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Abstract: 

Title: "I am an individual and I also have a value" - Voices of have been forcible taken cared 

of as a child. 

 

The aim of the study was to investigate people's experiences of having been forcible custody 

according to LVU as children. This has been studied by a qualitative method and four women 

were interviewed using a interview guide that covered the question areas: treatment, 

education, relationships and identity formation. The results were interpreted by the life model, 

which is a part of the ecological system theory, as well as by cognitive theory. Prominent 

findings were that informants often felt that they were not heard in any investigation or 

decision context, and that their opinions seldom were taken into account. Further, few 

informants had not completed their education, however, at the time of the interviews they 

were all self-sufficient. Finally, it was also found that they had a secure relationship with an 

adult during the investment period and that this had rendered in a positive identity 

development. 

 

Keywords: LVU, treatment, education, relationships and identity formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka personers upplevelser av att ha varit 

tvångsomhändertagna enligt LVU som barn. Detta har genomförts med en kvalitativ ansats 

där fyra kvinnor intervjuades med stöd av en utarbetad intervjuguide. Denna täckte 

frågeområdena bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande. Resultaten tolkades 

utifrån livsmodellen, som är en del av den ekologiska systemteorin, samt utifrån kognitiv 

teori. De mest framträdande resultaten var att informanterna sällan känt sig hörda i 

utrednings- eller beslutssammanhang vilket medförde att deras åsikter sällan tagits i 

beaktande. Det påvisades även att de sällan hade en fullföljd utbildning, men ändå var 

självförsörjande vid intervjutillfället. Vidare framkom att de hade haft en trygg relation till 

någon vuxen under placeringstiden samt att placeringstiden renderat i en positiv 

identitetsutveckling.  

 

Nyckelord: LVU, bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande.  
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1. Inledning 

Under 2011 fick ca.5 200 barn och unga vård enligt LVU – Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (Socialstyrelsen, 2012:5). Ett omhändertagande enligt LVU 

kan kort beskrivet genomföras av två anledningar – till följd av barnets eget beteende eller till 

följd av vårdnadshavares bristande omsorgsförmåga. Oavsett anledning till omhändertagande 

innebär LVU att barnet/ungdomen vårdas utanför sitt eget hem på ofrivillig basis. LVU är 

således en tvångslagstiftning vilket syftar till att skydda barn och unga då detta inte anses 

kunna ske genom frivilliga insatser. När LVU tillämpas ska barn och unga få yttra sin åsikt 

när det gäller insatser som kan påverka deras liv, utifrån barnet/den unges mognad och ålder 

(Norström & Thunved, 2010:324f, 327ff, 333), dock påvisar forskning att det är ett relativt 

nytt fenomen att barn och ungdomar som har varit och är tvångsomhändertagna får förmedla 

sin upplevelse kring detta (Malmberg, 2011:3). Det är därför av intresse att genomföra en 

studie med syfte att undersöka upplevelser av att ha varit tvångsomhändertagna enligt LVU. 

Kunskap kring lagstiftning och dess effekter ur en juridisk synvinkel är av största vikt men 

genom att ta del av upplevelser av tvångslagstiftelsen erbjuder detta ökad kunskap inom 

ämnet. Detta erbjuder en bredare bild av hur denna bör tillämpas för att orsaka så liten skada 

som möjligt.  

 

1.2 Koppling till socialt arbete 

Ett tvångsomhändertagande kan påverka många områden i en individs liv i både positiv och 

negativ bemärkelse. Inom det sociala arbetets fält utförs praktik som berör enskilda individers 

liv på olika sätt. Det kan bland annat vara behandling, terapeutiska samtal eller 

myndighetsutövning. Oavsett var man väljer att arbeta i ett framtida yrkesliv kommer 

socionomer att komma i kontakt med personer som har erfarenheten av ett 

tvångsomhändertagande. Det kan även innebära att direkt eller indirekt närvara när 

tvångslagstiftning utövas. Vidare ska barnets bästa ligga till grund i utförandet av allt socialt 

arbete där barn kan påverkas. Detta påvisas bland annat av socialtjänstlagens portalparagraf 

vilken kommer att vara ytterst relevant i vårt framtida arbete. Det är viktigt att socialarbetare 

är medvetna om tänkbara konsekvenser för barnet som kan bli till följd av ett 

tvångsomhändertagande. Detta för att kunna reducera de negativa och förhöja de positiva 

effekterna och alltid utgå från barnets bästa när tvångslagstiftning utövas. Det är av största 

vikt att såväl yrkesverksamma som blivande socionomer är medvetna om hur ett  
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LVU – omhändertagande kan upplevas, så att bemötandet av dessa barn och unga ges på bästa 

sätt utifrån de förutsättningar som råder i situationen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka individers upplevelser av att ha blivit 

tvångsomhändertagna som barn. Studien syftar till att undersöka hur individerna upplevt 

skolgång, relationer och identitetsskapande i samband med en LVU – process, samt vilket 

bemötande de upplever att de fått av professionella i samband med sitt LVU – 

omhändertagande. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur upplever individerna bemötandet från professionella i samband med deras LVU – 

omhändertagande? 

 

 Hur upplever individer deras skolgång, relationer och identitetsskapande i samband 

med en LVU – process? 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats kommer i ett inledande kapitel presentera inledning, koppling till socialt 

arbete, studiens syfte och frågeställningar samt studiens avgränsningar. I kapitel två kommer 

bakgrund med en redogörelse för LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård 

av Unga som följer av en presentation av studiens begreppsdefinitioner. Därefter presenteras 

tidigare forskning i kapitel tre vilken är uppdelad i områdena bemötande, skolgång, relationer 

och identitetsskapande. I kapitel fyra presenteras inledningsvis studiens design och urvalet av 

informanter samt intervjuguidens utformning och intervjuförfarandet. Därpå kommer en 

presentation av vetenskapsfilosofisk utgångspunkt samt författarnas förförståelse. 

Avslutningsvis i detta kapitel kommer en redogörelse för data analys och hur validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet beaktats i studien samt etiska överväganden. I kapitel fem 

presenteras studiens teoretiska ansatser. Kapitel sex inleds med en kort beskrivning av 

informanterna. Därefter kommer en redogörelse av studiens resultat och delanalyser utifrån 
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områdena bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande. Detta kapitel avslutas med 

en helhets analys. I kapitel sju presenteras studiens diskussion med tillhörande metod 

diskussion. Avslutningsvis i detta kapitel ges förslag till fortsatt forskning.  

 

1.6 Avgränsningar  

I föreliggande studie intervjuades personer som har varit omhändertagna enligt LVU. De 

informanter som deltog var över 23 år gamla. Anledningen till detta val var att informanterna 

skulle ha fått tidsmässig distans till sina upplevelser då ett LVU endast kan fastställas upp till 

21 års ålder. I studien kommer det inte undersökas varför de har fått ett LVU, mer än att 

beröra enligt vilken paragraf de varit omhändertagna utifrån. Studiens fokus är på 

informanternas upplevelse av att ha fått vård enligt en tvångslag och vilken påverkan de anser 

detta har haft på deras liv.  

 

 

2 Bakgrund  

Nedan återges en kort beskrivning av LVU, vad lagstiftningen syftar till, vad den är sprungen 

ur samt hur den tillämpas. En förklaring av paragrafer vilket benämns av informanter kommer 

presenteras, trots att fokus inte kommer att ligga på dessa i uppsatsen. Syftet med att 

presentera dessa är att ge läsaren en bild av den juridiska process vilket LVU baseras på. 

Avslutningsvis ges en definition av viktiga begrepp i uppsatsen.  

 

2.1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga  

LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga) är en kompletterande 

lagstiftning till Socialtjänstlagen (2001:453) – SoL, vilket möjliggör för socialnämnden att ge 

barn och unga den vård och det skydd som krävs för att dessa inte ska riskera en ogynnsam 

utveckling. Denna lagstiftning tillämpas då vård inte kan genomföras genom frivilliga former, 

t.ex. till följd av att barnets vårdnadshavare eller barnet själv inte samtycker till vård, eller om 

vårdnadshavarnas eller barnets samtycke inte bedöms vara tillförlitligt så till den grad att 

nödvändig vård bedöms kunna genomföras. Även om LVU är en tvångslagstiftning som ger 

socialnämnden rätt att omhänderta barn utan samtycke, regleras det dock i 1 § LVU 6 st. att 

barnets åsikt gällande omhändertagandet så långt som möjligt ska beaktas i 
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utredningssammanhang avhängigt barnets mognadsnivå och ålder (Norström & Thunved, 

2010:324f, 333). LVU är även sammankopplad med Föräldrabalk (1949:381) FB gällande 

vårdnadsbestämmelsen för barnet (återfinns i 6 kap. 7 och 8 §§ FB), konventioner 

upparbetade av FN (bland annat FN:s barnkonvention) samt Europarådet gällande barns 

rättigheter. Om barn eller unga behöver extra tillsyn kan de bli placerade på statligt bedrivna 

institutioner, vilka vanligtvis kallas för SiS – hem eller paragraf – 12 hem (ibid:325f, 365). 

Dessa har särskilda befogenheter som inte HVB – hem eller familjehem har i form av 

exempelvis visitationsrätt och låsta avdelningar.  

 

En person kan omhändertas enligt 2 §, 3 § och 6 § LVU, vård enligt LVU regleras i 12 §.  

2 § LVU reglerar de så kallade miljöfallen, med detta menas att ett barn blir omhändertaget 

för att vårdnadshavarna brister i sin omsorgsförmåga så till den grad att barnet riskerar 

ogynnsam utveckling. 3 § LVU reglerar omhändertagande av barn eller unga som själva har 

ett beteende som renderar i att de utsätter sig för så påtagliga risker att det kan leda till en 

ogynnsam utveckling. 6 § LVU ger socialnämnden rätten att omedelbart omhänderta 

barnet/den unga utan att beslutet prövats i Förvaltningsrätten, om situationen bedöms vara så 

akut att påtagliga risker för ogynnsam utveckling föreligger. 12 § LVU reglerar vårdform för 

de barn/unga vilket omhändertagits enligt 3 § LVU och bedöms ha behov av att vistas i låst 

miljö avsett för ungdomar (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga 2, 3, 

6, 12 §§). Socialnämnden ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten enligt 4 § LVU 

och vården ska verkställas inom fyra veckor efter den dag beslutet togs utifrån 5 § LVU. Om 

en socialnämnd tar ett beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU, ska det 

beslutet prövas av förvaltningsrätt. Beslutet ska finnas tillgängligt på förvaltningsrätten inom 

en vecka från och med den dag som beslutet togs, förvaltningsrätten ska i sin tur pröva 

beslutet inom en vecka efter att de mottagit det, om inte särskilda hinder för att det ska kunna 

genomföras finns utifrån 7 § LVU (Norström & Thunved, 2010:324f, 347f, 352, 357). 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1. LVU – process 

Med LVU – processen menas i denna studie den process som barnet/den unge upplever i 

samband med omhändertagandet. Detta innefattar deras upplevelser av perioden som föranlett 

LVU:t, hur de fick veta att de var tvångsomhändertagna samt deras upplevelser kring själva 
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förfarandet. Det innefattar även upplevelsen de har av placeringsstället och den påverkan detta 

har haft på deras liv. Begreppet syftar även till deras upplevelser av delaktighet i den juridiska 

processen som följer ett LVU, samt bemötandet av myndighetspersoner och annan personal i 

samband med denna. Slutligen innefattar begreppet även upplevelsen av den tid som närmast 

följer efter att LVU upphört.  

 

2.2.1 HVB – hem  

HVB betyder Hem för Vård och Boende, med detta menas att det ska vara ett hem där barn 

och unga kan placeras på uppdrag av kommunen för att få sina behov tillgodosedda då detta 

inte kan ske i deras hemmiljö. På dessa hem ska det finnas personal med relevant utbildning 

som kan erbjuda de placerade den vård eller behandling som socialnämnden anser att de har 

behov av (Socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap. 1, 5 §§).  

 

2.2.2 Familjehem 

Familjehem är ett hem som på uppdrag av kommunen tar emot placeringar av barn och unga 

och ska främja en gynnsam utveckling hos dessa på en kontinuerlig basis. Ett familjehem har 

inte anställd personal och uppdragstagarna behöver inte ha utbildning, däremot utreder 

kommunen dess lämplighet innan placering (Socialtjänstförordningen (2001:937) 3 kap. 2§ & 

Socialtjänstlag (2001:453) 6 kap. 6§ 2 st.).  

 

2.2.3 Paragraf 12 – hem 

Paragraf 12 – hem är ett hem vilket bedrivs av statens institutionsstyrelse (SiS) utifrån 12 § 

LVU. Dessa får kraftigt begränsa den placerades frihet exempelvis i form av att ha låsta 

avdelningar, neka telefonsamtal och besök eller vistelse utanför hemmet om detta bedöms 

nödvändigt för att ha möjlighet att genomföra relevanta vårdinsatser (Socialtjänstlag 

(2001:453) 6 kap 3§ & Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga 12, 15, 

15 a, 15 b §§).  
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning som vi relaterar till våra fyra 

frågeområden: bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande. När vi sökt dessa 

forskningsartiklar har vi använt oss av databaserna Sociological abstract, Social service 

Abstrakt och Discovery. Vi har använt oss av bland annat följande sökord: LVU, upplevelser 

av LVU, tvångsomhändertagande, Children Act, coercive legislation, the care of young 

people act och school performance. 

 

3.1 Bemötande 

I en studie genomförd på uppdrag av Barnombudsmannen (2011) skildras att unga människor 

som har varit eller är placerad ofta upplever att de inte blir bemötta utifrån sin person utan de 

blir bemött utifrån den förutfattade meningen att placerade barn misslyckas. Därmed får de 

heller inte samma möjlighet som andra ungdomar att visa vilka resurser de besitter, då 

omgivningen redan har kategoriserat dem som misslyckade och inget att tro på. Ungdomarna 

upplever även att omgivande vuxna inte lyssnar till deras åsikt. De berättar att de sällan får ett 

kärleksfullt bemötande på det ställen de varit placerade. Studien visar att familjehemmen 

upplevs positivare än den upplevelse de fått av HVB – hemmen (Sandberg Lööf, 2011:5f). 

Sandberg Lööf (i BO 2011) menar även att många ungdomar upplever att de inte får den 

trygghet och det stöd som de kan behöva på HVB – hemmen. Vidare uttrycker vissa att de 

inte får ge uttryck för känslor, och de gånger de gjort det har personalen valt att inte möta 

ungdomen och finnas där för denne. Detta bemötande har renderat i att ungdomen tränger 

undan sina känslor och inte berättar dem för någon. De intervjuade berättar att de tillfällen de 

förmedlat sina känslor till personal upplever de att dessa blivit tillskrivna annan innebörd än 

vad de själva anser. Ungdomarna uttrycker att viktiga egenskaper hos en personal för att 

främja en förtroendefull relation är empati och närhet, men studien påvisar att detta är något 

som alltför ofta saknas bland anställd personal (ibid:2011:22f). Mattsson (1998) har studerat 

rättsfall för att se hur barnets åsikt och intressen beaktas i LVU utredningar. Hon menar att 

barnet i väldigt liten utsträckning får komma till tals och att dennes åsikt inte finns med i 

utredningen. Många gånger beror detta på att det aldrig har skett någon fysisk kontakt mellan 

socialsekreterare och barnet. Däremot finns andras åsikter och uppfattning om barnet och 

dennes situation ofta med i utredningar (Mattsson, 1998:50ff). Detta är även något som 

Andersson (1998) lyfter i sin studie där hon menar att barns åsikt sällan framkommer i 

utredningar gällande dem själva, samt att dessa sällan framkommer i genomförd forskning 
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inom området (Andersson, 1998:4). Malmberg (i BO 2011) menar att upplevelsen av att bli 

lyssnad på av socialsekreteraren är delad. Vissa ungdomar i studien tycker att 

socialsekreteraren inte lyssnar utan redan i förväg har sina uppfattningar om ungdomen och 

vad som är bäst för denne, andra upplever att de får säga sin åsikt och att socialsekreteraren 

finns där och lyssnar på vad den enskilda ungdomen har att säga (Malmberg, 2011:39). 

Buchanan (1995) menar att det kan vara svårt för barn att uttrycka sin åsikt och yttra sina 

intressen då de inte fått information om vilka rättigheter de har. Vidare belyser hon att 

placerade unga i hennes studie berättar att det inte sker någon förändring då de framhåller sin 

åsikt, detta renderar i att många väljer att inte förmedla den (Buchanan, 1995:689). Även 

Malmberg (i BO 2011) samt Westberg och Tilander (2010) lyfter att det finns brister i 

informationen till den unga om dennes rättigheter, och framhåller att det är av vikt att barnet 

får kunskap om dessa för att kunna hävda sin åsikt och veta vart de ska vända sig för att få 

stöd (Malmberg, 2011:39, Westberg & Tilander, 2010:66) Vidare Lyfter Buchanan (1995) hur 

ungdomarna i hennes studie uttrycker att omgivningen dömer dem för att de är placerade. De 

uttrycker att de får ett negativt bemötande av omgivningen och att de kan känna sig 

kategoriserad och ofta får människors medlidande vilket många gånger kan upplevas 

påfrestande (Buchanan, 1995:692).  

 

3.2 Skolgång 

Andersson (2008) framhåller att det är vanligt att en större andel barn som varit placerade har 

en lägre utbildningsnivå än andelen barn som inte har haft en placering. Vidare visar hon på 

en delad bild vad gäller anledningen till att barnet/ungdomen har avbrutit sin skolgång. Detta 

kan bero på svårigheter med inlärning i skolan, lätt för att lära sig men trött på skolan, 

aggressionsproblematik samt låg närvaro på undervisningen. Några av de ungdomar som 

ingick i studien ansåg att de behövt mer stöd under studietiden (Andersson, 2008:95ff). 

Vinnerljung och Hjern (2011) har utfört en studie där de jämför bland annat 

utbildningsresultat mellan adoptivbarn och barn i familjehem. Denna studie visar att barn i 

familjehem överlag har sämre studieresultat än både adoptivbarn och barn som lever med sina 

biologiska föräldrar. Anledningen till detta fann de mångfacetterad, bland annat att de hade 

svagare stöd i sin skolgång än barn som växer upp i sin ursprungsfamilj. Dock påvisar studien 

att familjehemsföräldrarna får en starkare ansvarskänsla då placeringstiden är lång för barnet, 

vilket gör att de ger ett starkare stöd i skolsituationen som renderar bättre studieresultat för 

barnen (Vinnerljung & Hjern, 2011:1908f). Nyqvist Brandt (i BO 2011) belyser att de 
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placerade barnen ofta inte får de möjligheter de har rätt till vad gäller utbildning, vilket 

renderar i sämre studieresultat. Vidare menar hon att detta i sin tur ofta leder till att 

ungdomarna står utanför arbetsmarknaden och får svårt till en egen försörjning. Hon menar att 

placerade barn presterar sämre i skolan och att detta delvis är sprunget ur negativa 

förväntningar, vilka barnen ofta bemöts med i skolan. Vidare får många av dem inte relevant 

stöd eller samma möjlighet till skolgång som andra barn (Nyqvist Brandt, 2011:58f). Berlin, 

Vinnerljung och Hjerns (2011) studie visar att det generellt finns en koppling mellan dåliga 

resultat i skolan som barn och psykosociala problem i vuxen ålder. De lyfter att då de 

placerade barnen ofta har andra faktorer som är jobbiga, exempelvis oordnade 

familjeförhållanden, löper de tillsammans med dåliga resultat i skolan extra stor risk att 

utveckla psykosociala problem som vuxna. Studien påvisar att fler tilldelade resurser i skolan 

skulle kunna leda till bättre studieresultat för placerade barn samt att detta i sin tur skulle 

kunna leda till mindre psykosocial problematik hos dessa i vuxen ålder (Berlin, Vinnerljung 

& Hjern, 2011:2493ff). Buchanan (1995) menar att placerade barn ofta mister de 

kamratrelationer de har i skolan när de tvingas flytta på grund av nytt placeringsställe. Vidare 

visar hennes studie att placerade barn oftare än andra barn är utsatta för mobbning (Buchanan, 

1995:693). 

 

3.3 Relationer  

Ahrens, Lane Dubios, Garrison, Spencer, Richardson och Lozanos (2011) studie påvisar att 

omhändertagna barn oftare än andra drabbas av psykisk ohälsa, arbetslöshet eller hemlöshet 

samt att de ofta har låg utbildning. Studier har genomförts vilka påvisar att detta kan 

motverkas om barnet får tillgång till en vuxen förebild som fungerar som ett stöd för dem i 

vardagen. Studien baseras på en undersökning av ett mentorsprogram som upprätthålls av 

volontärarbete (Ahrens, Lane DuBois, Garrison, Spencer, Richardson, Lozano, 2011:1012ff). 

Detta mentorsprogram har samma grunder som insatser i form av kontaktperson vilket finns 

tillgängligt i Sverige. För att mentorskapet ska ge bäst utdelning ska den bygga på en 

förtroendefull relation och präglas av empati från den vuxne, för att barnet ska känna sig 

betydelsefullt. Sker detta påvisas positiva effekter på barnets kognitiva och socio – 

emotionella utveckling (ibid:1012). Sandberg Lööf (i BO 2011) påvisar att barn som är/har 

varit placerade på HVB – hem ofta upplever att det är svårt att skapa relationer till personalen, 

för att regler o.d. bidrar till att motsättningar skapas mellan dem. Reglerna beskrivs ofta som 
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diffusa och godtyckliga, vilket renderar i att barnen inte vågar lita på personalen och relativt 

få förtroendefulla relationer skapas (Sandberg Lööf, 2011:15). Barnen beskriver att 

personalen vid HVB – hemmen har gett löften om att ge dem stöd i olika situationer. Barnen 

beskriver även att om de betett sig illa p.g.a. dåligt mående har de ofta bestraffats istället för 

att personalen frågat dem om varför de handlat som de gjort. Barnen beskriver att de försökt 

att framföra sina åsikter kring detta, men att dessa negligerats av personal, vilket inte bidragit 

till ökad tillit (ibid:22ff). Ahrens et.al. (2011) lyfter att insatser inriktade mot barn ger bäst 

effekt då den vuxna och barnet har en relation över tid. Barnet kan ha svårt att bygga 

relationer, i synnerhet om barnet har haft föräldrar med bristande omsorgsförmåga eller om 

egen missbruksproblematik finns, vilket leder till att insatsen ofta avbryts. Generellt påvisar 

forskning att barn som har haft en god vuxen förebild (vilket är mentorns roll i det tidigare 

beskrivna mentorsprogrammet) genererar i en positivare utveckling än de som inte haft 

tillgång till en mentor. Utdelningen av mentorskapet kan variera beroende på om relationen 

till den utomstående vuxna sker spontant eller om denna är uppdragsbetingad (Ahrens et.al., 

2011:1013). Malmberg (i BO 2011) påvisar att barn ofta får byta socialsekreterare under den 

tid som de är aktuella inom socialtjänsten. Barnen beskriver att de upplever detta som 

påfrestande då de får berätta sin livshistoria flertalet gånger, vilket många gånger tär på 

barnen, samt att de upplever att deras socialsekreterare inte bryr sig om dem och att de har 

svårt att bygga upp en förtroendefull relation. Barnen beskriver att de ofta känner sig 

åsidosatta av socialsekreterarna, att de är svåra att nå samt att de sällan håller sina löften. 

Ytterligare en faktor som beskrivs bidragande till lågt förtroende gentemot socialsekreteraren 

är att barnen sällan upplever att de får gehör för sina önskemål och att de inte får vara 

delaktiga i deras egen planering (Malmberg, 2011:27, 39ff, jmf med Westberg & Tilander, 

2010:86f). Ahrens et.al. (2011) belyser att om barnet får tillgång och vardagligt stöd från en 

utomstående vuxen kan relationen till barnets biologiska föräldrar förbättras, i synnerhet om 

den vuxna upplevs viktig för barnet. Om detta stöd (från mentorn) fungerat väl har barnen 

lättare att hålla en ordnad ekonomi, få bättre studieresultat samt lättare att erhålla tillträde till 

arbetsmarknaden (Ahrens et.al., 2011:1014). Malmberg (i BO 2011) lyfter fram att barn som 

är placerade i familjehem berättar att det är skönt att få sina basala behov tillgodosedda då 

dessa många gånger är eftersatta i deras ursprungsfamilj. Vidare påvisar studien att det kan 

skapa frustration gällande att vårdnaden inte lättare och snabbare kan flyttas över till deras 

familjehemsföräldrar, då dessa ofta antar rollen som deras biologiska föräldrar är ämnade att 

ha (Malmberg, 2011:27,29f).  
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3.4 Identitetsskapande  

Sandberg Lööf (i BO 2011) påvisar att många av de barnen som har varit placerade under sin 

uppväxt upplever att de sällan erbjuds möjlighet att ge uppdragstagarna sin bild av hur de ser 

på sig själva. Upplevelserna är att de bemöts utifrån det som framkommit i socialtjänstens 

utredningar som ligger till grund för placeringen. Majoriteten av de placerade barnen upplever 

att de bemöts av negativa förväntningar av uppdragstagarna, med en låg tilltro till deras egen 

förmåga (Sandberg Lööf, 2011:4f, 13) som ofta renderar i svårigheter att skapa 

förtroendefulla relationer. Ahrens et al. (2011) framhäver att om förtroendefulla relationer kan 

skapas mellan barnet och uppdragstagarna bidrar dessa till en positivare utveckling av 

identiteten hos barnen (Ahrens et al., 2011:1014). Om barnen inte känner att de får gehör för 

sina åsikter från sina uppdragstagare kan detta rendera i impulsiva handlingar som kan vara 

destruktiva för dem. Forskning påvisar även svårigheterna med att bemöta placerade barn på 

ett sätt som gör att de känner sig delaktiga och lyssnade på, då barnen ofta befinner sig i 

komplexa processer som påverkar deras agerande. Vikten av att uppdragstagarna har relevant 

utbildning belyses, så att de genom detta kan föra barnen framåt i deras identitetsutveckling 

(jmf Westberg & Tilander, 2010:10, 91). Malmberg (i BO 2011) lyfter fram att många av de 

placerade barnen upplever att de ofta blir bemötta utifrån negativa förväntningar, dels från 

uppdragstagarna men även från socialsekreterarna samt att fokus ligger på deras negativa 

egenskaper istället för på deras positiva utveckling (Malmberg, 2011:27). Sandberg Lööf (i 

BO 2011) lyfter fram en vanligt förekommande uppfattning bland placerade barn är att 

socialtjänstens mål i vård/genomförandeplaner är för låga för att stimulera utveckling. Vidare 

beskriver många av de placerade barnen att de sällan får vara med att ta vardagliga beslut, 

eller beslut som syftar till att bygga upp deras självständighet. En vedertagen bild är att det är 

av stor vikt att barnen får vara delaktiga i att ta vardagliga beslut, och att de får stöd i att 

utveckla denna förmåga, men att det trots detta inte är vanligt förekommande på HVB – hem 

runtom i Sverige. Många av barnen kan ha ett nätverk eller delar av ett nätverk som kan fylla 

denna funktion, men det kan vara svårt för barnen att ha tillgång till detta då de anländer till 

HVB – hem. Detta till följd av vanligt förekommande regler gällande begränsad tillgång till 

telefoner, internet eller frihet att besöka släkt och vänner (Sandberg Lööf, 2011:4f, 13, 16). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens design som följer av en redogörelse av 

urvalet av informanterna. Därefter presenteras syftet med intervguiden samt dess utformning, 

hur intervjuerna genomförts och studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt. Därpå 

presenteras vår förförståelse samt vald dataanalys metod. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt de etiska överväganden 

som beaktats i studien. 

 

4.1 Design  

Studien syftar till att ha en kvalitativ design vilket Larsson (2005) beskriver som en metod där 

forskaren undersöker för att försöka förstå en annan individs livsvärld. Ett sätt att nå denna 

förståelse är genom att intervjua individer vilka upplevt det studerade fenomenet. Det är sedan 

individens upplevelser och beskrivningar om fenomenet som ligger till grund för analysen. 

Vidare nämner han att då erfarenheter ligger till grund för undersökningar benämns detta som 

empiriska studier (Larsson, 2005:20f, 91f). Då denna studie är kvalitativ och syftar till att 

undersöka den empiriska verkligheten av att ha blivit tvångsomhändertagen som barn har 

intervjuer genomförts med personer som har upplevt detta och vill delge sina erfarenheter. 

Dalen (2004) lyfter att den kvalitativa forskningen söker rika beskrivningar och en holistisk 

syn på studerat fenomen (Dalen, 2004:105). Då studien syftar till att nå en mångfacetterad 

bild av individers upplevelser av ett LVU – omhändertagande lämpar sig en kvalitativ metod 

med en empirisk grund.  

 

4.1.1 Urval  

Urvalskriterier för informanter till studien var att dessa skulle ha varit omhändertagna enligt 

LVU samt att de skulle vara äldre än 23 år och varit utan LVU i minst 5 år, för att tillförsäkra 

att de haft möjlighet att få tidsmässig distans till sin upplevelse. Förfrågan om deltagande till 

studien riktade sig både till män och kvinnor, dock anmälde endast kvinnor intresse om 

deltagande. Förfrågan skickades inledningsvis till två olika forum på internet där aktuella 

personer som haft LVU kunde finnas. Genom detta anmälde en person intresse att delta i 

studien. 15 stycken förfrågningar sändes även ut till företag/organisationer/verksamheter som 

arbetar med personer som har eller har haft LVU. I förfrågan angavs ett sista svarsdatum med 
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önskan om svar oavsett om de hade möjliga informanter eller ej. Efter att detta svarsdatum var 

passerat skickades en påminnelse ut till dem som svar ej inkommit från. Då fler svar ej erhölls 

efter påminnelsen beslutades att söka informanter via personliga kontakter som upprättats 

genom arbetsliv och privatliv. Förfrågan lämnades till 8 personer, varav 5 personer anmälde 

intresse att delta. Av de totalt 6 personer som lämnade intresse att delta i studien valde 2 att 

avbryta sitt deltagande. En person fick förhinder på avtalad tid och att omboka tiden var inte 

möjligt. Den andra personen slutade att ge respons på mail, vilket tolkades som tappat intresse 

att delta i studien.  

 

4.1.2 Intervjuguide 

Då studien syftar till att undersöka den subjektiva upplevelsen används en allmän 

intervjuguide som ett vägledande verktyg, där informanten fortfarande har möjlighet att tala 

fritt. Denna främjar möjligheten till rika beskrivningar och att ett helhetsperspektiv av 

upplevelsen av att ha blivit tvångsomhändertagen som barn framkommer av intervjun. 

Intervjuguiden är utformad runt frågeområdena: bemötande, skolgång, relationer och 

identitetsskapande. Dessa är nyanserade med underfrågor vilka är kopplade till studiens syfte 

och för att öka möjligheten att nå informanternas känslor, tankar och upplevelser av det 

undersökta fenomenet. Frågeområdena är framtagna utifrån forskning vilket ofta benämns 

inom studerat område (se bland annat Malmberg, 2011:4f, Ahrens et.al., 2011:1012f, Berlin, 

Vinnerljung & Hjern, 2011:2493f, Matsson, 1998:52ff). 

 

4.1.3 Intervjuförfarande 

Inför första intervjun testades intervjuguiden på en bekant. Detta för att se hur frågeområdena 

och hur samspelet i intervjusituationen fortlöpte, hur lång tid intervjun skulle ta samt för att få 

en bedömning kring huruvida någon fråga kändes för närgången. Test – intervjun tog ca.50 

minuter och en bedömning gjordes att en skulle leda de efterkommande intervjuerna, men att 

den andra parten skulle agera moderator, med kompletterande frågor vid behov. Under test – 

intervjun provades ljudupptagningen på våra mobiltelefoner, vilket gjorde att vi kunde avgöra 

om dessa var tillräckligt bra för att använda oss av för att spela in intervjuerna med, 

följaktligen användes dessa för inspelning. Intervjuerna startade med att informanterna fick 

information om de etiska riktlinjer som genomsyrar studien, samt att de fick frågan om de 

önskade att få uppsatsen mailad till dem efter godkänd examination. Frågan ställdes även om 
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det fanns möjlighet att ringa för kompletterande frågor efter att transkriptionerna var 

genomförda, alla informanter svarade jakande. Vidare gavs ett förtydligande på att de fick ta 

kontakt för att ställa frågor om sådana uppstod efter genomförd intervju. Två av intervjuerna 

genomfördes över telefon p.g.a. stort geografiskt avstånd, resterande intervjuer genomfördes 

hemma hos informanterna. Intervjuerna kunde genomföras ostört under samtliga tillfällen, 

dock fanns vissa svårigheter att höra informanten under första telefonintervjun, men 

åtgärdades inför nästkommande. Båda studenterna genomförde två intervjuer var, vid tre av 

intervjutillfällena närvarade båda, vid ett tillfälle var en av studenterna sjuk och möjlighet att 

omboka intervjun fanns ej, därför genomfördes denna utan moderator.   

 

4.1.4 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt  

Studien ämnar att ha en fenomenologisk utgångspunkt med en hermeneutisk tolkning. 

Larsson (2005) beskriver att studier med en fenomenologisk utgångspunkt söker rika 

beskrivningar från informanternas livsvärld (Larsson, 2005:93). Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att den fenomenologiska vetenskapsfilosofin fokuserar främst på att kartlägga 

personers egna upplevelser med utgångspunkten att deras upplevelse av verkligheten är det 

som definierar hur den är beskaffad (Kvale & Brinkmann, 2009:30,42). Föreliggande studie 

syftar till att undersöka informanternas upplevelser kring sin LVU – process. Studien syftar 

inte till att hitta motsättningar i den enskildes berättelse och upplevelse av sin LVU – process, 

utgångspunkten är att informanternas upplevelser är de sanna. Ambitionen under 

intervjuförfarandet var att erhålla rika beskrivningar från informanterna för att få en 

nyanserad bild av fenomenet. Larsson (2005) beskriver den hermeneutiska cirkeln där del och 

helhet tolkas i relation till varandra för att uppnå en förståelse av textens mening (Larsson, 

2005:93). I föreliggande studie har tolkningen av resultaten haft för avsikt att ske utifrån den 

hermeneutiska cirkeln. Detta då varje del (frågeområde) och helhet har tolkats i relation till 

varandra via del – och helhets analys.  

 

4.1.5 Förförståelse 

Vår förförståelse inom studerat område ser olika ut. Vi har båda kommit i kontakt med 

föräldrar som har haft sina barn LVU – omhändertagna i vårt tidigare arbetsliv, samt personer 

som varit tvångsomhändertagna, dock inte alltid utifrån LVU. Detta renderar i att båda 

studenterna har en bild av hur myndighetsutövning kan upplevas av den som blir föremål för 
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den. Förförståelsen skiljer sig dock åt då den ena studenten har arbetat direkt med personer 

som varit omhändertagen enligt LVU, både till följd av deras eget beteende, samt utifrån 

vårdnadshavarnas bristande omsorgsförmåga. Den skiljer sig även åt då vi går olika 

inriktningar inom socionomprogrammet, den ena av oss har fått föreläsningar i LVU samt 

gjort praktik med en handläggare på socialtjänsten som arbetar med LVU – ärenden. 

 

4.1.6 Dataanalys  

Dataanalys metoden syftar till att vara av abduktiv karaktär. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att en abduktiv slutledning är när slutledningen sker genom en växling mellan teori 

och empiri (Olsson & Sörensen, 2011:48). Datainsamlingen har skett utifrån givna 

frågeområden (som är sprungen ur tidigare forskning), dessa utgör sedan i analysskedet 

huvudtemana. Under vart och ett av huvudtemana har sedan Hayes (2000) induktiva tematiska 

analys använts i syfte att identifiera underteman som framkommit ur intervjuerna. Den 

induktiva tematiska analysen är hypotesfri och syftar till att relevanta teman identifieras under 

analysprocessen, för att därefter kunna benämnas och relevant data sorteras in i dessa (Hayes, 

2000:173f). Induktiv tematisk analys beskrivs av Hayes (2000) utifrån sju steg vilket denna 

studie ämnar utgå från. Efter genomförd datainsamling transkriberades intervjuerna (steg 1) 

på varsitt håll. Därpå lästes transkriptionerna igenom för att urskilja specifika ämnen inom 

varje frågeområde/tema i varje enskild transkription (steg 2). Detta renderade i totalt 31 

underteman. Efter att detta var genomfört jämfördes gemensamma ämnen mellan 

transkriptionerna, vilket bildade studiens 25 preliminära underteman (steg 3). Ytterligare en 

genomgång av studiens underteman gjordes (steg 4) för att identifiera dess egentliga innehåll. 

Då detta var genomfört fastställdes studiens slutliga 11 underteman och dessa fick 

provisoriska namn. För att tillförsäkra att all relevant information tagits tillvara utfördes 

ytterligare en genomgång av transkriptionerna (steg 5). Därpå fastställdes undertemanas 

beteckning (se tabell 1) och en definition av dess egentliga innehåll genomfördes (steg 6). 

Avslutningsvis delades insamlad data in under varje undertema (steg 7) samt sorterades 

beskrivande citat från informanterna in under dessa som redovisas i resultatanalysen (jmf 

Hayes, 2000:174ff).   
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Tabell 1. Studiens huvudteman med slutgiltiga underteman vilka framkommit efter genomförd induktiv tematisk 

 analys  

 

Huvudteman 

 

Underteman 

Bemötande Känsla av att ha blivit hörd 

Känsla av påverkansmöjligheter  

Förhållningssätt 

Skolgång Stöd  

Sysselsättning 

Relationer Kontinuitet 

Trygghet 

Förtroendefulla relationer 

Identitetsskapande Syn och känsla inför sig själv 

Känsla av delaktighet 

Stöd i identitetsutveckling 

 

4.1.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att validitet inom kvalitativ forskning handlar om att 

försäkra sig om att studien undersöker det den syftar till att undersöka. Denna fråga skall vara 

levande under hela forskningsprocessen för att studiens validitet ska kunna säkerställas (Kvale 

& Brinkmann, 2009:264,266f). Vidare beskriver Larsson (2005) att kvalitativ forskning med 

liten urvalsgrupp som fortgår under en begränsad tidsperiod, skall inrikta sig på att uppnå hög 

intern validitet. Detta sker genom väl utformade frågor vilket ger detaljrika och tydliga 

beskrivningar av det undersökta fenomenet (Larsson, 2005:116f). Föreliggande studie har 

fokuserat på att säkerställa den interna validiteten då urvalsgruppen endast bestod av fyra 

personer. Den interna validiteten har säkerställts genom att använda en intervjuguide med väl 

utformade frågor. I utformandet av denna studerades tidigare forskning för att se vilka 

områden inom ämnet som är mest framträdande. Utifrån dessa områden formulerades studiens 

fyra frågeområden. Därefter gjordes ytterligare en genomgång av tidigare forskning för att 

identifiera centrala frågor inom respektive område. Därpå gjordes en avvägning på vilka 

frågor som var möjliga att undersöka inom tidsramen för studien, samt vart fokus behövde 

läggas för att precisera frågorna i intervjuguiden. Detta för att ha möjlighet att besvara 
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studiens frågeställningar och därmed uppnå studiens syfte. Efter att intervjuguiden var 

utformad genomfördes en test – intervju för att kontrollera huruvida frågorna var tydligt 

formulerade och om dessa genererade i rika beskrivningar av informanternas upplevelser i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitliga resultaten är samt dess beskaffenhet (Kvale & 

Brinkmann, 2009:263). Om resultatet inte påverkas av utomstående faktorer (såsom 

intervjuare eller tidpunkt i livet hos informanterna) och att samma resultat uppnås vid 

användandet av samma metoder anses studien ha hög reliabilitet. Reliabiliteten kan öka 

genom olika typer av trianguleringar. En av dessa är undersökartriangulering. Med detta 

menas att två undersökare deltar i såväl datainsamling som vid analys av denna. En annan typ 

av triangulering vilket ökar studiers trovärdighet är teoritriangulering. Detta innebär att 

samma data analyseras utifrån olika teoretiska ansatser (Elofsson, 2005:66, Kvale & 

Brinkmann, 2009:263, Larsson, 2005:109, 112 & Olsson & Sörensen, 2011:123). Larsson 

(2005) beskriver att forskaren kan ställa likartade frågor inom varje frågeområde för att öka 

studiens reliabilitet (Larsson, 2005:117). För att öka reliabiliteten i föreliggande studie utgick 

samtliga intervjuer från samma intervjuguide. För att försäkra en samsyn gällande innehållet i 

intervjuguiden har denne upprättats tillsammans. Efter upprättandet genomfördes en grundlig 

genomgång av materialet. Vidare kontrollerades att informanternas svar uppfattats rätt under 

intervjutillfällena genom att frågorna omformulerades och ställdes igen, påståenden lämnades 

till informanterna utifrån deras berättelser samt gavs en avslutande återkoppling på hur deras 

svar uppfattats. För att få så detaljerade och uttömmande svar som möjligt användes öppna 

frågor i intervjuguiden. Vid tre av intervjuerna har vi båda medverkat, därmed har vi använt 

oss av undersökartriangulering. En av oss medverkade som moderator för att kunna fånga upp 

och utforska frågor som den ledande av intervjuerna inte uppmärksammat. Detta för att öka 

vår möjlighet att få så uttömmande svar som möjligt från informanterna. Vidare har en 

teoritriangulering tillämpats i studien, då framträdande resultat analyserats utifrån två olika 

teoretiska ansatser. 

 

I kvalitativa studier finns det svårigheter att uppnå generaliserbara resultat då 

undersökningspopulationen ofta är liten samt icke – slumpmässigt vald, därför talar man 

istället ofta om extrapoleringar i kvalitativa sammanhang. Detta innebär att forskare har 

möjlighet att uttala sig om att resultaten kan tillämpas på andra situationer vilka innehar vissa 

likheter till det studerade fenomenet, men som inte är identiskt likartade (Larsson, 2005:118). 
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Kvale och Brinkmann (2009) lyfter begreppet naturalistisk generalisering, vilket avser 

personliga erfarenheter som gett (tyst) kunskap om ett hur ett visst fenomen yttrar sig. Då 

denna verbaliseras genererar detta i påståendekunskap (Kvale & Brinkmann, 2009:281). I 

föreliggande studie kan extrapolering uppnås då de intervjupersoner som har ingått i studien 

har likartade erfarenheter av en likartad situation. Detta skapar en bild av hur andra personer 

under jämförbara förhållanden och villkor kan uppleva bemötande, skolgång, relationer och 

identitetsskapande i en LVU-process. Genom intervjuerna med informanterna har deras tysta 

kunskap genererat i påstående kunskap om upplevelsen de har av LVU – processen. Denna 

påstående kunskap stämmer väl överens med den forskning som finns på området vilket gör 

att studiens resultat kan relateras till ett större sammanhang.         

 

4.1.8 Etiska överväganden 

I studien beaktas Vetenskapsrådets (2002) fyra så kallade huvudkrav vilka är: krav på 

samtycke, konfidentialitet, nyttjandekrav och krav på information till informanterna 

(Vetenskapsrådet, 2002:5f). Informationskravet har beaktats då ett såkallat följebrev med 

information skickats till informanterna via mail. Vid genomförandet av intervjuerna gavs 

inledningsvis en grundlig information om studiens syfte, tänkt genomförande samt att det är 

frivilligt att delta, att informanten har rätt att avbryta intervjun närhelst de önskar och att de 

kan välja vilka frågor de vill svara på. De fyra informanter som har ingått i studien har alla 

efter given information samtyckt till att medverka. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att 

informanterna ska skyddas i det avseende att det som kan sammankopplas och avslöja deras 

identitet ska tas bort från materialet om inte den enskilda informanten tillåter att denna 

information återges i rapporten (Kvale & Brinkmann, 2009:89). Med hänvisning till detta 

återges inga namn, platser eller annan information som kan kopplas till informanten. I linje 

med kravet på hur man nyttjar uppgifter kommer den information som informanterna lämnar 

endast att användas i denna studie. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter att en intervju kan 

påverka informanten och dennes tankar om den berättade upplevelsen och om sig själv som 

person. Detta är något som utföraren av studien måste beakta för att minimera risken för 

negativa konsekvenser för informanten (ibid:2009:79). I studien beaktas informanternas ålder 

och den tid som gått sedan LVU upphört. Detta för att i den mån det går tillförsäkra att 

informanterna har bearbetat eventuella jobbiga upplevelser samt för att de ska ha fått en viss 

tidsmässig distans till det de har varit med om.  
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5 Teoretiska ansatser 

Nedan kommer föreliggande studies teoretiska utgångspunkter att presenteras. Kapitlet inleds 

med en presentation av livsmodellen som följer av en presentation av den kognitiva teorin.  

 

5.1 Livsmodellen 

Payne (2005) lyfter att livsmodellen är en del i det systemteoretiska perspektivet, som består 

av två grenar – den generella systemteorin och den ekologiska systemteorin (Payne, 

2005:218, 221). Payne (2005) beskriver att den generella systemteorin ser att allt inom och 

utanför varje individ är ett system (ibid:213) och att system inte är summativa, ”helheten är 

mer än summan av dess delar” (cf. Payne, 2005:214). 

 

Germain och Gitterman (1980) har utvecklat livsmodellen (eng. The Life Model) utifrån den 

ekologiska systemteorin som, i enighet med både den generella och ekologiska systemteorin, 

har synsättet att alla individer är en del av en miljö – fysisk eller psykologisk, och att ett 

ständigt utbyte sker mellan personen och miljön den befinner sig i (Germain & Gitterman, 

1980:1,5). Germain (i Payne 2005) beskriver att livsmodellen även står nära jagpsykologin då 

stor vikt läggs vid personella egenskaper som exempelvis egenkontroll och identitet, samt 

omgivningens påverkan på denna (Payne, 2005:221). Germain och Gitterman (1980) 

beskriver livsmodellens syn på människors livsförlopp – att all utveckling sker i ett samspel 

med omgivningen, och att detta samspel påverkas av människors utvecklingsnivå och 

personella resurser. Dessa personella resurser är medfödda och i vilken utsträckning de kan 

användas är avhängigt individens strukturella förutsättningar, samt vilka specifika personella 

resurser individen har. De personella resurserna och de strukturella förutsättningarna ska 

fungera utifrån något av en kugghjulsprincip för att en god anpassning (eng. fit) ska uppnås 

(Germain och Gitterman, 1980:77ff). Payne (2005) beskriver utifrån livsmodellens perspektiv 

att viktiga personella resurser bland annat är i vilken uträckning personer upplever att de kan 

kontrollera sitt eget liv och deras förmåga att ta ansvar över sina handlingar (egenkontroll), 

samt dess tilltro till att anse sig vara kapabel att hantera situationen (självförmåga). Hur 

personer upplever att de anser sig vara förmögen att få hjälp från andra benämns inom 

livsmodellen som kompetens. Vidare lyfter han att det är av vikt hur personer bedömer 

och/eller värderar sig själv (självuppfattning) samt vilka möjligheter de har att skapa 

anknytningar (relationsförmåga). Vidare lyfter han sociala faktorer vilket påverkar 

individernas anpassningsförmåga, bland annat individernas hemmiljö, alltså den sociala och 
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den fysiska miljön personen befinner sig i, samt individernas sociala position (nisch). 

Avhängigt individernas tidigare erfarenheter (historisk tid) samt livsförloppets historiska 

sammanhang i kombination med vilken återkoppling på deras beteende de får (feedback), 

avgör det hur väl situationen kan hanteras (Payne, 2005:223). Anpassningen mellan 

individerna och dess system påverkas av utomliggande stress (stressorer). Stressorerna 

påverkar individerna kognitivt, känslomässigt och stundvis även rent fysiskt. Vad som 

uppfattas som stressorer står i relation till individernas kulturella och sociala sammanhang, 

samt vilken utvecklingsnivå de befinner sig på, och hanterandet av dessa är avhängigt de 

nämna sociala och personella resurserna individerna har att tillgå (Germain och Gitterman, 

1980:78, 80f). 

 

5.2 Kognitiv teori  

Perris (1996) lyfter att grunden i den kognitiva teorin är att känslor och agerade har sitt 

ursprung i individens tankar. Då en individ har negativa tankar kring sin omvärld eller sig 

själv renderar detta ofta i negativa känslor hos individen och ett irrationellt beteende (Perris 

1996:22). Kåver (2006) lyfter att det finns olika former av tänkande inom den kognitiva 

teorin. Dessa är automatiska tankar, grundantaganden/livsregler och kognitiva scheman. Hon 

menar att de automatiska tankarna är de spontana tankar som kommer i olika situationer 

(Kåver 2006:96). Beck (1988) menar att de automatiska tankarna är det som förenar 

individens uppfattning av situationen denne befinner sig i med den känsla som väckts i 

stunden (Beck, 1988:219). Vidare lyfter Kåver (2006) att grundantaganden/livsregler är 

inlärda tankar som vägleder individen till att bete sig på ett speciellt sätt utifrån den situation 

hon befinner sig i. Kognitiva scheman är tankar som starkt rotade hos individen och genom 

dessa filtrerar och tolkar individen sin omgivning och skapar en uppfattning om sig själv och 

sin identitet. Dessa är starkt förankrat i tidigare erfarenheter som individen har dragit lärdom 

av (Kåver, 2006.96ff). Beck (1990) framhåller att en människa bedömer en situation utifrån 

sina grundläggande övertygelser som hon erhållit genom tidigare upplevelser. Dessa 

upplevelser har skapat kognitiva scheman hos individen som hjälper henne att tolka sin 

omgivning och att agera på ett för henne/honom konstruktivt sätt. Vidare menar han att det är 

dessa kognitiva scheman tillsammans med ärftliga faktorer som utgör individens 

personlighetsdrag. De kognitiva scheman som en individ har ligger ofta på en djup och 

mindre medveten nivå men de påverkar bland annat känslor, motivation och det 

handlingsutrymme som individen anser sig ha i olika situationer. En individs 
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personlighetsdrag och agerande är ett resultat av dess kognitiva scheman. Genom att 

observera en individs beteende kan dennes underliggande kognitiva scheman identifieras 

(Beck, 1990:22ff).  Kåver (2006) lyfter att en individs tankar och kognition sker på olika 

nivåer. De automatiska tankarna sker på en relativt medveten nivå för individen och det är lätt 

att identifiera dem. Grundantaganden/livsregler är svårare att nå då dessa är mer omedvetna. 

De kognitiva schemana är det som är starkast rotad hos individen och sker på en mer 

omedveten nivå. Alla dessa kognitiva nivåer påverkar varandra och individens tankar, känslor 

och agerande (Kåver, 2006.96ff). Kåver (2006) och Beck (1990) nämner att individer har 

olika personlighetsdrag vilka kan härledas till dennes grundantaganden och kognitiva 

scheman, ett exempel är de personlighetsdrag som Beck benämner som autonomi. Individer 

med detta personlighetsdrag ser sig gärna som självständiga och oberoende. De sätter ett högt 

värde i att kunna prestera själv och inte ta hjälp av andra vilket blir dennes 

grundantaganden/livsregler. Då individen inte klarar av detta tillskriver denne sig själv som 

värdelös och inkompetent och dess kognitiva scheman blir att ”jag är värdelös som inte kan 

prestera”. Dessa grundantaganden/livsregler och kognitiva scheman kan ses som orealistiska 

mål som individen sätter upp för sig själv vilket ofta leder till ett dåligt mående då målet inte 

uppnås (Kåver, 2006:106 & Beck, 1990:63f).  

 

 

6. Resultat och analys 

Avsnittet inleds med en kort presentation av informanterna. Därpå presenteras studiens 

resultat utifrån dess huvudteman – bemötande, skolgång, relationer och identitetsskapande, 

med tillhörande underteman. Under varje huvudtema redovisas en delanalys. Kapitlet avslutas 

med en helhetsanalys. Analyserna utgår från studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

I föreliggande studie har rikliga och konkreta resultat valts att presenteras under varje tema. 

Vissa citat har varit nödvändiga att korta ned. Då meningar tagits bort markeras detta med  

[---] och när ord har tagits bort påvisas detta genom (…). Meningar som tagits bort kan 

exempelvis vara om det finns med resultat som inte överensstämmer med temat har vi valt att 

presentera resultatet under, detta har vi valt att göra för att hålla resultatpresentationen så 

konkret som möjligt. Exempel på ord som tagits bort kan vara namn på platser eller personer, 

detta för att tillförsäkra informanterna konfidentialitet samt för att det inte är relevant att 

redovisa i studiens resultat. 
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6.1 Presentation av informanter 

I presentationen av informanterna används fingerade namn och namn på platser/personer som 

omnämns i intervjuerna har ändrats samt att endast informanternas yrkesområde anges, detta 

för att tillförsäkra dem konfidentialitet. Dessa namn påverkar inte resultatet och anses därför 

vara möjliga att utesluta ur presentationen. 

 

Agneta är 25 år gammal och var omhändertagen enligt LVU under ett års tid p.g.a. eget 

beteende, det är idag sju år sedan hon var omhändertagen enligt LVU. Hon har varit placerad 

tre gånger. En gång enligt SoL i ett familjehem, en kortare period enligt LVU på ett paragraf 

12 – hem, tredje placeringen var på HVB – hemmet som var hennes sista placering. 

Placeringen på HVB – hemmet varade i ca.2,5 år och inleddes med stöd av LVU det första 

halvåret, för att sedan övergå till en SoL placering. Idag arbetar hon inom industri, är sambo 

och bor i ett mindre samhälle.  

 

Beatrice är 27 år gammal och var omhändertagen enligt LVU under två års tid p.g.a. eget 

beteende, det är idag åtta år sedan hon var omhändertagen enligt LVU. Beatrice har varit 

placerad fem gånger, tre gånger i olika familjehem och två gånger på HVB – hem. 

Placeringen på det sista HVB – hemmet varade i ca.2,5 år, varav de två första åren var med 

stöd av LVU. Idag lever Beatrice med sin sambo och deras barn i en större stad, hon arbetar 

inom vården men är för tillfället mammaledig. 

 

Cecilia är 24 år gammal och har varit omhändertagen enligt LVU under 12 års tid p.g.a. 

vårdnadshavarnas bristande omsorgsförmåga, det är idag 8 år sedan hon var omhändertagen 

enligt LVU. Cecilia har varit placerad i två olika familjehem, den första familjen hon kom till 

bodde hon i under tre månader, den andra familjen har hon bott hos tills hon blev vuxen och 

flyttade till egen lägenhet. Idag bor Cecilia i en större stad tillsammans med sin sambo och 

arbetar som undersköterska. 

 

Denise är 23 år gammal och har varit omhändertagen enligt LVU under två års tid p.g.a. eget 

beteende. Denise har haft en placering på ett HVB – hem vilket varade i 3,5 år och på ett 

paragraf 12 – hem som hon bodde på i fyra månader. Det är idag 5 år sedan hon var 

omhändertagen enligt LVU. Idag arbetar Denise inom jordbruk och är ensamstående. 
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6.2 Resultat – bemötande 

Då temat bemötande studerades framkom tre underteman – känslan av att ha blivit hörd, 

känslan av hanterbarhet och förhållningssätt. Dessa är kopplade till temat bemötande då 

informanternas känsla av att ha blivit hörd, i vilken utsträckning de känt att de kunnat hantera 

situationen och förhållningssättet från omgivningen bottnar i professionellas bemötande 

gentemot informanterna. Resultaten under temat bemötande påvisar att informanterna sällan 

upplever att de fått ett gott bemötande från professionella i samband med LVU – 

omhändertagandet. Detta har renderat i att de haft svårigheter att hantera det sammanhang de 

befinner sig i, dock uppger en av informanterna att professionella lyssnat för mycket på 

hennes åsikter. 

 

Känslan av att ha blivit hörd 

Mattssons (1998) studie lyfter fram att det är vanligt att barnen själva sällan får framföra sin 

åsikt i utredningar som ligger till grund för ett LVU – omhändertagande, men att det däremot 

är vanligt förekommande att beslutsfattare utgår från befintlig dokumentation gällande barnets 

situation (Mattsson, 1998:50ff). Framträdande resultat i studien påvisar att de informanter 

som har uppnått den mognadsgrad som bedöms skälig för att få uttala sig i 

utredningssammanhang har fått kommit till tals, däremot beskriver de upplevelsen av att deras 

åsikt inte har blivit lyssnad på trots att den efterfrågats. Detta påvisas genom det en av 

informanterna beskriver då hon berättar att hennes åsikt gällande den placering hon fått till 

följd av LVU – omhändertagandet efterfrågades av professionella, men att bemötandet hon 

upplever i samband med att hon verbaliserade sin åsikt var att den negligerades av både 

personal vid HVB – hemmet och socialsekreteraren. Känslan informanten förmedlar är att de 

professionella redan fattat ett beslut, och att hennes åsikt inte beaktades. 

 

 De gjorde de väl säkert, men det allmänna intrycket är väl lite mer såhär ”klapp 

på huvudet” alltså att de bestämde över en, att man inte hade så mycket att säga 

till om 

Agneta 
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En annan informant beskriver att hon har erbjudits möjlighet att uttrycka sin åsikt under en 

förhandling. Känslan hon beskriver är dock att hon möttes utan förutsättningar att ge sin bild 

av situationen, bedömningen var redan gjord utifrån socialtjänstens tidigare utredningar. 

  

 Ja det fick jag göra det kommer jag ihåg. Men intrycket var att dom satt med en 

massa gamla papper (…) Känslan var att det spelar ingen roll vad jag säger utan 

det är bestämt att jag ska ha kvar LVU 

Denise 

 

Barnombudsmannens (2011) studie lyfter att det dock finns en delad upplevelse kring 

huruvida barnen upplever att deras socialsekreterare lyssnar på deras åsikter (Malmberg, 

2011:39). Utmärkande i föreliggande studies resultat är att en informant beskriver att 

socialsekreteraren har tagit för stor hänsyn till hennes åsikter och tilldelat henne ett ansvar 

hon inte var förmögen att hantera under rådande omständigheter. Hon beskriver att 

socialsekreterarens snällhet gjorde att hon fick för stort utrymme i beslutsprocessen. 

 

 Ja, de lyssnade för mycket. De skulle ha satt LVU på en gång. De var för snälla. 

Ja, hon var jättebra, hon jag hade större delen. Hon var lite för mesig, lever man 

så, så borde man inte få ta sina egna beslut 

Beatrice 

 

 

Känslan av hanterbarhet 

Buchanan (1995) framhäver i sin studie vikten av att få information kring rättigheter för att 

beredas möjlighet att hävda sina intressen (Buchanan, 1995:689). En av informanterna som 

ingått i studien påvisar detta genom sin beskrivning av att hon inte har fått information i 

inledningsskedet av placeringen, som gjorde att hon förstod vad LVU:t innebar. Hon 

beskriver att beskedet av fortsatt placering på annan ort kom oväntat och inte i linje med 

hennes förväntningar.  

 

 Nej, det kommer jag ihåg för jag trodde att jag skulle åka hem därifrån efter 

jag hade gått där men så var ju inte fallet. Det var efter några månader, det 

kommer jag ihåg för jag blev jättearg och ledsen för då hade jag något 

samtal med en som jobbar där och då sa hon att jag skulle vidare på söndag 

och det hade jag inte ett hum om! Det är så det funkar.  Jag ska väl åka 

hem? sa jag. Nej, nej, sa hon. [---] Jag blev jättearg och jätteledsen jag var 

helt säker på att jag skulle åka hem efter det 

Denise 
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En informant beskriver att även hon inte förstått given information gällande innebörden av 

LVU.  

 

 (…) jag förstod nog inte riktigt vad det innebar. Jag visste kanske inte 

riktigt vad det var. Eller det visste man väl kanske men jag förstod nog inte 

att jag skulle bli så berövad på min frihet som man trodde så.(---) Ja, men 

det var ju en fruktansvärd frustration 

Beatrice 

 

Samma informant beskriver att detta skapade en känsla av maktlöshet hos henne, då hon 

förstod att hon inte längre hade möjlighet att agera efter invanda mönster. 

 

 Det kom ganska långt efter. Det var nog när jag varit placerad någon 

månad eller så. När det här, mitt, när jag skulle göra som jag alltid gjort 

tidigare, att liksom försvinna därifrån till det jag var van vid. Och liksom 

det gick inte för man kom bara tillbaka, för jag fick inte vara hemma för 

man var efterlyst. Man blev liksom dit plockad var enda gång man rymde, 

då blev det liksom… Det var först då tror jag, [---] det va jag förstod inte 

hur jag skulle stå ut, jag hade inge val. Det var fruktansvärt. Verkligen… 

Beatrice  

 

Vidare påvisar Buchanans (1995) studie att många omhändertagna barn väljer att inte 

framföra sin åsikt till följd av att det sällan upplevs som att det föreligger möjlighet till att 

förändra situationen (Buchanan, 1995:689). Följande informant beskriver att hon har fått 

information om sina rättigheter, men att det framförts som att hon inte hade några 

påverkansmöjligheter och därför valde att inte framföra sin inställning till LVU. 

 

 Nä, jag valde faktiskt att inte göra det, för jag fick höra att du har din advokat och 

rätt att gå upp i rätten och tala emot varför du inte ska få LVU, det vet jag att jag 

fick information om men de sa även att det spelat inge roll typ om du gör det du 

kommer ändå få LVU 

Beatrice   

 

 

Förhållningssätt  

Sandberg Lööf (i BO, 2011) lyfter fram i sin studie att barn vilket har varit placerade sällan 

upplever att de bemöts med ett kärleksfullt förhållningssätt, i synnerhet om de varit placerade 

på HVB – hem. Vidare påvisar studien att de sällan haft möjlighet att uttrycka sina tankar och 

känslor, vilket ofta renderar i att dessa undanhålls (Sandberg Lööf, 2011:5f). En informant 

beskriver att HVB – hemmet hon var placerad på hade ett hårt förhållningssätt, som inte gav 
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utrymme till oönskat beteende eller motsättningar gentemot personalen. Hon berättar att hon 

förstår tanken med det hårda klimatet, då detta leder till en förändring av invanda beteenden, 

men upplever att detta borde kombineras med ett mer individanpassat förhållningssätt, där 

utrymme för känslor och åsikter ges. 

 
 Eh, jag fick nog känslan av att, att allt var väldigt tydligt och strukturerat, jag 

tänkte att nog att det är inget ställe jag egentligen vill ställa till problem på, de va 

ganska hårda, stränga liksom. Man fick… ja, det var inget daltande. (…) De 

åsikter man hade i början det tröck de ju bara bort. Då blev man nertryckt i 

marken. Det var nästan att jag valde nog inte att ta alla diskussioner för att de… 

ibland kändes det nästan som att det var inte okey att inte hålla med liksom. [---] 

Det är klart att det måste vara en reaktion när jag agerar fel och beter mig dåligt 

annars sker det ingen förändring såklart. [---] Däremot tror jag att de missade en 

del bitar ändå, man kan inte bara va sån, man måste liksom anpassa, plocka upp 

samtidigt och det tror jag att de missade lite... 

 Beatrice 

 

En av informanterna som varit placerad på familjehem beskriver att fosterföräldrarna har haft 

ett lugnt förhållningssätt där hon fick utrymme att vara sig själv. 

 

 Alltså… Vissa föräldrar kan ju bli skitförbannade, men så var aldrig mina 

föräldrar. Visst att de kan bli arg, det är ju ganska självklart, och ibland var det 

mycket tjafs och bråk med syskonen… [---]De är nog de bästa fosterföräldrar som 

finns på hela jorden tror jag – tycker jag!  De är fantastiska som orkade med mig, 

det förstår jag inte. De har ett enormt tålamod!  

Cecilia 

 

6.2.1 Delanalys bemötande 

Livsmodellen baseras på synen att livsförloppet sker i ett samspel där människor är beroende 

av varandra och av sin omgivning, och att dessa påverkar varandra i ett växelverkande 

sampel. När passformen (eng. fit) mellan människor och det befintliga systemet störs, sker 

detta genom det som livsmodellen benämner stressorer. Dessa stressorer hanteras olika utifrån 

vilka individuella resurser individerna har tillgång till, samt hur sociala faktorer påverkar 

dessa (Payne, 2005:221ff). Då informanternas livsförlopp tolkas utifrån valda begrepp inom 

livsmodellen ter det sig som att omgivningens bemötande har verkat som stressorer likväl som 

att det renderat i hanteringsstrategier, allt avhängigt vilken feedback informanterna fått 

gällande sitt handlande från omgivningen. Stressorer som identifierats utifrån studiens resultat 

är då socialsekreterare eller personal vid HVB – hem inte lyssnat till deras åsikter, därmed 

utövat tvångsmakt, vilket renderat i bristfällig egenkontroll hos informanterna. Ytterligare 

stressorer som identifierats är bristfälligt given information och bristfälligt stöd som påverkat 
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informanternas självförmåga och kompetens. Utmärkande stressorer ter sig även vara att 

informanterna saknat utrymme för att få feedback under sin placeringstid på HVB – hem, 

vilket påverkat deras självuppfattning och relationsförmåga. Ur framkomna resultat tycks 

bemötandet, sett ur livsmodellens perspektiv, renderat i att informanterna stundvis under sina 

placeringar upplevt att det är svårt att hantera det sammanhang de befinner sig i, och att given 

feedback inte främjat utvecklingen av nya hanteringsstrategier. Då bemötandet varit 

konstruktivt, som det informanten som varit placerad i familjehem beskriver, renderar det i att 

en utveckling av hennes personliga resurser. Detta har underlättat hennes hantering av sig 

själv i förhållande till omgivningen på ett sätt som gör att passformen mellan informanten och 

systemet inte störts. Sett ur den kognitiva teorins begrepp om kognitiva scheman ter det sig 

som att bemötandet från professionella bidragit till att informanterna till en början fått en 

förstärkning av sina negativa automatiska tankar, då informanterna beskriver att de inte känt 

sig lyssnade på, förutom en som beskriver att hennes åsikter fått för stort utrymme i 

utredningssammanhang. Det ter sig som att informanterna haft negativa automatiska tankar 

och livsregler/grundantaganden gällande vikten av att göra sin egen röst hörd samt vikten av 

att få uttrycka sina åsikter. Detta synliggörs genom informanternas beskrivningar av 

situationen, som tyder på att de själva inte krävt utrymme för sina tankar/åsikter. Det är även 

rimligt att anta att bemötandet de har fått från professionella i samband med deras LVU – 

omhändertagande, bekräftat deras negativa automatiska tankar utifrån ovanstående redovisade 

resultat, alternativt att få förutsättningar att ompröva/skriva om dessa funnits. 

 

6.3 Resultat – skolgång   

Då temat skolgång studerades närmare framkom två underteman – stöd i skolgången och 

sysselsättning. Dessa två underteman kastar ljus på det mest framträdande från intervjuerna 

under temat. Vidare syns en tydlig koppling mellan vilket stöd informanterna fått i sin 

skolgång och deras sysselsättningsgrad idag. Framkomna resultat i föreliggande studie påvisar 

att samtliga informanter har haft svårt att få skolgången att fungera p.g.a. olika anledningar 

och i olika stor utsträckning. Utmärkande resultat är dock att samtliga av informanterna har 

avlönat arbete (se under 6.1, presentation av informanter), och att de har varit självförsörjande 

under hela sitt vuxna liv. Detta kan tolkas vara en effekt av stöd under skolgången, samt stöd 

till att få tillgång till annan utvecklingsarena än vad den reguljära skolgången oftast erbjuder. 
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 Stöd i skolgången 

Andersson (2008) lyfter att placerade barn oftare än andra har en lägre utbildningsgrad till 

följd av bl.a. låg närvaro på undervisningstillfällen eller bristfälligt stöd i sin uppväxtmiljö 

(Andersson, 2008:95ff). Även Vinnerljung och Hjerns (2011) studier påvisar att barn som 

varit familjehemsplacerade generellt sett har lägre studieresultat än barn som är adopterade 

eller som växt upp med sina biologiska föräldrar. En av orsakerna till detta finner de vara att 

uppdragstagare till placerade barn oftare erbjuder svagare stöd i skolgången än vad biologiska 

eller adoptivföräldrar erbjuder, dock påvisas bättre studieresultat hos familjehemsplacerade 

barn om placeringstiden är lång (Vinnerljung & Hjern, 2011:1908f). I föreliggande studie 

beskriver en informant att hennes skolgång fortlöpte väl, men att hennes 

koncentrationssvårigheter kunde göra att hon halkade efter med hemuppgifter. När hon väl 

förmedlade att hon låg efter med skolarbetet fick hon relevant stöd av hennes 

familjehemsföräldrar. 

 

 Det fungerade bra men jag har ju haft svårt ibland att koncentrera mig. Jag hade 

hemuppgifter och hemläxor, och jag tyckte att det var så jobbigt för det var svårt 

att läsa på sidan, till slut låg man där med alla läxor samtidigt! Jag sa ju ingenting 

till mina fosterföräldrar, men när jag gjorde det hjälpte de mig jättemycket 

Cecilia 

 

 Sysselsättning 

Nyqvist Brandt (2011) lyfter att det är vanligt att placerade barn ofta står utanför 

arbetsmarknaden, till följd av vanligt förekommande brister i relevant stöd i deras skolgång 

som gett låga studieresultat (Nyqvist Brandt, 2011:58f). Majoriteten av informanterna 

beskriver att de inte deltagit i reguljär undervisning under deras placeringstid, utan istället haft 

praktik. En av informanterna skildrar detta genom det hon berättar om att HVB – hemmet hon 

var placerad på stöttade henne i processen att bli självständig, där det fokuserades på att hon 

skulle få tillträde till arbetsmarknaden och inte på fortsatt skolgång. 

 

 Nä, jag tror inte… en av placeringarna gick jag i skolan annars så… jag gick inte. 

Jag har ju gjort så här praktik, haft hemundervisning. Typ sådana lösningar. Så 

jag tror inte jag har gått så mycket i skolan när jag har varit placerad.[---] Man 

fick jätte mycket stöd genom allt alla steg man gick igenom, allt ifrån samtal, få 

lägenhet och skaffa jobb… De var ju med hela vägen 

Beatrice 
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6.3.1 Delanalys skolgång: 

När informanternas livsförlopp tolkas utifrån livsmodellens begrepp i förhållande till deras 

skolgång, ter det sig som att uppkomna stressorer hanterats konstruktivt med stöd från deras 

hemmiljö. Att dessa hanterats väl gör att informanternas passform (eng. fit) inte störts 

nämnvärt, som renderat i att informanterna kunnat hantera sig själv i förhållande till dess 

omgivning. Vidare kan det tolkas som att informanternas resurser fått möjlighet att utvecklas 

till följd av och med stöd av de sociala faktorer som omgivit dem under aktuell tid i deras liv. 

Tydligt blir att i synnerhet informanternas självförmåga och egenkontroll fått blomstra, och 

därmed gett goda förutsättningar till att hantera stressorer konstruktivt. När resultaten tolkas 

utifrån den kognitiva teorins beskrivningar om kognitiva scheman ter det sig som de flesta av 

informanternas automatiska tankar förändrats i den utsträckningen så att deras livsregler och 

grundantaganden förändrats i positiv riktning. Det går att anta att deras kognitiva scheman 

påverkats till den grad att de börjat tro på sin förmåga, på olika nivåer beroende på vilken av 

informanternas situation som tolkas, vilket renderat i att förmågan och tilltron till att de är 

kapabla att klara av ett arbete befästs och därmed bidrar med möjligheter att lyckas på 

arbetsmarknaden, trots att alla av informanterna inte fullföljt sin skolgång. Det ter sig som att 

en av informanterna har ett personlighetsmönster som benämns som autonomi, då resultaten 

kan tolkas som att hennes inställning var att hon skulle klara skolgången själv och inte vill ta 

hjälp från sin omgivning.  

 

6.4 Resultat – relationer  

När temat relationer studerades närmare framträdde tre underteman – kontinuitet i relationer, 

trygghet i relationer och förtroendefulla relationer. Dessa tre underteman ter sig ligga nära 

varandra innehållsmässigt, dock påvisar resultaten en signifikant skillnad dem emellan. Det 

framstår från informanternas bild av studerat område att kontinuerliga relationer inte behöver 

inge en trygghet, likväl som trygga relationer inte alltid innebär att de upplevt dessa som 

förtroendefulla. De mest framträdande resultaten inom temat är att informanterna haft 

möjlighet att bibehålla relationerna till ursprungsfamiljen, samt att de haft tillgång till någon 

vuxen de känt förtroende till under sin placeringstid. 

 

 Kontinuitet i relationer  

Ahrens et al. (2011) lyfter fram att barn som får vardagligt stöd från utomstående vuxna ofta 

får en förbättrad relation till de biologiska föräldrarna samt att de oftare erhåller tillträde till 
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arbetsmarknaden (Ahrens et al., 2011:1014) En av informanterna beskriver hur hennes 

relation till sin pappa förbättrades under tiden hon var placerad på HVB – hemmet. Hon 

beskriver att kontakten mellan dem varit oönskad från hennes sida under uppväxten men att 

detta vände till att bli en stark relation under hennes placering på HVB – hemmet.  

 

 Ja det hade jag och det som är lite roligt att min pappa hade jag inte haft någon 

kontakt med alls vad jag minns när jag var lite för jag hatade min pappa då 

eftersom han drack väldigt mycket när jag var liten. Det var ju därför jag inte ville 

bo hos honom. Och efter att han hade blivit nykter så bodde han ju inte hemma och 

jag tyckte inte om honom ändå. Men när jag kom på behandlingshem återfann vi ju 

kontakten. Och det är jag väldigt tacksam över. Vi hade ju bättre kontakt än 

någonsin, det är ju typ världens bästa pappa, och sedan flyttade han ju upp hit och 

bodde här dessutom. Vi fick väldigt starka band då.[---] 

Denise 

 

Vidare beskriver en av informanterna hur socialtjänsten underlättade att kontakt kunde hållas 

till hennes biologiska syskon som var placerade på andra ställen än henne själv. Detta för att 

de tillhandahåll en lägenhet som var avsedd för detta ändamål.  

 

 [---] Men sen också när vi var små, så fanns det ett ställe, då hade vi en lägenhet 

som vi kunde åka till med socialförvaltaren. Så vi åkte dit och träffades, var väl 

kanske en gång i månaden eller nå, alla syskon då, och socialförvaltarna då, men 

då hade vi två stycken.[---] 

Cecilia 

 

En av informanterna beskriver att hon förlorade många av sina tidigare kompisar under sin tid 

på placeringsstället. Detta är något som hon beskriver som en nödvändighet i 

förändringsprocessen, men att hon trots det kunde sakna vissa kontakter.  

  

 Neej, men det tillhör ju utvecklingen att släppa de kontakterna också. Ibland ville 

jag ha kontakt med dem. Jag kanske skickade något brev, eller kanske inte… jag 

minns inte riktigt. Ibland kände jag väl att jag saknade mina gamla vänner, men 

det var ju ett självklart steg att släppa dem i själva behandlingen 

Agneta 

 

 

Trygghet i relationer 

Sandberg Lööf (i BO 2011) framhäver i sina studier att det är vanligt att barn som är 

placerade på HVB – hem ofta upplever att det är svårt att skapa relation till personalen, och 

att få förtroendefulla relationer får komma till stånd (Sandberg Lööf, 2011:15). Vidare 

beskriver Ahrens et al. (2011) att insatser riktade mot barn och unga får bäst utdelning om de 

sker över tid, i synnerhet om egen missbruksproblematik finns hos barnet eller om barnet varit 
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placerad till följd av föräldrars bristande omsorgsförmåga (Ahrens et al., 2011:1013). 

Informanten beskriver att hon har upplevt trygghet med all personal på HVB – hemmet. Detta 

trots att hon både har känt rädsla inför vissa och brist på tillit till all personal på HVB – 

hemmet.   

 

 Det var väldigt olika från personal till personal. Vissa var jag lite rädd för då de 

var auktoritära, andra hade man väldigt kul med, en annan tyckte jag väl mest var 

dum i huvudet, det var lite olika... Jag kände mig nog ganska trygg med alla ändå, 

men det var ju ingen jag litade på till 100%. 

 

Agneta 

 

En informant beskriver att hon haft en trygg relation till sin fosterbror och att han betytt 

mycket för henne under uppväxten. Hon beskriver att den trygga relationen till brodern fick 

henne att ändra sitt eget beteende efter att detta sårat honom.  Hon beskriver att vetskapen om 

att ha sårat brodern fick henne att reflektera över sitt handlingsmönster.   

 
 [---]min bror står mig riktigt nära! Han har verkligen stöttat mig, stöttat mig till 

100%, det är han jag har fäst mig vid. Han har verkligen tagit hand om mig och 

sagt att ” du är min lillasyster du!”. Men har jag ljugit för honom också när jag 

var yngre. Ett exempel så skulle vi vara husvakt och så, så lovade jag att vara det, 

så hade man fest istället, och de orden han sa då, tog jag med mig. Han sa att ”jag 

är inte arg, men jag är besviken på dig…” det gör så mycket ondare än om de är 

arg på en. Det har jag tagit med mig för att… efter det så slutade jag ljuga.[---] 

 Cecilia 

 

Förtroendefulla relationer 

Ahrens et al. (2011) lyfter fram att omhändertagna barn oftare än andra drabbas av psykisk 

ohälsa samt att de oftare än andra står utanför arbetsmarknaden. En avgörande faktor för att 

motverka detta kan vara att barnet/den unge får tillgång till en trygg vuxen som baseras på 

volontärarbete, och att relationen präglas av ett empatiskt förhållningssätt från den vuxne 

(Ahrens et al. 2011:1012ff) En informant beskriver hur det hårda klimatet på HVB – hemmet 

hämmade att förtroendefulla relationer till personalen skapades. Hon beskriver att hon många 

gånger valde att inte vända sig till dem med sina innersta tankar och funderingar.  
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 [---]Alltså jag tappade förtroende för dom när de var så jäkla hårda. Så då blev 

det istället att jag kanske inte berättade allt om mig och mina känslor för att jag, 

det blev mer att jag ville klara mig själv då för att jag inte riktigt litade på dem. Ja, 

efter ett halvår accepterade jag, gick på samtal, men de nådde mig inte på djupet. 

Jag öppnade inte upp helt och det tror jag var därför. Det fanns ingen som riktigt 

omfamnade på nå sätt. Det tror jag man behöver samtidigt som man behöver den 

där som verkligen sätter ner foten 

Beatrice 

 

Vidare beskriver samma informant att hon kände en trygghet hos en vuxen som inte var 

kopplad till HVB – hemmet, och att det var till henne hon valde att vända sig för att få stöd. 

 

 Jag var mer mig själv med henne än jag var på behandlingshemmet.[---] och  då 

valde jag henne framför dom som jag inte litade på lika mycket. 

 

Beatrice 

 

6.4.1 Delanalys relationer: 

Livsmodellen lyfter fram betydelsen av att individer kan hantera det sammanhang de befinner 

sig i, detta sker genom att de får relevanta verktyg till att hantera stressorer som uppstår, så att 

dessa inte stör livsförloppet så till den grad att passformen (eng. fit) mellan individen och 

systemet den befinner sig i rubbas. Det tydliggörs inom temat relationer, sett ur livsmodellens 

perspektiv, att relationer informanten har ter sig vara en avgörande faktor till hur 

informanterna bjuds möjlighet att hantera uppkomna stressorer. Framträdande ur ovanstående 

resultat är att informanternas relationer till sin ursprungsfamilj samt till sina tidiga kamrater 

kan verka som stressorer likväl som verktyg till att de bereder möjlighet till 

hanteringsstrategier. Det tolkas som att det är avhängigt hemmiljön hur dessa har hanterats. 

Informanternas nisch på placeringsstället framträder även, vilket påvisar en dubbel bild. 

Informanten som varit placerad i familjehem är en tydlig del av deras system, medan 

informanterna vilka varit placerad på HVB – hem tycks har haft en underställd position i 

systemet. Sett ur en kognitiv synvinkel framträder att informanterna bjudits möjlighet till att 

arbeta med sina automatiska tankar, som renderat i en förändring av deras grundantaganden 

eller livsregler. Detta tydliggörs genom det informanterna lyfter fram gällande att de känt sig 

trygga i relationerna i hemmiljön, även om det inte varit tillfredsställande inom alla områden. 

Resultaten påvisar att de alltid haft en trygghet hos någon av de vuxna som ingår i deras 

vardagliga relationer. Detta i sin tur ter sig som att det resulterat i en förändring av deras 

kognitiva scheman, vilket kan tolkas som att det i förlängningen genererat i en 

livsstilsförändring. 
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6.5 Resultat – identitetsskapande   

Identitetsskapande hos barn och unga upplevs oavsett sammanhang som en komplex process. 

Då detta tema studerades närmare med hänsyn tagen till att informanterna ingått i en LVU – 

process trädde tre viktiga underteman fram – syn och känsla inför sig själv, känsla av 

delaktighet och stöd i identitetsutveckling. Resultaten påvisar att informanternas syn och 

känsla inför sig själv blivit positivare under LVU – processen, samt att samtliga fått stöd till 

att utvecklas som individer under placeringstiden. 

 

Syn och känsla inför sig själv 

Westberg och Tilander (2010) lyfter vikten av att personal vid placeringsställen har relevant 

utbildning, då det många gånger kan vara svårt att härbärgera barn och ungas vanligt 

förekommande avvisande beteende då de befinner sig i komplexa utvecklingsprocesser 

(Westberg & Tilander 2010:10). Nedan beskriver informanten hur känslan inför henne själv 

förändrades under hennes tid på HVB – hemmet. Hon beskriver att hon har haft en negativ 

känsla inför sig själv i ung ålder men att denna har övergått till att hon känner sig säker på sig 

själv och att hon lärt sig att värdesätta sina egenskaper med stöd av HVB – hemmet.   

 

 [---]Jag minns inte vad jag har tänkt om mig innan. Jag har väl förmodligen inte 

tyckt om mig själv men det är ingen jag såhär verkligen minns. Utan jag har ju haft 

mycket ångest och sådant. Panikångest och skurit mig lite och sådär. Så jag tyckte 

väl inte om mig själv. Men det var mer för att, det gjorde så ont liksom. Eller jag 

minns inte. Jag lärde mig väll att tycka om mig själv och den jag var och den jag 

blev hela tiden under behandlingen. Eller lärde mig nog framförallt att hitta mig 

själv. Vem jag var. Eller inte bara under behandlingen, det tycker jag har kommit 

lite mer efter. Jag var fortfarande så ung… Så det är ju någonting man kommer på 

hela tiden. Men jag blev nog trygg i mig själv där och hittade mig själv. 

 Beatrice 

 

Ytterligare en informant som varit placerad på HVB – hem beskriver hur hennes syn på sig 

själv förändrats under placeringstiden. Hon berättar hur HVB – hemmet stöttade henne i att 

bygga upp sin självkänsla och därmed acceptera sig själv som individ. Hon förmedlar en 

självkänsla och ett självförtroende som inte baseras på andras åsikter om henne som person. 

   

 Ja, jag såg väl inte så mycket, jag var ju less och destruktiv i det mesta jag gjorde. 

Jag såg mig som otillräcklig och inte värd så mycket. [---] det tog rätt så lång tid 

för mig att bli säker i mig själv och strunta i vad andra tycker. Att man tycker om 

sig själv för den man är det tog tid för mej, men det har jag fått hjälp med. Jag är 

trygg i mig själv. Jag tycker olika saker och även om folk inte tycker lika som mig 

så är det skit det samma. Jag är en individ och jag är också värd någonting 

Denise 
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Informanten beskriver att de biologiska föräldrarnas bristande omsorgsförmåga skapat en 

negativ känsla inför henne själv under uppväxten. Hon anklagade sig själv som person istället 

för sina biologiska föräldrar och deras handlande. Över tid har denna uppfattning förändras 

och hon kan se att det var de biologiska föräldrarna som hade ett ansvar som de inte tog. 

  

[---]När jag var yngre trodde jag att det var mig som det var fel på eftersom de inte 

klarade av att ha hand om mig. Det beror nog mycket på att jag inte fick den där 

kärleken när jag var liten när jag bodde hos mina föräldrar. Just det som en bebis 

behöver[---]. Ja, när jag var yngre, men inte idag. Idag kan jag tycka synd om min 

riktiga mamma, men ändå inte för hon har ju sitt eget val. Så tänker jag idag. Alla 

vet ju vilka de är, så jag undrar om alla tror att syskonen är lika knäpp som dem? Så 

har jag tänkt förr… 

Cecilia 

 

 

Känsla av delaktighet 

Westberg och Tilander (2010) lyfter fram i sin studie att det är av vikt att barn och unga 

känner sig delaktiga och lyssnade på av uppdragstagarna för att reducera risken att de tar 

impulsiva beslut, som oftast är destruktiva för dem (Westberg & Tilander, 2010:91). En av 

informanterna beskriver att hon känner mer tillhörighet med fostersyskonen än vad hon gör 

med de biologiska syskonen. Hon beskriver att fostersyskonen utgör en viktigare del och är 

mer betydelsefull för henne i hennes liv än hennes biologiska syskon. Hon beskriver att tiden i 

fosterfamiljen gjort att hon känner sig som en självklar del i den och vill därför byta 

efternamn från de biologiska föräldrarnas efternamn till fosterföräldrarnas.  

 
 [---]Det är klart att jag vill ha kontakt med mina biologiska syskon, men jag 

känner inget behov av det, för mina fostersyskon, det är de som är mina syskon! 

Och dem vill jag ha mer kontakt med än mina biologiska syskon, men, nu menar 

jag inte att jag inte vill ha någon kontakt med mina riktiga, för det vill jag, men jag 

vill lägga mer energi på mina andra syskon! [---]Jag vill ju byta efternamn till 

fosterföräldrarnas efternamn. [---] jag har bott där i nästan hela mitt liv och jag 

tycker att jag att det kanske inte är så konstigt att man vill byta efternamn [---] 

Cecilia 

 

 

Stöd i identitetsutveckling 

Sandberg Lööfs (i BO 2011) studie lyfter fram vikten av att placerade barn får vara med och 

ta ansvar och beslut i vardagen för att bygga upp deras självständighet, något som placerade 

barn och unga sällan erbjuds på placeringsstället (Sandberg Lööf 2011:4f, 16). En av 
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informanterna berättar att hon bjudits möjlighet att ta ansvar i vardagen genom att 

familjehemmet hon var placerad i hade tydliga regler. 

 
 [---] Regler ska ju finnas, och där har det verkligen gjort det. Vi fick ha olika 

uppgifter, exempel så ibland var det min tur att plocka ur diskmaskinen, eller ge 

hästarna mat eller sådär, och det tycker jag har varit bra! 

Cecilia 

 

Vidare berättar samma informant om hur hon fått stöd från sin omgivning att ta ett 

självständigt beslut då hon funderade på att byta program i gymnasiet. 

 
 Mina fosterföräldrar och skolan stöttade mig i att ta eget beslut lärarna fick mig 

att tänka på att jag har ju faktiskt jäkla bra skolkamrater och allt så det var mest 

det att jag började tänka till varför ska jag byta, är jag knäpp?? Hela gymnasiet, 

eller, innan studenten låg jag efter jättemycket typ 10 uppgifter eftersom jag har 

haft så svårt att hänga med alla gånger. 

Cecilia 
 

 

6.5.1 Delanalys identitetsskapande: 

Då föreliggande studies resultat gällande identitetsskapande tolkas ur livsmodellens 

perspektiv framträden vikten av att individer har en fungerande och stöttande hemmiljö. Detta 

då den tycks verkat avgörande i informanternas hantering av stressorer i deras livsförlopp som 

påverkat deras självkänsla och självuppfattning. Det ter sig även vara av vikt att 

informanterna fått stöd att hantera sin historiska tid i förhållande till hemmiljön, och fått 

verktyg att hantera stressorer som uppkommit då de reflekterat kring dessa. Just att dessa 

stressorer hanterats konstruktivt i hemmiljön tycks resulterat i ökad egenkontroll hos 

informanterna. Informanternas relationsförmåga upplevs även bjudit möjlighet till att 

utvecklats i hemmiljön, då betydelsefulla vuxna i informanternas hemmiljö gett dem 

förutsättningar att knyta an till dem. Detta i kombination med att relevanta krav ställts på 

informanterna i hemmiljön har renderat i en utveckling av deras egenkontroll, och en god 

passform (eng. fit) uppnåtts mellan informanterna själva och dess befintliga system. Ur den 

kognitiva teorins perspektiv tycks det framträdande att informanternas många gånger negativa 

automatiska tankar och livsregler/grundantaganden ursprungligen varit negativa gällande 

deras inställning till sig själva som individer. Det tycks att informanterna haft tillgång till 

betydelsefulla vuxna i sin omgivning som stöttat dem i att omformulera dessa till att bli 

positiva. Vidare framträder ett mönster att informanternas livsregler omformulerats till mer 

positiva under deras placeringstid, vilket gett dem en positivare identitet. Det framkommer 
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även att placeringarna i förlängningen renderat i att informanternas kognitiva scheman 

omformulerats till följd av att syftet med bemötandet från HVB – hem och familjehem blivit 

tydligare för dem. 

 

6.6 Helhetsanalys 

Då ovanstående resultat tolkas från livsmodellens perspektiv tycks avgörande faktorer 

gällande informanternas skolgång, relationer och identitetsskapande vara hemmiljöns förmåga 

att hjälpa dem att hantera uppkomna stressorer som kan störa informanternas passform (eng. 

fit) i den befintliga miljön. Det ter sig även som att bemötandet informanterna fått från 

professionella påverkat deras personella resurser. Det framställs som att bemötandet från 

professionella renderat i en utveckling av deras resurser, då informanterna uppmuntrats till att 

använda sina resurser, likväl går det att tolka resultaten som att informanterna inte bjudits 

möjlighet att utveckla sina personella resurser till följd av exempelvis utövad tvångsmakt. 

Payne (2005) lyfter fram att enligt livsmodellen sker allt i ett växelverkande samspel, där var 

del påverkar och påverkas av varandra (Payne, 2005:221f). Det tycks därför viktigt att se hur 

informanternas personella resurser påverkats av de sociala faktorerna som varit rådande i 

situationerna. Tyvärr tycks det vara svårt att tyda hur de personella resurserna påverkat de 

sociala faktorerna. Det går att anta att de sociala faktorerna som varit rådande under perioden 

informanterna berättat om många gånger fungerat som stressorer, till följd av att 

informanterna själva inte gjort ett direkt val att befinna sig i sammanhanget de hamnat i till 

följd av LVU – omhändertagandet. Dock framkommer resultat som påvisar att det funnits 

sociala faktorer som stöttat informanterna i att hantera uppkomna stressorer i vissa fall, t.ex. 

genom att trygga relationer byggts upp. En tydlig stressor utifrån livsmodellens begrepp ter 

sig vara att informanternas nisch är dubbel, beroende på om de varit placerade i familjehem 

eller på HVB – hem. Den informant som varit placerad i familjehem tycks ha en jämställd 

nisch med uppdragstagarna, medan de som varit placerade på HVB – hem har fått en tydligt 

underställd positionering i förhållande till personalen på HVB – hemmet. Viktigt upplevs 

dock att poängtera att den underställda positionen tycks varit relevant för att informanten ska 

bjudas möjlighet till livsstilsförändring, vilket placeringen syftat till. Det framställs som att 

informanterna som varit placerade på HVB – hem inte bjudits utrymme att utveckla sina 

personella resurser till följd av tilldelad nisch. Ur livsmodellens perspektiv framkommer det 

att tvångsmakt har utövats av professionella, detta kan tolkas som att det renderat i att 

informanternas egenkontroll, självförmåga och relationsförmåga inte fått utvecklats i den 
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utsträckning som möjligtvis varit nödvändig för att de lättare ska ha kunnat hantera 

sammanhanget de befunnit sig i. Det går att anta att bristen på feedback från omgivningen 

resulterat i att passformen (eng. fit) mellan informanterna och befintligt system störts, som i 

sin tur påverkat deras hanteringsförmåga av föreliggande situation. Det upplevs även rimligt 

att anta att informanternas agerande till följd av bristande hanteringsstrategier påverkat de 

sociala faktorerna i befintligt system, som vidare påverkat de personella resurserna – och så 

fortsätter påverkan mellan delen och helheten i enighet livsmodellens synsätt. Det tycks även 

framstå att informanterna inte bjudits stöd att hantera deras historiska tid i sammanhanget, 

detta tycks vara en stor påverkansfaktor på att passformen störts inom systemet.    

 

Sett ur den kognitiva teorins perspektiv gällande kognitiva scheman framträder en bild av 

informanternas arbete med deras automatiska tankar. Det ter sig som att informanternas 

kognitiva scheman präglas av negativa automatiska tankar, vilka i förlängningen renderar i 

negativa livsregler eller grundantaganden. När dessa sedan tydliggjorts med stöd från deras 

befintliga miljö ter det sig rimligt att anta att informanterna uppnått en medvetenhet gällande 

dess utformande. I fråga om bemötande framkommer en bild av att professionella i möten 

med informanterna förstärkt deras negativa automatiska tankar, detta då de förminskat deras 

utrymmen och tillhandahållit knapphändig information. Detta konkretiseras i form av att 

informanternas åsikter och tankar många gånger negligerats från professionella, de gånger de 

efterfrågats. Bilden som framkommer är dock inte enkom negativ, många av informanterna 

beskriver hur relationer i deras vardag främjat en positiv utveckling av deras automatiska 

tankar, som i förlängningen påverkat deras livsregler eller grundantaganden. Samtliga av 

informanterna uppger att de haft tillgång till någon vuxen under tiden de befunnit sig i LVU – 

processen, det bedöms rimligt att anta att dessa relationer haft en positiv inverkan på deras 

kognitiva scheman såsom de är utformade i dagsläget. Då en sammantagen bild studeras 

utifrån den kognitiva teorin tycks det framkomma en bild av att den påverkan de studerade 

områdena – bemötandet, skolgången, relationerna – i högsta grad påverkat informanternas 

identitetsskapande, vilket skett genom att de bjudits möjlighet att formulera om sina kognitiva  

scheman.  
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7. Diskussion 

Kapitlet inleds med studiens mest framträdande resultat i förhållande till dess syfte och 

frågeställningar samt våra reflektioner kring dessa. Därpå jämförs studiens resultat med 

tidigare forskning, som finns presenterad i studiens 3:e kapitel. Därefter förs en 

metoddiskussion med tillhörande alternativ tolkning av studiens resultat. Avslutningsvis ges 

förslag till fortsatt forskning.  

 

 

Studiens första frågeställning handlar om hur informanterna upplever bemötandet från 

professionella i samband med deras LVU – omhändertagande. Resultaten visar att 

professionella har efterfrågat informanternas åsikter, men inte tagit dessa i beaktande vilket 

renderat i att de inte känt sig hörda. I samband med beslutsprocessen gällande LVU påvisas 

att professionellas dokumentation beaktats i högre grad än informanternas åsikter. I 

vardagssammanhang framkommer resultat som påvisar att bemötandet från personal på HVB 

– hem inte gett utrymme till informanternas åsikter, medan bemötandet i familjehem tagit 

dessa i beaktande. Utmärkande är dock att det framkommer resultat vilket påvisar att en av 

informanterna anser att hennes åsikt fått för stort utrymme i beslutsprocessen gällande LVU. 

Vidare framkommer resultat som påvisar att professionella har tillhandahållit information om 

LVU, men inte på ett tillfredsställande sätt då informanterna inte förstått innebörden av denna.  

 

Studiens andra frågeställning handlar om hur informanterna upplever deras skolgång, 

relationer och identitetsskapande i samband med en LVU – process. Resultaten påvisade att 

det framkom en tydlig skillnad kring hur skolgången sett ut under LVU – processen beroende 

på placeringsform. Informanterna som varit placerade på HVB – hem hade ofta en avbruten 

skolgång och att placeringsformen istället uppmuntrat dem till egen försörjning. Detta har 

möjliggjorts genom att tillhandahålla praktikplatser vilket underlättat deras senare tillträde till 

arbetsmarknaden. Vidare framkom det att familjehemmet prioriterat skolgången och 

tillhandahållit relevant stöd för att informanten ska ha haft möjlighet att klara av denna. I 

förlängningen beskrivs att stödet resulterat i fullföljd utbildning som underlättat tillträde till 

arbetsmarknaden. Resultaten avseende upplevelsen av relationer i samband med LVU – 

processen visar att informanterna under placeringstiden haft möjlighet att bibehålla och 

förbättra relationerna till ursprungsfamiljen, bland annat genom att det skapats möjligheter för 

familjerna att träffats. Vidare framkommer resultat som påvisar att destruktiva relationer har 
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reducerats under placeringstiden, till följd av HVB – hemmens stöd i informanternas 

förändringsprocess. Resultaten påvisar att det funnits tillgång till trygga relationer under 

placeringstiden som bidragit till egen utveckling, men att förtroende inte alltid funnits till 

personal på HVB – hem till följd av deras hårda förhållningssätt. Resultaten gällande 

informanternas identitetsskapande i samband med LVU – processen lyfter fram att de fått stöd 

under placeringstiden i den utsträckningen att de fått tilltro till sig själva och sin egen 

förmåga, vilket renderat i en mer positiv självbild än vad de hade innan LVU – 

omhändertagandet. Detta har skett genom en tydlig struktur och ett aktivt stöd i vardagen. 

Sammanfattningsvis framkommer att bemötandet, skolgången och relationer under LVU – 

processen har påverkat informanternas identitetsskapande i en positiv riktning under 

placeringstiden med bestående resultat.  

 

Slutsatser 

Intressant är att det tydliggjorts för oss under studiens gång, att ett gott bemötande inte bara 

handlar om att vara snäll, utan det handlar om att vuxna vågar ta sitt ansvar för att barn inte 

ska fara illa, även om detta inbegriper ett tvångsomhändertagande. Detta tydliggörs genom att 

många uttrycker att de hade uppskattat att känt sig delaktig i processen, men delaktigheten 

måste stå i relation till det ansvar som den unge är förmögen att ta.  

Vi ser att ett tillträde till arbetsmarknaden inte alltid är avhängigt utbildningsgrad, utan en stor 

del av det tycks handla om att individer får utveckla sin kapacitet att ta ansvar och befinna sig 

i sociala sammanhang. Detta framträder genom att vissa av de som ingått i studien inte gått i 

skolan utan har erbjudits möjlighet till praktikplats, vilket tycks vara anledningen till att 

samtliga av de som deltagit i studien har arbete idag trots att vissa har låg utbildningsgrad. 

Utifrån framkomna resultat under området relationer ser vi att en tydlig gränssättning kan 

skapa trygghet, men att för ett förtroende ska kunna skapas krävs ett ödmjukt förhållningssätt 

där båda parter får delta på sina egna villkor. 

Vilken riktning ett identitetsskapande tar verkar vara starkt kopplat till hur omgivningen 

speglar individen. För att ett positivt identitetsskapande ska komma till stånd verkar det 

krävas att en positiv återkoppling sker från omgivningen, inom de flesta av de arenor man 

befinner sig i. Detta skildras genom informanternas beskrivningar av hur deras 

identitetsskapande har förändrats i positiv riktning utifrån omgivningens stöttande 

förhållningssätt. 
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Resultat som går i linje med tidigare forskning: 

De resultat som går i linje med tidigare forskning är att det varit ett mindre kärleksfullt 

bemötande på HVB – hem i jämförelse med familjehem. HVB – hemmens hårda klimat har 

erbjudit få möjligheter till att utrycka åsikter, vilket renderat i att informanterna valt att inte ge 

uttryck för sina känslor samt att de inte känt förtroende för personalen.  Det framkommer 

även att de fått bristande information från socialsekreterare i samband med LVU – 

omhändertagandet. Majoriteten av informanterna upplever att deras åsikter sällan beaktats i 

utredningssammanhang och att tidigare dokumentation kring deras situation fått större 

utrymme. Detta har renderat i att det upplevts meningslöst att uttrycka sin åsikt. Vidare har 

majoriteten av informanterna en låg utbildningsnivå, då det bara är en av fyra informanter 

som har en fullföljd utbildning.  

 

 

Resultat som avviker från tidigare forskning 

De resultat som går mot tidigare forskning är att samtliga av informanterna har egen 

försörjning och tillträde på arbetsmarknaden. Vidare framkommer även att informanterna 

upplever att de har bemötts med en tilltro till deras egen förmåga och att de fått stöd och 

trygghet från uppdragstagarna, samt att de fått varit med och ta vardagliga beslut och tydliga 

regler har funnits tillgängliga. Det framkommer även ur resultaten att en av informanterna 

anser att hon har fått för stor påverkansmöjlighet gällande utredningen om LVU, och att 

hennes åsikt har beaktats i för hög grad då beslut skulle fattas, vilket går mot tidigare 

forskning samt övriga resultat ur föreliggande studie. 

 

Våra hypoteser om vad redovisade skillnader i jämförelse med tidigare forskning kan bero på 

är att denna studie är av retrospektiv art där informanterna har fått tids – och känslomässig 

distans till sina upplevelser. Informanterna har haft möjlighet att se utfallet av LVU – 

omhändertagandet, detta kan ha gjort att de sett att tvångsinsatser varit nödvändiga för deras 

välbefinnande. Den tidigare forskning som redovisats och använts i denna studie baseras på 

intervjuer av personer som är mitt i en LVU – process, dessa har inte samma distans till sina 

upplevelser såsom informanterna i föreliggande studie har. Vi ser att det kan göra att de kan 

ha svårt att se att tvånget och förhållningssättet på placeringsstället kan vara en nödvändighet 

för att de inte ska riskera en ogynnsam utveckling. Ett antagande gällande skillnader mellan 

tidigare forskning och framträdande resultat ur studien vad gäller tillträde på 

arbetsmarknaden, är att informanternas placeringsställen lagt stor vikt vid att de ska fullfölja 
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sin utbildning eller att de fått tillgång till en meriterande praktikplats, som de kunnat använda 

i sitt senare arbetssökande. Detta kan antas vara ovanligt under en LVU – placering. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Urvalet av studiens informanter har skett via personliga kontakter. Vi ser att det föreligger en 

risk att detta kan ha hämmat informanternas svar, likväl som den kan ha bidragit till ett mer 

öppet och avslappnat intervjutillfälle. Vidare genomfördes intervjuerna på två skilda sätt – 

genom fysisk träff samt över telefon. Dessa förfaranden kan på olika sätt ha påverkat 

resultaten i studien. När intervjuerna genomfördes över telefon fanns ingen möjlighet att ”läsa 

av” informanternas kroppsspråk. När intervjuerna skedde via fysisk träff, var det lättare att se 

när följdfrågor var lämpliga till följd av att det fanns möjlighet att tyda kroppsspråket och ett 

bättre flyt i samtalet fanns. Då vi träffade informanterna fanns det även en möjlighet att ”läsa 

av” känslor och uttryck, detta underlättade senare tolkning av resultaten. Det var även lättare 

att transkribera dessa intervjuer då ljudupptagningen var bättre än vid telefonintervjuerna. Att 

intervjuer över telefon ändå genomfördes var till följd av ett stort geografiskt avstånd och att 

det var svårt att nå informanter i vår närmiljö. 

 

En undersökartriangulering har använts i föreliggande studie, vilket torde öka dess reliabilitet 

och validitet. Vi har inledningsvis tolkat intervjuerna var för sig, och därpå gått igenom våra 

tolkningar samt ifrågasatt varandras genomförda tolkningar för att se om det verkligen funnits 

grund för dem i resultatbilden. Då resultaten tolkades gjordes dessa utifrån två teorier, därmed 

användes även en teoritriangulering som även den ökat studiens reliabilitet. 

 

Vi har under intervjuförfarandet använt oss av den allmänna intervjuguiden vilket hjälpt oss 

att säkerställa den interna validiteten. Under utformandet av denna har vi ställt oss kritiska till 

om vi har lyft fram relevanta frågor och om dessa har hjälpt oss att få svar på studiens syfte 

och frågeställningar. För att ytterligare tillförsäkra oss om detta gjordes en test – intervju på 

en bekant. Det vi kan ställa oss kritiska till i det läget är att denna inte varit omhändertagen 

enligt LVU själv, utan denne har arbetat under flera års tid med LVU – omhändertagna unga, 

vilket gör att kännedom kring processen ändå finns. För att säkerställa studiens reliabilitet har 

vi varit noggranna med att dokumentera vilka steg undersökningen har tagit, detta för att 

studien ska kunna reproduceras av andra vid ett senare tillfälle. Intervjuguiden gav utrymme 

till att informanterna fick beskriva sina upplevelser fritt, samtidigt som den hjälpte den som 
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intervjuade att hålla fokus på studerat tema/område. Ett alternativt intervjuförfarande som 

möjligen hade renderat i rikare beskrivningar skulle kunnat vara det Larsson (2005) beskriver 

som en informell konversationsintervju, då denna är av mindre strukturell art och främjar 

spontanitet under intervjutillfället (Larsson, 2005:104). Med denna intervjustrategi förelåg 

dock en risk att intervjun skulle kunnat ta en riktning från studiens frågeområden och med 

detta i beaktande valdes den allmänna intervjuguiden.  

 

Elofsson (2005) beskriver att kvantitativa metoder till stor del syftar till att få fram mätbara 

resultat (Elofsson 2005:60f). I föreliggande studie ligger informanternas upplevelse av ett 

tvångsomhändertagande i fokus, därför lämpar sig en kvalitativ metod bättre. Studien har 

även en fenomenologisk utgångspunkt. Den syftar till att eftersöka precisa beskrivningar av 

informanternas upplevelser, som inte påverkas av undersökarnas förförståelse. Dock ser vi att 

både den tidigare relationen till informanterna samt vår förförståelse kan haft inverkan på 

informanternas beskrivningar. Vi upplever att vi eventuellt hade fått fram rikare beskrivningar 

från informanterna om vi inte hade haft den förförståelse vi hade, då detta kunnat rendera i att 

vi bett dem utveckla svaren på ett annat sätt. Fördelen med den fenomenologiska 

utgångspunkten är att den utgår från att de berättade upplevelserna är de sanna, vilket passar 

denna studie då fokus inte har varit att leta motsättningar i informanternas berättelser. Hade 

detta legat i studiens intresse hade vi istället valt ett dialektiskt perspektiv (jmf Larsson, 

2005:94). Förförståelsen har troligtvis även inverkat på tolkningen av studiens resultat, därför 

kombineras den fenomenologiska utgångspunkten med en hermeneutisk tolkning. Vi har 

redogjort vår förförståelse för att bjuda läsaren möjlighet att avgöra om och i så fall i vilken 

utsträckning denna har påverkat resultatbilden. En holistisk syn bjöds med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln gällande deras sammantagna upplevelser av att ha blivit 

tvångsomhändertagna som barn, sett ur våra fyra frågeområden.  

 

Vald dataanalys metod gav en strukturerad analys av insamlad data, då den genomfördes 

utifrån tydliga steg, vilket penetrerade insamlad data väl. I samband med detta 

konkretiserades underteman och resultat, som underlättade senare analys och 

resultatredovisning. Dock kunde den induktiva tematiska analysen i inledningsskedet 

upplevas tidskrävande och komplex då den tydliggör många underteman, men i förlängningen 

konkretiserades materialet på ett tydligt sätt genom denna metod.  
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De teorietiska ansatser som studien har fokuserar på är hur individen påverkar och påverkas 

av sin omgivning och hur samspelet mellan dem ter sig vara. Om vi istället valt att fokusera 

på hur individens barndom och uppväxtvillkor skulle kunnat ha påverkat upplevelsen av deras 

LVU – omhändertagande, skulle exempelvis ett psykodynamiskt synsätt kunnat appliceras på 

föreliggande empiri. Därigenom ter det sig rimligt att anta att resultaten i analysen sett 

annorlunda ut då vi sett andra påverkansfaktorer på informanternas upplevelser. Att 

livsmodellen och kognitiv teori ändå valdes som teoretiska synsätt när empirin analyserades 

är för att vi anser att dessa fångar in omgivande faktorer, samtidigt som de kastar ljus på 

individernas eget handlande. Detta gjorde att de ansågs mest lämpliga att använda i analysen i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.   

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

I genomförd studie är det endast kvinnor som deltagit. Det vore intressant om en 

jämförelsestudie genomfördes där mäns upplevelser av att ha varit föremål för en LVU – 

process undersöktes. 

 

Det framkommer även att informanterna till en början (i upp till ett års tid) haft svårt att 

acceptera LVU: t men att de senare sett nyttan i det. Det vore intressant att göra en 

undersökning kring huruvida placeringslängden påverkar upplevelsen av att ha varit 

omhändertagen enligt LVU – om den upplevs mer negativ eller positiv vid kortare 

placeringslängd.  
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Bilaga 1 Följebrev 

Till dig som delar med dig av dina värdefulla erfarenheter till vårt examensarbete. 

 

Information gällande din medverkan: 

Vi som genomför examensarbetet heter Anna – Maria Berglund och Ida Eriksson. Vi studerar 

sjunde terminen på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle, akademin för hälsa och 

arbetsliv. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att göra en undersökning kring hur personer som har varit 

omhändertagna enligt LVU upplevt detta utifrån fyra frågeområden. Dessa är 

identitetsskapande, relationer, skolgång och bemötande. 

 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i samband med vår studie. Dessa är 

krav på att du får information gällande studien, lämnar ditt samtycke, krav på konfidentialitet 

och nyttjande av uppgifter. 

 

Det här betyder att du får information om studiens syfte, att du har all rätt att avbryta ditt 

deltagande i studien närhelst du vill, att inga uppgifter kan spåras till dig samt att vi använder 

dina uppgifter endast till vår uppsats och inget annat. 

 

Om vi får din tillåtelse kommer vi att spela in intervjun. Alla anteckningar och inspelningar 

kommer att behandlas konfidentiellt, därmed tillförsäkrar vi att dina uttalanden inte kommer 

att kunna spåras till dig av utomstående. Handledare och examinatorer ska få tillgång till 

anteckningar samt inspelat material om de begär detta, dock kommer de inte att ha tillgång till 

dina personuppgifter. Efter att studien är färdig och godkänd kommer allt material att 

förstöras.  

 

Du kommer, om du så önskar, att få ta del av uppsatsen då den är färdig. 

 

Vi svarar gärna på frågor både före och efter intervjutillfället.  

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

Anna – Maria Berglund     Ida Eriksson  Tomas Boman 

vsn09abd@student.hig.se     vsn09ien@student.hig.se  Handledare 

073 087 35 71     076 801 47 55   tomas.boman@hig.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Allmänt: 

 Ålder? 

 Civilstånd/familjeförhållanden? 

 Sysselsättning? 

 

LVU omhändertagandet 

 Ålder vid omhändertagande enligt LVU?  

 Enligt vilken paragraf? 

 Beskriv hur omhändertagandet gick till. 

 Antal placeringar? 
 

Bemötande: 

 Hur upplever du bemötandet från socialtjänsten i samband med ditt LVU 
omhändertagande? 

 Hur upplever du bemötandet från uppdragstagarna? 

 Hur upplever du bemötandet från omgivningen? 

 Beskriv i vilken utsträckning du fick uttrycka dina önskemål i samband med 
omhändertagandet. 

 Upplever du att du blev lyssnad på? Beskriv upplevelsen. 
 

Skolgång: 

 Hur upplever du din skolgång? 

 Hur upplever du lektionerna fungerade?  

 Beskriv dina relationer till dina skolkamrater?  

 Upplever du att du fick stöd och uppmuntran av din familj/uppdragstagare med din 
skolgång? Beskriv upplevelsen. 

 

Relationer: 

 Berätta om relationen till din ursprungsfamilj före, under och efter LVU – 

omhändertagandet.  

 Beskriv vilken relation du hade till uppdragstagarna. 

 Berätta om dina kamratrelationer före, under och efter LVU – omhändertagandet?  

 Beskriv vilka relationer du hade till andra vuxna (som inte var kopplad till socialtjänst 

eller uppdragstagare) under perioden för LVU – omhändertagandet? 

 

Identitetsskapande: 

 Berätta hur du såg på dig själv före, under och efter LVU? 

 Berätta hur du kände inför dig själv före, under och efter LVU? 

 Berätta om hur uppdragstagare/omgivningen speglade dig som individ? 

 Beskriv vilket stöd du fick med att utveckla dig själv som person av din omgivning? 

 

 

 
 


