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Bakgrund: På uppdrag av regeringen har Barnombudsmannen år 2010 skrivit en rapport där syftet var 

att ta reda på hur placerade barn och unga upplever sin situation på HVB-hem och familjehem. De 

intervjuer som gjorts med flertalet ungdomar runt om i Sverige tyder på en negativ inställning till 

Socialtjänsten som bottnar i en oärlig kommunikation från myndighetens sida men även en 

missaktning från samhällets sida.  

Syfte: Med en utgångspunkt i de resonemang som skildras i uppsatsen går det att anta att en placering 

till stor del har en stark inverkan på den unge på olika vis, samt att det är många aspekter som ska 

samspela för att vårdformen ska vara den bästa för individen. Uppsatsens syfte är att lyfta fram och 

synliggöra vilken påverkan och betydelse vården kan ha för den unge under och på vägen ut från en 

placering samt på vilket sätt. Jag vill även skapa en förståelse för hur det påverkar dennes motivation 

till en strävan att vilja lämna vården.  

Metod: Studien baseras på kvalitativ metod med en central utgångspunkt i hermeneutiken, men utgår 

även till viss del från den narrativa metoden med angreppssättet livsberättelser. Studiens empiri har 

samlats in genom kvalitativa intervjuer med två personal i deras yrkesroll samt genom livsberättelser 

med två ungdomar som båda blivit omhändertagna och haft vård med stöd av LVU. 

Teori: De begrepp som studien lyfter fram är den signifikante andre, livsstilar och livsplanering, den 

totala institutionen samt disciplin och normalisering. Dessa begrepp har använts som vitala verktyg i 

framställningen av analyseringen av empirin samt således i besvarandet av studiens syfte och 

frågeställningar. 

Resultat: Resultatet visar att såväl ungdomarna och personal upplever bemötandet i samarbetet som 

den centrala delen i en gemensam strävan mot en avslutad vårdperiod. Resultatet visar även att 

beroende på vilken vårdinsatsen var så präglades ungdomarnas inställning under deras 

förändringsprocess. 
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Background: On behalf of the Government's in Sweden, the Ombudsman for Children in 2010 wrote 

a report where the aim was to find out how placed children perceive their situation at HVB-homes and 

foster homes. The interviews with several young people around Sweden indicate towards a negative 

attitude against the social services rooted in a non-honest communication. The children also feel that 

society betrays them.  

Purpose: Based on the reasoning outlined in the essay one can assume that the social service 

intervention has a strong impact on children and that there are many aspects that must interact in order 

for the intervention to be the best for the individual. This essay seeks to highlight the impact and 

importance that health care can have on the children and in what different ways. The essay also seeks 

for an understanding of how the impact affects the individual and his motivation to want to leave the 

care. 

Methodology: The study is based on qualitative methodology with a central starting point of 

hermeneutics, but also narrative method and life stories. The empirical material was gathered through 

interviews with two people through their professional roles in social services and foster homes, and 

two young people's life stories about their own experiences. 

Theory: The terms in the study are the significant other, the choice of lifestyles and life-planning, the 

total institution, discipline and normalization. Those terms have been used as vital tools in analyzing 

the empirical and answering the purpose with the essay.  

Results: The result shows that all interviewees feel that the hospitality in the cooperation is important 

in order to create a mutual safety and trust in the relationship. The result also shows that depending on 

the health care effort, it characterized the young people's attitude during their process of change.  
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1 Inledning 

 

I artikeln Återplaceringar av barn i dygnsvård, hur vanligt är det? 
1
, som författas av Bo 

Vinnerljung, Maria Öman och Thomas Gunnarsson, undersöker författarna hur vanligt 

det är i Sverige att barn och unga återplaceras i dygnsvård, inom två år efter en 

återförening med sina föräldrar samt vilka aspekter som är relaterade till återplaceringen
2
. 

Vidare i artikeln visar resultatet att en återplacering är beroende av om placeringen skett 

frivilligt med SoL eller om den skett med stöd av LVU, där SoL har visat sig ha fler 

återplaceringar än vad LVU lett till. De kortare vårdperioderna, som är mer vanligare i 

institutionsvård, leder oftare till en återplacering än de längre vårdperioderna, som 

förekommer mest i fosterhem
3
. Författarna har under studiens gång inte kommit fram till 

någon lösning på vad som kan göras för att undvika att barn och unga återplaceras efter 

avslutad vårdperiod. Ingen tidigare internationell forskning finns att finna svar i utan 

hoppet vilar på att socialarbetaren, tillsammans med hjälpmedel, jobbar med att se vilka 

återföreningar som löper stor risk att misslyckas. Då det faktum kvarstår, att 

återplaceringar är ett allvarligt fenomen, menar författarna att en åtgärd kan vara att mer 

forskning samt lokala uppföljningar efterlyses om just återföreningar, med fokus på hur 

det går för barn och unga som återförenas med sina familjer
4
. 

 

Jag valde att börja uppsatsens inledning med att kort sammanfatta artikeln Återplaceringar av 

barn i dygnsvård, hur vanligt är det? då den vittnar om vad brister under vårdperioden kan 

leda till om man inte fångar upp problemet i tid. Denna artikel väckte mitt intresse och 

uppkomsten av mitt ämnesval till uppsatsen, då jag känner att likväl som det är viktigt att se 

till varför en återförening med familjen blir lyckad, så anser jag att det är minst lika betydande 

att redan under vårdperioden se till svaga länkar och vart man kan gå in och förebygga så att 

vårdformen blir den bästa från början för den det berör. Men för den sakens skull ska det som 

redan fungerar inte uteslutas utan man ska istället ta vara på det och således kanske finna 

lösningar därifrån. Det föll sig därmed naturligt för mig att i min studie dels vända mig till 

ungdomar som själva varit föremål för vård med stöd av LVU och följaktligen få ta del av 

deras erfarenheter och upplevelser kring deras placeringar. Men att även ta del av personals 

erfarenheter kring hur dem upplever att det är utifrån deras yrkesprofessionella roll, detta för 

                                                           
1
Vinnerljung, B, Öman, M & Gunnarsson, T, 2004, s. 54 

2
 Ibid., s. 58 

3
 Ibid., s. 64 

4
 Ibid., s. 71 
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att jag tror att deras erfarenheter är viktiga i relation till ungdomarnas i min strävan till en 

förståelse. I uppsatsen låter jag två unga tjejer, som båda fått vård med stöd av LVU, berätta 

sina livsberättelser om deras tid med omhändertaganden och vård. Vidare har jag även gjort 

två kvalitativa intervjuer, den ena med en personal på socialtjänsten med utgångspunkt i 

betydelsen av socialtjänstens bemötande och arbetssätt gentemot den unge, och tillsist en 

intervju med en kvinna som har ett familjehem. Är alla barn en produkt av den värld de lever i 

och formas på grund av de livsförhållanden som råden runt dem, eller finns det ett eget 

ansvarstagande i den egna personen att se sig själv som en fungerande länk i samhället trots 

uppväxtförhållanden och svåra levnadsvillkor? Jag tror att det är viktigt att inte glömma bort 

det faktum att ett omhändertagande såväl som en specifik vårdform kan vara ett stort ingrepp i 

ett barns liv, varför det vidare är viktigt att se över om just den insatsen är den bästa för just 

det barnet och under vårdperioden vara lyhörd för förändringar. Detta främst för att hela 

samarbetet mellan myndighet och individ, under placeringar, borde genomsyras av ett 

ömsesidigt mål, att den unge en dag ska kunna lämna vården för ett självständigt och 

självförsörjande liv.  

Den svaga är egentligen alltid stark. Samhället förefaller lägga definitionen av den egna 

personen i hur dessa barn och unga faller. När den enda riktiga definitionen endast 

uteslutande bör utgå ifrån hur och att de reser sig. Det som ska definiera en person är inte 

hur denne faller utan hur denne reser sig, efter att ha fallit. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med en utgångspunkt i ovanstående resonemang går det att anta att vården borde förenkla och 

förbättra levnadsförhållandena för den unge under en placering. Uppsatsens syfte är att lyfta 

fram och synliggöra vilken påverkan och betydelse vården kan ha för den unge under och på 

vägen ut från en placering samt på vilket sätt. Jag vill även skapa en förståelse för hur det 

påverkar dennes motivation till en strävan att vilja lämna vården.  

Ur syftet har jag ställt dessa frågeställningar;  

 Hur och på vilket sätt kan individen formas under sin placering?  

 Vilka aspekter visar sig kunna vara av betydelse under vårdperioden, och på vilket 

sätt? 

 Hur och när blir det, genom mina informanters berättelser, tydligt att vården hjälper 

eller stjälper, samt varför? 
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1.2 Disposition  

Uppsatsen är indelad i nio kapitel där det inledningsvis i kapitel ett ges en introduktion för 

läsaren om min motivering till uppsatsens ämnesval, mitt syfte samt de frågeställningar som 

studien bygger och utgår ifrån. I kapitel två ges en beskrivning av definitioner kring 

förekommande begrepp som används i uppsatsen samt även en kortare presentation av vad 

LVU betyder. I kapitel tre presenteras bakgrunden som utgörs av en årsrapport från 

Barnombudsmannen, Bakom fasaden där barn och unga kommer till tals och som alla har 

erfarenhet från HVB-placeringar. Tidigare forskning lyfts fram i kapitel fyra där tre 

forskningar presenteras. Den ena är ett forskningsprojekt som belyser 

tvångsomhändertaganden med fokus på lyckade och misslyckade placeringar samt vad som 

kan tänkas bidra till detta. Den andra är en forskningsstudie som presenterar beprövade 

erfarenheter kring barns olika motståndskrafter och livsvillkor, och slutligen en tredje 

forskning som lyfter barns förmåga att klara sig i livet genom olika risk- och skyddsfaktorer. 

Vidare, i kapitel fem, presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter som belyser begreppen 

den totala institutionen, disciplin och normalisering, den signifikante andre samt slutligen 

livsstil och livsplanering. I kapitel sex presenteras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt 

som är av kvalitativ metod och intervjuer, med narrativt inslag som tar utgångspunkt i 

livsberättelser. I kapitel sju presenteras uppsatsens empiri som består av två unga flickors 

livsberättelser med deras erfarenheter kring vård och omhändertaganden med stöd av LVU. 

Vidare presenteras även två personers berättelser som båda har erfarenhet kring ovanstående 

men utifrån en yrkesprofessionell synvinkel. Kapitel åtta utgörs således av en analys, där 

uppsatsens teoretiska begrepp och empiri analyseras i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Slutligen, i kapitel nio, lyfts en diskussion med egna reflektioner fram, kring 

uppsatsens tidigare forskning i relation till mina egna reflektioner under uppsatsarbetet. 
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2 Definitioner 

 

Nedan förklaras vissa begrepp och förkortningar som förekommer i uppsatsen, detta för att ge 

läsaren de förutsättningar som möjliggör en enklare läsning.  

 SoL, socialtjänstlagen 

 LVU, Lag för särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 HVB, med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. 

 Familjehem, med familjehem, fosterhem, avses ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och 

omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt 5. 

 Paragraf 12-hem, särskilt ungdomshem, institution avsedd för ungdomar som 

omhändertagits med tvång enligt LVU eller av domstol dömts till sluten ungdomsvård 6. 

 12-stegsprogram, ett självhjälpsprogram för tillfrisknande som grundades av Anonyma 

Alkoholister redan på 30-talet 7. 

 Stödboende, kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende och ett 

boende i en gruppbostad 8. 

 

2.1 Vad är LVU 

På Statens Institutionsstyrelse 
9
, SiS, ges en beskrivning av vad LVU är, vad lagen står för och 

hur ett beslutomfattande går till när det kommer till ett omhändertagande enligt LVU. Varje år 

placeras 20 000 barn och unga utanför deras egna hem med en medelålder på 16 år. LVU står 

för lagen för särskilda bestämmelser om vård av unga och ett omhändertagande enligt LVU 

sker genom att den unge, antingen lever ett destruktivt liv med missbruk eller kriminalitet 

(dessa fall kallas beteendefall) eller att den unges föräldrar inte kan ge det stöd som behövs 

för en bra uppväxt (de så kallade miljöfallen). Beteende- och miljöfallen rör sig om risker att 

den unges hälsa eller utveckling tar skada och att den unge inte kan få vård på frivillig väg 

med stöd av SoL, socialtjänstlagen 
10

. Målsättningen på en placering är alltid att verka för att 

en återförening mellan barn och föräldrar ska bli möjlig.  

                                                           
5
 Lagbok, 2010 

6
 Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-10 

7
 Idavallen, 2011 

8
 Unga vuxna, 2011  

9
 Statens institutionsstyrelse, 2011 

10
 Ibid  
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3 Bakgrund 

 

3.1 Bakom fasaden 

Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport 
11

 till regeringen där myndighetens arbete 

beskrivs utifrån aspekter som deras arbete under året, situationsanalyser och 

rekommendationer till förbättringar för barn och unga. Barnombudsmannen är en statlig 

myndighet som bildades 1993 och har i syfte att företräda barn och ungas rättigheter samt 

intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad 

barnkonventionen 
12

.  

Under 2010 fick barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att ta reda på hur barn och 

ungdomar, som just nu är placerade på HVB och familjehem, upplever sin situation 
13

. I 

årsrapporten Bakom fasaden, barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar, 

presenteras arbetet, där barn och ungdomar med erfarenhet av omhändertaganden i form av 

familjehem och HVB-placeringar kommer till tals. Rapporten handlar om det som av 

barnombudsmannen har förmedlats samt den analys som gjorts av myndigheten med 

utgångspunkt i rättigheterna i FN:s barnkonvention. Bakom fasaden bygger på besök som 

gjorts i tretton orter med nästan hundra barn och ungdomar, där merparten har träffats minst 

tre gånger. Syftet med rapporten är, enligt barnombudsmannen, att den ska verka som förslag 

på hur regering och riksdag ska kunna skapa förutsättningar för att säkerställa barns 

rättigheter 
14

. Flera av de barn och ungdomar som besökts, vistas på HVB eller i familjehem 

med tvång, vilket menas att de är omhändertagna med stöd av LVU 
15

. När yngre barn är 

placerade yngre barn så beror det oftast på att föräldrarna brister i omsorgen, medan när det 

gäller äldre barn, så ligger orsakerna ofta i deras eget beteende 
16

.  

 

3.1.1 Samhällets missaktningar  

I rapporten har barnläkaren Lars H Gustafsson intervjuats kring samhällets syn på de 

placerade barnen och han menar på att det har funnits, samt finns, ett mönster av negativa 

attityder gentemot dessa barn och ungdomar. Han menar således att det finns en missaktning 

                                                           
11

 Barnombudsmannen, 2010 
12

 Ibid., s. 2 
13

 Ibid., s. 10 
14

 Ibid., s. 3 
15

 Ibid., s. 18 
16

 Ibid., s. 58 



 
 

6 
 

från samhället gentemot de placerade barnen på samma sätt som det finns ett nedlåtande 

synsätt mot minoriteter. Enligt hans erfarenheter är placerade barn ofta traumatiserade samt 

väldigt sårbara och när samhället ska verka för föräldraskapet är tanken att dessa barn och 

ungdomar ska ges en andra chans till ett bra liv genom att de tidigare felen återställs. Om 

övergrepp och försummelser inte upphör så sviker man barnen på nytt en gång till vilket leder 

till att de tappar sin tro. Detta är känslor som de kan komma att bära med sig upp till vuxen 

ålder vilket kan skapa ett handikapp som blir svårt att reparera 
17

.  

 

3.1.2 Skolan är vägen ut  

Att lyckas i skolan beskrivs, av Bo Vinnerljung, som en skyddsfaktor. Han arbetar vid 

institutionen för socialt arbete på Socialhögskolan och är även en av barnrättsexperterna i 

Barnombudsmannens råd. Han menar att låga betyg är en regel mer än ett undantag när det 

kommer till barn och unga i utsatta grupper samt att många inte har betyg alls. Orsakerna kan 

vara mycket skolk eller att undervisningen har ägt rum på ett HVB-hem som i sin tur inte sett 

till att betygen har rapporterats in till myndigheterna. Fortsatt berättar han att ett misslyckande 

i skolan kan vara en varningsklocka för framtiden som mer ofta tenderar att präglas av 

kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa eller självmordsbeteende. Vinnerljung menar att dessa 

barn inte har någon sämre kognitiv förmåga än andra barn utan att det handlar om 

försummelse och ibland även vanvård. De får inte den undervisning som de har rätt till samt 

att deras potential hindras från att utvecklas. Även vuxnas förväntningar på barnen är en 

faktor som präglar skolgången, menar Vinnerljung. Vidare berättar han att det hör till 

vanligheten att vuxna som fosterföräldrar, socialtjänst och skola, tror sämre om dessa barn 

vad gäller deras begåvningar, förväntningarna är låga och man gör dem sjukare men även 

sämre än vad dem är. Han menar att det kan finnas ett samband mellan låga betyg och de låga 

förväntningarna 
18

.  

Ett syfte med placeringar är att barn och ungas framtidsutsikter ska bli bättre än dem som de 

har erfarenhet av men Vinnerljung är tveksam till om det är så det ser ut idag. Dåliga betyg 

tenderar att verka som starka riskfaktorer för placerade barn och tvärtom så är en bra skolgång 

en skyddsfaktor då utbildningen kan verka fungera som ”vägen ut”. Han menar på att man ska 

sätta in hjälp där det behövs i ett tidigt stadium vilket leder till att ett misslyckande i skolan 

stöttas upp med möjligheter till ett lyckande och en andra chans. Skyddsfaktorn är en aspekt 

som samhället kan påverka men det vi inte kan ändra är vad barnen varit med om innan.  

                                                           
17

 Ibid., s. 7 

18
 Ibid., s. 58 
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Men det vi kan påverka är hur vi hjälper dem i framtiden genom att förbättra deras 

möjligheter till utbildning. Det handlar om att de ska ha samma chans som alla andra 
19

. 

 

3.1.3 Socialtjänstens bemötande  

Många av barnen och ungas erfarenheter av socialtjänsten är negativa. Upplevelserna är att de 

inte blir lyssnade på eller ignorerade samt att personalen på socialtjänsten är fördomsfulla och 

generaliserande. Enligt rapporten Bakom fasaden är det endast ett fåtal barn och unga som har 

positiva erfarenheter av att ha haft bra socialsekreterare. I dessa fall har de lyssnat på, 

intresserat sig för och inte fördömt. Det som enligt barnen vidare definierar en bra 

socialsekreterare är när de gör barn och unga delaktiga genom att ta hänsyn till deras åsikter 

samt att delge dem om vad som står i deras journaler så den unge får godkänna det. Detta kan 

vara en symbol på att dem står på ungdomarnas sida och tar dem på allvar. En annan situation 

som beskrivs i rapporten är att många av de unga anser att socialsekreterarna är otillgängliga 

och svåra att få tag på. Trots att ungdomarna ringer och lämnar meddelanden återkommer inte 

socialsekreterarna 
20

. Besvikelsen över de löften som inte hålls är stor hos de barn och 

ungdomar som barnombudsmannen pratat med. De tycker att socialtjänsten inte ska säga 

saker de inte kan hålla då det bara skapar mer misstro. Lögner i den form att det som kommits 

överrens om mellan den unge och socialsekreteraren inte infrias är ett annat svek, som tyder 

på att de inte håller det dem lovar. En intervjuperson säger i rapporten att hon hade blivit 

lovad att bli hemslussad men att hon sedan hamnade på familjehem istället 
21

. Enligt 

rapporten finns det barn och unga som träffar sina socialsekreterare flera gånger per år medan 

det finns de som träffar dem en gång om året. Rapporten visar på en önskan hos ungdomarna 

att ha en och samma under hela tiden 
22

. 
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4 Tidigare forskning 

 

Kapitlet presenterar forskning som dels lyfter fram hur bemötandets betydelse från 

socialsekreterarnas sida gentemot den unge kan främja samarbetet i relationen under 

vårdperioden samt på vägen ut från den. Forskningen synliggör vidare olika aspekter som kan 

spela en roll på vägen i förändringsprocessen för den unge. De valda forskningarna finner jag 

relevanta i förhållande till uppsatsens frågeställning som tar en utgångspunkt i betydelsen av 

hur vissa aspekter bidrar till en ny inställning hos den unge under vårdformen. Då uppsatsen 

behandlar det ämne som den gör så väljer jag i detta kapitel att motivera för forskningarnas 

relevans, i relation till min studie, genom att kort beskriva de kopplingar och paralleller jag 

drar till uppsatsens syfte samt frågeställningar. Detta genererar i att forskningens relevans kan 

lyftas fram i uppsatsens analys samt reflektioner. Märk väl att den tidigare forskningen inte är 

menad eller syftar till att verka som teoretiska begrepp. 

 

4.1 Tvångsomhändertaganden 

Tvångsomhändertaganden, ur ungdomars, anhörigas och socialsekreterares perspektiv 
23

 är 

ett forskningsprojekt som gjorts av Ingrid Claezon, hon är docent och universitetslektor i 

socialt arbete vid Malmö Högskola. Jag anser att hennes forskning är relevant då hon i sitt 

projekt har fokus på ungdomar som blivit tvångsomhändertagna och belyser hur viktigt det är 

med goda relationer mellan socialsekreterare och ungdomar i deras samarbete under 

vårdperioden. Studien bygger på intervjuer med ett antal ungdomar som har befunnit sig i 

svåra situationer med allvarliga risker och misslyckanden från myndigheters samt familjers 

sida. Forskningens syfte är således att undersöka de omständigheter som bidrar till att den 

unge kan lämna samhällsvården och hon har i sin forskning därmed utgått utifrån 

frågeställningar som rör de vändpunkter som visat sig kunna bidra till en förändring i den 

unges liv samt till att de kan lämna vården; nya erfarenheter, situationer eller relationer som 

tillsammans formar nya attraktiva möjligheter till förändring.  

Mötet mellan socialsekreterare och klient eller familj, med fokus på det sociala arbetet och 

hur den påverkar processen till förändring, är även en utgångspunkt i Claezons studie 
24

. 

Författaren menar att medlingen sker i mötet mellan socialsekreteraren och klienten vilket 

                                                           
23
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24
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således innebär att många faktorer spelar in i förändringsprocessen 
25

. I sin studie har hon 

använt sig av begreppet ”resilience” som i stort handlar om just förändringsmöjligheter som 

således i denna studie kopplats till individen. Resilience förklaras vidare som 

”återhämtningsförmåga” samt ”förmågan att komma igen” vilket hon i sin forskning använder 

tillsammans med begreppet ”motståndskraft”. I mötet mellan socialsekreterare och klient 

byggs ett samspel upp vilket författaren menar ska åligga den förstnämndes ansvar, samspelet 

ska verka för att självuppfattningen hos klienten ska bidra till insikten av nya positiva 

möjligheter i förändringsprocessen. Vissa karaktäristiska egenskaper som 

återhämtningsförmåga eller motståndskraft hos individen kan vara direkt avgörande för hur 

denne går vidare i livet 
26

.  

 

4.1.1 Bemötandets betydelse 

I studien berättar Claezon (2004) även om de olika intervjupersonernas upplevelser kring 

misslyckade och lyckade placeringar på olika behandlingshem, fosterfamiljer eller 

institutioner 
27

. Likt en viktig aspekt som togs upp i årsrapporten Bakom fasaden, i ett 

föregående kapitel i uppsatsen, så är förhållandet mellan ungdomarna och socialsekreterarna 

en viktig faktor även i Claezons (2004) studie. Det har visat sig att relationen har haft stor 

betydelse för hur dem skapar en trygghet och en vilja att förhålla sig till placeringen, men 

även för hur de blir trodda i sina beskrivningar om vissa missförhållanden som uppstått i vissa 

placeringar 
28

.  

När författaren studerat de sociala interventionerna mellan aktörerna har det varit tydligt att 

ungdomarnas främsta önskan är att bli lyssnade på, de vill bli visade respekt varpå tilliten 

skapas och ett förändringsarbete kan ta form. Även socialsekreterarna talar om vikten av en 

relation till ungdomarna som en förutsättning för ett samarbete 
29

. Vidare i studien framhävs 

faktorer som varit skyddande för ungdomarna och som bidragit till att deras destruktiva 

livsstil upphört, som ett resultat av att de sociala medlingarna har hjälpt till att utveckla 

ungdomarnas återhämtningsförmåga som i sin tur lett till vändpunkter i deras liv 
30

. Även 

föräldrar, släkt, andra anhöriga, fosterföräldrar, socialsekreterare samt behandlingspersonal är 

andra viktiga personer som visat sig ha haft stor betydelse för ungdomarnas 

                                                           
25

 Ibid., s. 31 
26

 Ibid., s. 53-54 
27

 Ibid., s. 101 
28
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30
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återhämtningsförmåga 
31

. Jag tycker det är viktigt att man som utomstående i sin yrkesroll 

gentemot barnet, är medveten om att ett beteende eller andra situationer i samband med 

vårdperioden oftast har bakomliggande orsaker, hur ett barn har hanterat trauman i sitt liv 

tidigare eller hur de har påverkats av olika levnadsvillkor. När jag intervjuar mina informanter 

om hur de upplever bemötandet i samarbetet med socialtjänsten, samt åt andra hållet, är denna 

forskning relevant då det handlar om att förstå bemötandets betydelse under hela processen. 

Det är under samarbetet med de som arbetar nära den unge, som en upplevelse skapas. En 

upplevelse som talar om hur insatsen känns, hjälper den eller stjälper den. Detta kan i sin tur 

genera i en förändring hos den unge, samt prägla hur denne formas under vårdperioden. 

 

4.2 Mot alla odds  

Den studie som beskrevs av Claezon (2004), tog upp motståndskrafter och 

återhämtningsförmåga. För att vidare förstå hur barn och unga klarar sig från större påverkan 

av olika faktorer så har jag här valt att ta del av en studie som presenteras i boken 

Stödgrupper för barn och ungdomar där författarna presenterar beprövade erfarenheter av vad 

som kan vara barns motståndskrafter. Dessa menas ha betydelse för hur barn och ungas 

levnadsvillkor förbättras eller underlättas 
32

.      

I kapitlet Om risker och vad det är som gör att barn klarar sig i boken som nämns ovan, 

beskriver socionomen Annemi Skerfving vad som kan äventyra barns utveckling och vad som 

kan bidra till att de klarar påfrestningar i livet som de ställs inför. Skerfving menar att barn till 

föräldrar med missbruk, allvarliga psykiska problem, psykiska utvecklingsstörningar eller 

inbördes konflikter tillhör riskgruppen 
33

. Barn i riskzonen är barn vars föräldrar inte lever 

upp till sin roll som föräldrar som genererar i en brist på trygghet som således sätter spår hos 

barnen, menar hon. Men samtidigt finns det forskning som visar att vissa barn, trots att de 

tillhörde riskgruppen, klarade sig bra i livet. Detta ledde således till att forskarna senare kom 

på att det inte rörde sig om sårbara barn utan det handlade om barn med bättre förutsättningar 

av olika anledningar och som klarade av påfrestningarna bättre i livet än de andra, som vidare 

i hennes studie kallas ”maskrosbarn” eller ”kompetenta barn”. Hon refererar till en forskare 

vid namn Rutter (1987) som menar att dessa barn, maskrosbarnen, har en annan förmåga att 

stå emot psykiska påfrestningar då de har en annan förmåga till återhämtning eller 

                                                           
31
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32
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33
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motståndskraft. Dessa faktorer är föränderliga med tiden beroende på omständigheterna runt 

omkring barnet 
34

. Skerfving hänvisar till ytterligare en annan forskare, Wenner (1995), som 

menar att när maskrosbarn visar på en positiv utveckling trots svåra uppväxtförhållanden kan 

det dels bero på att föräldrarnas attityd speglade omtanke och omsorg vilket ger barnen en god 

självkänsla samt att det finns andra stöttande personer 35. 

När jag i min studie bland annat ser till hur ungdomarna påverkas under en placering, så är 

denna forskning relevant i det avseendet att den visar på en förståelse som talar om att en 

individ som utsätts för mycket svårigheter, som ställs inför tunga beslut eller som tvingas till 

det, trots det någonstans finner styrka i att stå emot påfrestningar och istället utvecklar en 

motståndskraft som hjälper dem att komma till insikt om nya förutsättningar. Bemötandets 

betydelse, som Claezon (2004) beskriver, tror jag är en viktig del i denna förändringsprocess 

att ungdomarna känner att de har någon på sin sida, som lyssnar och tror på dem.  

 

4.3 Skydds- och riskfaktorer 

Det finns begrepp som kallas för skydds- och riskfaktorer och dessa spelar en stor roll i 

barnets utveckling och livsföring. Claes Sundelin och Dagmar Lagerberg är båda barnforskare 

vid Uppsala Universitet och har tillsammans skrivit boken Risk och prognos i socialt arbete 

med barn 
36

. Boken baseras på forskning där de analyserar risker, förutsägelser och 

interventioner i socialt arbete med barn och unga. I kapitlet Motståndskraft och skyddsfaktorer 

beskriver författarna, med hänvisningar till andra författare inom parantes, vad som kan vara 

barns skydds- och riskfaktorer i livet samt definitionen ”skyddsfaktorer modifierar risken för 

ett ogynnsamt utfall så att risken är mindre när skyddsfaktorn finns och större när 

skyddsfaktorn saknas” 
37

.  

Faktorer som god fysik, bra hälsa och en god skolgång är exempel på skyddsfaktorer. För 

barn kan det verka skyddande att inte drabbas av många separationer från vårdare, en god 

hälsa hos modern tillsammans med dennes omvårdnad, familjeförsörjning, god övervakning 

och tillsyn från föräldrarnas sida 
38

. Författarna menar också att det finns skyddande faktorer i 

barnets egenskaper som benämns i exempelvis förmågan att förstå och att komma överrens 

med andra, en problemlösningsförmåga, humor, en familjesammanhållning och yttre stöd av 

                                                           
34

 Ibid., s. 91 
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utomstående såsom en granne, lärare eller någon institution. Författarna beskriver genom 

Stattin och Magnusson (1996) vidare att tålighet, ihärdighet, en förmåga till impuls- och 

känslokontroll, initiativförmåga, psykisk energi och nyfikenhet är egenskaper hos individen 

som kan verka skyddande 
39

. Slutligen presenterar författarna ett begrepp som de kallar för 

”locus of control”, som översätts till ”kontroll” eller ”kontrollplacering”. Närmare bestämt 

menar de att den individ som har en inre kontrollplacering anser att skolframgång, 

välbefinnande och framtid beror på denne själv. I motsats till de individer som har en inre 

kontrollplacering menar författarna att de finns de som har en yttre sådan, dessa personer 

lägger ansvaret på yttre faktorer som tur eller slumpen, de anser inte sig själva kunna styra 

och bestämma över sitt eget liv 
40

.  

I relation till min studies frågeställning är denna tidigare forskning intressant med tanke på att 

när en individ får ett beslut om en vårdform med stöd av LVU så är beslutet tvingande och 

därmed något individen måste rätta sig efter, då vårdinsatsen sker tillsammans med regler om 

olika förhållningssätt som ordnar vårdformen. För att vägen ut från vården ska bli ett val och 

något individen känner att den vill så behöver hela inställningen förändras (ur ovanstående 

tidigare forskningars resonemang kan detta antas att det inte sker utav sig självt, utan 

inställningen är beroende av flera faktorer runt omkring individen) och begreppet ”inre 

kontrollplacering” blir här därför relevant, då det handlar om just att bestämma sig och inse 

att ens handlingar sker på grund av en själv.  
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5 Teori 

 

Uppsatsen syftar till att lyfta fram vilken påverkan som vårdformen kan ha på den unge under 

en placering, samt vad som blir betydelsefullt under vårdperioden och vidare hur det präglar 

viljan att lämna vården. Jag har således valt att använda mig utav Goffmans (2004) teori om 

den totala institutionen, Foucaults (2003) begrepp normalisering och disciplin, Meads (1976) 

begrepp den signifikante andre och slutligen Giddens (1997) begrepp livsstil och 

livsplanering. Teoretikernas begrepp använder jag således för att lyfta fram hur yttre 

påtvingande regler verkar tvingande för individen i dennes förhållningssätt till och under 

institutionaliseringen. Begreppen är även relevanta när jag vill förstå individens eget 

handlande och utomståendes betydelse för hur denne gör sina val i livet under en placering 

samt vad som ligger till grund för en motivation till att lämna vården, 

 

5.1 Den totala institutionen 

När det kommer till uppsatsens frågeställning om hur vården formar och påverkar den unge 

under placeringen på institutionen, så är Goffmans (2004) teori mycket relevant då han 

beskriver vad som dels kännetecknar en institution, men han beskriver också de rådande 

normer som individen tvingas rätta sig efter. Detta är betydelsefulla aspekter som således blir 

viktiga att hänvisa till i sökandet efter förståelsen för när vården hjälper eller stjälper men 

även för hur den slutna miljön kan påverka individens valmöjligheter och inställning under sin 

placering. 

Goffmans (2004) teori om totala institutioner presenterar han i sin bok Totala institutioner 
41

. 

I samhället existerar olika institutioner vari det försiggår speciella aktiviteter, en total 

institution kan liknas vid en plats att bo och arbeta på varvid en mängd människor lever ett 

instängt och formellt liv avskärmade från samhället 
42

. Exempel på en sådan plats kan vara 

fängelser, kloster eller internatskola. En del institutioner är mer inneslutna än andra vilket 

hindrar socialt umgänge genom markeringar som murar, låsta dörrar, skog och äng. Dessa gör 

det omöjligt för individen att avlägsna sig 
43

.  
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Det är dessa han kallar vid totala institutioner. I sin bok skiljer han på fem olika typer av 

institutioner; 

 De som tar hand om individer som anses oförmögna att ta hand om sig själva (ex. 

ålderdomshem). 

 De som tar hand om de som är oförmögna att ta hand om sig själva samt utgör ett hot mot 

samhället (ex. behandlingshem eller mentalsjukhus). 

 De som upprättats för att skydda samhället mot avsiktliga hot (ex. fängelser). 

 De som upprättats för ett bättre genomförande av arbetsuppgifter (ex. 

militärförläggningar). 

 Reträttplatser samt som tjänar som religiösa övningsplatser (ex. kloster) 44.  

 

Goffman (2004) menar att det är generellt för alla de som kommer till en institution att de har 

med sig en beteendekultur från sin privatvärld som har tagits för givet fram till dess att de 

hamnar på institutionen 
45

. En social ordning i ett samhälle brukar se ut som så att individerna 

sover, roar sig, arbetar och sin lediga tid spenderar de valfritt, vidare sker aktiviteterna utan att 

de följer en övergripande rationell plan. Detta förändras när individen kommer till 

institutionen då ett nedbrytande av den avskiljande väggen som annars håller isär olika 

livssfärer. På institutionen sker alla aktiviteter ovanifrån ”genom ett system av klart formella 

regler och officiella skrivelser” 
46

. Här utförs alla aktiviteter på samma plats under samma tak 

av en och samma auktoritet. Det dagliga livets aktiviteter sker i sällskap och i samband med 

andra människor vari alla behandlas likadant.  

Vidare menar Goffman (2004) att övervakning och kontroll är vad som utövas på 

människorna som kommer samman inom den totala institutionen. Var och en gör som denne 

blivit tillsagd och den enes regelbrott leder till den andres medgörlighet. Han menar således 

att det består en klyfta mellan personal och de intagna på institutionen då de intagna oftast 

vistas på institutionen och har därmed en begränsad kontakt med samhället utanför. Detta kan 

resultera i att de två grupperna, de intagna och personalen, skapar en trångsynt relation och 

bemötande till varandra, genom att personalen ofta ser de intagna som bittra, tystlåtna och 

opålitliga medan de intagna upplever personalen som överlägsen, elaka och nedlåtande 
47

. 

Goffman (2004) menar även att totala institutioner har en tendens att vi antagningen till 
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institutionen, beröva individen sin identitet som han således kallar för ”identitetsrustning”. 

Avsaknaden av denna hindrar och hämmar individen från att visa sitt riktiga jag samt att 

dennes självuppfattning påverkas 
48

. Slutligen menar han att i och med att den intagne 

inordnas på en institution så kommer denne att omfattas av ett system av rättigheter som han 

delar in i tre olika delar. Dels ordningsreglerna, det är dessa som Goffman menar formar livet 

hos den intagne på institutionen, belöningarna är en annan rättighet som oftast ges i någon 

form av stimulans som innan intagningen ansågs som en självklarhet i vardagen. Den sista 

regeln som skapar ordning menar han är bestraffningar som är motsatsen till belöningar, 

bestraffningarna betyder enligt honom utebliven belöning 
49

. 

 

5.2 Disciplin och normalisering 

Normaliseringsprocessen har jag valt att tolka som den process som individen går igenom 

under en placering och hur den tillsammans med disciplinen formar individen. Foucaults 

(2003) teori om disciplin och normer använder jag när jag ser till hur en institution styrs 

samtidigt som individerna som lever där blir föremål för en yttre makt och hur det formar dem 

till lydnad och anpassning. Detta kan vidare hjälpa till i förståelsen för hur och varför 

individen handlar och agerar som den gör i vissa situationer. Samtidigt anser jag att 

begreppen, tillsammans med Goffmans (2004) teori om institutionen, öppnar för en reflektion 

kring om och varför vårdformen hjälper eller stjälper som vidare är en av uppsatsens 

frågeställningar som sålunda gör begreppen betydelsefulla.  

Dessa två begrepp, disciplin och normer, presenterar Foucault i sin bok Övervakning och 

straff 
50

 och menar att det är dem som gör individerna till föremål för makt samtidigt som de 

själva agerar som verktyget. För att disciplinen ska upprätthållas menar han att det blir 

nödvändigt med ett system där blicken verkar tvingande som således resulterar i en 

maktutövning och denna blick väljer jag att tolka vid LVU i analysen. För att åstadkomma en 

sådan apparat menar han att man måste sätta fokus på individens förvandling, skaffa sig ett 

grepp om deras beteende, omvandla dem till ett föremål för kunskap och förändra dem 
51

. 

Disciplinen kräver ibland en sluten miljö som en del av att fördela individerna ”i rummet”, 

vilket osökt leder tanken till Goffman (2004) och institutionen  
52

.  
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Den slutna miljön tillsammans med disciplinen har som funktion att minska avstegen från 

ordningen genom lagar som pekar på avvikelser vilket i sin tur gör individen medveten om 

vad som är rätt och fel. Denna normalisering sker genom att ordningen syftar till att skilja de 

”goda” individerna från de ”dåliga” genom att belöna de goda istället för att bestraffa de 

dåliga, detta för att Foucault (2003) anser att systemet ska utgöras av belöning istället för 

bestraffning. Detta resulterar i att individer vill hålla sig till ordningen som i sin tur skapar en 

normaliserande funktion som talar om vad som är normalt vilket samtidigt ger en känsla av 

frivillighet hos individerna, detta påverkar den egna inställningen och beteendet som leder till 

ett större engagemang och samarbetsvillighet 
53

. 

 

5.3 Den signifikante andre 

Meads begrepp kommer jag att använda mig av när jag ser till de närstående som är viktiga 

och på vilka sätt, vilken betydelse de har för individen under dennes placering. Här syftar jag 

till socialsekreterarens och familjehemmets roll gentemot de unga. Under placeringen på olika 

institutioner, där personal tillsammans med andra intagna, familj och vänner utgör den 

närmsta omgivningen i den intagnes sociala liv, så kommer relationer att skapas vare sig de är 

av positiv eller negativ betydelse. Den signifikante andre kan ha många olika betydelser i den 

unges livsföring och jag vill således med mina frågeställningar i uppsatsen ta reda på hur och 

varför.  

 

Enligt Mead 
54

 är en individs relationer till andra individer det viktigaste verktyget för dens 

identitetsarbete under tiden som jaget formas och skapas. Han menar att ingen människa kan 

riktigt bli mänsklig utan relationer till andra då det genom relationerna till andra sker en 

socialiseringsprocess från det att barnet föds till det växer upp, denna process gör barnet 

medveten om de normer och regler som samhället utgörs av. Under denna tid av socialisering 

och identitetsskapande så är det de närmsta i barnets omgivning som får den största 

betydelsen för hur denne formar sitt jag och sin självbild. Mead (1976) menar att det är de 

signifikanta andra som förmedlar denna process till barnet och som det övertar roller från då 

det är den signifikante andre som har störst inflytande över vilka värderingar och normer 

barnet tar sig an när dennes föreställningsvärld skapas. Under uppväxten träffar barnet på 

olika signifikanta andra då många personer genom livet kommer att bli viktiga för denne. 
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Dessa kan vara föräldrar, släkt och vänner men även andra närstående personer i barnets 

omgivning såsom en lärare eller en granne, men även någon som barnet ser upp till. Men 

viktigt är att tillägga att det inte alltid rör sig om personer som barnet har en god relation till, 

utan ibland kan den signifikante andre utgöras av personer som har sårat eller behandlat 

barnet illa, som den är rädd för 
55

.  

 

5.4 Livsstil och livsplanering 

Giddens begrepp använder jag för att förstå hur individen tvunget eller valfritt väljer en 

specifik väg i sitt liv samt vilken förändring i livsstilen som krävs för att möjliggöra 

förändringen. Under en vårdperiod där individen är tvångsplacerad på en institution eller i ett 

familjehem står denne under lydnad av LVU, vilket således leder till att man kan anta att 

vikten av att en annan livsstil väljs, samt en framtidsvision, är stor för att vården ska upphöra. 

I ett nära samarbete med socialsekreterare och annan vårdpersonal som är individens absolut 

närmsta omgivning och dessutom i en sluten miljö, så är det tydligt att valmöjligheterna är 

begränsade för den intagne. Förändringsprocessen som individen tvunget måste ta sig igenom 

under sin placering kan förklaras med Giddens teori om livsstil och livsplanering.  

 

Giddens 
56

 talar om nutiden och hur självet, vår identitet, måste skapas reflexivt då det sker i 

just nutiden tillsammans med alla alternativ och möjligheter som följer 
57

. Vidare anser han att 

det senmoderna samhället och dess valfrihet inte behöver vara enbart positivt samt att vårt 

skapande av vår egen identitet är ett medel för att skapa ordning i kaoset 
58

. Han menar att ”ju 

mer som traditionen mister sitt grepp, och ju mer vardagslivet rekonstitueras mot bakgrund av 

det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna att 

komma fram till en livsstil bland många alternativ” 
59

. Detta kan leda till att individen 

upplever en meningslöshet för att livet saknar värde och betydelse vilket inte främjas när en 

av självets grundläggande del är de val individen tvingas göra då det inte finns något annat 

alternativ än att välja och vi leds här in på Giddens (1997) begrepp livsstil och livsplan 
60

. En 

livsstil kan enligt Giddens (1997) definieras som ”rutinerade praktiker” och som mer är något 

en individ skapar än föds med eller ärver, livsstilen kommer till en existens genom klädval, 
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matvanor, handlingssätt och umgänge. Alla dessa val, menar han, är inte bara ett beslut om 

hur en individ vill eller ska agera, utan det rör sig även om beslut kring vem denne vill vara. 

En individs val eller skapande av en livsstil kan präglas eller helt påverkas av grupptryck, 

synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden. Som individ befinner man sig i olika 

situationer och på olika platser där den valda livsstilen kan komma att ifrågasättas, därigenom 

kan en person skapa sig olika livsstilar vid olika tillfällen 
61

.  

 

Livsstilsval och livsplanering utgör inte endast nödvändigtvis individernas sociala liv utan de 

innefattar även de institutionella ramar som hjälper till att forma deras handlingar. 

Livsplanering anses som en av de mest viktiga strategierna i senmoderniteten och alla dess 

livsstilsmöjligheter. Genom livsplaneringen försöker individen att kontrollera och förbereda 

framtida handlingar, placera framtiden i nuet. Alla individer lever inte alltid med ett stort 

urval av livsstilar, utan de påtvingas en livsstil utifrån ett begränsat alternativ av möjligheter. 

Giddens (1997) menar att det gäller för individer och grupper att deras livsmöjligheter 

bestämmer livsstilsvalen, de behöver frigöra sig från förtryckande situationer så att de 

utvidgar deras livsstilsmöjligheter 
62

. 

 

De teorier och begrepp som ovan har lyfts fram i presentationen visar på faktorer i 

vårdformen och vårdrelationen som under en placering har betydelse för hur den unge dels 

anpassar sig till placeringen och vad som blir av betydelse under placeringen.  
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6 Metod 

 

I metodkapitlet redogör jag generellt för kvalitativ metod med en central utgångspunkt i 

hermeneutiken. Jag använder mig även utav narrativ metod som således bottnar i 

angreppssättet livsberättelser. Vidare i kapitlet presenteras uppsatsens avgränsningar och 

urval, intervjusituation, analysgenomförande, etiska bedömningar samt tillsist 

metodreflektioner. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

I min uppsats har jag använt mig av den kvalitativa metoden då jag har för avsikt att komma 

mina intervjupersoner på djupet, få en förståelse samt söka efter en innebörd 
63

. Jag har 

intervjuat två unga kvinnor som minns tillbaka och berättar sina livsberättelser kring deras 

erfarenheter av vård med stöd av LVU. Jag har gjort en intervju med en socialsekreterare med 

fokus på hennes yrkesroll när det kommer till placeringar med stöd av LVU samt tillsist en 

intervju med en kvinna som tillsammans med sin familj har ett familjehem.  

 

6.1.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Skott (2004) menar att det vid en hermeneutisk studie av berättelser sätts fokus på 

diskursbegreppet då det överskrider det uttryckta språket. Med diskurs menas just ”utsaga 

producerad av talande subjekt”. Det talande kan således vara nedskrivet 
64

. Thurén (2007) 

menar även han att hermeneutiken är ett angreppssätt när man vill åt förståelsen hos ett 

fenomen då den bygger på en tolkningslära. Hermeneutiken grundar sig på individens 

tolkningar och handlingar vilket således kan betyda att man som forskare inte alltid får fram 

den exakta sanningen av det som studeras 
65

. Likväl som det finns nackdelar med tolkning så 

finns det fördelar vilka kan vara att olika tolkningar tillsammans bidrar till att de kompletterar 

varandra istället för att de utesluter då saker kan tolkas på olika vis.
66

.  
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Skott menar att när lyssnandet och berättandet sker så reflekteras händelser för att de sedan 

gradvis ska förstås som meningsfulla helheter. ”I ett hermeneutiskt perspektiv omfattar varje 

berättelse delar inneslutna i helheter på olika nivåer; orden i satsen, berättelser i diskurser, 

episoder i livsberättelser” … ”Tolkningar av allt detta kräver narrativ kommunikation, dialog 

och rörelse” 
67

. 

 

6.1.2 Livsberättelse 

Den narrativa metoden är ett av angreppssätten i den kvalitativa forskningen som dels utmärks 

av livsberättelser. Detta blir således ett tillvägagångssätt när jag intervjuar de två unga 

flickorna om deras erfarenheter kring vård med stöd av LVU då det rör sig om en viss vald 

period ur deras liv. Eftersom livsberättelser syftar till den subjektiva tolkningen och 

upplevelsen hos individen bedömer jag den som relevant. Berättelser sammanfattar våra 

vardagserfarenheter och synliggör individens livsvärld och genom dem förstår vi andra 

människor och deras liv. Narrativ metod kan även användas i de studier man har för avsikt att 

få en förståelse för skapandet av identiteter samt hur de själva upplever sina subjektiva liv 
68

. 

Att berättelserna är personliga gör dem således till ontologiska berättelser, med det menas att 

de används för att definiera vilka vi är genom att de handlar om självbiografiska 

livsberättelser som förmedlas genom forskningsintervjun 
69

. Vidare handlar den narrativa 

metoden om forskningsintervjun som en livsberättelse utifrån tolkande undersökningar där 

frågor ställs som utgår från ”vad” och ”vilka”. Syftet med livsberättelser är att en person 

berättar om sitt liv eller vissa aspekter i sitt liv utifrån ett på förhand valt tema 
70

.  

 

6.2 Avgränsningar och urval 

Nätverksprincipen, som Johansson talar om i sin bok Narrativ teori och metod, var metoden 

som jag använde mig utav när jag sökte efter mina intervjupersoner, förutom när det kom till 

min intervjuperson på familjehemsenheten 
71

. En kurskamrat till mig på programmet kände en 

person som arbetar på ett behandlingshem, via den personen kom jag i kontakt med de två 

flickorna som bidragit med sina livsberättelser i min studie. Nätverksprincipen tillämpades 

således också när jag fann min intervjuperson som har ett familjehem, hon är en före detta 
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arbetskamrat till min mamma. Min intervjuperson på socialtjänsten kontaktade jag genom 

telefonen och vi bokade ett möte för intervjun. I alla situationerna så har jag i förväg, innan de 

har gett sitt godkännande om att delta på intervjuer, gett mig tillkänna genom att informera 

om vem jag är, vilket mitt syfte med uppsatsen är och att jag har en önskan om att använda 

mig av bandspelare under intervjun. Det som genererade i ett slags förberedande för 

intervjupersonerna var att jag i förväg gav mina intervjufrågor, som var indelade i teman med 

underfrågor. Då ämnena som flickorna främst skulle komma att berätta om kan kännas 

personligt och svårt, så hjälpte detta dem att förbereda sig med vad de ville ta upp när vi sedan 

sågs. Eftersom en socialsekreterares tid väldigt ofta är begränsad så var det även positivt att 

även där tillhandahålla frågorna innan. En nackdel kan således bli just motsatsen, att de på 

förhand redan bestämt vad de vill svara på samt att de kan välja ut valda delar i förtid. Detta 

kan minska antalet frågor och de ingångar de var tänkta att de skulle öppna. För att mina 

intervjupersoner inte ska känna sig begränsade i sin berättelse till frågor som är bestämda på 

förhand så har jag valt att använda mig utav en halvstrukturerad intervju, där det lämnas bredd 

och plats till berättelserna. Intervjun är även tematisk då jag fokuserar på en specifik period i 

deras liv 
72

. 

När det kommer till intervjuerna med de unga flickorna blev ett annat urval tydligt och det var 

att personerna vid intervjutillfället skulle vara över arton år. Detta för att undkomma att ett 

samtycke från vårdnadshavare skulle bli nödvändigt. Mina informanter har inget med 

varandra att göra och är för varandra helt främmande samt att det enda de två flickorna har 

gemensamt är deras erfarenheter av att de fått vård med stöd av LVU och att de idag har 

lämnat vården.  

 

6.3 Intervjusituation 

Innan intervjuerna har ägt rum så har jag informerat ytterligare en gång om mitt syfte med 

intervjun, att jag använder mig av bandspelare samt att jag återigen uppmärksammade min 

informant på att intervjun när som helst kan avbrytas då deltagandet är frivilligt 
73

. Eftersom 

att mötet mellan lyssnaren och berättaren formas av den sociala situationen som det sker i så 

innebär det att tid, plats och rum har betydelse för hur mötet och berättelsen präglas 
74

. Med 

hänsyn till detta så ägde intervjun med socialsekreteraren rum på hennes eget arbetsrum i den 

egna miljön. Fördelar med att låta intervjuerna ske på arbetsplatser är att jag som intervjuare 
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får ett helt annat helhetsintryck, vilket således kan bli till en värdefull bakgrund när det 

kommer till analysen 
75

. Intervjuerna med de unga flickorna samt kvinnan på familjehemmet 

ägde rum i avslappnade miljöer där det inte fanns annat folk i närheten som kan uppträda 

nyfikna eller stressande 
76

. Då ämnet som informanternas livsberättelser berör är personligt 

och kanske känslosamt så tog jag stor hänsyn till deras integritet genom att göra intervjuerna 

på en så neutral plats som möjligt, där ingen press kunde framtvingas genom brist på utrymme 

eller tid 
77

. Intervjufrågorna till flickorna, socialsekreteraren och familjehemmet var lika på så 

vis att jag var ute efter svar som skulle vara deras egna utifrån deras egna erfarenheter. Svaren 

skulle inte vara hur de trodde eller ansåg att någon annan känner, tycker eller upplever. Jag 

var inte intresserad av att någon skulle svara åt någon annan. Dock ska nämnas att mina 

intervjupersoner på socialtjänsten och familjehemmet svarade med sin yrkesroll i beaktande, 

då det var ur deras roll som yrkesprofessionella jag ville ha svaren.  

Intervjuguidens struktur som jag har utgått ifrån är formade och skapta utifrån uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Syftet öppnar för ett resultat av en rad olika faktorer som kan vara 

av betydelse under vårdperioden, således har de teman som jag ser i frågeställningarna (hur 

formas individen, vad som är betydelsefullt, när hjälper och stjälper vården) vidare format de 

teman som alla fyra intervjuer har utgått ifrån. Dessa teman är orsaker till LVU, bemötande, 

livsstil, vändpunkter och framtidsvisioner. Intervjuguidens struktur till livsberättelserna har 

haft fokus på dessa där temat varit själva frågan som sedan följts av öppna följdfrågor. 

Intervjufrågorna till informantintervjuerna har mer innehållit konkreta frågor utifrån de 

temana och där visar jag att jag är ute efter specifik information men fortfarande utifrån deras 

egna erfarenheter och tolkningar. Dessa teman återfinns även i presentationen av materialet. 

 

6.4 Analysgenomförande 

Det empiriska materialet har transkriberats och sedan sammanfattats genom att finna 

gemensamma mönster i dem alla. Mönstren som varit gemensamma i all empiri har således 

lett till kategorier i den empiriska presentationen och dessa är bemötande, vändpunkter, 

livsstil, framtidsvisioner samt orsaker till LVU. Sedan finns det någon kategori som nämns 

någon enstaka gång. När jag sedan genomfört analysprocessen har jag utgått ifrån de 

gemensamma kategorier som återfanns ur alla intervjuer, och i relation till uppsatsens 
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frågeställningar och teoretiska val har jag delat in analysen i två delar. De två delarna utgörs 

av teorierna uppdelade två och två; den ena delen lyfts fram med hjälp av Giddens och 

Foucaults begrepp, då dessa interagerar med varandra men jämte varandra, som verktyg kring 

institutionen, disciplin och normer. Den senare delen utgörs av Mead och Giddens begrepp 

den signifikante andre, livsstil och livsplanering. Vidare är syftet att analysens rubriker ska 

symbolisera den resa som ungdomarna gör från att de kommer in i vården till att de lämnar 

den.  

 

6.5 Etiska bedömningar 

Etiska problem förekommer både innan och under intervjuer vilket krävde att jag beaktade de 

etiska förhållningssätten redan innan intervjuerna ägde rum. Kvale (1997) menar att det finns 

tre stycken etiska forskningsprinciper. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitetskravet 

och slutligen konsekvenser 
78

. Vad gäller första principen så informerade jag mina fyra 

informanter om vem jag var, vad mitt syfte med intervjuerna och frågeställningar var samt 

uppsatsen upplägg och metodologiska tillvägagångssätt. Samtycke har jag fått från 

informanterna innan intervjuerna ägt rum. Jag gjorde det även tydligt kring högskolans regler 

vad gäller publicering av uppsatsen efter avslutad tid och därmed den offentliga åtkomsten av 

materialet. 

Den andra principen, konfidentialitetskravet, har jag uppfyllt på så vis att jag informerat 

informanterna om att deras deltagande i intervjuerna var helt frivilliga vilket betyder att de när 

som helst kan gå in och avbryta. För att ingen av informanterna skulle riskera att komma till 

skada av att delta i studien, och för att skydda deras integritet, så delgav jag dem kännedom 

om att materialet kommer att sammanställas på ett sådant sätt att dem inte kommer att kunna 

identifieras. Jag har därmed fingerat deras namn 
79

. Den andra principen är konsekvenser och 

vad gäller mina intervjupersoner så har det inte kommit till min kännedom under uppsatsens 

gång eller under intervjusituationen att de på något sätt riskerade att drabbas av negativa 

effekter av att delta eller ha deltagit i intervjuerna 
80

.  
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6.6 Metodreflektioner  

Narrativ metod, med livsberättelser i fokus, är helt nytt för mig och jag visste inte innan vad 

jag hade att vänta mig eller om detta skulle visa sig bli det bästa för min studie. Genom 

litteratur hade jag samlat på mig kunskap om vad det innebar och ju mer jag tog del av vad 

som stod så blev det mer tydligt för mig att det var det bästa angreppssättet för mig när jag 

ville intervjua ungdomar kring deras erfarenheter ur en viss vald period ur deras liv. De 

kvalitativa intervjuerna jag utförde med mina andra två intervjupersoner var inte ett 

främmande tillvägagångssätt för mig. Här var inte mitt intresse att få veta deras livsberättelser 

utan det blev naturligt att den hermeneutiska tolkningen kom att ligga i fokus. I 

genomförandet av intervjuerna med de två unga flickorna blev det känt för mig att behovet av 

att få prata av sig var stort. Jag kände således att det var svårt att avbryta, då riktningen bytte 

spår, utan att riskera att verka känslokall eller ointresserad. Eftersom jag är ute efter deras 

livsberättelser är det svårt för mig att avgöra vad som är det eller inte. Jag ser en stor fördel i 

den kvalitativa metoden genom att den ger möjlighet till att spela in intervjuerna så att jag 

som intervjuare kan låta mina intervjupersoner berätta fritt med mig närvarande hela tiden. 

Här slapp jag nackdelen med att endast föra anteckningar och lyssna samtidigt.  

Jag höll mig medveten om att jag under alla intervjuer var tvungen att förhålla mig objektiv 

då min mening inte var att påverka eller färga deras berättelser. I intervjusituationen med 

ungdomarna kom det att visa sig vara svårare än jag trodde att inte bli berörd. Deras 

livsberättelser vittnar om en verklighet som ingen någonsin kan förstå, då upplevelsen är 

individuell. Jag visste inte innan vilka frågor jag egentligen ville ha svar på förrän jag bad om 

svaren till dem. Men jag ser således inget negativt i att bli berörd då det enligt mig betyder att 

metodens redskap, att tolka och förstå genom lyssnandet, visade sig användbar. Att jag även 

hade tillhandahållit alla intervjupersoner deras intervjufrågor innan intervjun ägde rum, bidrog 

till att dem fick en annan förutsättning till att förbereda sig, samt även jag själv, då jag hade 

en tematisk mall att utgå från så intervjun till slut tog samma vändning de få gånger den 

styrdes in på sidospår. Det resulterade i att de frågor som ville besvaras, således fick sina svar. 

Jag anser att intervjupersonernas berättelser om svåra perioder i deras liv ges de bästa 

förutsättningarna till att komma till sin rätt genom att använda livsberättelser därför att de inte 

begränsas i sitt berättande.  
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7 Livsberättelser och intervjuer 

 

I detta kapitel presenteras fyra stycken, till viss del sammanfattade, intervjuer som tar sin 

utgångspunkt i respondenter som alla har en sak gemensamt, de har alla erfarenheter av 

insatser med stöd av LVU på olika sätt. Intervjupersonerna består av en ung tjej som har varit 

föremål för LVU en gång, en ung tjej som haft återplaceringar med stöd av LVU. Samt en 

socialsekreterare som arbetar med familjehemsplaceringar med stöd av LVU och ett 

familjehem som tar emot barn och ungdomar som blir placerade. Alla intervjupersoner har 

fått sina namn fingerade för att försäkra deras anonymitet.  

 

7.1 Annas livsberättelse 

Anna är en tjej som idag är 20 år gammal. År 2007, när hon var 16 år gammal, bereddes hon 

vård med stöd av LVU. Vården upphörde när hon precis hade fyllt 18 år. Detta är Annas 

livsberättelse. Hennes egna upplevelser kring varför hon fick LVU var för att hon själv inte 

insåg den fara hon utsatte sig själv för. Det hela började med att Anna åkte in på Maria 

Ungdom (fotnot) på grund av den stora konsumtionen av alkohol. Detta var sjätte gången i rad 

och det resulterade i att Maria Ungdom kontaktade Socialtjänsten som således beslutade att 

sätta ett akut LVU på henne. Anna berättar att meningen var sedan att socialtjänsten skulle 

ansöka om ett längre LVU, det vill säga en sex månaders period. Under tiden blev Anna 

skickad till ett paragraf 12 hem i Lund som hette Lundens ungdomshem och där placerades 

hon för att utredas i tre månader. Utifrån hennes egen uppfattning så beskriver hon att ett 

paragraf 12-hem är en låst avdelning med en begränsad frihet, till skillnad från ett 

behandlingshem där det oftast är öppna avdelningar vilket generar till mer utomhusvistelse.   

 

Orsaker till LVU 

Vad Anna upplever låg till grund för att hon fick LVU var att socialtjänsten inte fann någon 

motivation i hennes eget beteende då hon motsatte sig hjälpen som gavs, samt att de ansåg att 

hennes föräldrar inte hjälpte till. Under placeringen på HVB-hemmet hade Anna kontakt med 

sin familj hela tiden och hon berättar att hennes familj alltid varit mycket stöttande hela vägen 

och hon är väldigt glad för det, detta trots att HVB-hemmet enligt henne själv, inte alltid 

främjade eller uppmuntrade till att hon hade och ville ha en kontakt med familjen.  
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Hon menar på att de kritiserade hennes familj ganska mycket vilket hon upplevde var mycket 

dåligt agerat av dem.  

”Där hade socialen fel, för att mina föräldrar ville göra allt för att hjälpa mig men 

det var jag som drog mig undan” 

Hon berättar vidare om vad som för henne har varit särskilt bra och betytt mest under sin 

ostabila uppväxt och det är att hon alltid haft två föräldrar som alltid älskat henne och hennes 

syskon. Hennes föräldrar själva hade sina problem och därför kunde de inte alltid se till henne 

och syskonen. Hon fortsätter med att poängtera att hela hennes familj är otroligt viktig och har 

alltid varit det för henne. Idag kan dem alla sitta ner och prata igenom saker som har hänt och 

att de har ett starkt band. Hon tror att banden mellan henne och familjen har stärkts av att hon 

togs omhand som tonåring, nu kan hon känna att hon behövde det eftersom hon själv inte 

hade en insikt i, eller gränser för, vad hon gjorde och levde sitt liv.  

 

Identitet och vändpunkter 

Anna upplever att hennes vändpunk t i livet, det som gjorde att hon snart skulle lämna vården, 

var när hon flyttade till ett behandlingshem hösten 2007 och detta efter att hon hade varit 

placerad på Lunden med ett akut LVU. Metoden som de använde där tyckte hon var väldigt 

hård och den bidrog till att hon fick jobba mycket med sig själv, berättar hon. 

”Det var då jag tröttnade på att behöva må så dåligt som jag gjorde och la ner 

rakbladet” 

Efter detta behandlingshem, som Anna bodde på i ett år, flyttade hon till en fostermamma och 

hon berättar att det nog var där som hon trivdes bäst och började leva igen som visade sig bli 

den riktiga vändpunkten i Annas liv. Placeringen hos fostermamman skedde med stöd av 

LVU och besöket gjordes tillsammans med Annas kontaktperson från HVB-hemmet. 

”Jag bestämde mig för att ge henne en chans, vilket jag är glad att jag gjorde” 

Hennes fostermamma hjälpte henne med allt och stöttade väldigt mycket. Vid den tidpunkten 

drack Anna inte mycket alkohol utan hon kunde börja bygga upp en normal vardag 

tillsammans med sin fostermamma. Hon bodde där i ett och ett halvt år och fick sedan en 

träningslägenhet som hon fortfarande bor i idag och det fungerar mycket bra för henne, hon 

trivs där väldigt bra. Idag har Anna jättemycket kontakt med sin fostermamma, som idag är 

hennes kontaktperson och de ses varje vecka, berättar hon.  
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För att anpassa sig till samhället igen, som hon varit ifrån ett långt tag, har hon fått hjälp av 

personer som varit viktiga för henne. Hennes fostermamma, familj samt hennes gamla 

terapeut har alla bidragit väldigt mycket. Hon berättar att det svåra för henne själv var sitt eget 

perspektiv på samhället och att det kändes som att hon varit borta väldigt länge från det. 

Samtidigt var det en känsla som gick över ganska snabbt, berättar hon. För att börja sitt nya 

liv och ta vara på nya mönster så kände Anna att hon behövde en ny start vilket således gjorde 

att hon bröt kontakten med nästan alla sina gamla vänner eftersom att hon kände att de var 

lika destruktiva som hon själv var en gång. Hennes livsstil hon lever idag har influerats av alla 

dem som hon mött under sin tid med placeringar med stöd av LVU, men hon känner att det är 

hon själv som har utvecklat sitt val av livsstil som hon än så länge är nöjd med.  

 

Bemötande och framtidsvisioner 

Det hon känner i efterhand är att socialtjänsten, och då främst hennes egna socialsekretare 

som hon hade under den tiden hon var placerad på både HVB-hem och hos sin fostermamma, 

kunde ha lyssnat mer på henne samt vara bättre på att höra av sig. Anna beskriver hur hennes 

liv ser ut idag, vad hon har för framtidsdrömmar och planer. Idag bor hon själv i sin 

träningslägenhet som hon trivs bra i och det fungerar jättebra, samtidigt som hon praktiserar 

på ett hunddagis. Hennes framtidsplaner är att hon till hösten ska börja studera på 

folkhögskola eftersom hon bara har ett år kvar tills hon har sina betyg klara. Hundar har alltid 

varit en del av hennes liv och det är någonting hon vill fortsätta bygga på. Hon berättar även 

att hon samtidigt gärna vill jobba med människor eftersom hon har en egen erfarenhet av hur 

dåligt man kan må som tonåring, samt hur man bemöter socialtjänsten och deras insatser. 

”Men jag resonerar som så att jag fortfarande är väldigt ung och tar det lugnt med 

drömmarna för tillfället” 

 

7.2 Thereses livsberättelse 

Therese är en tjej som är 21 år gammal och hon har idag lämnat vården. Hon har några års 

erfarenhet av upprepad vård med stöd av LVU och har haft olika insatser. Detta är hennes 

livsberättelse. Therese hade på frivillig väg bett om hjälp för sitt missbruk när hon var 17 år 

och blev då tilldelad en socialsekreterare i Kungsbacka som tillsammans med Therese letade 

efter behandlingshem. Hon mådde vid den tidpunkten väldigt dåligt, dels för att hennes 

pojkvän hade gått bort precis, som hon tyckte var väldigt jobbigt. Hennes pojkvän var den 
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som hade alla kontakter och efter bortgången fick hon inte tag i droger längre, vilket gjorde att 

hon fick ta det första bästa behandlingshemmet som fanns. Hon var och kollade på ett 

behandlingshem i Eslöv, men det var absolut inget för henne. Någon vecka senare fick hon 

komma till ett behandlingshem i Stockholm som är ett 12-stegsprogram. Hon berättar att hon 

inte orkade det psykiskt så hon stack därifrån efter en vecka men återvände sedan tillbaka. 

När dem kom på henne med att ha rymt så blev hon hemskickad en vecka med syftet att tänka 

över vad hon gjort. Hon var efter det tillbaka på hemmet men kände fortfarande att hon inte 

orkade med det igen, så hon försvann igen. 

 

Första gången 

Därefter fick Therese LVU för första gången av den orsaken att hon rymde från 

behandlingshemmet med jämna mellanrum och hon var då 17 år gammal. Den varade från juli 

2007 till februari 2008. Efter att hon rymt några gånger blev hon omedelbart omhändertagen 

och fick åka med polis till en ”akut-12:a” som låg lite utanför Stockholm. Det var hemskt 

berättar hon, för hon hade inte fått sova. Hon blev hämtad för att hon i ren panik hade ringt 

polisen om hjälp för att ha blivit mordhotad. Polisen lämnade henne på avdelningen där hon 

skulle vara över natten. Therese hade ingen aning om hur länge hon skulle vara där och hon 

hade blivit lovad att få komma till Unga Vuxna på Östra sjukhuset, så hon förstod inte vad de 

höll på med. Nästa dag fick hon inte vila eller vara ifred utan hon var tvungen att vara med de 

andra i skolan kl 9 på morgonen och sedan på deras idrott fast Therese var i svårt 

chocktillstånd efter en psykos hon hade fått några dagar tidigare. Ett dygn senare kom 

transporttjänst och hämtade henne från det akuta boendet och körde henne till Östra 

Sjukhuset, med ett stopp på häktet i Jönköping, där hon fick lite makaroner och en cigg. Hon 

var på Unga Vuxna i drygt 2 veckor och berättar att hon trivdes bra där. Efter vistelsen på 

Östra Sjukhuset skickade hennes socialsekreterare henne till ett låst boende, Råby, som är ett 

så kallat paragraf 12-hem där hon var i två månader. 

En akut-12:a berättar hon är mycket mera låst och strängare. Hon upplever det mycket mer 

kränkande då man inte får göra någonting, ingen frihet eller rättigheter över huvudtaget. Hon 

har upplevt att det förekom mycket mobbing på paragraf 12-hemmen från personal mot 

ungdomarna, betedde man sig inte som personalen ville så utövade dem mobbing. Hon känner 

att dem inte tog någon hänsyn till att hon mådde dåligt utan att hon skulle följa deras regler 

och passade inte det blev hon ombedd att gå till sitt rum resten av dagen. Det förekom ingen 

kollektiv bestraffning, berättar hon, men levde man inte upp till vad personalen ville så var det 
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ett helvete att vara där, skötte man sig i deras ögon var det däremot rätt hyfsat ändå. Efter de 

två månaderna fick hon komma tillbaka till 12-stegshemmet i Stockholm där hon upplevde att 

det förekom mycket skitsnack, mobbing bland ungdomarna och mycket droger inne på 

behandlingshemmet. Detta gjorde att hon inte ville vara där så hon rymde därifrån efter drygt 

3 månader, berättar Therese, och det var först då som hennes socialsekreterare förstod att hon 

verkligen inte ville vara där vilket slutade med att hon fick istället LVU i hemmet i två 

månader. Efter den tiden togs LVU:et bort.  

”Samtidigt kan jag tycka såhär, att istället för att sätta LVU så skulle man kunna fundera 

på om man kunde byta ställe eller vart i problemet ligger liksom(…)istället för att sätta 

polisen på mig” 

 

Andra gången 

Andra gången Therese fick LVU var när hon hade fyllt 18 år, juni 2008, och då varade det 

fram tills november 2009. Först fick hon komma akut till Råby igen och sedan hamnade hon 

på en låst avdelning på Lunden. Hon berättar att Lunden var ett bra ställe, det var strängt men 

de blev behandlade och respekterade som människor. 1 januari 2009 fick Therese flytta till ett 

stödboende som fungerar som en utsluss tillbaka ut i samhället. Den här gången fick Therese 

LVU för att hon vid tillfället hade missbrukat i ett halvår samt att den öppenvården hon gick 

på inte fungerade, kände hon. Hon berättar att det enda hon blev erbjuden var urinprov två 

gånger i veckan fast dem såg på henne att hon tydligt var påtänd och hög på droger. Hon bad 

om hjälp gång på gång och fick tomma löften om att dem skulle hjälpa henne. Den här gången 

med LVU så fick Therese en egen lägenhet vilket hon blev glad över, tillsammans med sin 

öppenvårdskontakt åkte hon till IKEA för att handla möbler och annat nödvändigt.  

Två dagar senare knackar det på dörren och där står personal från socialtjänsten. Hon kände 

sig besviken då hon dagen innan gripandet hade bett om att få hjälp på frivillig väg. 

”Dem sa att dem skulle försöka att inte sätta LVU men sen kommer dem bara liksom på 

morgonen så jag inte skulle hinna gå ut(…). Dem hade ställt två poliser utanför mitt 

fönster och två utanför dörren medan en från socialen hämtade mig” 
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Det slutade med att hon blev placerad på Råby igen, som är ett paragraf 12-hem, i två 

månader och efter det förflyttades hon till utredningshemmet Lunden där hon var fyra till fem 

månader. Hon hade LVU i nästan ett år till efter den perioden. 

”Deras ingripande var överdrivet. Jag var jättesjuk och hade fått spasmer i halva kroppen 

så jag fick inte i mig några droger för jag injicerade ju då. Jag kunde ju inte sätta på mig 

själv för jag skakade(…). Det var väl lättare att bara hämta mig och sätta mig på Råby 

antar jag” 

 

Orsaker till återfall 

Therese förklarar och berättar kring vad hon tror att återplaceringen inom vården kan ha 

berott på, varför hon föll åter i sitt missbruk som ledde till LVU för en andra gång. Hon börjar 

med att säga att hon inte kan skylla på någon annan än sig själv. Hon fortsätter med att säga 

att första gången hon hade fått LVU och fick komma hem så var BuP den enda kontakten hon 

fick, den enda hjälpen. Hon gick dit för att hon upplevde ångest samt depressioner och BuP 

erbjöd henne medicin, efter medicin, vilket fick henne att känna sig som en försökskanin. Inga 

mediciner hjälpte henne varpå hon fick rådet att ta några mediciner tillsammans. Therese 

vågade inte gå utan hon låg i sängen i två månader, hon berättar att hon var helt väck och 

neddrogad.  

”Tillslut hade jag 16 mediciner om dagen. Jag hade mer mediciner än vad min farmor 

hade” 

Detta ledde till att hon bröt med sin kontakt på BuP för att hon bara mådde värre och flyttade 

hem till Småland. Hon bodde runt hos sina vänner i ett par månader och vid den tidpunkten, 

berättar Therese, mådde hon väldigt dåligt för att hon slutat med alla mediciner samt över att 

hon var hemlös vilket gjorde att hon började missbruka igen. Hon hade blivit socialt 

missanpassad och var livrädd för vem som helst. Ett halvår senare fick hon LVU igen. 

Therese har haft olika insatser under åren och hon berättade lite om dem. Hon har haft 

stödboende då man har en egen lägenhet på samma område som personalen har en 

personallägenhet. Det är meningen att allt ska fungera så normalt som möjligt, ungdomarna 

får träffa och ha kontakt med vem de vill. Hon har varit på Lunden som är ett paragraf 12-hem 

som är låst och på Råby som är ett annat paragraf 12-hem, som fungerar som akut. Hon har 

varit på ett behandlingshem i Stockholm där de har ett 12-stegsprogram och kraven på 

personalen som anställs är att de har haft ett eget missbruk eller att de har en nära anhörig som 

missbrukat. Hon har varit på ett HVB-hem som fungerar ungefär som ett stödboende fast 
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skillnaden är att det är rum istället för lägenheter och personalen vistas kring ungdomarna. Ett 

HVB-hem är ett helt vanligt hus i ett samhälle, berättar Therese, och när hon var där så gick 

hon i vanlig skola och meningen med HVB-hemmet var att hon skulle byta miljö och så. 

Tillsist nu, innan intervjun ägde rum, senast har hon varit på sjukhus då hon frivilligt skrev in 

sig för avgiftning efter att hon beslutat sig för att sluta upp med sitt missbruk en gång för alla. 

 

Bemötande och identitet 

Therese upplever att hon blivit bemött på olika sätt av olika myndighetspersoner under sina 

placeringar. Den gången hon var på det akuta paragraf 12-hemmet utanför Stockholm blev 

hon inte behandlad med respekt över huvudtaget. Hon berättar om en gång när hon hade 

kommit till Råby hur hon efter första veckan blev lovad av sin socialsekreterare att hon skulle 

få komma hem. En vecka hade gått och hennes socialsekreterare hör av sig och meddelar att 

de hade ångrat sig och istället beslutat att Therese skulle komma till ett behandlingshem som 

var öppet. Ett tredje återbud gavs och tillsist hamnade Therese på en låst avdelning. Det var 

det största sveket någonsin berättar hon.  

”Ytterligare en förhoppning hon gav var att eftersom jag redan hade en utredning så 

skulle jag bara vara där i två, tre månader. Men jag var där i sex månader” 

Hon beskriver sin besvikelse över att socialtjänsten bara läser på en massa papper om 

ungdomarna istället för att på riktigt lära känna dem. Hon tycker det är synd att de inte tar sig 

den tiden för det borde vara enklare känner hon, att bedöma vilken insats som är lämpligast 

för personen om man känner den. Hon upplever det orealistiskt att socialtjänsten kan komma 

in och omyndighetsförklara någon de inte känner. Vidare berättar Therese att hon inte heller 

fått ta del av de personakter som socialtjänsten har, inte ens de gånger då hon bett om att få se 

dem utan då har tidsbristen varit deras bortförklaringar. Sin familj, mamma och syskon, har 

Therese stått när och haft som stöd under hela tiden, speciellt sin mamma. Hon har varit 

väldigt engagerad i Therese och varit med på alla möten som hållits med socialtjänsten vilket 

hon upplever har varit väldigt skönt. Sin biologiska pappa har hon inte haft sådan bra kontakt 

med medan hennes styvfar haft en liten större roll. Men det är inte alltid som denna kontakt 

med familjen har uppmuntrats beroende på vart Therese har suttit. På paragraf 12-hemmen 

var hon beviljad ett samtal om dagen med en gräns på tjugo minuter. Det kände hon var 

väldigt lite med tanke på avskärmningen från omvärlden dagarna igenom utan hon tycker att 

föräldrarna är några som borde få finnas där. På Lunden, utredningshemmet, var dem inte lika 

strikta med besökstider och telefonsamtal.  
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För att anpassa sig till samhället igen och för att leva ett så normalt liv som möjligt så 

upplever Therese att hon fått ge upp saker som vänner och miljö samt att hon har ändrat sin 

livsstil. När hon kom till det första behandlingshemmet så var hennes erfarenheter av 

missbruket inte så extrema som dem skulle komma att bli. Socialtjänsten definierade Therese 

med missbrukare och angav det vara anledningen till att hon togs omhand. Hon själv såg sig 

inte som en missbrukare men att personalen hela tiden tryckte på den stämpeln och tillslut gav 

hon upp och levde upp till den identiteten som de gav henne. 

”Då tänkte jag att då måste jag ju missbruka också. Jag hade bara rökt på innan. Då blev 

det att jag testade alla droger och jag var 15 år” 

Vidare fortsätter hon med att när man är femton år gammal så är vänner och familj ens 

trygghet, utan det är man ingenting och man har ingen identitet vilket gör att hon blev osäker i 

sig själv. Nu har hon gått hos sin terapeut i två år och det är mycket tack vare henne som 

Therese slutat upp med att identifiera sig själv som missbrukare, innan hade hon satt den 

stämpeln på sig själv för det var det enda hon visste och kunde vilket var varför hon inte ville 

bli av med den, för då skulle hon inte vara någon. Hennes terapeut har fått henne att förstå att 

det var ett beteende just då för att hon mådde dåligt och idag har hon tagit till sig av det.  

”Sakta men säkert har jag börjat lyssna på det och tänkt vem ska jag vara nu då? Då har 

jag fått bygga upp en ny identitet (…)innan satte jag stämpeln missbrukare i pannan, drog 

på mig luvan och tog mig an gångstilen som en missbrukare för det var det jag visste och 

kunde” 

 

Vändpunkter och framtidsvisioner 

Hon är idag mycket motiverad till att hålla sig drogfri och således borta från vården, hon har 

idag lämnat vården och LVU, men träffar socialtjänsten och hennes socialsekreterare på 

frivillig väg efter att hon skrevs ut från den frivilliga avgiftningen för en dryg månad sedan. 

Hon vill inte riskera sitt liv utan menar på att hon kommit på att det är bättre att vara drogfri, 

må dåligt ett tag, men att ha ett liv. Det som även motiverar Therese idag är hennes nya 

socialsekreterare som hon upplever verkligen lyssnar på henne, ser hennes behov och visar på 

möjligheter. Therese har fortfarande kontakt med sin gamla terapeut från stödboendet samt en 

kontaktperson som hon blivit lovad att få ha kvar. Hon tycker det gör skillnad i bemötandet då 

den nuvarande socialsekreteraren har kunskap om beroende och hur det fungerar. Hon har 

stora förhoppningar om att klara av att hålla sig drogfri för att hon nu får den hjälpen hon 

känner att hon behöver och egentligen alltid har bett om sen hon var sexton år.  
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Therese ser ljust på livet nu, hon har många drömmar och hon känner att hon vill göra 

mycket. Den närmsta planen är att hon ska gå klart skolan till juni samt försöka komma igång 

med dansen som är ett av hennes stora intressen. Hon vill även studera vidare till socionom 

och i framtiden öppna ett HVB-hem på landet med hästar och stall. Hennes önskan är att få 

hjälpa andra människor och hon känner att vill man så kan man. Det som har betytt mest för 

Therese under sin tid med LVU och allt vad det inneburit är alla de erfarenheter hon fått i 

form av allt hon gått igenom, människor hon träffat, andra ungdomar och deras historier. De 

har betytt mycket berättar hon. Det har gjort henne till den hon är idag, känner hon.  

Therese avslutar sin livsberättelse med att trycka på två punkter. Den första är att hon önskar 

att socialsekreterarna verkligen tänker på att det är människor som de har att göra med, 

människor som har känslor och ofta är personer som mår väldigt dåligt. Hon tycker det är 

viktigt att man lär känna personen. Det andra är att hon önskar att man tänker på att en 

persons första placering är jätteviktig, att socialtjänsten inte rycker upp rötterna för 

ungdomarna och tar bort dem från deras hemmaplan.  

”Tar någon bort dig ifrån din egen hemort fastän du inte vill därifrån så är det ju klart att 

du kommer flytta tillbaka. Då kommer du ändå stöta på problemen där. Det är mycket 

bättre att få den hjälpen på hemmaplan så att man kan konfrontera sina kompisar, skolan 

och allting och lära sig att hantera problemen där man är istället för att vara på ett annat 

ställe och fly från dem. Sen när man kommer tillbaka så står man där igen” 

 

7.3 Lena 

Lena är socialsekreterare och arbetar på Socialförvaltningens familjehemsenhet där hon har 

hand om familjehemsplaceringar. Intervjun med Lena syftar till hennes yrkesroll. Jag börjar 

med att ställa den första frågan där jag undrar över vilka aspekter hon i sitt yrke upplever blir 

synliga vid ett återfall, alltså när ett barn eller ungdom bereds en insats utöver den första 

gången.  

 

Återfallsplaceringar 

På familjehemsenheten tar man hand om och vårdar barn och ungdomar med SoL och LVU, 

det är fler SoL än LVU, berättar hon. Fördelningen är ca 85 % med SoL och ca 65 % med 

LVU. Spädbarn och bebisar försöker man att inte omhänderta, i de fall ett omhändertagande 

sker så är det på grund av svåra omständigheter såsom psykiska sjukdomar. Dessa föräldrar 
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som får sina barn omhändertagna måste gå igenom en behandling där dem lär sig och får 

kunskap om föräldraskap och har föräldrarna ett eget missbruk så ska de inom en rimlig tid 

genomgå behandling för detta. I de fall där detta lyckas med så händer det att barn får flytta 

hem igen. Här kan då ett annat återfall ske, föräldrarna kan återfalla i sitt missbruk och därför 

”får man ta till vården igen”. Detta är således ett annat slags återfall som inte beror på barnet i 

fråga, utan föräldrarna. Lena fortsätter med att beskriva hur man skiljer på paragrafer i lagen 

LVU när man gör sina bedömningar kring insatser. Paragraf 2 innefattar miljön, 

hemförhållanden oftast och paragraf 3 är barnets egna beteende. För att en person ska kunnas 

sättas på institution och hamna på en låst avdelning så måste båda paragraferna uppfyllas. 

Hon förklarar att det vanligaste är att yngre barn har problem i sin hemmiljö medan äldre barn 

tenderar att falla i paragraf 3. Lena ger ett exempel på en återplacering med LVU som rörde 

en liten flicka.  

”Vi hade en liten flicka för kanske ett eller två år sen och hon var omhändertagen 

från att hon var en månad eller sex veckor var hon nog där man hade upptäckt att 

det här inte går. Det var ju först frivilligt men sen började föräldrarna att de ville ha 

hem henne och då blev det ett LVU ganska kort därefter. Det blev aldrig LVU men 

de samtyckte ändå till en fortsatt placering. Föräldrarna gick igenom en 

familjebehandling för att bli bättre föräldrar. Vi gav dem mer och mer umgänge 

efter önskemål. Sen en dag då så sa dem att hon ska flytta hem. Vi bara tänkte att 

nej det går bara inte, utan då försökte vi här med något här som heter 

flyttningsförbud men det fick vi inte heller. Så hon fick flytta hem och vi undrade 

hur det här skulle gå. Vi kunde inte bevisa våra farhågor tillräckligt. Så hon fick 

flytta hem och hon var hemma i ca ett halvår. Sen kommer det fram att hon berättar 

på dagis att pappa slog henne. Så då blev det LVU igen. Där har du ett återfall” 

 

Lena berättar att det händer att de på socialtjänsten inte kan bevisa tillräckligt vilket leder till 

att barnen, exemplet ovan, får komma hem. Om det är mindre barn det rör sig om så är det 

fosterfamilj man söker om för då har det inte med själva vårdinsatsen att göra som leder till att 

de har fått flytta hem, utan det är för att föräldrarna har förbättrats. De vanligaste orsakerna 

till återplaceringar, upplever hon, är försummelse, vanvård, misshandel eller missbruk. 

Psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda är andra orsaker men det har hänt att sådana personer 

blivit friska, menar hon, så barnen kan flytta hem. Hon tror däremot att när det kommer till 

återplaceringar för beteendefall så är det vanligast på HVB-hemmen.  
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Hon berättar att det är vanligare att man går från familjehem till HVB-hem, än att det börjar 

med familjehem sen hem till föräldrarna för att sen bli HVB. Lena återger ett exempel på 

miljöfall som senare utvecklas till ett beteendefall. 

”Jag hade en kille som hade varit placerad tre gånger i samma familj. Först en gång 

blev han omhändertagen då han var nio år. Han var jättegullig och go. Han var då i 

ett familjehem hela tiden, i ungefär 3, 4 år. Det var med LVU men sen begärde 

föräldrarna hem honom (…) De hade nyktrat till och gått genom behandlingar så 

han flyttade hem till pappa och flyttade mellan pappa och mamma ett tag. Sen blev 

han större och mer jobbig så mamman ville då att han skulle bli placerad. De 

bråkade och hade sig. Pojken fick komma till samma fosterfamilj och då var det ju 

frivilligt. Det var inte sådär jätte länge i andra vändan, ett år och sen hem igen (…) 

Samma veva igen och då var han ute i kriminalitet. Då räcker inte ett familjehem 

för nu är det ju han själv. Det är ju sorgligt då att han från början då var en sådan 

go kille som gör såhär men så blir det (…) Så då blev det LVU och det var ju inga 

svårigheter för att här fanns ju liksom grunderna” 

 

Vändpunkter och motståndskraft 

Jag frågade Lena om vad hon tror och upplever att barn och ungas vändpunkter i livet kan 

vara så de lämnar vården. Hon börjar med att svara att det vanliga är att den behandlingen 

som den unge fått oftast i sådana fall hjälper som följd av en kvalificerad behandlare. Hon tror 

att man behöver komma till en insikt om att vilja sluta, men hon är osäker på vad det kan vara 

som gör att ungdomarna gör det och menar på att det är väldigt individuellt. Vidare fortsätter 

hon med att en bra behandlare, rätt behandling och rätt tillfälle tillsammans kan utgöra 

vändpunkten. Att ungdomarna faller i förälskelse och hittar en partner kan var ett sätt eller att 

de får en bra förebild. Att föräldrarna ordnar upp det för sig och visar på andra modeller att 

leva efter kan även vara en vändpunkt. Man vet att skolan, säger hon, är en av de viktigaste 

sakerna och präglar hur det går för dem i livet. Vändpunkten kan vara just skolan, berättar 

hon, och hur det fungerar i den med kompisar, kunskap och prestationer. Detta tenderar ofta i 

ett bra självförtroende och självkänsla för att man får bevis på att man faktiskt kan. Hon tror 

att placeringar vissa gånger kan leda till att vissa förändringar stärks och att skolken minskar. 

Hon är förvånad över hur lite vissa ungdomar faktiskt är i skolan. En placering kan således 

motivera ungdomen till att sköta skolan vilket i sin tur kan bli en vändpunkt, menar hon. 

Ytterligare en vändpunkt kan vara ett miljöombyte. 
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”Det är ju faktiskt så att de här barnen är ju precis lika begåvade som alla andra, 

men det visas inte (…) man vet också att vår skolsituation är mest avgörande för 

hur det går för en i livet” 

 

Bemötande 

Jag frågade Lena hur det ser ut vid placeringar och ungdomarnas socialsekreterare, om de får 

ha samma socialsekreterare placeringen igenom. Hon berättar att när en utredning tas emot så 

tilldelas en handläggare, därifrån avgörs det vilken insats som behövs och beroende på vart 

ärendet hamnar så tilldelas en ny handläggare. De fall som kommer till familjehemsenheten 

rör ofta långa placeringar, berättar hon. Det viktiga då är att det finns personal som stannar 

kvar under en så lång tid som möjligt så att man kan ge en och samma handledare. Men 

händelser som graviditeter, pensioner eller andra omständigheter kan göra så att handläggaren 

byts ut med vikarier eller någon annan. Ibland kan det vara ungdomen själv som ber om en ny 

handläggare och då har socialtjänsten en policy som säger att detta ska tillgodoses, och andra 

gånger som ändå är få säger Lena, kan det vara föräldrarna som be om en ny handläggare. I 

dessa fall brukar man se till att ungdomen och familjehemmet får behålla samma men att 

föräldrarna får en ny.  

”Jag tror inte att vi som socialsekretare riktigt förstår själva att man är viktig, det 

kanske inte är det intrycket man får i förhållandet till ungdomarna, de är inte så 

glada och positiva alltid. Så långt det bara går försöker man ha samma 

handläggare, men sen kan det vara så att man kan bli osams med föräldrar som 

nästan oftast är de som kräver att få byta handläggare” 

 

7.4 Malin 

Malin har sedan år 1980, tillsammans med sin familj, varit fosterhem åt sammanlagt fem 

stycken familjehemsplacerade barn varav tre har varit där med stöd av LVU. På frågan om 

vilka barn det är som placeras hos dem, vad orsakerna kan vara och hur barnens historia kan 

se ut, svarar Malin att det mestadels varit småbarn som farit illa på grund av föräldrarnas 

missbruk. I andra fall har det rört sig om tonåringar som inte alltid kommit överrens med sina 

biologiska föräldrar. Alla placeringar menar hon har berott på barnens hemförhållanden.  
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Vidare berättar Malin att de inte har varit med om att barn har återplacerats, att de har fått 

komma hem för att sen komma tillbaka till familjehemmet men däremot har barn flyttat hem 

och då har de fortsatt fungera som en kontaktfamilj åt barnet i flera år.  

 

Bemötande och samarbete 

Kontakten med socialtjänsten under placeringarna upplever Malin fungerar bra när de får tag 

på dem. Hon menar att de oftast är väldigt svåra att få tag på.  

”Däremot vet jag att när det byts socialsekreterare har de större barnen upplevt det 

jobbigt eftersom de ska dela med sig av det jobbiga i deras liv igen” 

 

Hon tycker det är viktigt att barnen som är placerade hos dem har en kontakt med sina 

biologiska föräldrar även om de är missbrukare då det i slutändan är barnens biologiska 

föräldrar. De brukar uppmuntra till en relation mellan barnen och föräldrarna då de anser att 

det är viktigt att de har en relation till sin mamma och pappa. Hon fortsätter med att berätta att 

när det gäller de små barnen så upplever hon att det fungerat bättre när föräldrarna ”tillåtit 

sina barn att bo hos oss” vilket även är något som hon tror att socialtjänsten ser positivt på då 

dem i de flesta fall ska jobba för att barnen en dag ska kunna flytta hem igen och återförenas 

med sin biologiska familj. Det kan exempelvis vara, menar Malin, att en förälder säger till 

sina barn att det är bättre för dem att bo i familjehemmet nu när mamma eller pappa inte mår 

så bra och ska få hjälp med det.  

 

Vändpunkter och betydelser 

Malin upplever att de placerade barnens vändpunkter är när föräldrarna får rätsida på sina liv, 

det är föräldrarna som måste få till en förändring i sina liv för att barnen ska flytta hem igen 

då barnen som de haft hand om i familjehemmet är där på grund av deras hemförhållanden. 

En viktig faktor är, tycker hon, att missbrukande föräldrar tar sig an den vård de erbjuds likväl 

då det rör sig om relationsproblematik att de även då tar emot hjälpen. Detta har lett till att 

barnen kan flytta hem igen och lämna fosterhemmet, berättar hon. 

På frågan om vad hon upplever ligger till grund för hur ett barn anpassar sig till samhället 

efter en placering så svarar hon att en trygg uppväxt för barnet är viktigt, samt även att de har 

fått ta del av ”ett vanligt familjeliv”. Hon tror att detta är annorlunda beroende på om det rör 
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sig om en familjehemsplacering än en vårdplacering på exempelvis en institution. Att dem 

som fosterföräldrar i ett familjehem finns där som vuxna förebilder är även det mycket 

betydelsefullt för barnens liv menar hon. Jag frågade Malin vad det var som gjorde att hon 

tillsammans med sin familj startade ett familjehem och hon berättar att eftersom de älskar 

barn och inte har velat ha fler biologiska barn på grund av tidigare jobbiga förlossningar så 

beslöt dem sig för att ta emot barn i familjen. Hon fortsätter med att säga att bli 

familjehemsföräldrar är något de aldrig kommer eller har ångrat utan det har tvärtom berikat 

deras liv på så många sätt.  

”Jag vet att vi har en speciell plats i deras hjärtan, dels för att vi fortfarande har 

kontakt, och när de får komma hem igen och efter en tid ringer och berättar att vi 

ska bli farmor och farfar. Det värmer.” 
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8 Analys 

 

I detta kapitel lyfts livsberättelserna med Anna och Therese samt intervjuerna med Lena och 

Malin fram samt analyseras i förhållande till uppsatsens teoretiska referensramar och syfte. 

Analysen utgörs av två olika tematiseringar där den ena beskriver den förändring individen 

upplever när institutionen blir dens nya värld och hur övervakningen, som här även kan vara 

lagen (LVU), formar individen på gott och ont. Den senare delen diskuterar vad som under 

vårdinsatsen och kontakten med socialsekreterare och familj blir viktig för ungdomarna och 

på vilket sätt det påverkar deras drömmar om en framtid. Jag inleder analysen med att 

introducera de två unga tjejerna som deltagit i studien med sina livsberättelser genom att kort 

återge det dem berättade kring varför dem en gång blev omhändertagna av socialtjänsten med 

stöd av LVU.  

 

8.1 En ny verklighet  

8.1.1 Från en värld in i en annan 

Anna var 16 år gammal när hon bereddes vård med stöd av LVU och den upphörde när hon 

fyllde 18 år. Hon hade under en tid konsumerat stora mängder av alkohol och detta var den 

sjätte gången i rad som hon togs om hand av Maria Ungdom 
81

. Maria Ungdom tog kontakt 

med socialtjänsten som tog beslutet att sätta ett akut LVU på Anna då hon själv inte insåg den 

fara hon utsatte sig för. Hon berättar att socialtjänstens motivering till beslutet låg i att det 

fanns brister i hennes eget beteende, att hon motsatte sig hjälpen som gavs samt att dem ansåg 

att Annas föräldrar inte hjälpte till. Anna motsätter sig detta och menar att dem hade fel, 

hennes familj gjorde allt för henne men det var hon själv som drog sig undan. Idag är Anna 20 

år och har lämnat vården, hon bor i en träningslägenhet som hon trivs bra i och det känner hon 

fungerar jättebra. 

Therese var 17 år gammal när hon på egen hand sökte hjälp för sitt missbruk. Hon blev då 

tilldelad en socialsekreterare som tillsammans med Therese letade efter ett behandlingshem. 

Då detta skedde på frivillig väg så gavs insatsen med stöd av SoL men Therese fick efter en 

tid sitt första LVU då hon upprepade gånger rymde från behandlingshemmet. Andra gången 
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som hon fick LVU var när hon var 18 år och då trots att hennes socialsekreterare hade försökt 

lova att så inte skulle bli fallet. Idag är Therese 21 år och har lämnat den tvingande vården 

men fortsätter på eget initiativ att ha kontakt med en socialsekreterare för att hålla 

motivationen uppe till ett fortsatt drogfritt liv.  

 

8.1.2 En institutions kännetecken 

Alla individer är egna personer som alla har egna behov utifrån olika förutsättningar. För att 

man som medmänniska ska få en förståelse för hur barn och unga formas och präglas under 

en placering, som sker utanför det egna hemmet, så anser jag att det är viktigt att först förstå 

hur det upplevs av dem som har erfarenhet av dem. Detta vare sig det handlar om ett HVB-

hem, låst avdelning, behandlingshem, familjehem eller stödboende. Både Anna och Therese 

har blivit omhändertagna med stöd av LVU, efter att vården med SoL inte varit 

tillfredställande, och således blivit placerade på HVB-hem, låsta avdelningar, familjehem och 

stödboende.  

Analysen fortsätter här med deras beskrivningar och upplevelser tagna ur deras egna liv om 

hur det är att gå från en verklighet till en annan. Institutionen. Mycket i deras livsberättelser 

stämmer bra in på det som Goffman (2004) liknar den totala institutionen vid 
82

. 

Inledningsvis menar han att en institution bland annat upprättas för dem som är oförmögna att 

ta hand om sig själva och som även utgör ett hot mot samhället 
83

, vilket vidare gör det till en 

plats där människor arbetar och de boende lever ett instängt och formellt liv avskärmade från 

samhället 
84

. Anna och Therese upplever båda två att en låst avdelning på en institution till 

större del utesluter all frihet och kontakt med omvärlden medan det på ett behandlingshem är 

mer öppet, där viss utevistelse tillåts. Jag anser att det till viss del självklart finns en baktanke 

med tillvägagångssättet, men jag tror samtidigt att man som personal måste se till den egna 

individens behov. Ramen för institutionens regler kanske inte är dem bäst lämpade för varje 

enskild individ. Thereses berättar att det på en institution är mycket strängare med begränsade 

rättigheter och en minimal frihet och precis som Goffman (2004) menar så är vissa 

institutioner mer inneslutna än andra där det markeras med låsta dörrar samt begränsat socialt 

umgänge 
85

. När Therese satt på låst avdelning var hennes sociala umgänge med familjen 

begränsat till ett telefonsamtal om dagen vilket inte väger upp för den avskärmning som hon 
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utsattes för. Denna kontrast är en omställning från vad ungdomarna var vana vid innan. När 

en individ första gången kommer till institutionen öppnas en ny värld och en annan stängs, 

varvid den intagne direkt omfattas av ett regelsystem 
86

. Goffman (2004) menar att en individ 

har med sig sin egen beteendekultur när denne kommer till en institution men att detta bryts 

ner och blir mer likt alla andras genom de formella regler och officiella skrivelser som alla 

intagna lever under 
87

. Thereses flera rymningar kan antas bero på en markering av henne att 

hon inte tyckte om den hon var på väg att bli, genom placeringen. Hennes beteende som för 

henne berättade vem hon var höll här på att försvinna. Det är inte bara den egna 

beteendekulturen som bryts ner, utan personens identitet med vilket Annas berättelse vittnar 

om, hon upplever att metoden som används på institutionen var mycket hård och gjorde att 

hon blev tvungen att arbeta mycket med sig själv. Detta resulterade i att hon insåg att hon 

skulle bli tvungen att bryta upp med gamla mönster för att kunna börja ett nytt liv och därefter 

skapa nya. Vägen till samma mål var längre för Therese, när hon första gången placerades på 

en institution var hennes erfarenheter av missbruk väldigt få, men hon upplever att 

socialtjänsten definierade henne vid en missbrukare och påtryckte detta väldigt ofta vilket 

tillslut blev självuppfyllt. Goffman (2004) liknar detta vid ”identitetsrustning” som innebär att 

institutionen berövar individen sin identitet vilket i Thereses fall resulterade i att hennes 

självuppfattning påverkades och hon såg sig själv som den hon blev sedd som. Hon tappade 

bort sig själv och tog sig an en annan identitet 
88

.  

På institutioner styr övervakning och kontroll över de intagna, detta menar Goffman (2004) 

kan leda till att det skapas en klyfta mellan personalen och de intagna som upprätthålls genom 

att var och en gör som den blivit tillsagd. Thereses minns att personalen på ett paragraf 12-

hem som hon blev placerad på, inte tog någon hänsyn till att hon mådde dåligt utan att hon 

blev tillsagd att följa deras regler och gjorde hon inte det blev hon ombedd att gå till sitt rum. 

Det här menar Goffman (2004) kan generera i att det bildas två grupper, personalen och de 

intagna och mellan grupperna bildas en trångsynt relation som präglar bemötandet. Om man 

inte levde upp till personalens krav så var det ett helvete att vara där, menar Therese vilket 

kan ses som att personalen upplevs överlägsen och elaka 
89

. Therese har upplevt denna klyfta 

som Goffman (2004) talar om, när hon var intagen förekom det rykten och skitsnack mellan 

personal och ungdomarna. Mobbing bland ungdomarna var även ett problem samt att det 

existerade droger inne på institutionen.  
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8.1.3 Formas till att passa in 

Precis som Goffman (2004) menar så står den intagne under ett helt nytt system av regler från 

det att den kliver in genom dörren. Foucault (2003) använder sig av det slutna rummet, som 

här kan liknas vid det Goffman (2004) menar utgör den totala institutionen, när han ger 

exempel på var disciplinen utövas. Han menar vidare att disciplinen gör människan till 

föremål för makten, samtidigt som de själva är verktyget 
90

. Både Anna och Therese beskriver 

en disciplin på de låsta avdelningarna som går att jämföra med den Foucault (2003) talar om, 

under sina vistelser på de olika institutionerna så tvingas flickorna lyda och rätta sig efter de 

regler som gäller där, den makten som ligger över deras huvuden liknar jag här vid vad 

Foucault (2003) kallar för ”blicken”. När tjejerna är på institutionen i rollen som intagna har 

dem genom ett beslut om vård med LVU fått specifika förhållningsregler som verkar genom, 

det Foucault (2003) menar, att sätta fokus på individens förvandling och beteende. Där blir 

den intagne ett föremål för kunskap med syfte att förändra sig själv och detta kan enligt 

flickorna innebära stora påfrestningar. Annas reaktion under en hård period under en sådan 

förvandling var att hon tröttnade på att må så dåligt efter att hon insåg hur mycket hon 

behövde jobba med sig själv, så hon la ner rakbladet. Tjejerna menar att de tillslut kom till 

insikten att det inte är någon annan som under den här processen kan göra det åt dem, utan det 

är enbart de själva 
91

.  

Normaliseringen, som Foucault (2003) talar om, är vad man kan anta att Anna och Therese 

formas av samt levt upp till den dagen som LVU:et tas bort, vårdinsatsen avbryts och ersätts 

med frivillig vård med stöd av SoL. Detta kan ses som det han menar är en belöning för gott 

uppförande vilket ska generera till att individen vill anpassa sig till ordningen 
92

. SoL är på en 

frivillig basis och bottnar i att den egna viljan finns. Efter att Therese hade fått sitt första LVU 

förstod hennes socialsekreterare att hon inte trivdes där och beslöt att låta Therese flytta hem 

men med fortsatt LVU i hemmet. Makten och disciplinen, som innan verkade på institutionen, 

upphörde inte fast Therese på eget initiativ gick på regelbundna kontroller hos BUP 
93

. Men 

det som till viss del talar mot Foucaults (2003) teori om att det slutna rummet skulle vara en 

nödvändighet för maktens upprätthållande, är att det i det här fallet var Therese själv som bad 

om att få använda sig av BUP. Det kan antas bevisa att den övervakande blicken inte 

uteslutande endast fungerar i slutna rum eller med ett system av bestraffningar och 
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belöningar. Här kan antas att normaliseringen under placeringen på institutionen har gjort 

Therese medveten om vad som är rätt och fel samt att det vidare skapade en känsla hos 

Therese av att hon gjorde detta frivilligt, vilket Foucault (2003) menar resulterar i ett större 

engagemang 
94

. Nackdelen som här blir tydlig i och med hennes känsla av frivillighet, är att 

det resulterar i ett ökat engagemang som visar att det yttrar sig i att hon har svårt att motsätta 

sig råden som läkaren på BUP gav henne. Hennes vilja och önskan till att hålla sig inom 

ramen för vad som är rätt och fel, blev istället till hennes nackdel då det föll på tilliten som 

hon hade till systemet.  

 

8.2 Ljuset i tunneln 

8.2.1 Se mig, hör mig  

Under hela den tiden som Anna och Therese fick vård med stöd av LVU eller SoL så skapas, 

förnyas och upprätthålls gamla relationer med personer i omgivningen mest hela tiden. Som 

de själva beskriver i sina livsberättelser kan dessa relationer finnas hos personal på såväl 

institutionen som familjehemmet samt andra intagna, men även den egna familjen, gamla 

vänner och socialsekreterare. Relationer till andra skapas vare sig de är av positiv eller negativ 

betydelse för individen. Enligt Mead (1976) 
95

 är en individs relationer till andra individer det 

viktigaste verktyget för dens identitetsarbete under tiden som jaget formas och skapas. Båda 

tjejerna har berättat hur de under sin vistelse på olika boenden och avdelningar har kämpat 

med sig själva i sökningen efter en ny identitet och detta kan antas likna vid att ett nytt jag 

formas samt att det vidare kan antas att de personer som funnits runt omkring har varit av 

betydelse för tjejerna under den processen. De är just dessa personer som Mead (1976) kallar 

för de signifikanta andra 
96

.  

 

Att relationen är viktig för den unge under vårdperioden är något som Lena, som arbetar på 

familjehemsenheten, håller med om. Hon berättar att det är viktigt att det finns personal som 

stannar kvar länge just för att det ska förhindra bytet av olika handläggare för den unge. 

Vidare menar Lena att hon i sin yrkesroll varit med om fall där det är ungdomen själv som vill 

byta handläggare och att detta är något som prioriteras. Claezons (2004) studie presenterades i 

uppsatsens tidigare forskning och i sin studie har Claezon kommit fram till att både 
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socialsekreterare och ungdomar talar om vikten av en god relation till varandra för att gynna 

ett gott samarbete. Detta menar hon gynnar ett förändringsarbete då det genom respekten 

skapas tillit 
97

. Anna känner däremot i efterhand att relationen hon hade till sin 

socialsekreterare under tiden hon var placerad på både HVB-hem och i familjehem, kunde ha 

varit bättre genom att socialsekreteraren kunde ha lyssnat bättre. I fall som för Anna, där 

relationen inte är den mest gynnande, så menar Lena att socialsekreterarna inte alltid förstår 

hur viktiga dem är för ungdomarna, då de inte alltid känner sig så omtyckta. Dessa 

signifikanta andra har ett stort inflytande på den unga vad gäller vilka värderingar och normer 

som denne tar till sig 
98

. Då Anna och Therese befinner sig i en sårbar och känslig situation 

där de emellanåt har känt sig svikna, så går det att anta att socialsekreterare och annan 

personal som inte har hållit sina ord har upplevts sårande. Therese har upplevt olika 

bemötanden från olika myndighetspersoner under sina placeringar, en gång blev hon lovad av 

sin socialsekreterare att hon skulle få åka hem. Det gick en vecka och beslutet ändrades. 

Istället för att komma till ett öppet behandlingshem slutade det med att Therese kom till en 

låst avdelning. Anna känner också sig sviken då hon upplever att alla hennes socialsekreterare 

har varit dåliga på att höra av sig och lyssna.  

 

Mead (1976) menar att den signifikante andre inte alltid är betydelsefull för individen av en 

god anledning utan det händer att denne blir betydelsefull genom att ha sårat eller varit elak 

vilket resulterat i att individen fått en betydelse av en negativ erfarenhet. Detta kan antas vara 

vad Mead (1976) menar kan sätta spår på Thereses självbild då en person som spelat en viktig 

roll för henne sviker och bryter förtroendet 
99

. Therese har en annan upplevelse som yttrar sig 

i ett dåligt bemötande och såväl en negativ betydelse för henne enligt Mead (1976) och det är 

hur hon känner sig sviken när de bestämmer vilken insats som är bäst för henne efter att ha 

läst på papper om vem hon är. Hon önskar att bemötandet hade definierats av att lära känna 

henne som person och genom det veta vilken insats som är mest lämplig. Claezon (2004) 

menar att det är i mötet mellan socialsekreterare och klient, som hon i sin studie kallar den 

unge för, som medlingen sker. Det är här ett förändringsarbete kan ta fart, vilket tydligt 

synliggörs genom att Thereses upplevelser istället hämmas genom att socialsekreteraren inte 

varken vill lära känna Therese eller visa henne akten efter önskningar 
100

.  
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Utifrån Meads (1976) begrepp den signifikante andre så tolkar jag här att ett familjehem, 

likväl som den unge, kan skapa en stor betydelse hos socialsekreteraren. Malin, som 

tillsammans med sin familj har ett familjehem, menar att kontakten med socialtjänsten är 

viktig och att den kunde varit bättre om de hade varit enklare att få tag på. Hon menar vidare 

att kontakten mellan barnen som bott hos henne och deras socialsekreterare har varit bra men 

att det upplevs jobbigt för de större barnen när de får nya handläggare. Claezon (2004) belyser 

även vikten av en god relation mellan ungdomarna och socialsekreteraren, studien har visat att 

det har betydelse för hur en trygghet skapas och en vilja att förhålla sig till placeringen. Detta 

belyser och lyfter även fram hur det kan påverka vikten av att känna att man blir trodd i sina 

beskrivningar om vissa missförhållanden under en placering 
101

. Malin belyser även vikten av 

en fortsatt kontakt mellan barnen och deras biologiska föräldrar under placeringen i 

familjehemmet, detta är något hon brukar uppmuntra till. Då Malin brukar få yngre barn 

placerade hos sig så är vikten, av att ha personer runt sig som har en stor betydelse för barnet, 

påtaglig. Mead (1976) belyser vidare vikten av mänskliga relationer i ett barn 

socialiseringsprocess från det att det föds till det växer upp 
102

. Har barnet då en god relation 

till sina biologiska föräldrar så kan det antas ha stor betydelse för barnets identitetsskapande 

och som Malin menar är det ju barnets mamma och pappa. Det är tydligt genom kopplingen 

till Meads (1976) begrepp att Malin likväl som barnets biologiska föräldrar utgör en 

betydelsefull roll som den signifikante andre gentemot barnet. Under barnets tid i 

familjehemmet är fosterfamiljen barnets direkta omgivning som denne tar sig an nya roller 

och värderingar ifrån.  

 

8.2.2 Med hela världen i sin hand  

Trots de omständigheter som både Anna och Therese har råkat ut för under sina placeringar så 

har de på något sätt ändå skapat nya förutsättningar för sig själva. Skerfving (2008) är en av 

författarna i studien Stödgrupper för barn och unga som presenterades i uppsatsens tidigare 

forskning, och hon menar att det finns barn som trots svåra uppväxtförhållanden och 

påfrestningar har en förmåga att återhämta sig, vidare kallat för att de har en motståndskraft 

103
. Denna motståndskraft kan sägas ha betydelse för hur Annas och Thereses levnadsvillkor 

förbättrats under placeringen och hur dem återhämtat sig 
104

.  
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Claezon (2004) har i sin studie lyft fram faktorer som verkat skyddande för individerna under 

deras tid i vården, dessa menar hon kan ha bidragit till att ungdomarna har brutit upp med den 

tidigare destruktiva livsstilen och istället lett till vändpunkter i den unges liv 
105

.  

Giddens (1997) talar om nutiden och hur en individs identitet måste skapas reflexivt då det 

sker tillsammans med senmodernitetens alla alternativ och möjligheter till nya livsstilsval 
106

. 

Detta utbud av livsstilar att välja bland menar han kan vara till en nackdel för individen då en 

känsla av meningslöshet och att livet saknar värde kan infinna sig 
107

. Det går inte, ur Annas 

eller Thereses livsberättelser, att tolka att de har haft upplevelser av att ha känt sig värdelösa i 

den bemärkelsen Giddens (1997) talar om. Livsstilen som Therese har valt är att vara drogfri 

då hon hellre väljer livet än att må dåligt och Giddens (1997) menar att en livsstil kan 

påtvingas individen utifrån ett begränsat alternativ av möjligheter vilket för Therese skulle 

kunna antas vara fallet 
108

 då hon nu står under frivillig vård. Hon har inget val för bryter hon 

mönstret med den frivilliga vården riskerar hon att få LVU igen. Efter att hennes vård med 

LVU avslutades så har hon varit drogfri och som Giddens (1997) menar så är valet av en 

livsstil ett beslut om vem man vill vara 
109

. Annas livsstilsval menar hon har präglats av alla 

de personer som hon mött under sin tid med vård av LVU vilket här bekräftar att den 

signifikante andre kan ha betydelse för valet av livsstil, personer som har betytt mycket för 

Anna och som har influerat henne under tiden har således hjälpt henne att hitta en livsstil.  

Livsstilar kan således även leda fram till en vändpunkt i den ungs liv men även tvärtom. Lena 

tror att en vändpunkt kan vara att insatsen och tiden är den rätta, en bra förebild eller att 

föräldrarna ordnar upp det för sig. Vidare menar hon att skolan kan ha en positiv effekt när 

individen känner att den lär sig något utifrån sin egen kompetens och detta är vad författarna, i 

uppsatsens tidigare forskning, Stattin och Magnusson (1996) menar med begreppet 

”kontrollplacering” 
110

. En individ som har en inre kontrollplacering anser att framgången i 

skolan beror på denne själv. Begreppet går således att tillämpa på hur Anna och Therese 

agerar när de bestämmer sig för att ta tag i sina liv och börjar planera för framtiden.  
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Malin upplever att de barn hon har haft placerade hos dig så har vändpunkterna varit att det 

har ordnat upp sig för föräldrarna. Både Anna och Therese har i vårdperiodens slutskede 

kunnat lägga upp nya förutsättningar för nya framtidsplaner, eller som Giddens (1997) kallar 

det, livsplaner som han menar att individen använder sig av för att kontrollera och förbereda 

sina framtida handlingar 
111

. I tjejernas situation så kan man anta att han har rätt då båda två 

har planer för framtiden. Annas planer utgörs bland annat av studier, likaså Thereses. Båda 

två bor idag i egna lägenheter och har drömmar om att hålla på med djur och att i framtiden 

arbeta med människor.  
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9 Reflektioner 

 

”Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne” 

Jag vill inleda mina reflektioner med att förklara varför jag har valt att ta med just det citatet 

som stod i början av uppsatsen. Hela den resan som mina två informanter, Anna och Therese, 

har gjort genom vården med olika placeringar och beslut, men även alla andra placerade barn 

och unga, kom att spegla av sig i mitt arbete under uppsatsens gång och jag känner att resan 

går att beskriva med det citatet. Förnuftet var vad som formade dem under vårdperioden, det 

var där deras nya jag skapades, gamla mönster bröts, arbetet med självet tog form och tillslut 

en insikt av att våga känna att det väntade en framtid. Känslan var vad som drev dem framåt, 

visade vägen ut från det slutna rummet och vägledde dem ut i livet och alla dess livsstilar för 

att slutligen planera sin framtid och bredda sina vingar. Detta citat vill jag således tillägna 

dem.  

Uppsatsens syfte är att synliggöra den påverkan som vården kan ha för individen under och på 

vägen ut från en placering samt vidare hur den egna motivationen i att vilja lämna vården 

påverkas. I ungdomarnas berättelser och i intervjuerna med Malin och Lena framgår det 

tydligt att betydelsen av bemötande, lyhördhet och en ömsesidig hänsyn är av stor vikt för 

huruvida vårdformen blir positiv eller negativ för individen. Det som är det mest 

framträdande temat i berättelserna från de unga är betydelsen av att ha haft någon som lyssnat 

på dem under placeringen, det har varit mycket önskvärt och resultatet av min studie visar att 

det är en avgörande aspekt för hur den egna inställningen till vården påverkas. Berättelserna 

av ungdomarna visar att upplevelserna av socialtjänstens bemötande liknar varandra, att den 

inte är den bästa då tillgängligheten av dem är liten. I slutet av vårdperioden kom detta dock 

att ändras då båda känner att de tillslut fick en socialsekreterare som lyssnade på dem, och för 

Therese har detta varit avgörande i hennes strävan att hålla sig drogfri.  

Båda ungdomarna har, utifrån deras livsberättelser att döma, till en viss del under sin 

vårdperiod upplevt att deras liv saknat mening och en hopplöshet kring att situationen inte kan 

bli bättre, men i slutskedet av vårdperioden så har båda visat på hur det blev viktigt för dem 

att bli någon och få ett slut på det destruktiva levernet. För att medvetet ändra om livsstilen 

har ungdomarna brutit upp med gamla mönster och vanor, den ena tjejen har återupptagit 

dansen som är hennes stora passion och den andra har djuren nära om hjärtat. De väljer att 

fokusera på det som är viktigt för dem och hur de själva mår bra vilket automatiskt gjorde så 

att de sa upp kontakten med sina gamla vänner.  
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Jag tror, att efter att ha gjort den här studien, att det inte alltid verkar gynnande för individen 

när denne ska välja en ny väg i livet då utbudet och valfriheten är stor. En individ som har 

varit placerad och isolerad en längre tid har inte samma föreställningsvärld som innan, man 

blir omedveten om vilka valmöjligheter som är bra för en själv eller vad det är man egentligen 

vill. Detta tror jag kan öka pressen på ungdomarna när dem står i ett vägskäl, vilsna, och inte 

vet vilka dem själva är eller vill vara. Det är ett beslut av en livsstil som ska ta dem bort från 

det gamla mot det nya, blir valet fel finns risken att historian upprepas tror jag. Viktigt är att 

här visa att min ambition inte är att sätta en negativ stämpel på de unga eller de situationer där 

en återplacering blir ett faktum, vidare ska en återplacering inte ses som något negativt. En 

avsaknad av en resurs i form av upprepad vård i situationer där behovet av det är stort, skulle 

vara negativt då syftet med vården inte uppfylls. Uppsatsen belyser i det stora hela vad som 

blir viktigt för den unge under dennes placering, som vidare synliggör ett underliggande 

intresse; att se till vart man som myndighet kan gå in och förebygga så att vårdperioden ska 

bli den bästa för den intagne och hjälpa första gången med hänsyn till individen.  

Min studies resultat konstaterar det faktum att en upprepad vårdinsats inte uteslutande enbart 

beror på individen själv utan det är viktigt att bra förutsättningar, som lyfts fram i studien, 

finns. Detta kan antas möjliggöra för ett gynnande samarbete och som ovillkorligen borde 

tillhandahållas i den ömsesidiga relationen mellan myndighet och den intagne.  

Jag tycker det är av stor vikt att lyfta fram att min strävan, med uppsatsen, inte har varit att på 

något sätt nedvärdera eller minska betydelsen hos någon annan genom att ha större fokus på 

ungdomarnas livsberättelser. Min studies resultat ska heller inte ses som den absoluta 

sanningen eller generalisera alla barn och ungas erfarenheter av samhällsvård, utan det mina 

informanter lyft fram genom sina berättelser är deras erfarenheter, tyckande och tänkande är 

givetvis individuella och inte menade att tala för alla barn och unga. Mitt syfte har därför varit 

att se vilken påverkan vården kan ha för den unge genom att presentera vad mina informanter 

lyfter fram. Det går inte att ta miste på att det med kunskap kommer förståelse vilket således 

är min mening med denna studie, att låta dessa ungdomar få komma till tals med sina 

livsberättelser för att lägga fram deras erfarenheter som en möjlighet till kunskap att för andra 

ta del av. Likt båda mina intervjupersoner, Malin och Lena, betonade så är det sällan som en 

myndighetsperson riktigt förstår vilken påverkan och betydelse de har för den unge.  
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Denna studie vittnar om hur viktig en god relation är för att främja samarbetet under 

vårdperioden, och vilken utgången kan bli. Vården finns med ändamålet att underlätta och 

förenkla livsvillkoren för individen och jag anser att det självfallet inte är myndigheters egen 

vilja att beröva någon dennes frihet eller rättigheter. Men faktumet kvarstår att, berövad frihet 

och ett kränkande tillmötesgående, är det som har upplevts av mina två informanter under 

deras placeringar och det känner jag är för viktig för att inte ta till sig av i sitt yrke som 

myndighetsperson.  

Den tidigare forskningen som jag har valt att presentera i uppsatsen tycker jag har en stark 

relevans till uppsatsens ämne och därmed har jag valt att lyfta de viktiga utgångspunkterna 

redan i kapitlet tidigare forskning. Jag anser att de är av stor vikt för förståelsen för uppsatsens 

fenomen, de synliggör och uppmärksammar bakomliggande orsaker som ett barn kan ha och 

hur det mynnar ut i ett beteende eller ett icke beteende. Jag anser att det är viktigt att man som 

medmänniska inte går in i ett nytt främmande möte med förutfattade meningar utan att man är 

öppen för nya insikter för att på så vis ge människan man möter, en ny chans till ett intryck 

skapat just av denne själv. När man jobbar tillsammans med barn och unga under deras resa 

genom vårdperioden tror jag att en öppenhet och ödmjukhet är viktiga egenskaper i 

samarbetet, det anser jag att man inte är om man håller fast vid det man tror är fallet som 

vidare kanske är baserat på okunskap. Därför, med det sagt, så ser jag att den tidigare 

forskningen kan verka som en kunskapsgrund och redskap i strävan efter att förstå dessa 

ungdomars öden.  

Jag har ställt mig frågan under uppsatsens gång ifall omhändertaganden, med stöd av LVU, är 

något som är till för alla som platsar under lagens tillämpningsregler. Jag har även haft 

funderingar till om insatsen har den inverkan på den unge som den syftar till. Jag kan nu säga 

att jag inte tror att LVU är något som är gynnande för alla. Min studies resultat har visat att 

återplaceringar kan kunna antas som en konsekvens av när LVU stjälper. Men, jag vet nu efter 

att ha tagit dela av ungdomarnas erfarenheter, och de två andra, att det är viktigt att inte 

glömma bort det stora ingreppet ett omhändertagande riskerar att förorsaka den unges liv. Det 

blir således avgörande att se över om insatsen är den bästa för just den det berör samt att man 

som myndighetsperson bör vara lyhörd för önskemål och förändringar under all kontakt med 

den unge under vårdperioden. Det är viktigt att ge det tid. Jag kan inte tillräckligt nog trycka 

på hur viktigt det är att det handlar om att se människan i personen.  
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11 Bilagor 

 

Intervjufrågor till Malin, familjehem 

 Hur länge har du och din familj fungerat som ett familjehem? Har du haft flest SoL 

eller LVU-placeringar? 

 Vilka är de barn och ungdomar som kommer och bor hos er? Hur kan deras historia se 

ut, vad är orsakerna till att de placeras i familjehemmet?  

 Har du varit med om ett barn som återplacerats hos er efter att denne flyttat hem? Vad 

kan ”återfallet” bero på upplever du? 

 När ett barn blir placerat hos er, vad upplever du det vanligast kan bero på? 

Familjeförhållandena de kommer ifrån eller är det vanligt med s.k. beteendefall?  

 Hur upplever du att kontakten med socialförvaltningen fungerar under tiden du har ett 

barn eller ungdom placeras hos dig? Är kontakten dig och handläggaren emellan god? 

Mellan barnet och handläggaren? 

 Brukar du uppmuntra till en främjande kontakt mellan barnet och föräldrarna och i 

vilka fall i så fall? Är detta något socialtjänsten brukar se positivt på?  

 Vad upplever du kan vara ett barns vändpunkt i livet som gör att denne kan flytta hem 

igen, att denne kan lämna vården och placeringen upphör? 

 Vet du om du betytt mycket för ett barn eller ungdom som bott hos er, på vilket sätt i 

så fall? 

 Vad tror du kan vara direkt avgörande för hur ett barn anpassar sig till samhället efter 

en vårdplacering?  

 Trivs du som fostermamma? Vad är det som gör att du valt att finnas där för barn på 

det sättet? Vad är bra och vad är mindre bra med att ha ett familjehem?  

 Vad upplever du att du bidrar med som är betydelsefullt för de barns liv som bor hos 

dig?  
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Intervjufrågor till Lena, familjehemsenheten 

 Vilka aspekter upplever du blir synliga vid ett återfall? Vad upplever du utifrån din 

yrkesroll att återfall ofta kan bero på? 

- Orsaker i vårdinsatsen, hos den enskilde? 

- På vilket sätt, kan du ge exempel? 

 

 När en individ blir föremål för LVU mer än en gång, hur ser man på bedömningen vad 

gäller insatsen? 

- Söker man för en annan insats, eller händer det att socialtjänsten ger samma igen? 

- Varför, varför inte? 

- Kan du ge exempel på hur en bedömning går till? 

 Vilka relationer i den unges nätverk, efter att ha lämnat vården, upplever du kan vara 

direkt avgörande för denne?  

- Myndigheter? 

- Anhöriga, kompisar, skola, familj. 

- Kan du ge ett exempel? 

 

 Vilka upplever du är vändpunkterna för klienten som bidrar till att denne lämnar 

vården? 

 

 

Intervjuguide till livsberättelse 

Orsaker till LVU 

 Vad är det som har varit särskilt bra för dig under din uppväxt? 

- Vad har du i vuxen ålder fått med dig från din uppväxt? 

- Finns det någon i din närhet som betytt mycket för dig under din uppväxt? Syskon, 

närstående, släkt, bekant, förälder, handläggare? 

 Hur ser dina erfarenheter ut när det gäller vård med stöd av LVU? 

- Hur gammal var du när det började? Hur gammal är du idag? Hur gammal var du 

när vården upphörde? 

- Hur många olika slags insatser har du fått? 

- Vad var det som orsakade att det blev LVU?  

 Vilka var orsakerna till att du fick vård med stöd av LVU? 

- Var det något i familjen (syftar här på hemförhållanden s.k miljöfall som 

socialtjänsten säger).  

- Eller hade det med dig själv att göra (syftar här på beteendet, som socialtjänsten 

säger, beteendefall).  
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 Innan det blev LVU, var det fråga om SoL innan där du eller dina föräldrar på frivillig 

väg erbjöds hjälp? 

- Vad var det i så fall som inte fungerade med SoL? 

- Under processernas gång, fick du någon gång veta dina rättigheter? 

 Vad upplever du låg till grund för att LVU blev aktuellt mer än gång? 

- Var det insatsen som kändes fel?  

- Kontakten med myndigheterna, som handläggare exempelvis? 

- Upplever du att något kunde ha gjorts på ett annat sätt som hade skapat andra 

förutsättningar för dig att lämna vården? 

- Vart upplever du att det kan ha brustit, hos dig själv eller hos någon annan? Vem?  

 

 

Bemötande 

 Vilka olika insatser har du haft och hur känner du kring dem? 

- Vad var bra, vad var dåligt? 

- Togs det hänsyn till vad du själv ville vad gällde vilken placering? 

- Har du fått samma insats vid en ny process (när LVU getts för en andra gång) eller 

har det skiftat? 

- Hur upplever du att socialtjänsten har tagit hänsyn till dig som individ och dina egna 

önskemål när det kommer till bedömningen av insats? 

 Under din placering, hade du någon kontakt med dina biologiska föräldrar eller syskon 

under tiden? 

- Varför, varför inte? 

- Kan det ha haft påverkan på något sätt upplever du? 

 Vad har betytt mest för dig under hela den tiden som du fått vård med LVU? 

 Vad tror du skulle krävas, eller har krävts, av dig eller någon i din omgivning för att 

lämna vården?  

 

Vändpunkter 

 Vad upplever du har varit/kan bli din vändpunkt? 

- Vad får dig att må bra idag?  

- Vad har betytt mest för dig under din uppväxt som hjälpt dig stå på fötter? 

- Vari finner du din motståndskraft? 

- Vari finner du din återhämtningsförmåga? 
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Framtidsvisioner 

 Hur ser ditt liv ut idag? Vilka är dina framtidsdrömmar? 

 

Livsstil  

 Hur ser du på din socialisering (anpassning) till samhället efter vården? 

- Vad, vem har hjälpt dig? 

- Har du fått skapa en helt ny identitet? Gett upp mycket av ditt gamla jag? 

- Har du brutit upp med gamla mönster och hur ser du på framtiden? 

- Hur stor betydelse har skolgången haft för dig? 

 

Följdfrågor 

 Vad är ett paragraf 12hem? Om det finns en skillnad mellan Lunden och ett 

behandlingshem, vad är det? 

 Var det Maria Ungdom som kontaktade socialtjänsten? 

 Personal på behandlingshemmet (HVB), uppmuntrade dem till att du skulle ha en 

kontakt med din familj?  

 Upplever du att du hade en bra kontakt med socialsekreterare under den tiden du 

spenderade på HVB och familjehemmet? Bra, dålig? Hade du önskat att den hade varit 

på ett annat sätt? 

 Tror du att din relation till din familj stärkts av de placeringar du haft? Om det gjorde 

er starkare? Tror du att det hade sett ut så om du inte hade fått LVU och placerats på 

HVB? 

 När du fick komma till din fostermamma, skedde den placeringen under LVU? 

Önskade du om att få komma dit? 

 Har du någon kontakt med din fostermamma idag? 

 Var det ett svårt beslut att bryta upp med gamla vanor, mönster och vänner som du 

gjorde? Har du fått välja om när det kommer till livsstilen och hur? 

 

 


