomarna vilket krävs för en gynnsam psykosocial utveckling. 

   

HVB-hem är en placeringsform som utgör ett mellanting mellan en familjeassimilerad 

placeringsform (familjehem) och en mer total institution (SiS institution) – ett mellanting som 

täcker många olika typer av problematik. På ett HVB-hem kan såväl en 12-åring med lätt 

ADHD som en 19-åring med etablerat narkotikamissbruk placeras. HVB-hemmens målgrupp 

avgör vilken typ av problematik som tas emot och det är individernas problematik som styr 

vilken typ av vård och behandling som behöver bedrivas. Utöver att ta hänsyn till målgruppen 

och individernas individuella problematik behöver HVB-hemmen beakta lagstiftning, 

riktlinjer, socialtjänstens förväntningar samt statens tillsyns. Inom dessa förutsättningar ryms 

många svårigheter. En paradoxal svårighet ligger i att kommunerna, genom socialnämnden, 

har krav och förväntningar på förändringar som HVB-hemmen ska åstadkomma varvid 

personalen behöver använda sig av metoder som fungerar för specifika problem. Detta 

granskas sedan av staten genom tillsynsverksamheten IVO, vilka anser att vissa metoder inte 

är kompatibla med deras riktlinjer. IVO värderar individuella rättigheter och påtalar vikten av 

att undvika allmänna begränsningar och bestraffningar. HVB-hemmen hamnar i en situation 

där socialtjänsten förväntar sig att de ska göra förändringar som staten inte tillåter. 

 
Den stora, stora grejen med det här är att Socialtjänsten som är kommunalt har en massa förslag på 

vad de vill att vi ska utföra när ungdomen är hos oss. Staten som är kontrollorgan säger att det 

Socialtjänsten vill att vi ska göra, det får vi absolut inte göra. Det är en knäpp situation, de skulle 

behöva komma överens och sedan ge oss ett uppdrag (Föreståndare, Verksamhet B). 

 

Det kan ses som problematiskt att HVB-hemmen ska anpassa sina metoder efter varje individs 

problematik medan IVO:s tillsyn av HVB-hemmen baseras på generella riktlinjer utan hänsyn 

till HVB-hemmens målgrupp och dess problematik. Personalen upplever sig hindrade att 

bereda vård för ungdomarna utifrån deras problematik och att deras handlingsutrymme inte 

räcker till. I en vanlig familj eller på ett HVB-hem för ungdomar utan normbrytande beteende 

skulle kanske personalens verktyg och handlingsutrymme räcka till. Men vanliga ungdomar 

placeras inte på HVB-hem idag. Som Lundgren och Thunved (2013) förklarar är en placering 

på institution den mest långtgående insatsen som görs inom socialtjänsten. Personalen 

beskriver att de besitter kunskap och erfarenheter och om hur de skulle kunna hjälpa och 

hantera dessa ungdomar men utifrån IVO:s tillsyn kan de inte använda den. HVB-hem ska 

utgöra mellantinget mellan familjehem och SiS-instutioner men detta är svårt att uppfylla då 

det finns betydligt färre befogenheter tillskillnad från en SiS-institution samt svårare 

problematik jämfört med ett familjehem. Om personalen inte kan använda verktyg som de vet 

fungerar måste kanske HVB-hemmens målgrupp förändras. IVO öppnar för detta och menar i 

intervjun att HVB-hemmen ibland tar emot för svåra ungdomar. HVB-hemmen har inte 

handlingsutrymmet att ta emot svår problematik och en annan form av placering skulle 

behövas, en placeringsform med större befogenhet att begränsa ungdomar. Det är ett stort 

ingrepp på individen att placera någon på en SiS-institution och det blir bekymmersamt om 

detta utgör det enda alternativet istället för att utveckla handlingsutrymmet på HVB-hem. 
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Det förefaller problematiskt att lagar och riktlinjer främst riktar in sig på värden som 

ungdomarna på HVB-hem inte har förmågan att implementera i sin tillvaro. Ungdomar 

tillskrivs delaktighet och självständighet men har inte verktygen att, på ett gynnsamt sätt, 

påverka och bestämma över sin tillvaro. Ungdomar som placeras i institutionsvård saknar 

förmågor att hantera samhällets förväntningar, regler och moraliska värderingar (Ahonen & 

Degner, 2012). Det kan tolkas som motsägelsefullt om ungdomarna från början tillskrivs 

rättigheter som de själva inte är mogna för. Ungdomarna missgynnas av att likställas med 

vuxna. Personal menar att ungdomarna behöver träna upp färdigheter stegvis med stöttning av 

personal och det måste får vara ett hantverk att arbeta med ungdomar. Personalen på HVB-

hem utgör de vuxna i ungdomarnas närvaro och de har idag inte verktygen att stötta och 

motivera ungdomarna i rätt riktning. För att ungdomarna ska utvecklas och klara av 

vuxenlivet behöver de stöttas och styras av starka vuxna (Larsson 2006). Socialtjänstlagen 1 

kap. § 1 påtalar vikten av att barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut. Vidare betonas 

vikten av god vård och fostran, gynnsamma uppväxtförhållanden och delaktighet i vården. 

IVO anser att om lag och föreskrift följs så uppfylls per automatik god vård. Det tycks dock 

vara en svårighet att avgöra på vilken nivå ungdomarna ska ha rätt till delaktighet och 

självständighet. För mycket delaktighet och självständighet kan för ungdomar med en viss 

problematik stå i motsättning till vad som utgör god vård och fostran. Om en normbrytande 

ungdom inte får begränsas på grund av att det ses som en bestraffning kan 

uppväxtförhållandena bli ogynnsamma. Vården behöver styras av lagar men framförallt 

utifrån erfarenhet och vad den enskilde är i behov av.  

 

Det ligger i placeringens natur att ungdomen inte har tillräcklig inre motivation till att på egen 

hand förändra sitt beteende så det överensstämmer med samhällets norm. Hade ungdomen 

haft motivationen hade en placering på HVB-hem inte varit nödvändig. Personalen på HVB-

hemmen beskriver att de sitter på kunskap och erfarenheter om hur de kan hjälpa och hantera 

dessa ungdomar − en placering bör utgöras av stabilitet och förutsägbarhet av starka, stabila 

vuxna för att ungdomen ska utveckla färdigheter i vad som är rätt och fel utifrån samhällets 

normer (jfr. Ahonen & Degner, 2012). Ungdomarnas föräldrar är ofta positiva till att 

ungdomarna gränssätts – de har ofta viljan men inte förmågan att själva gränssätta 

ungdomarna. Enligt 6 kap. 11 § (FB) har vårdnadshavare både rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, såsom regler och 

begränsningar. Trots att både föräldrar och personal vill gränssätta ungdomarna menar IVO 

att gränssättning och regler kan utgöra allmänna begränsningar och bestraffningar vilket är 

otillåtet då det inskränker på ungdomarnas individuella rättigheter. Personalen har således inte 

mandat att skapa stabilitet och förutsägbarhet genom gränssättning − trots att det är 

ungdomarnas gränslösa beteende som föranlett placeringen. Om personalen på HVB-hem har 

mindre mandat än föräldrarna att gränssätta och sätta upp regler för ungdomarna riskerar 

placeringen att bli kontraproduktiv. Ungdomarna förblir gränslösa och det finns en risk att 

andra placerade ungdomar blir de främsta förebilderna när det gäller att tillägna sig anti-

sociala normer och värderingar. En HVB-hemsplaceringen kan fungera som en “skola för 

brott” (jfr. Ahonen & Degner, 2012).  

 

Castell (2000, s. 22) förklarar att de som befinner sig i sociala positioner som frångår 

samhällets önskvärda norm utestängs från sin möjlighet att påverka samhället och kan då 

anamma en form av motståndsidentitet. Denna typ av identitet bygger på motstånds- och 

överlevnadsskydd, som tar sin grund i de motsatta värden som samhället eller institutionerna 

bejakar och utgör således motsatsen av vad som ses som önskvärt i samhället. Det motstånd 

till att förändras som ungdomar på HVB-hem uppvisar kan förstås som ett sätt att visa sin 

maktlöshet och oförmåga att påverka samhället (jfr. Armalines, 2005). Ungdomarna kan 
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tänkas se placeringen som paradoxal då de placeras för att passa in i samhället − i dess 

institutionella bemärkelse − på en institution där deras nuvarande beteende bejakas genom 

individuella rättigheter, snarare än begränsas och förändras.  

6.1 Studiens praktiska implikationer och förslag till 
vidare forskning 
Vårdformen HVB-hem är en vanlig placeringsform för ungdomar med antisocialt beteende − 

och det är av stor vikt att placeringen och tillsynen av placeringen fungerar på ett önskvärt 

sätt. Socialnämnden ansvarar för placeringen och staten ansvarar för tillsynen. Ansvaret för 

tillsynen av HVB-hem har bytt uppdragsgivare ett antal gånger, Länsstyrelsen och 

Socialstyrelsen ansvarade tidigare för tillsynen. Sedan den 1 juni 2013 ansvarar den nationella 

tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för tillsynen av HVB-hem. Då 

tillsynen bytt uppdragsgivare tämligen nyligen har få studier om IVO:s tillsyn gjorts. Denna 

studie belyser på vilket sätt behandlingen på HVB-hem strävar mot att ungdomarna ska 

utvecklas psykosocialt samt hur lagtolkning och tillsyn påverkar verksamheterna. Studien har 

en kvalitativ metod och bidrar därmed med kunskap som kan ge en djupare förståelse för hur 

personal på HVB-hem och tillsynsinspektörer på IVO beskriver behandlingsarbetet med 

ungdomarna. Studien behandlar hur personalens och tillsynsinspektörernas åsikter skiljer sig 

åt avseende hur vården bäst skall bedrivas utifrån ungdomarnas behov. Utifrån vår studie kan 

det utläsas att det saknas en samstämmighet mellan personal på HVB-hemmen, IVO samt 

socialnämnden huruvida vilka befogenheter som ska finnas på HVB-hem. Detta yttrar sig i 

personalens upplevelser av förändringen avseende deras möjligheter och hinder att bereda 

vård och behandling.  

 

Föreliggande studie har fokuserat på hur personal på HVB-hem upplever tillsynen i relation 

till ungdomarnas behov och personalens handlingsutrymme. Den har även behandlat hur 

inspektörerna på IVO upplever samma situation. Studien har dock utelämnat vad ungdomar i 

en pågående placering, ungdomar efter avslutad placering samt vad ungdomarnas föräldrar 

anser om vården på HVB-hem och ungdomarnas behov i relation till tillsynen. Det innebär 

således svårigheter att presentera en mer fullständig förståelse för ungdomarnas behov och 

hur de påverkas av tillsynen. Utifrån detta föreslås djupare studier med större urval för att 

undersöka hur föräldrar, ungdomar och andra professionella anser att vård på HVB-hem bör 

bedrivas utifrån ungdomarnas behov för att öka tydligheten avseende hur HVB-

verksamheterna ska utformas och bedrivas. 
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IV 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

  

Vi är två socionomstudenter från Örebro universitet som skriver ett examensarbete i socialt 

arbete. Syftet är att genomföra en kvalitativ studie för att undersöka hur personalen på HVB-

hem upplever hur rådande lagstiftning hindrar och möjliggör vård och behandling för 

ungdomarna. Vi är intresserade av att intervjua Dig i egenskap av personal på ett HVB-hem. 

  

Intervjuerna kommer att ske individuellt och genomförs på en plats som passar Dig. Vi 

kommer att ha med en bandspelare och spela in samtalet för att kunna återge 

intervjumaterialet så korrekt som möjligt. Intervjun beräknas ta ungefär en timme. 

  

Deltagandet är frivilligt och Du som deltar har rätt att avbryta Din medverkan när som helst. 

Du väljer själv vilka frågor Du vill svara på och på vilket sätt Du svarar. Frågorna vi kommer 

ställa till Dig kommer att behandla verksamheten, Din yrkesroll samt Dina upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta med ungdomar på HVB-hem. För att Din identitet ej ska röjas 

kommer Dina svar att avidentifieras. Vi kommer enbart att använda Dina svar till 

examensarbetet. 

  

Du har givetvis möjlighet att ta del av det färdiga examensarbetet! 

  

Vi ser fram emot ditt deltagande! 

  

Med vänliga hälsningar 

Sara Ström & Sara Sörling. 

 

[Kontaktuppgifter utelämnas i examensarbetet] 
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Bilaga 2 – intervjuguide Personal 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

2. Har du tidigare arbetslivserfarenhet? – Om ja, vilken? 

3. Vilken utbildning har du? 

Det praktiska arbetet 

4. Berätta om ditt grundläggande uppdrag? 

5. Vad är dina huvuduppgifter?  

6. Berätta om en vanlig dag på arbetsplatsen? 

 Har ni något speciellt schema för de olika dagarna? 

 Hur brukar ungdomarnas respons var på de olika aktiviteterna/ Schematillfällena? 

 Hur interagerar personal och ungdomar under de schema lagda aktiviteterna? 

 Behöver personalen motivera ungdomarna? I så fall hur? 

 Vilka konflikter kan uppstå? 

 Hur märks konflikterna av? 

 På vilka sätt kan konflikterna lösas? 

 Hur kommunicerar ungdomarna och de vuxna med varandra? 

 Hur kommunicerar ungdomarna med varandra? 

 Finns det några försvårande omständigheter i arbetet? 

 Hur kommer de till uttryck? 

 Hur hanteras de? 

 Hur påverkas relationen mellan ungdomarna och deras föräldrar av vistelsen på 

HVB-hemmet? 

7. Vad är bästa med att arbeta här? 

8. Vad är svårast med att arbeta här? 

9. Hur hanterar ni er kontakt med föräldrarna? 

10. Hur hanterar ni ungdomarnas kontakt med föräldrarna? 

11.  Hur regleras föräldrarnas inflytande över vården och behandlingen? 

12.  Vad kan ni göra för att öka alternativt minska ungdomarnas kontakt med föräldrarna? 

Lagstiftning 

13. Upplever du att tillsynen av HVB- hemmet fungerar? Vad är bra? Vad är mindre bra? 

14. Märker du någon skillnad i tillsynens utförande sedan IVO tog över? 

 Avseende graden av kontroll av ungdomarna? 

 Avseende graden av självständighet hos ungdomarna? 

 Avseende graden av delaktighet för ungdomarna? 

15. Enligt din uppfattning – Upplever ungdomarna någon förändring sedan IVO tog över 

tillsynen? 

 Avseende graden av kontroll de utsätts för? 

 Avseende graden av självständighet? 
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 Avseende graden av delaktighet? 

16. Enligt din uppfattning – Upplever föräldrarna någon förändring sedan IVO tog över 

tillsynen? 

 Avseende deras delaktighet? 

 Avseende kontroll över deras ungdomar? 

17. Innebär den aktuella lagstiftningen (SoL, LVU och FB) några svårigheter i arbetet för 

personalen på HVB-hemmet? I så fall, vilka? Hur hanterar du/ personalen på HVB-

hemmet dessa svårigheter? 

18. Upplever du att det finns ett motsatsförhållande mellan lagstiftningen och IVO:s tolkning 

av lagen? – Gällande möjligheten att bereda god och säker vård för varje enskild individ? 

Om ja, hur hanterar du den kontrasten? 

Vård och skydd 

19. Vad upplever du utgör god vård för ungdomarna som är placerade här? 

20. Vilken typ av skydd kan ungdomarna som är placerade här vara i behov av? 

21. Vilka olika områden behöver ungdomarna utvecklas inom? ( Tex. Relationskompetens, 

social kompetens, gränssättning, självkännedom och självständighet).  

22.  Vilken typ av resurser upplever du att ungdomarna behöver för att de ska kunna 

utvecklas? 

23. Finns det situationer då ni har svårt att bereda de resurser som krävs? – Om ja, vad 

hindrar er? 

24. Hur motiverar ni ungdomarna att utvecklas? 

25.  Finns det situationer då ungdomarna missgynnas i sin utveckling? – Om ja, vilka? 

26. Finns det situationer då ungdomarna gynnas i sin utveckling? – Om ja, vilka?  

27. Kan du se tendenser till att ungdomarna påverkar varandra positivt? När i så fall? Och på 

vilket sätt? 

28. Kan du se tendenser till att ungdomarna påverkar varandra negativt? När i så fall? Och på 

vilket sätt? 

29. Vilken typ av gränssättning upplever du att ungdomarna behöver?  

30. Upplever du att ni har möjlighet att bereda den vård och den gränssättning som ni anser att 

ungdomarna behöver? – Om nej, vad hindrar er? Om ja, på vilket sätt? 

31.  Enligt din uppfattning  – Hur upplever ungdomarna den begränsning som finns på HVB-

hemmet?  

32. Enligt din uppfattning  – Hur upplever ungdomarna den kontroll som de utsätts för är? 

33. Enligt din uppfattning  – Hur upplever ungdomarna sin möjlighet till delaktighet inom 

ramen för vården och behandlingens genomförande och utformning? 

Avslutande frågor 

34. Är det något du vill lägga till eller förtydliga? 

35. Har du några funderingar? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide IVO 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats? 

2. Har du tidigare arbetslivserfarenhet? – Om ja, vilken? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vilken erfarenhet av HVB- hem har ni? 

Det praktiska arbetet 

5. Berätta om ert grundläggande uppdrag? 

6. Vad är era huvuduppgifter?  

7. Berätta om hur en vanlig tillsyn går till? 

 Har ni någon speciell ordning att förhålla er till? 

 Vad brukar ni tänka/titta på?  

 Vilka riktlinjer har ni att förhålla er till? 

 Vad upplever ni är svårast att förhålla er till? (Ungdomarnas bästa? Deras behov 

av kontroll? Deras integritet? Lagstiftningen?)  

 Vilka verktyg har ni som kan hjälpa er att förhålla er till detta? 

 Hur brukar ungdomarnas reagera vid tillsynen? 

 Hur burkar personal agera vid tillsynen? 

 Enligt er uppfattning – Vad tycker personalen om att ni gör tillsyns ärenden? 

 Kan det uppstå konflikter/ eller att ni och personalen är oense vid tillsynen? 

 Vilken typ av konflikter? 

 På vilka sätt kan konflikterna lösas? 

 Hur kommunicerar ni med ungdomarna vid tillsynen? 

 Hur kommunicerar ni med personalen vid tillsynen? 

 Finns det några försvårande omständigheter i arbetet med tillsynen? 

 Hur kommer de till uttryck? 

 Hur hanteras de? 

 Ser tillsynen olika ut beroende på HVB-hemmets målgrupp? 

 Vad är er syn på att ha blandade målgrupper på HVB-hem, det vill säga, att man 

blandar till exempel etablerat missbruk och icke-etablerat missbruk? 

8. Vad är det bästa med att arbeta här? 

9. Vad är svårast med att arbeta här? 

10. Hur mycket kontakt har ni med HVB-hemmen utöver tillsynen? 

11. Vad består den kontakten av? 

12. Vilken typer av frågor kan komma upp? 

13. Hur löser ni dessa frågor? 

14. Har ni någon kontakt med föräldrar till de placerade barnen? 

15. Har ni någon kontakt med de placerade barnen? 

16. Vilka andra myndigheter samarbetar ni med? 

Tillsyn och lagstiftning 

17. Upplever ni att tillsynen av HVB- hemmet fungerar? Vad är bra? Vad är mindre bra? 
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18. Vad är er syn på HVB-hemmens  

 Kontroll av ungdomarna? 

 Självständighet hos ungdomarna? 

 Delaktighet för ungdomarna? 

19. Enligt er uppfattning – Vilken typ av  

 kontroll  

 självständighet 

 delaktighet  

behöver ungdomarna som är placerade på HVB? 

20. Enligt er uppfattning – Vilken typ av inflytande bör föräldrar ha i ungdomarnas vård?  

 Avseende deras delaktighet? 

 Avseende kontroll över deras ungdomar? 

21. Innebär den aktuella lagstiftningen (SoL, LVU och FB) några svårigheter i 

tillsynsarbetet? I så fall, vilka? Hur hanterar ni dessa svårigheter? 

Vård och skydd 

22. Vad anser ni utgör god vård för ungdomarna som är placerade på HVB? 

23. Finns det situationer då ni upplever att ert arbete hindrar HVB personalen att bereda 

den vård som ungdomarna behöver? – Om ja, vad hindrar er? 

24. Vilken typ av skydd anser ni att ungdomarna som är placerade på HVB kan vara i 

behov av? 

25. Finns det situationer då ni upplever att ert arbete hindrar HVB personalen att bereda 

det skydd som ungdomarna behöver? – Om ja, vad hindrar er? 

26. Finns det situationer då HVB-hemmen inskränker ungdomarnas integritet på sätt som 

inte går att motivera utifrån vård och behandling? 

27. Finns de situationer då ni ser att ungdomarna far illa på HVB-hem? – På vilket sätt? 

Hur agerar ni då? 

28. Vilka olika områden anser ni att ungdomarna behöver utvecklas inom? ( Tex. 

Relationskompetens, social kompetens, gränssättning, självkännedom och 

självständighet) – Hur anser ni att HVB-verksamheten bäst kan bejaka en utveckling 

inom dessa områden?  

29.  Vilken typ av resurser upplever ni att ungdomarna behöver för att de ska kunna 

utvecklas? 

30.  Har ni upplevt att det finns situationer då ungdomarna missgynnas i sin utveckling på 

HVB-hemmen? – Om ja, vilka? 

31. Har ni upplevt att det situationer då ungdomarna gynnas i sin utveckling på HVB-

hemmen? – Om ja, vilka?  

32. Kan ni se tendenser till att ungdomarna påverkar varandra positivt inom HVB-

hemmens verksamhet? När i så fall? Och på vilket sätt? 

33. Kan du se tendenser till att ungdomarna påverkar varandra negativt inom HVB-

hemmens verksamhet? När i så fall? Och på vilket sätt? 

34. Upplever ni att HVB-hemmen har möjlighet att bereda den vård och den gränssättning 

som ni anser att ungdomarna behöver? – Om nej, vad hindrar dem? Om ja, på vilket 

sätt? 

35. Anser ni att HVB-hemmen tar tillvara på denna möjlighet? 

36.  Enligt er uppfattning  – Hur upplever ungdomarna den begränsning som finns på 

HVB-hemmet?  
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37. Enligt er uppfattning  – Hur upplever ungdomarna den kontroll som de utsätts för är? 

38. Enligt er uppfattning  – Hur upplever ungdomarna sin möjlighet till delaktighet inom 

ramen för vården och behandlingens genomförande och utformning? 

Avslutande frågor 

39. Är det något du vill lägga till eller förtydliga? 

40. Har du några funderingar? 


