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Sammanfattning 
 

Sveriges ungdomsvård är både omfattande, kostsam och har i vissa hänseenden heller inte 

uppnått optimal effekt för att ungdomarna ska nå ett självständigt, fungerande liv. 

Placeringskostnaderna för ungdomar på HVB i Sverige har mellan 2014 till 2015 ökat med 

451 miljoner kronor och det kan tänkas att det vore angeläget att fokusera på det som fungerar 

snarare än det som inte fungerar för att vända utvecklingen. Denna kvalitativa uppsats syftar 

till att undersöka bakomliggande orsaker till ungdomars vändpunkter som bott på HVB eller 

institutioner. Fem personer som bott på HVB-hem eller institution som idag lever 

självständiga liv utgör urvalet. Intervjuerna från dessa fem utgör materialet som har 

analyserats med hjälp av konventionell kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att viljan 

till att få hjälp och bakomliggande orsaker till vändpunkten är beroende av varandras existens. 

När dessa ligger i samklang till varandra tycks det leda till att vändpunkten leder till en 

förändrad livssituation. Resultatet bekräftar till viss del befintlig forskning på området men 

indikerar också på behov av ytterligare forskning.  
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1. Inledning 
Sveriges samhällsvård kring barn och unga är tänkt att fungera som skydd och stöd för barn 

som är i behov av det och kan erbjudas på olika sätt. Samhällsvård innebär att kommunen via 

familjehem eller institutioner tar hand om ett barns dagliga vård utanför det egna hemmet där 

barnet i de flesta fallen har sina föräldrar som juridiska vårdnadshavare (Andersson, 2008). 

Ett hem för vård eller boende (HVB) som riktar sig mot barn erbjuds till de barn som är i behov 

av någon form av insats inom socialtjänstens ansvarsområde. HVB – hemmet ska vara anpassat 

efter individens enskilda behov och förutsättningar samt utformas så att vistelsetiden som sker 

under begränsad tid upplevs meningsfull (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2016). Med 

institutioner avses särskilda ungdomshem där det är särskilt noggrann tillsyn. Denna 

boendeform är en typ av HVB där det är särskilt noggrann tillsyn som benämns som 

institutioner som bedrivs av den statliga myndigheten - Statens institutionsstyrelse (SIS). Barn 

och unga som blir placerade i denna placeringsform har ofta en problematisk förhistoria där 

tidigare samhälleliga insatser varit otillräckliga (Socialstyrelsen, 2011 genom Freby, 2013). 

Placering på HVB-hem eller institution beslutas enligt Socialtjänstlag (SoL, [SFS 2001:453]) 

eller Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) [SFS 1990:52]). När en placering 

sker enligt SoL så sker placeringen med samtycke medan placering enligt LVU enbart tillämpas 

om samtycke från barnet alternativt vårdnadshavare inte kunnat inhämtas. Om placering enligt 

LVU appliceras så ska den aktuella insatsen anses nödvändig för barnets eller andras säkerhet 

och barnet blir då placerad med tvång. Åtgärder med stöd i LVU kan dock enbart tillämpas 

fram tills det en person fyllt 21 (Andersson, 2008; SFS 2001:453) 1 kap, 1 §; LVU [SFS 

1990:52], 21 § 3 st). Placeringskostnaderna för barn och unga är höga och det är därför centralt 

att placeringarna bereds bästa möjliga vis när de tillämpas. Placeringskostnaderna för barn och 

unga 2015 för HVB och familjehem utgjorde 12 981 miljoner kronor (Statistiska centralbyrån, 

u.å).  

När ett barn har ett riskfyllt beteende eller vistas i en miljö som kan skada barnets utveckling 

så har samhällsvårdens insatser till syfte att vända riktning för barnet som ger personen i fråga 

möjlighet att leva ett självständigt liv med ekonomisk och social trygghet (Socialtjänstlag 

[2001:453], 1 kap, 1 §). Det finns flera orsaker som kan leda till att samhällsvården tillämpar 

en placering av barn och unga. Ungdomsbrottslighet är ett exempel på en placeringsorsak inom 

samhällsvården och de som jobbar med ungdomsbrottslighet menar att professioner i 

ungdomens nätverk bör arbeta helande med unga och hjälpa dem att bygga upp meningsfulla 

relationer för att främja att ungdomar når en vändpunkt (Hughes, 1997). En vändpunkt markeras 

genom att en övergång sker från ett stadium till ett annat i en livssituation och att någon form 

av åtgärd sker för att markera att en livsförändring ska ske. Det kan också vara att en person 

kommer till en hållplats där personen stannar upp och väljer ny riktning i livet (Ebaugh, 1988). 

Vändpunkter är möjliga även att de kan uppfattas som svåra att nå. För att nå till en vändpunkt 

i vändpunktsprocessen kan vissa behov behöva vara tillgodosedda för att en individ ska bli 

motiverad till en förändrad livssituation (Hughes, 1997; Ebaugh, 1988; Maslow, 1998). I arbetet 

kring ungdomar handlar det inte enbart om att åtgärda ett problemområde utan arbetet ska också 

ha en preventiv karaktär. Muntean och Cojocaru (2016) menar att stor fokus på faktorer som 

tycks främja motståndskraft hos ungdomar är av särskild stor betydelse i ungdomsvården för 
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att uppnå bra resultat. Med motståndskraft menas att någon har kraft att stå emot något som är 

nedbrytande (www.ne.se) som i detta fall är motstånd mot att falla in i en negativ livsbana.  

Placeringarna av barn och unga har ökat de senaste åren. 2006 var det nio barn per 1000 som 

blev placerade medan det 2013 var 14 barn per 1000 som blev placerade (Hedlund & Wallin, 

2016). Med andra ord är det procentuellt sätt fler barn som var i behov av placering 2013 än det 

var 2006. Utöver att antalet placeringar har ökat så har också placeringar enligt LVU blivit mer 

förekommande (ibid.). Den ökade omfattningen av placerade barn och unga aktualiseras även 

internationellt likväl i Europa som i andra världsdelar. I Englands missbruksvård fick 20 688 

ungdomar specialiserad hjälp medan det i Rumänien var 218 unga som avtjänade straff i 

ungdomsfängelse år 2014 (National Treatment Agency for Substance Misuse, 2012; National 

Treatment Agency for Substance Misuse, 2013, genom Finch & Hennessy, 2016; Muntean & 

Cojocaru, 2016).  

Inom det sociala arbetet brukar det talas om evidensbaserat arbete vilket innebär att 

professionen ska utforma en insats baserat på professionens expertis utifrån bästa tillgängliga 

kunskap samt väga samman det med personens situation, erfarenhet och önskemål kring 

insatsen (Socialstyrelsen, u.å). Enkelt uttryckt ska professionen undersöka vilket arbetssätt som 

lämpar sig bäst för den problematik personen har utifrån vad som rekommenderas utifrån 

forskning och sedan väga samman det med helhetssituationen kring personen som insatsen ska 

tillämpas på. Vissa instanser som berör ungdomsvård menar att det finns en brist på 

evidensbaserade metoder som lämpar sig för olika problematiker vilket de menar medför att 

optimala resultat inte uppnås (Graves & Salloum, 2015). Det är dock inte brist på 

evidensbaserade metoder inom alla problemområden. Inom missbruksvården finns det relativt 

stort utbud av evidensbaserade metoder men trots detta så är återfallsrisken i missbruk hög och 

framförallt i arbetet med missbruksproblem hos unga (Burleson, Kaminer & Burke, 2012 

genom Finch & Hennessy, 2016). 

Trots att syftet med samhällsvårdens insatser både är att åtgärda problematiken hos barn och 

unga samt arbeta preventivt genom att öka motståndskraften så tycks åtgärdernas utfall resultera 

i bristfälliga resultat. Som tidigare nämnt tenderar barn och unga som varit placerade att hamna 

i socialt och ekonomiskt utanförskap (Hedlund & Wallin, 2016). Detta uttrycks dels i att barn 

och unga som varit placerad i Sverige på HVB eller institution inte går ut grundskolan med 

betyg som gör de behöriga till gymnasieutbildning i samma utsträckning som barn som inte 

varit placerade (ibid.). Mindre än 60 % av de som varit placerade i mer än 5 år uppnår 

gymnasiebehörighet (ibid.). Detta i sin tur kan tänkas påverka deras möjlighet att få arbete då 

arbetsmarknaden idag ställer större krav på högre utbildning. Med andra ord kan det tänkas att 

minst 40 % av placerade barn och unga inte uppnår kraven för att läsa en gymnasieutbildning 

som i sin tur kan leda till att jobbmöjligheterna minskar som resulterar i att möjligheterna till 

egenförsörjning minskar.  

Målet med att placera barn och unga är att hjälpa dem genom att ge dem trygghet, vård och 

bana väg för att de ska uppnå ett självständigt liv. I många fall blir utfallet som det är tänkt med 

insatsen men det tycks vara en stor del av de placerade ungdomar som inte når dit som insatsen 

var tänkt att medverka till. Det har tidigare diskuteras kring risken med möjlighet till arbete 

baserat på statistik som finns kring ungdomarnas skolgång i Sverige men det tycks finnas 
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begränsningar i att definiera exakt hur många procent av placerade ungdomar som bott på HVB 

eller institution som lever självförsörjande, självständiga liv idag. Internationellt däremot har 

viss forskning kring detta berörts och där har det visat sig att av de som bott på ungdomsanstalt 

som ungdom så är det enbart 20 – 25 % som inte hamnat i fängelse i vuxen ålder (Muntean & 

Cojocaru, 2016). Det som visat sig i svensk forskning är att barn och ungdomar som varit 

placerade inom Sveriges samhällsvård på Hem för vård eller boende (HVB) eller hos 

familjehem tenderar att i högre grad hamna i utanförskap från samhället rörande socialt 

umgänge, utbildning och ekonomi (Hedlund & Wallin, 2016). 

Ungdomsvården i Sverige har ökat de senaste åren och vissa instanser menar att det finns för få 

evidensbaserade metoder. Andra insatser menar dock att trots att det finns evidensbaserade 

metoder kring vissa problematiker så uppnås inte önskat resultat. Syftet med samhällsvårdens 

insatser är att ge barn och unga den vård och trygghet barnet är i behov av som ska generera i 

att barnet får ökade möjligheter till ett tryggt och självförsörjande liv. Dock är det mindre än 

60 % som uppnår kraven för att bli behöriga till gymnasium av de unga som varit placerade på 

HVB eller institution vilket i sin tur kan leda till att de inte uppnår ett självförsörjande och 

tryggt liv. Det är begränsat med forskning och statistik kring hur många av de placerade barn 

och unga som kommit på rätt bana i Sverige efter placering. Internationellt har det däremot visat 

sig att 20 – 25 % av de ungdomar som varit placerade i ungdomsanstalt inte hamnat i fängelse 

i vuxen ålder, vilket innebär att 75 – 80 % inte kommer till rätta med problematiken efter 

placeringen. Unga som varit placerade i Sverige löper en högre risk att hamna i utanförskap 

från samhället både gällande socialt umgänge, utbildning och ekonomi. Vid inläsning av 

forskning återfinns ingen forskning som berör frågor kring ungdomar som varit placerade som 

idag lever självständiga liv och heller inte ur de placerade barnens egna perspektiv. De barn och 

unga som är placerade har någon form av missgynnsam problematik vilket kan vara svårt att 

bryta sig loss från. För att nå unga menar professioner att det är av stor vikt att jobba med 

motståndskrafter för att göra en vändning i livet möjlig. Syftet med placering av unga är att 

försöka hjälpa ungdomen att vända riktning i livet vilket kan ses som en vändpunkt. Det som 

återstår att besvara är hur ungdomar kommer till denna vändpunkt, fortsätter på rätt riktning 

och hur detta kan implementeras i samhällsvården? Denna uppsats kommer därför att undersöka 

vändpunkter och resan till och efter vändpunkten utifrån före detta placerade ungdomars 

perspektiv som idag lever ett självförsörjande, fungerade liv.  

1.1 Syfte  
Denna uppsats syftar att undersöka bakomliggande orsaker till ungdomars vändpunkter som 

bott på HVB eller institutioner.  

1.2 Frågeställningar  
 Vad medverkade till vändpunkten?  

 Hur kan orsakerna till vändpunkten förstås utifrån teori?  
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2. Kunskapsöversikt 
Kunskapsläget om placerade barn är relativt brett. Det finns mycket forskning kring lämpliga 

metoder med hög evidensgrad, forskning om socialtjänstens arbete och olika målgrupper som 

kan vara placerade på behandlingshem. Dock är det begränsat med forskning som berör 

ungdomar i Sverige som tidigare bott på behandlingshem eller institution och hur det gått för 

dem senare i livet. Än mindre återfanns forskning kring ungdomars perspektiv kring sina 

placeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka bakomliggande orsaker till ungdomars 

vändpunkter som bott på HVB eller institutioner. Detta avsnitt kommer därför beröra områden 

som härrör till syftet med uppsatsen. Inledningsvis kommer forskning och definitioner kring 

HVB-hem och institutioner att aktualiseras för att klargöra vad denna insats innebär. Därefter 

följer forskning som härrör till frågeställning ett som lyder; Vad medverkar till vändpunkten? 

där forskning kring insatsernas utformning som tycks främja att ungdomar når en vändpunkt 

framställs samt vad en vändpunkt innebär. Anledningen till att den aktuella frågeställningen i 

uppsatsen framställdes var för att en nyfikenhet kring djupare förståelse väcktes efter att ha läst 

tidigare forskning kring området. Eftersom forskning kring ungdomars behandlingshemstid är 

begränsad så har ingen avgränsning på problemområde gjorts utan forskning kring olika former 

av problematik kommer redogöras då syftet inte var avgränsat till en viss problematik. 

2.1 Sveriges samhällsvård och dess implementering  
I Sverige har ungefär tre till fyra procent av barn upp till 18 år någon gång varit föremål för 

Sveriges samhällsvård (Socialrapport, 2006 genom Freby, 2013). Samhällsvård innebär att 

kommunen via familjehem eller institution har hand om barnets dagliga vård utanför det egna 

hemmet (Andersson, 2008). Att placera barn utanför det egna hemmet kan beslutas utifrån två 

anledningar. Antingen så far barnet illa eller riskerar att fara illa till följd av bristande omsorg 

eller missförhållande i hemmet alternativt att barnet blir placerat till följd av sitt eget beteende. 

Att fara illa eller riskera att fara illa kan vara att barnet blir utsatt för våld av fysisk, psykisk 

eller sexuell karaktär eller att barnet blir försummat av sin vårdnadshavare. När en bedömning 

sker kring om barnet far illa så är den centrala utgångspunkten huruvida vårdnadshavaren har 

förmåga att ge barnet det som behövs för barnets utveckling. När en placering sker till följd av 

barnets eget beteende handlar det många gånger om att barnet har ett missbruk alternativt har 

ett kriminellt, eller självdestruktivt beteende (Socialstyrelsen, 2008 genom Freby, 2013).  

Placeringsalternativen som finns är familjehem, jourhem, stödboende, hem för vård eller 

boende (HVB) eller särskilt ungdomshem (Andersson, 2008; Hedlund & Wallin, 2016). HVB 

är ett hem som ger individer vård eller behandling samt boende på uppdrag från socialtjänsten 

(Socialtjänstförordningen, SFS 2001:937 [SoF] kap. 3, 1 §). Det finns olika upplägg och 

inriktningar inom HVB-verksamheterna. Vanligen inriktar sig ett HVB på en målgrupp och har 

en viss modell/behandlingstyp samt upplägg på behandlingen. Vissa HVB är inriktade för 

pojkar, andra för flickor, andra för föräldrar med barn och problemområdet kan variera från att 

innefatta kriminalitet och missbruk till beteendeproblem (Freby, 2013). Eftersom denna uppsats 

är avgränsad till att beröra placeringar på HVB eller institution kommer den kommande texten 

enbart behandla dessa placeringsalternativ. 

På HVB placeras barnet för att få stöd att komma till rätta med det problem som föranlett 

placeringen, exempelvis missbruk. På HVB:t upprättas en behandlingsplan som innehåller 

uppsatta mål, beslut, åtgärder och anteckningar över omständigheter och händelser som ska 
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beaktas under barnets vistelsetid (Socialstyrelsen, 2009). Under vistelsen dokumenterar 

personalen fortlöpande journalanteckningar och social dokumentation om barnets utveckling 

och händelser som är av vikt (Socialtjänstlag, 2001:453 [SoL], 11. Kap, 5 & 6 §§). Särskilda 

ungdomshem avser att det är särskilt noggrann tillsyn. Denna typ av boende är en form av HVB 

men bedrivs av den statliga myndigheten - Statens institutionsstyrelse (SIS). Barn och unga 

som blir placerade i denna placeringsform har ofta en problematisk förhistoria där tidigare 

samhälleliga insatser varit otillräckliga (Socialstyrelsen, 2011 genom Freby, 2013).  

Grundregeln i Sveriges samhällsvård är att vård ska ges med samtycke primärt från föräldrar 

fram till barnet fyllt 15 och efter barnet fyllt 15 tas samtycke primärt från barnet (Skoog, 2013). 

Placering som sker med samtycke från barnet och/eller föräldrar enligt Socialtjänstlag (SoL) 

kan ske inom båda boendealternativen och det är placeringar enligt SoL som eftersträvas men 

i vissa fall finns det behov av att tillämpa en annan lagstiftning (SoL, 2001:453, 1. Kap, 1 § & 

6. Kap, 1 §). Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), är en lag som gör det 

möjligt för samhället att inrätta tvångsvård när samtycke inte går att inhämtas men vård anses 

vara nödvändigt för individens- eller andra säkerhet. Särskilda ungdomshem har särskilda 

befogenheter som ger personalen rätt att tillsätta tvångsåtgärder för att möjliggöra att barnet 

eller ungdomen får behövlig vård samt skydda barnet från sig själv men också skydda andra 

personer från barnet (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga, 1990:52, [LVU], 12, 15 

- 20 b §§). Exempel på vård som tillämpas med stöd av LVU är missbruksvård, brottslig 

verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Majoriteten av ungdomarna som blir 

omhändertagna görs enligt LVU men det finns också de som får vård verkställd utifrån dom 

enligt Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU [SFS 1998:603]). Det finns också 

placeringar som sker på frivillig basis med stöd av SoL men det är en mindre andel av totalen 

(Ybrandt & Nordqvist, 2015).  

Det tycks vara vanligare att förskolebarn placeras till följd av bristande hemmiljö medan 

tonåringar främst placeras baserat på deras eget beteende, dock bör det nämnas att tonåringar 

också haft problem i sin hemmiljö även om det inte varit placeringsskälet (Skoog, 2013). I en 

studie från Kanada kunde det utläsas att barn som växer upp i ett hem där det förekom missbruk 

löpte större risk att utveckla psykiska, beteende, kognitiva, och/eller sociala problem samt att 

barnet senare i livet utvecklade missbruk av alkohol eller droger (Finch & Hennessy, 2016).  

Sveriges samhällsvård bedrivs främst genom socialtjänsten och deras verksamheter. Men i vissa 

fall har placeringar av barn och unga brustit som inneburit en instabilitet för barn och unga 

(Skoog, 2013). Vid placeringar av förskolebarn anges i stor utsträckning hemmiljön som 

anledning till placeringen dock har det i en del fall inte kunnat utläsas signifikanta förändringar 

i barnets livssituation som föranlett omhändertagningarna (ibid.). Instabiliteten i 

samhällsvården utspelas på olika sätt i olika åldersgrupper. För barn i förskoleåldern har 

instabilitet förknippats med att placeringarna som tillämpats inte blivit långvariga vilket 

inneburit många omplaceringar vilket i sin tur kan tänkas haft en negativ effekt på barnet då 

personen i många fall trivts där de varit placerade (ibid.). Ungdomar i tonårsåldern upplevde 

instabilitet på ett annat vis (ibid.). Där handlar det främst om att ungdomar inte kände sig hörda 

av vuxna vilket innebar att de mer eller minder tog till aktion för att få gehör hos vuxna (ibid.). 

Men att ungdomar tog till aktion för gehör sågs som ett sammanbrott vilket ledde till att 
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ungdomarna fick placering inom annan instans (ibid.). Detta kunde yttra sig genom att 

ungdomen gjorde en kriminell handling eller gjorde sig själv illa för att personen inte kände sig 

hörd som i sin tur ledde till att ungdomen hamnade på institution på låst avdelning eller blev 

tvångsinlagd på sjukhus. På så sätt upplevdes det som en instabilitet hos ungdomar att de kände 

att de var tvungna att göra saker för att bli hörda men det resulterade i att de fick ”hårdare” 

insatser (ibid.).   

2.2 Vård och stöd till barn och ungdomar inom samhällsvården 
Placeringar inom samhällsvården kan antingen ske på frivillig grund enligt SoL eller med tvång 

genom LVU både på HVB och institution som placeringsinsats. Det tycks dock peka mot att 

placeringarna inte alltid faller ut på ett betryggande sätt för barn och unga utifrån vad som visats 

i tidigare forskning. Hur insatsen utfall kan se ut i Sverige och internationellt är vad som 

kommer behandlas i avsnittet för att ge en större bild av hur utfallet kan förstås.  

2.2.1 Institutionstiden, behandlingar och dess resultat 

När en person blir placerad på ett behandlingshem upprättas någon form av behandlingsplan 

som beskriver vad problematiken är och vad behandlingstiden ska genera i (Socialstyrelsen, 

2009). En problematik som kan vara anledning till en placering på HVB eller institution är 

missbruk. I USA återfinns det väletablerade behandlingsprogram för ungdomar med 

missbruksproblematik (Finch & Hennessy, 2016). Missbruksvården i USA är utformad som en 

form av vårdkedja där personen slussas vidare till olika instanser beroende på hur långt 

personen kommit i sin behandling (ibid.). Trots att behandlingskedjan anses vara väletablerad 

så har den brustit på så vis att den inte är anpassad så att alla kan delta på samma villkor (ibid.). 

I detta fall har det brustit i den ekonomiska och kulturella aspekten då spansktalande ungdomar 

i USA inte kunnat delta i vårdkedjans steg Återhämtningsgymnasium. Dels saknades 

språkkompetens hos personalen som arbetade där men det blev också för dyrt för spansktalande 

ungdomar att erhålla vården (ibid.). Grannlandet arbetar däremot med en annan strategi för att 

tackla missbruksproblem. I Kanada utgår arbetet mer från ett förebyggande, behandlade, 

skademinimerande och beslutsfattande arbete (ibid.). Här används främst familjecentrerad 

behandling eftersom de försöker arbeta förebyggande med barn som växer upp i hushåll där det 

förekommer missbruk då barn som växer upp i sådana hushåll löper större risk att drabbas av 

psykiska, beteende, kognitiva, sociala och missbruksproblem. Norge har likt Sverige många 

tillgänglig institutioner och behandlingshem för ungdomar och då framförallt för de med 

missbruksproblematik (ibid.). Men även att de erbjuder behandlingshem så finns det en 

avsaknad av konkreta behandlingsprogram som bör användas vid behandling av ungdomar med 

missbruksproblematik.  

Olika delar av missbruksvården tycks fungera i olika länder. Norge erbjuder större mängd 

behandlingshem medan USA erbjuder en mer väletablerad vård för ungdomar med missbruk. 

Norge brister i att tidigt fånga upp ungdomar som tenderar att falla in i missbruk medan Kanada 

arbetar preventivt med familjecentrerad behandling för att fånga upp barn som risker att falla 

in i missbruk eller annan problematik.  

Likt Kanadas arbete kring familjens involvering i behandlingsarbete med 

missbruksproblematik så har det även visat sig vara central även på andra områden än missbruk. 

Utfallet kring behandling av ungdomar med sexuella beteendeproblem tycks gynnas om 



 

12 

 

familjen involveras då ungdomen verkar bli mer mottaglig för vården (Kimonis et.al, 2011 

genom Greaves & Salloum, 2015). Behandlingsmetoder som lämpar sig för ungdomar med 

sexuella beteendeproblem är begränsad och då framförallt evidensbaserade metoder dock 

verkar det finnas en framgång i att använda kognitiv beteendeterapi (KBT) och multisystem 

terapi (MST) (Brandes och Cheung 2009, et al. Edwards 2012, Ikomi et al.2009; Zankman och 

Bonomo 2004 genom Greaves & Salloum, 2015). I behandlande samtal mellan terapeut och 

klient har det visat sig vara centralt att känna sig hörd. Men det stannar inte bara vid att barnet 

behövde känna sig hörd utan att också personens familj hade ett behov av att bli hörd för att det 

skulle generar i bättre behandlingsresultat. För att behandling skulle nå framgång så behövde 

det finnas en vilja och ett engagemang från både barnet och föräldrarna samt ett likvärdigt 

tankesätt från behandlaren. Barn har upplevt i möte med psykiatrin att de blivit stigmatiserade 

och att de hade svårt att anförtro sig till behandlingspersonal på grund av personalomsättning. 

Till följd av den höga personalomsättningen så kunde det också resultera i att 

överrapporteringen mellan personal inte skedde på ett tillgodogörande sätt vilket föranledde att 

anhöriga utvecklade en form av motstånd då de ansåg att de inte blev hörda (Buckingham, 

Brandt, Becker, Gordon & Cammack, 2016).  

Sexuella beteendeproblem och problematik som härrör till psykiatrin är problematiker som kan 

vara anledning till varför en person är placerad på behandlingshem eller institution. Rörande 

denna målgrupp återspeglar forskning vikten av relationen både till terapeut och till andra 

viktiga aktörer i barnets nätverk till skillnad från forskningen kring missbruksproblematiken 

där det centrala mer handlade om själva metoderna och inte lika mycket om relationernas 

betydelse.  

Som tidigare nämnt är forskning kring behandlingshem och ungdomar på behandlingshem 

begränsad. En forskning som genomförts vände sig till personal på behandlingshemmet Viby 

för att undersöka hur makt, avvikelser och normer skapas i institutionsmiljöer (Silow 

Kalenberg, 2016). Personalen angav en delad bild. Dels ansåg personalen att institutionstiden 

skulle vara vårdande för ungdomen och medverka till en utveckling hos ungdomen som för 

ungdomen framåt. Samtidigt var ungdomarna på institutionen många gånger för att de hade 

gjort något olagligt eller agerat fel på annat sätt och personalen menade då att institutionstiden 

också hade en straffande funktion (ibid). Ungdomarna beaktades med andra ord både vara i 

behov av hjälp men också som att de förtjänade att straffas (ibid.).  

Behandlingshem i Sverige är som tidigare nämnt en placering som kräver att särskilda skäl 

föreligger. Det är med andra ord inte en första åtgärd om situationen inte kräver det. I USA ska 

vård på behandlingshem ske under effektiva former eftersom placeringen generar i stora 

omkostnader som i långa loppet kan innebära större samhällskostnader i exempelvis fängelse 

(Strickler, Mihalo, Bundick, & Trunzo, 2016). Hur lång behandlingstid en person behöver är 

individuellt och kan skilja sig avsevärt. Däremot har det framkommit i forskning att de största 

förändringar som ungdomar gör under behandlingshemstiden sker under det första halvåret 

(ibid.).  
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Samhällsvården och dess behandlande funktion är komplex och inkluderar många aspekter. 

Internationellt skiljer det sig både i omfattningen av vårdinsatser men också i utformningen. 

Missbruksvården har störst erkännande i USA dock har den visat sig bristfällig då den inte finns 

tillgänglig för alla som är i behov av vården. Norge har ett stort utbud av institutioner och 

behandlingshem men det finns brister i metoder riktade till ungdomar samt brist av preventivt 

arbete kring missbruk. Kanada däremot arbetar preventivt kring missbruk med MST där barnen 

i hushållet inkluderas för att minimera risken till utveckling av missbruk och annan problematik. 

Forskning kring personer med psykiska och beteendeproblem var ytterst begränsad men den 

som återfanns visade på relationernas betydelse i behandlingsarbetet både till professionen samt 

relationen till andra viktiga personer i ungdomens nätverk. Ungdomarna som vistas på 

behandlingshem i Sverige anses av personal både vara i behov av hjälp samtidigt som 

ungdomarna beaktas som ”brottslingar” då institutionstiden ur personalens perspektiv också 

ska ha en straffande funktion. Det tycks finns både för-och nackdelar med den befintliga 

samhällsvården som ges och vi ska nu gå in på anknytning och allians i själva arbetet med 

ungdomar som är föremål för samhällsvården.  

2.2.2 Anknytning och allians 

Barn som varit placerade vill få närhet och bygga relation till vuxna och om de inte får det kan 

det finnas risk för att de väljer att hålla vuxna borta senare i livet och att det från omvärlden ses 

som ett individuellt problem istället för en effekt av situation (Skoog, 2013). Relationsbyggnad 

anses vara viktig för ett positivt behandlingsresultat på institutioner och benämns inom 

behandlingsinstitutioner som en terapeutisk allians (Henriksen, Degner, & Oscarsson, 2008). 

Att etablera behandlingsallians inom behandlingshem tar tid och ungdomar som bott på 

behandlingshem fann det svårt att bygga en allians med behandlingspersonalen som ska ha en 

form av kontaktmannaskap för ungdomen (ibid.). Personalen på behandlingshemmet 

prioriterade, enligt ungdomarna, institutionella och administrativa uppgifter framför tid med 

ungdomarna. Denna upplevelse medförde att ungdomarna var kritiska till personalens 

personliga engagemang och vissa ungdomar upplevde sig också bli avvisade när de sökte 

kontakt med sina kontaktpersoner (ibid.). Alliansbyggnaden blev problematisk mellan parterna 

då alliansen bygger på en ömsesidig relation baserad på förtroende och kontinuitet. 

Ungdomarna upplevde heller inte att de fick vara delaktiga i planering av sin behandling (ibid.).  

När behandlingshem arbetar med beteendeförändringar så görs det på ett sätt som kan få dem 

att passa in i en hemliknande situation men då behandlingshemsinkrivningarna har blivit kortare 

så riskerar behandlingarna medföra att ungdomarna avskärmar sig och utvecklar en ökad 

suicidrisk (Nowicki, & Pestine, 2015). I Texas sågs denna trend väldigt tydligt då en fjärdedel 

av ungdomarna som suttit på behandlingshem efter behandlingstiden avskärmat sig och senare 

begått självmord (ibid.). Författarna menade att normativa kontrollsystem som behandling inte 

går i samklang med ungdomscentrerade behandlingsprogram utan att behandlingen bör bygga 

på ungdomsinriktade program som bygger på känsla av säkerhet och deltagande (ibid.). Att få 

känna sig delaktig i sin behandling har visat sig vara en viktig del i att stärka egenmakten hos 

den ungdom professionen möter (Buckingham, Brandt, Becker, Gordon & Cammack, 2016). 

För att bygga relation inom behandlande verksamhet mellan klient och terapeut och möjliggöra 
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goda behandlingsresultat erfordras att terapeuten värnar om stärkt egenmakt, visar medkänsla, 

samverkar med familjen och ger information om utbildningar som gör att familjer och 

ungdomen får ökade kunskaper kring det specifika psykiska tillstånd som de vill få kunskap om 

(ibid.). Skoog (2013) menar också att det är av vikt vid socialtjänstens arbete att barnets 

livssituation blir belyst ur barnets perspektiv, lyssnas till samt att barnet får vara med och själv 

ange vilka personer som är av vikt för just hen och då främja att barnet vidmakthåller 

betydelsefulla relationer. Att arbeta salutogent i en allians mellan terapeut och ungdom för att 

nå målen som ungdomen har vid behandling har visat sig vara ett framgångskoncept (Nowicki, 

& Pestine, 2015).  

Allians kan också byggas till någon utomstående person som varken härrör från 

behandlingshemmet eller familjen. Men det har i forskning visat sig att stödpersoner som 

ungdomarna anser vara viktiga, inte har inkluderats i deras liv eller behandlingen vid 

inskrivningen på behandlingshem oavsett hur väletablerad relationen varit sedan tidigare 

(Degner, Henriksen, Ahonen, & Oscarsson, 2014: Degner, Henriksen, & Oscarsson, 2010). 

Denna upplevelse fanns både hos stödpersonerna själva och ungdomarna som blivit föremål för 

behandlingshem (ibid.).  

Tidigare forskning kring vändpunktsprocess 

I avsnittet nedan kommer forskning om framförallt unga mäns vändpunkter att redovisas. Dock 

kan det behöva förtydligas vad en vändpunkt innebär. I uppsatsen definieras vändpunkt utifrån 

Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser. Vändpunkter kan enligt denna teori ske på fem 

sätt. Exempel på tre av dem kommer ges här då det framförallt är dem som blivit belysta i 

forskning. Antingen sker vändpunkten genom att en utmärkande händelse såsom otrohet som 

är av stor symbolisk innebörd för personen sker eller att personen i fråga får nog som innebär 

att personen i fråga inte står ut med sin livssituation mer. Ett tredje sätt är att vändpunkten 

förknippas med en tidsrelaterad faktor som innebär att personen får en känsla av att det är ”nu 

eller aldrig” (ibid.). Närmre beskrivning av denna teori kommer ske i teoriavsnittet.   

Vändpunkter är möjliga även om de till synes kan uppfattas som svåra att nå. Vad som 

föranleder en vändpunkt och vändpunktsprocess är inte forskningen överens om. Män tycks 

däremot se sitt föräldraskap som en vändpunkt. I tidigare forskning har det visat sig att män 

som blivit föräldrar har ändrat livsbana från att hålla på med ungdomsbrottslighet till att leva 

ett liv fritt från kriminalitet (Hughes, 1997). För att främja att fler unga män som blir föräldrar 

ska komma bort från sin kriminella livsstil rekommenderas det att socialtjänsten bör arbeta mer 

helande med unga män och hjälpa dem att bygga upp meningsfulla relationer till sina barn 

(ibid.). Landers, Mitchell & Coates (2015) har också undersökt hur faderskap hos män och män 

specifikt som bor på behandlingshem medför distansering från kriminellt beteende och 

umgänge. Det visade sig att de som blev pappa och inte hade bott på behandlingshem visade 

ett ökat kriminellt beteende över tid i jämförelse med de som inte hade blivit pappa men bodde 

på behandlingshem. De som var fäder rapporterades begå fler brott än de som inte var fäder. 

Däremot visade det sig att män som var pappor och hade bott på behandlingshem begick mindre 

egendomsbrott och drogrelaterade brott (ibid.). I en annan studie utforskades ungdomar som 

gjort en positiv beteendeförändring och som idag bidrog till samhället (Hughes, 1997). Det 

informanterna hade gemensamt var att de under sin ungdom hade frånvarande föräldrar och 

levde i riskfyllda miljöer och de fick tidigt utveckla överlevnadstekniker (ibid.). 
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Livsförändringarna härleddes till att de fick rädslor för att bli fysiskt skadade, hamna i fängelse, 

hade stöd och förebilder men den viktigaste förändringsfaktorn var just respekt och omsorg för 

barn som var ett osjälviskt motiv till förändringen (ibid.). I Rumänien undersöktes 

motståndskraft hos ungdomar som vistades på fängelse, alltså det som föranleder att 

vändpunkter sker (Muntean & Cojocaru, 2016). Humor, frustrationstolerans och hälsosamma 

föräldrar tordes vara viktiga skyddsfaktorer för att motståndskraft skulle framhävas. 

Motståndskrafter tycks också vara centralt för att ungdomar ska nå en vändpunkt.  De som 

arbetar med ungdomsbrottslighet rekommenderades lägga större fokus på faktorer som tycks 

främja motståndskraft hos ungdomarna samt arbeta fram behandlingsprogram som fokuserar 

på att främja motståndskraft hos ungdomen (Muntean & Cojocaru, 2016).  
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3. Metod 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom jag syftar att 

undersöka sociala fenomen utan förbestämda hypoteser (Creswell, 2009). Kvalitativ metod kan 

vara bra att använda om intresset ligger i att undersöka hur individer eller grupper 

överensstämmer med sociala problem eller teorier (ibid). Eftersom syfte är att undersöka hur 

en specifik grupp med individer upplever ett socialt fenomen är kvalitativ metod att föredra. 

Med kvalitativa metoder går det inte att generalisera eller replikera resultatet men däremot kan 

resultat överföras till liknande kontexter och situationer om forskningsprocessen redogjorts väl 

i uppsatsen (Bryman, 2011). 

3.1 Förförståelse 
Det finns en förförståelse kring ämnet sedan tidigare, både på privat och professionellt plan 

men också genom utbildningen. Det är viktigt att ha med detta i läsningen av denna uppsats. 

Även att jag försökt gå in så öppet som möjligt mot forskningen och ämnet så kan min 

förkunskap ändå påverka uppsatsens slutprodukt. För att minska risken för det så har uppsatsen 

kontinuerligt granskats av handledningsgrupp, handledare samt andra aktörer under uppsatsens 

framställning.  

Förförståelsen jag har både kring målgruppen och behandlingshem medförde att jag innan 

påbörjad uppsats hade egna tankar kring vändpunktsprocesser samt orsakssamband. Jag hade 

mycket tankar kring motivation och placeringar – vad motiverar någon att göra en vägändring 

i livet? Under arbetets gång har jag fått förhålla mig till detta. Dels under själva 

intervjuguidesförfattandet där jag till en början riktade in mig väldigt mycket på motivation 

vilket kunde ha lett till att viktiga data hade förbisetts. Förförståelsen har lyfts upp till beaktan 

under hela uppsatsskrivandet och den egna hypotesen som fanns har visat sig inte stämma 

utifrån uppsatsens resultat. Motivation är en del av själva vändpunkten men den var inte så 

central som jag först hade trott.   

3.2 Avgränsningar och urval 

Avgränsningar  

Denna studie utgår från personer som har bott på behandlingshem (HVB) eller institution som 

ungdom till följd av eget beteende och / eller hemförhållanden. För att informanterna skulle 

vara aktuella för uppsatsen skulle insatsen senast varit påbörjad när personen var 20 år gammal. 

Ytterligare avgränsning var att personerna skulle ha varit placerade enligt Socialtjänstlagen 

eller Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Personerna skulle inte ha någon 

pågående placering, vara självförsörjande genom arbete eller studier, inte vara föremål för 

socialtjänsten, vara drogfri och inte hålla på med kriminell verksamhet. Personerna som deltog 

i studien skulle vara över 18 år gamla. Eftersom det fanns en misstanke om att det skulle bli 

svårrekryterat så gjordes ingen begränsning i placeringsorsak rörande problemområde såsom 

missbruk, självskadebeteende eller liknande. En sådan avgränsning hade antagligen blivit för 

konkret och medfört att rekrytering av informanter hade blivit problematiskt. I övrigt gjordes 

inga avgränsningar kring kön, etnicitet eller annan bakgrundvariabel.  
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Urval 

Eftersom personerna som ämnats undersöka är relativt specificerade så användes ett strategiskt 

urval utifrån de kriterier som sattes upp (Trost, 2010). Ett följebrev (Bilaga 1) lades upp på 

webbplatsen Issue som sedan länkades ut som offentlig post på Facebook varav posten delades 

av 22 personer. Följebrevet mejlades också ut till tre kommuners socialtjänster samt en 

organisation. Följebrevet delades också via Umeå universitets hemsida. Tio personer visade sitt 

intresse för deltagandet av studien varav två inte uppfyllde urvalskriterierna. Två veckor efter 

följebrevet delats så slumpades fem informanter fram där fyra kontaktades via mejl och en per 

telefon för att bekräfta deltagandet.  

3.3  Insamling av data 
En intervjuguide arbetades fram som innehöll sex teman; Inledande del, Från barndom till tiden 

på behandlingshemmet/institutionen, Tiden på behandlingshemmet/institutionen, Vändpunkten 

och Avslutande del. Totalt var det 13 större huvudfrågor med 32 tillhörande följdfrågor till 

dessa (Bilaga 2). Följdfrågorna fungerade som frågeförslag så viktiga delar skulle komma med 

men även andra frågor ställdes beroende på vad informanten berättade. Fem intervjuer på cirka 

en till två timmar hölls under april 2017. Fyra intervjuer hölls på telefon och en på Skype där 

informanterna innan påbörjad intervju fick godkänna om intervjun fick spelas in. Samtalen 

spelades in genom en app kallad Call Recorder och samtalet via Skype spelades in genom 

programmet MP3 Skype recorder. Att det var önskvärt att spela in intervjun framgick också i 

följebrevet. Efter intervjun hade genomförts transkriberades inspelningen och för att säkerställa 

att intrycken, pauser, utsagorna och helheten blev korrekt transkriberade lyssnades intervjun 

igenom på nytt samtidigt som transkriberingen lästes. Ljudfilerna lades över på datorn och 

raderas sedan från andra enheter som hade använts. Filerna fick krypterade namn. Vid 

transkriberingen av intervjuerna så avidentifierades intervjuerna direkt, det finns alltså ingen 

integritetskänslig information nedskriven i någon fil skriven på datorn. Den intervjumetod som 

valts ut för uppsatsen kallas för semistrukturerad intervju vilket är en flexibel intervjumetod 

som möjliggör aktörerna i intervjun att båda diskutera de frågor som framgår i intervjuguiden 

men också det som inte innefattas (Bryman, 2011). Om det hade varit två skribenter på 

uppsatsen hade det kunnat innebära en risk för att olika saker efterfrågas till de olika 

informanterna därför kan det ses som en styrka att uppsatsen skrivits av en skribent. 

3.4  Forskningsdesign och databearbetning 

Forskningsdesign  

Vid val av forskningsmetod har jag inspirerats av konventionell innehållsanalys som är en 

metod som passar bra om forskningen är begränsad kring ämnet som ska studeras (Hsieh & 

Shannon, 2005). Ansatsen i konventionell innehållsanalys är induktiv och det innebär att det 

empiriska materialet styr analysen av slutresultatet (ibid.). Metoden går till som så att forskaren 

först läser materialet förutsättningslöst några gånger för att få en känsla av helheten för att 

därefter ta fram meningsbärande enheter som kan vara nyckelord, enstaka ord eller som har viss 

betydelse i data (ibid.). Därefter kodas de meningsbärande enheterna och koderna kategoriseras 

sedan utifrån hur koderna hänger ihop och en kod som tillhör en kategori ska inte kunna passa 

in under en annan kategori, med undantag till koder som placeras i underkategorier. Därefter 

görs ett tema som står för det latenta i materialet som setts i kategorierna och koderna 

(Granheim & Lundman, 2004). Materialet analyserades sedan med tidigare forskning och teori 
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i ett analysavsnitt. Det kan finnas en risk för att metoden kan medföra att djupet eller kontexten 

i data inte nås och därför inte kommer fånga upp verkligheten men däremot kan metoden vara 

fördelaktig då området som undersöks är begränsad gällande tidigare forskning (Hsieh & 

Shannon, 2005). 

Databearbetning 

Konventionell innehållsanalys är den metod jag valt att utgå ifrån eftersom aspekten av 

ungdomsvården som varit av intresse att undersöka i denna uppsats inte är så utforskad och då 

är konventionell innehållsanalys en metod att föredra. Det empiriska materialet är det som styr 

analysen av slutprodukten vilket gör ansatsen induktiv (Hsieh &Shannon, 2005). För att få en 

helhetskänsla av materialet som samlats in så lästes transkriberingarna igenom en gång (ibid.). 

Därefter markerades meningar, ord och nyckelord som fångade en viss innebörd i data som 

kallas meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna fick sedan koder och koderna 

kategoriserades därefter utifrån hur koderna hörde ihop. Meningsbärande enheter, koder och 

kategorier är det som utgör den manifesta nivån som innebär att jag utgått från data när koder 

och kategorier arbetats fram. Det latenta i materialet som är den underliggande delen i 

materialet, det som inte sägs rakt ut är det som slutligen har arbetats fram som benämns som 

tema (Granheim & Lundman, 2004). Analysen resulterade i temat ”För att få hjälp måste du 

vilja ha hjälp” och under detta tema återfinns fem kategorier och tio underkategorier med 262 

tillhörande koder (Bilaga 4). Materialet har analyserats med teori och tidigare forskning som 

framhålls i analysavsnittet som följer efter resultatavsnittet. Risken finns att det kan vara svårt 

att finna djupet i data när konventionell innehållsanalys används men då forskningsområdet är 

begränsat kan metoden vara fördelaktig (Hsieh & Shannon, 2005).   

3.5 Litteratursökning 
För att få en överblick över kunskapsläget har tidigare forskning kring ämnet sökts genom 

Umeå universitets databaser SocIndex (Ebsco) och Swepub. Artikelsökningarna skedde den 17 

och 18 februari som resulterade i 15 vetenskapliga skrifter som använts i uppsatsen. Bland annat 

har sökorden ”Youth”, ”Turning-point” och ”Treatment center” använts (Bilaga 4). Endast 

refereegranskade texter söktes vid sökningarna. De artiklar som valts bort under 

litteratursökningen har valts bort på grund av att de inte funnits tillgängliga på nätet i fulltext 

utan det har då erfordrats betalning, vilket inte fanns för inom ramen för denna uppsats. Övrig 

litteratur har jag funnit genom läsning av ovanstående artiklar, tips från olika professioner samt 

sökmotorn Google.  

3.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna 

För att forskning inte ska orsaka skada behöver det finnas krav på hur forskningen genomförs 

samt att forskningen kommer fram till nya- och fördjupade kunskaper (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det finns fyra forskningsetiska principer som har framarbetats för att undvika skada vid 

forskning som är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande 

kravet (ibid.). De personer som ska delta i en undersökning ska bli informerade om 

frivilligheten till deltagande, information om villkoren för att delta i undersökningen samt att 

de kan avbryta sin medverkan i undersökningen och dessa saker är det som innefattas i 

informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att den person som samlar in materialet i 

en undersökning hanterar materialet så att inga känsliga uppgifter nås av obehöriga och att det 
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vid framställningen av materialet inte framgår integritetskränkande uppgifter som röjer 

informantens identitet. Samtyckeskravet betyder att forskaren måste inhämta samtycke från 

vårdnadshavare samt informanten om informanten är under 15 år och samt samtycke överlag 

för deltagande i en undersökning. Det sista kravet, nyttjandekravet betyder att det material som 

inhämtas enbart får användas till forskning (ibid.) 

De forskningsetiska principerna har beaktats vid framställningen av följebrevet och 

informanterna fick också information om principerna innan intervjun påbörjades. Samtycke har 

med andra ord inhämtats vid två tillfällen. Frivilligheten att delta, hur materialet skulle 

användas samt hur anonymiteten skulle hanteras informerades informanterna om vid 

intervjutillfället samt i följebrevet (Bilaga 1). De som deltagit i studien benämns som 

informanter då de delat med sig av personlig information som kan kopplas ihop med deras 

tidigare livserfarenheter (Kalman & Johansson, 2012).  

Risker och nytta 

Oavsett vilken forskningsdesign eller tillvägagångssätt som används i forskning finns det alltid 

risker och nytta med den forskning som görs. I detta avsnitt kommer en redogörelse av risker 

och nytta med denna uppsats att diskuteras.  

I uppsatsen har strategiskt urval valts som urvalsmetod och det kan medföra en risk för att 

spridningen i materialet kan bli begränsad (Trost, 2010). Utifrån den tid och de resurser som 

getts utrymme för så har så många informanter som möjligt tagits med. Ämnet som har 

undersökts i uppsatsen kan upplevas som känsligt och jag har då valt att lämna mina 

kontaktuppgifter efter intervjun är klar för att ge möjlighet för informanterna att söka kontakt 

om de behövt prata. I och med att intervjuerna hölls per telefon och Skype kan det ha medfört 

att viktiga kontextuella aspekter inte uppmärksammats såsom känslouttryck och kroppsspråk. 

Intervjuerna hölls per telefon och Skype då det hade blivit ytterst svårrekryterat att avgränsa till 

personer som endast bor på samma ort som jag. Det fanns inte ekonomiska förutsättningar för 

att jag skulle kunnat åka Sverige runt för att hålla fysiska intervjuer och för att bemöta alla på 

likvärdigt sätt så valde jag att hålla samtliga intervjuer per telefon alternativt Skype oavsett var 

informanterna bodde.  

Tidigare forskning kring ämnet berörde främst professionernas betydelse och kontextuella 

faktorers betydelse för vändpunkter men ytterst lite forskning visade på individens egna 

upplevelse kring vändpunkterna. Denna uppsats gav fördjupad förståelse för före detta 

placerade ungdomars vändpunktsprocesser och de bakomliggande orsakerna till att 

vändpunktsprocessen skedde men uppsatsen genererade inte i några generaliserbara slutsatser. 

Den kunskap uppsatsen gett anses vara av vikt för att vi inom socialt arbete kan få en indikation 

på hur vi kan förhålla oss till placerade ungdomar och möjliggöra utveckling av våra 

verksamheter som gynnar förändringsarbete hos ungdomarna.  

Tillförlitlighet 

I kvalitativa studier så undersöks inte saker som är ämnade att mäta något utan istället försöker 

forskaren få en fördjupad förståelse av något som inte är mätbart på samma sätt som materiella 

ting. Läsaren ska vid läsning av denna uppsats kunna avgöra uppsatsens kvalitet vilket benämns 

som tillförlitlighet i kvalitativa studier (Trost, 2010). I det begreppet ingår överförbarhet, 
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trovärdighet, konfirmering och pålitlighet. När det i detta sammanhang talas om god 

trovärdighet så avser det att informanterna ges möjlighet att läsa transkriberingarna för att 

tillförsäkra att informanternas utsagor har blivit korrekt förstådda (Bryman, 2011). 

Informanterna i denna uppsats blev tillfrågade efter intervjutillfället om de ville få 

transkriberingen på sin intervju, de som önskade få det fick den mejlad. Transkriberingarna var 

avidentifierade innan de mejlades ut för att motverka risker kring anonymiteten då det alltid 

finns risker när material hanteras över internet. Överförbarhet stärks genom att fylliga 

kontextuella faktorer och beskrivningar om omgivningen ges i resultat och desto fylligare de är 

desto lättare blir det för dig som läsare att avgöra om resultatet går att överföra till liknande 

miljöer (Bryman, 2011). Varje informant presenteras i resultatavsnittet där det framgår 

bakgrundsfaktorer som informanterna beskrivit. Uppgifter om kön, namn på städer, 

behandlingshem och andra känsliga uppgifter avidentifierats med hänsyn till 

anonymitetskravet. Av samma anledning har inte heller hela kodningsmallen redovisats då en 

del koder kan hänföra till bakgrundsvariabler som äventyrar anonymiteten men detta gör också 

att läsaren inte får full insikt i hur materialet har tolkats (Trots, 2010). Pålitlighet är 

beskrivningar över forskningsprocessen, alltså vilka steg som tagits under studien (Bryman, 

2011.). Konfirmering handlar om hur den som genomför studien håller sig objektiv i studien 

samtidigt som forskaren ska nå det latenta i materialet utan att gå in med egna åsikter (Bryman, 

2011; Trost, 2010). Tolkningar som gjorts i analysförfarandet har förankrats i citat och på så 

sätt har läsaren getts möjlighet att bedöma hur förhållningen till ovandiskuterade 

kvalitetsbegrepp beaktats. De resultat som redovisats i uppsatsen är inte generaliserbara men är 

överförbara till samma kontext och personer under samma tid (Bryman, 2011). Det bör åter 

framhållas att jag ensam gjort analysen av resultatet vilket innebär att det är min subjektiva 

tolkning som styrt analysen och det finns därmed risk för att min förförståelse kan haft en 

inverkan på slutprodukten. 
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4. Teoretiska ramverk 
I teoriavsnittet kommer redogörelse av två teoretiska utgångspunkter att presenteras som 

kommer användas i analysen av det empiriska materialet. Teorierna som kommer behandlas är 

motivationsteori och Ebauges teori om vändpunktsprocesser. Dessa teorier har valts ut baserat 

utifrån relevans för uppsatsen syftet och frågeställningarna. Dels var Ebauges teori vanligt 

förekommande vid inläsning av kunskapsläget och kändes relevant då ungdomarna som 

uppsatsen ämnade undersöka hade gjort en vändning i livet. Motivationsteori var av relevans 

efter som det kan ses som en del i vändpunktsprocessen. För att en person ska nå en vändpunkt 

behöver det finnas något som gör att den vill göra en förändring. Med andra ord det behöver 

finnas något som motiverar personen att göra en förändring. Vändpunktsprocess som teori är 

av relevans då personerna som uppsatsen vänder sig till har gjort en livsförändring då de gått 

från att vara placerade till följd av eget beteende eller av miljöskäl som skulle kunna leda till 

ett problematiskt liv men idag lever självständiga, fungerande liv med egenförsörjning. De har 

med andra ord gjort en vändpunktsprocess utifrån Ebaughs teori och det är därför av relevans 

att använda sig av denna teori.  

4.1 Motivationsteori 

Maslows behovshierarki 

Allt beteende förutom de enklaste reflexerna anses vara motiverade (Wagner, 2003). Maslow 

(1998) har arbetat fram en hierarkisk struktur över mänsklig motivation kallad behovshierarkin. 

De första nivåerna i hierarkin beskrivs som grundläggande behov som människor har i form av 

fysiologiska behov och trygghetsbehov. De fysiologiska behoven innebär att vi motiveras i vårt 

handlade utifrån trötthet, sex, hunger och törst. När dessa behov är uppfyllda så uppstår det nya 

behov. Med trygghetsbehov menas att vi motiveras av säkerhet, tröst och lugn. Näst i hierarkin 

kommer de psykologiska behoven som också består av två hierarkinivåer – Kärlek och Aktning. 

Behovet av kärlek har vi för att vi har ett behov av friheten att uttrycka oss, få känsla av värme 

och känsla av att växa tillsammans. Vi vill både ge och få kärlek. Av aktning får vi 

självförtroende, bemästrande och självrespekt, vilket handlar om att personen vill känna sig 

individuell och obunden. Med andra ord har individen behov av att känna sig unik och egen. 

Den sista behovsnivån som är högst upp i hierarkin är självförverkligande som motiverar oss 

till nyfikenhet, maximalupplevelser, kreativa liv och meningsfulla arbeten. För att de högre 

nivåerna ska kunna uppnås behöver de lägre nivåerna vara uppfyllda för att motivation på de 

högre nivåerna ska nås. De människorna som befinner sig högst upp i behovshierarkin anses 

alltså befinna sig på ett högre personligt plan och personen är då behövd av andra, värdefull, 

stark och självsäker (ibid.). 

Motivation är alltså något som utgår ifrån ett behov, vi handlar utifrån det behov som för enskild 

människa är det viktigaste. Med växande behov ökar motivationen. Ledordet i motivation är 

alltså behov enligt Maslow (ibid.).  

Pinks teori om typ x och typ i 

Mycket tyder dock på att motivation drivs av självstyrning menar Wagner (2003). Människor 

har källor till sin motivation som fungerar som drivkrafter i livet. Pink (2010) menar att det 

finns två typer av beteenden, typ x och typ i. Vid typ x drivs personen mer av yttre önskningar 

än av inre, med andra ord är den inre tillfredställelsen i en aktivitet sekundär då det är det yttre 
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belöningarna som aktiviteten leder till som är det primära. Exempel på typ x beteende kan vara 

att du strävar efter högre betyg i skolan vilket är en yttre belöning. Typ i däremot fungerar lite 

tvärtom. Det som driver en människa är den inre tillfredställelsen i from av incitament frihet, 

utmaningar och själva meningen bakom uppgiften. I liknande exempel som ovan så kan sägas 

att typ i beteende i skolan kännetecknas av att motivation och tillfredställelse uppnås när 

personen känner att hen lärt sig något nytt snarare än vilket betyg personen fick på provet. Typ 

x är alltså yttre motivation och typ i den inre motivationen. Personer som har ett typ x beteende 

och jagar belöningar åstadkommer oftast mindre än typ i personer. På kort sikt kan dock typ x 

beteende ge snabba resultat men problemet är att det i längden blir svårt att vidmakthålla 

resultatet. De personerna med mest framgång har en inre önskan om att åstadkomma något 

bestående, lära sig mer och ha kontroll över sitt eget liv. Typ x beteende härleds till ”om – så” 

motivation och den är inte hållbar eller ekonomisk i något hänseende medan typ i beteende 

förlitar sig på det inre som energikälla som kan återskapas och återanvändas. Pink (2010) menar 

att samhället idag är uppbyggt på gamla skolor om straff och belöningssystem vilket i forskning 

visat sig vara ytterst ineffektivt. Motivationen och drivkraften i typ i beteende härleds till att 

personen vill uppnå självstyrning som väver samman strävan efter mästerskap med en högre 

mening, alltså en inre strävan att bli bättre för sin egen utveckling. Belöningssystemet 

återspeglas både i skolan och i föräldraskapet att barn och unga får en belöning efter att ha utfört 

en specifik uppgift men när uppgiften är över och belöningen utbetalats så försvinner intresset. 

Barnen lär sig att bli fogliga snarare än att utmana dem så att de bli engagerade. När bra betyg 

och bra beteende belönas förstärks också barns känsla av misslyckande när de får sämre betyg 

och deras engagemang för att lära sig blir lägre. Betoningen bör istället ligga vid ansträngningen 

bakom och att låta barnen tänka själva.  

Relevansen av denna teori i relation till syftet härrör till vändpunkternas bakomliggande orsaker 

som redovisats i tidigare forskning. Där handlade det om att föräldraskapet och kärleken till 

barnet gjorde att de gjorde andra livsval. Alltså ett typ i beteende. Eftersom en förkunskap sedan 

tidigare fanns kring att många behandlingsmetoder innebär olika former av yttre belöningar 

genom att du ska uppnå olika mål som till viss mån kan jämföras med skolvärldens betygsystem 

så ansågs det vara av relevans att synliggöra olika former av motivationsteorier och detta i 

relation till det empiriska materialet.  

4.2 Vändpunktsprocess 

Ebaugh vändpunktsprocess  

Helen Rose Fuchs Ebaugh anses av vissa som grundare av vändpunktsprocess som teori. Den 

brukar också kallas exit-teorin. I teorin är det centralt att ta fasta på förändringens egenskaper 

oavsett mellan vilka roller en person rör sig mellan. Ebaugh sadlade om från att vara nunna till 

att utbilda sig till sociolog och genomförde en stor studie av olika personer bestående av bland 

annat missbrukare och nunnor som gjort rollöverträdelser. Utifrån denna utvecklade hon sedan 

en allmän teori om rollutträden och rollförändringar som sociala processer. Inledningsvis 

kommer hennes teori att beskrivas följt av författare som vidareutvecklat teorin på olika sätt. 

Uppbrott och förändring är en process där rollutträdning och rollförändring sker i en social 

process genom fyra faser; De första tvivlen, Sökande efter alternativ, Vändpunkter och Bygga 

nytt (Ebaugh, 1988).  
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I första fasen- De första tvivlen, är då personen känner otillfredsställelse och vantrivsel i sin 

situation som många gånger uppstår som en omedveten känsla. Känslan utlöses vanligen till 

följd av förändrad arbetssituation, besvikelse, förändrade relationer eller andra utlösande 

händelser. Detta tvivel grundar sig i att den roll och den aktuella livssituation som personen 

befinner sig i inte motsvarar den bild av tillvaron som personen förväntar sig och livssituationen 

uppfyller inte heller de grundläggande behoven hen har. Om personen får emotionell avlastning 

genom rådgivning från andra om hur hen kan förändra sin situation så minskar känslan av att 

känna sig fängslad och ger möjlighet att se andra alternativ (ibid.).  

Andra fasen - Sökande efter alternativ, är då omgivningens reaktioner av stor vikt då personen 

väger för- och nackdelar mot varandra för att se olika möjliga alternativ. Alternativen personen 

velar mellan klarnar över tid och personen formar mer medvetna planer för förändringen. 

Personen försöker här att identifiera en annan grupp som personen vill tillhöra och personen 

förbereder sig genom att testa att i fantasi eller handling ingår en annan roll (ibid.).  

När personen bestämt sig för att byta roll och förändra sin livssituation så har personen nått fas 

tre – Vändpunkter. När beslutet tagits av personen så markeras detta med någon form av åtgärd 

exempelvis att personen lägger in sig på avgiftning men vändpunkten kan också innebära att 

personen stannar upp vid en hållpunkt och väljer en ny riktning i livet. Enligt Ebaugh finns det 

fem huvudvarianter av vändpunkter. Den första huvudvarianten är Utmärkande händelser, 

uppvaknande, som antingen kan vara specifika händelser såsom otrohet av en partner eller 

obetydliga händelser som innehar en stor symbolisk innebörd för personen. Den andra 

huvudvarianten har Ebaugh döpt till ”Strået som bryter kamelens rygg” som kort och gott 

innebär att det var droppen, personen står inte ut längre, inget nytt har hänt utan många negativa 

saker har hänt under en tid och den sista händelsen fick personen att sätta ner foten. 

Huvudvariant nummer tre är tidsrelaterade faktorer är att personen har en känsla av att hen alltid 

kommer vara kvar i in problematik om personen inte bryter upp, ungefär som känslan av ”nu 

eller aldrig”. Ursäkter är den fjärde huvudvarianten som innebär att brytningen bli legitim både 

för sig själv och andra exempelvis hot om LVM. Personen tar med andra ord ta ansvar för sin 

livsförändring och kan hänvisa det till någon annan. Den sista och femte huvudvarianten 

benämns ”Antingen/eller-situationer” och handlar om att personen kommer att förlora något 

och då främst livet eller sin hälsa (ibid.).  

Slutligen kommer fjärde fasen – Bygga nytt, där personen skapar sin nya identitet och väljer att 

förändra sitt liv. Personen börjar skicka ut signaler till omgivningen att en förändring skett 

exempelvis genom att klä sig och prata på ett annat sätt. Det är av stor betydelse att personen 

får stöd och känner sig accepterad för sin förändring från personer som står hen nära. Personen 

får lära sig hantera intima relationer då ens tidigare liv kan göra personen osäker för hur de nya 

personer som kommer in i ens liv ska hantera den kunskapen om hen. Personen byter också 

umgängeskrets gällande vänner och det är mer eller mindre ofrånkomligt. Personen får lära sig 

hantera sin gamla miljö samt rester av sin gamla roll som kan vara förknippad med starka 

känslor från sin gamla identitet (ibid.). Denna vändpunktsprocess som beskrivits kan ta olika 

lång tid för olika personer både gällande total tid och tid inom respektive fas (ibid.). 
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Nya tolkningar och vidareutveckling av Ebaughs teori 

Berglund (2007) har i sin rapport utgått från Ebaughs teori om förändringsprocess. Han urskilde 

tre typer av vändpunktsbeskrivningar till skillnad från Ebaughs fem. Den första 

vändpunktsbekrivningen skedde till följd av speciella situationer eller händelser som föranledde 

plötslig förändring. Den andra var relationernas inverkan över processen som inkluderade både 

kortvariga och långvariga relationer. Den tredje var ökad medvetenhet och mognad hos 

ungdomarna. 

Ebaughs teori har använts för att förstå prostituerade kvinnors väg ut ur prostitution men teorin 

visade sig vara svag då teorin inte berör uppbrott från stigmatiserade roller och livssituationer 

(Hedin & Månsson, 1998). Marginalfasen mellan uppbrottet till ett ”vanligt liv” som är ganska 

lång med många delperioder skildras inte Ebaughs teori. Författarna har då istället fokuserat på 

forskning om narkotikamissbrukares väg ut ur missbruket vilket resulterade i att emotionerna 

skuld och skam var nödvändiga att förstå i uppbrott från missbruk. Likt Berglund (2007) kom 

Hedin och Månsson (1998) fram till tre typer av vändpunktskaraktärer vilka var; ögonöppnande 

händelser, traumatiska händelser och positiva händelser. De ögonöppnande processerna 

drabbade vanligen de som varit i prostitutionen under en kort tid. De traumatiska händelserna 

var våldsamma eller svåra händelser som kvinnorna angav vara ”droppen”. Positiva händelser 

innebar att kvinnorna fick en ny roll och fick vara i ett nytt sammanhang som gav tillvaron ny 

mening.  
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5. Resultat 
Uppsatsens syfte är att undersöka bakomliggande orsaker till ungdomars vändpunkter som bott 

på HVB eller institutioner. Under analysen har empirin kontinuerligt ställts i relation till syftet 

och de kategorier, underkategori och slutliga tema är vad som tillsammans besvarar studiens 

syfte till viss del och det är det som kommer presenteras i denna del av uppsatsen. Dock 

fördjupas detta under analysen då resultatet analyseras med hjälp av teori och tidigare forskning.  

Inledningsvis görs en presentation av de informanter som deltagit följt av en beskrivning om 

deras resa till vändpunkten och vad som medverkat till den. Resultatets flöde utgår rubrikvis 

från de kategorier och underkategorier som arbetats fram och avsnittet avslutas med en 

redogörelse av temat som arbetats fram utifrån kategorierna. Personerna har fått fingerade namn 

som är könsneutrala, namn på städer, mindre orter och länder har uteslutits för att skydda 

personernas identiteter likaså kön och namn på personer som informanterna benämner. Löpande 

genom texten hålls texten empirinära. När ord som ”normal” och liknande används i löpande 

text är det för att de begreppen använts av informanterna själva och är inget jag lägger någon 

egen värdering i. I texten förekommer citat för att tydliggöra den tolkning som gjorts. När fyra 

punkter inom parantes (….) används så innebär det att text mellan raderna har uteslutits och vid 

tre punkter utan parantes används så innebär det att informant varit tyst under en tid för att 

tänka. För att visa hur jag gått tillväga har en kodningsmall bifogats dock har koderna inte 

bifogats med hänsyn till anonymitetskravet.  

Bilaga 4. 

5.1 Informanterna 
Personerna som resultatet baseras på är Jamie, Kim, Sam, Dominique och Elliot. Det är 

blandade kön på dem, de kommer från olika delar av Sverige och är i olika åldrar. Kön och ort 

har anonymiserats, däremot framhålls åldern. Detta med syfte att synliggöra ungefär när 

placeringarna och kontakt med offentliga rummet har ägt rum. Nedan följer en presentation av 

varje person. Som nämnt i metodavsnittet gör denna uppsats inte anspråk på att göra någon 

jämförelse mellan kön och det finns därför heller ingen anledning att redogöra informanternas 

kön i resultatsdelen. 

Elliot 

Elliot är 24 år gammal, jobbar 50 % på ett äldreboende samtidigt som hen läser till 

undersköterska och lever i ett samboförhållande med sin partner. Under sin barndom har hen 

levt med missbruk i hemmet vilket resulterade i att Elliot mådde dåligt och när hen var runt 10 

år började Elliot skada sig själv, började snatta, skolka och vara ute sent om kvällarna. Elliot 
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fick då komma till ett familjehem under en kort period som inte fungerade och fick då komma 

hem igen. Dock fungerade inte det, så efter tre år när Elliot var 14 år blev hen placerad på ett 

behandlingshem med stöd i LVU som var satt för att föräldrarna inte samtyckte till placeringen. 

På behandlingshemmet utgick personalen på behandlingshemmet från belöningssystem som 

behandlingsmetod. Där bodde Elliot i drygt två år. Därefter flyttade hen till en fosterfamilj där 

fosterföräldern var en kontaktperson Elliot hade haft under behandlingshemstiden. Hos 

fosterfamiljen bodde hen i fyra år enligt LVU fram till Elliots 18 års dag och därefter enligt 

SoL. Hen läste under gymnasietiden barn-och fritidsprogrammet och vid 20 års ålder flyttade 

Elliot till egen lägenhet.   

Dominique 

Dominique är 30 år gammal och läser till socionom och lever med partner och tre barn. 

Föräldrarna skiljde sig när Dominique var 13 år och denna skilsmässa var omtumlande. 

Dominique började må dåligt och kände sig rotlös så hen började missköta skolan, började 

skada sig själv och fick en ätstörning. Självskadebeteendet eskalerade och Dominique gjorde 

upprepade självmordsförsök. Vid ett självmordsförsök när hen var 17 år så blev socialtjänsten 

inkopplad eftersom det var så pass allvarligt. Eftersom barn-psykiatrin stängde under sommaren 

var socialtjänsten tvungen att hitta ett annat alternativ till Dominique och hen fick då komma 

till ett behandlingshem. På behandlingshemmet användes transaktionsanalys som 

behandlingsmetod men Dominique upplevde sin behandlingstid på ett år mer som en parantes 

i sin resa mer än något som hjälpt. Dominique flyttade sedan tillbaka till sin hemort till en 

lägenhet där hen började läsa omvårdnadsprogrammet. Under andra skoldagen får Dominique 

veta att hen ska bli förälder och började må bra. När Dominique blev 20 år så behövde hen hjälp 

för sitt mående av psykiatrin där hen blev remitterade till att gå dialektisk beteendeterapi (DBT). 

För att Dominique skulle få gå behandlingen var hen tvungen att ha borderline - diagnos, så det 

fick hen utan att egentligen ha den. Under behandlingen träffade hen en psykolog som av 

Dominique beskrivs som någon som betytt jättemycket. Dominique fick senare diagnosen 

bipolär och äter idag medicin för den. Kontakten med psykologen och DBT-teamet varade 

sedan fram till 2015. Efter det har Dominique endast haft kontakt med vården genom 

läkarkontakt.  

Sam 

Sam är 50 år gammal och jobbar på ett HVB-hem, har två barn, ensamstående och trivs med 

livet. Sams föräldrar skiljde sig när Sam var tre år. Föräldern som vidtog vårdnaden uteslöt den 

andra föräldern och en styvförälder flyttade in i hemmet. Styvföräldern misshandlade Sam och 

hens syskon fram till Sam var elva år. Att styvföräldern flyttade sågs först som en lättnad men 

det visade sig att det bara skulle bli värre då föräldern misshandlade barnen värre än vad 

styvföräldern hade gjort. Orosanmälningar kom in men föräldern talade bort detta och inget 

hände. När Sam var 13 år fick hen nog vilket resulterade i att Sam rymde och umgicks med ett 

umgänge där det förekom droger, dock var de måna om att Sam inte skulle testa droger. När 

polisen fann Sam och hen till slut berättade vad som hände hemma kopplades socialtjänsten in 

men de lyssnade inte på vad barnen hade berättat och Sam gjorde då större revolt. Till slut gick 

också skolan in och anmälde. Så det resulterade i att Sam hamnade på behandlingshem när hen 

var 13 år enligt LVU för eget beteende där hen fick vara i två veckor. Sam fick inte vara kvar 

då hen ansågs störa andra i deras behandling så Sam hamnade på låst avdelning på BUP enligt 
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LVU för att skydda Sam mot föräldern. Där var Sam under åtta månader och där fick hen 

bevittna hemska scener. Sam fick pratar med en psykolog under BUP-tiden men psykologen 

bjöd in föräldern till ett samtal trots att Sam sagt att hen vägrar det och efter det gick Sam inte 

på fler samtal. Sam fick lära sig avslappningsövningar under behandlingstiden. Under BUP-

tiden fick Sam en handläggare som lyssnade på hen och Sam fick sedan komma till ett 

fosterhem där hen bodde fram tills hen flyttade hemifrån. Sam flyttade sedan tillbaka hem igen 

under en kort period för att sedan flytta hemifrån permanent.   

Kim 

Kim är 36 år gammal, lever med sin sambo, har sitt barn och bonusbarn på deltid och läser till 

socionom. Kim har så länge hen kan minnas känt sig annorlunda även att hen alltid haft mycket 

kompisar och kärleksfull relation till sin förälder. Kim hade tidigt tankar om meningen med 

livet och mådde inte så bra. Kim är adopterad och funderade som barn mycket kring varför 

biologiska föräldrar inte ville ha hen. Men när Kim var 12–13 år gammal så började det bli 

bråkigt hemma, Kim började dricka och hamnade ofta i bråk i skolan. Kim har alltid varit 

utåtagerande men fick mer konsekvenser för sitt utåtagerande ju äldre hen blev. Kim blir i 

samband med ett bråk eller på grund av berusning tagen av polis och fick då gå till BUP. Men 

BUP förstod inte Kim, det ställdes dumma frågor och hen kände sig nertryckt av kuratorn på 

BUP så hen avslutade den kontakten. Kim började konsumera mer och mer alkohol under 

tonårstiden, hamna i mycket bråk och förtroendet för auktoriteter förlorades då de ljög för hen 

och skuldbelade Kim för sådant hen inte hade gjort. Kim kände sig hel när hen drack och 

konsumtionen ökade. Kim började också märka att hens ena förälder hade alkoholproblem och 

det var lättillgängligt att få tag på alkoholen. Sedan flyttade Kim till en annan ort för att börja 

om men hen drogs till liknande umgänge som hen hade haft i sin hemort. Kim hamnade på sitt 

första behandlingshem när hen var 20 år enligt SoL där hen var under en kort tid. Där fick hen 

höra att om hen höll sig nykter i sex månader så var hen inte alkoholist. Kim hade nu också 

börjat med andra droger då hen hade fått börja gå på antabus och inte länger kunde dricka. Kim 

hade många polisanmälningar på sig men inte fått några större konsekvenser för det. Sedan 

flyttade hen tillbaka till hemort och hade bestämt sig för att när hen träffar rätt partner – då ska 

hen sluta, det skulle vara räddningen. Kim börjar arbeta och fortsätter sitt missbruk. Kim träffar 

partner, avslutar drogmissbruket men fortsätter med alkoholen. Till slut kontrar partner Kim 

med att hen har problem med alkoholen och Kim lovar sluta. Kim gör illa ryggen vid ett senare 

tillfälle och får narkotikaklassade mediciner för sin värk och fastnar direkt. Eftersom Kim 

enbart varit i kontakt med offentliga rummet till följd av sitt alkoholmissbruk fanns ingen OBS-

ruta och Kim faller hårdare in i missbruket. Kim slutar dricka men tar istället narkotika. Senare 

kommer det fram att Kim ska bli förälder. Kim bestämmer sig att hen ska sluta när barnet föds, 

men lyckades inte. Kim söker då hjälp när hen var 29 år. Kim åkte ut och in på olika 

behandlingshem, öppenvård och avgiftningar, där den främsta behandlingen utgår ifrån 12-

stegs-modellen. Partner och Kim separerade, Kim förlorade vårdnaden av sitt barn och var till 

slut hemlös. Men vid sista placeringen så gick det bra och Kim har nu varit helt drogfri i två år.  

Jamie  

Jamie är 32 år gammal och lever med sin sambo, jobbar extra och läser till socionom. Jamie 

växte upp i en familj där det först främst är positiva barndomsminnen men när Jamie blev 8 år 

så började hen förstå att hens förälder misshandlade den andra föräldern. När Jamie var 10 år 
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blev föräldern så pass misshandlad av den andra föräldern att hen hamnade på sjukhus. Jamie, 

hens syskon och föräldern fick skyddade identiteter och flyttade från hemort när Jamie var 12 

år. Föräldern blev fälld för det hen hade gjort och Jamies andra förälder träffade en ny partner. 

Jamie och syskonen fick gå på en BUP-utredning men detta minns Jamie inte så mycket av. Det 

blev tidigt jobbigt för Jamies syskon som hamnade på olika hem och fick ADHD-diagnos och 

Jamie började också må dåligt. Jamie började skära sig och var väldigt ledsen. 

Självskadebeteendet uppmärksammades av föräldrarna så Jamie började gå på BUP men det 

funkade inte. När Jamie var 14–15 år kom hen i kontakt med hasch för första gången. När Jamie 

var 16 år hade hen skurit sig så illa att hen fick åka in till BUP. Där konstaterades det att hen 

hade ADHD och i det sammanhanget fick Jamie flytta till HVB-hem. Jamie bodde på tre 

behandlingshem inom loppet av fyra år där samtliga placeringarna var enligt SoL och varade i 

närmre två år per placering förutom den sista som varade i två månader. Behandlingarna utgick 

främst från ett psykodynamiskt perspektiv. Jamie började använda mer och mer droger under 

dessa åren som förekom på samtliga behandlingshemmen. Vid sista placeringen när Jamie var 

runt 20 år gammal tog hen kontakt med sin förälder som Jamie hade skyddad identitet mot och 

flyttade hem till hen. Jamie levde tillsammans med en partner då men bodde också hos 

föräldern. Partnern och Jamie gjorde kriminella saker tillsammans. Men Jamie finner sin 

situation ohållbar så hen söker hjälp hos socialtjänsten och fick komma till ett trygghetsboende. 

Men därefter så eskalerade det för Jamie. Jamie fick LPT under avgiftningen, var inlåst och 

Jamie blev runtskickad på sex olika behandlingshem runt om i Sverige med mellanlandningar 

på avgiftningen och var placerad flera gånger på några av behandlingshemmen. Detta pågick i 

över två år och Jamie var också tungt övermedicinerad. Under en placering får Jamie veta att 

hens syskon dött i överdos av droger och Jamies värld rasar och återfaller i missbruket. Ett år 

senare kommer Jamie i kontakt med en socialjour som ger Jamie sitt nummer. Lite senare 

känner Jamie att hen inte orkar mer. Jamie söker hjälp och får vara med i ett projekt med 

samordnade insatser. Jamie fick efter de månaderna av behandling på landstinget och ett 

behandlingshem flytta till en utslussningslägenhet, följt av en övergångslägenhet och slutligen 

en egen lägenhet med 1: a handskontrakt. Idag har Jamie varit drogfri i 9 år.  

5.2 Relationer  
Informanterna hade på olika sätt viktiga relationer till någon eller några som haft olika stor 

betydelse för informanterna. Men det var inte enbart relationerna i sig som betonats utan också 

vad som gjorde relationerna viktiga och detta sattes i kontrast till egenskaper de mött som 

missgynnade deras resor.  

Förtroende 

Informanterna hade under sina resor mött professioner inom välfärdssystemet som hade svikit 

deras förtroende och detta lyftes genomgående i relation till när någon profession kom in i deras 

liv som de fick förtroende för och som sedan fick en betydande roll för dem.  

 

(….) men hen som alltså hen försökte ju verkligen, och jag kände ju det att hen, hen gör allt för 

mig, även om det var lite för mycket, eh… så där så att. Eh men det var ju det jag behövde 

kanske för jag hade ju inte haft kontakt med soc på många år och hade ju inget förtroende för 

socialtjänsten från när jag var ung. (Kim) 
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Alla hade på något vis mött en kurator, handläggare, polis eller annan personal i samband med 

deras process igenom livet som på olika sätt hade svikit dem. Det kunde vara att personen känt 

sig nertryckt av en kurator under samtal, sett hur behandlingspersonal sexuellt övergripit sig på 

annan ungdom på vårdinstans, blivit hånad av behandlingspersonal för sitt mående eller känt 

sig i en ojämlik relation i förhållande till professionen.  

Lyhördhet  

Genomgående upplevelse från informanterna var att när någon väl lyssnade på dem så var det 

som en ”wow-upplevelse”. Men det var inte bara att lyssna som lyftes utan på vilket sätt de 

blev lyssnade på. Sam beskrev det ”Jamen det är den känslan man får liksom när någon sitter 

ner och lyssnar och liksom lyssnar på vad du säger. Frågar när det är något oklart… alltså att 

de uppfattat en rätt… och ja…”. Jamie beskrev det ”Alltså dem som verkligen lyssnar, lyssna 

liksom, lyssna! Och ah liksom ”vad vill du?” ”. Det handlade mycket om på vilket sätt 

professionen visade att hen lyssnade. Därav kategorin ”Lyhördhet”. För det handlade mycket 

om att professionen tog sig tiden att lyssna och också tog med sig det i genomförandet av 

insatserna. Det beskrevs som ett möte där informanterna inte kände sig dömda, genuina frågor 

ställdes kring vad de ville och hur de mådde samt hur professionen faktiskt beaktade det som 

informanterna berättade.  

Stabilitet 

Att ha en stabilitet i relationen var också något genomgående. Med det avsågs att informanterna 

hade någon eller några som de kände aldrig lämnade dem som de hade förtroende för. Det stod 

kvar och för några av dem är de personerna en del av deras liv än idag.  

 

(….) jag fick en väldigt, väldigt bra kontaktperson som, som jag än idag tycker om väldigt, 

väldigt mycket och som skämta och liksom… ne men ändå tog hand om mig på ett bra sätt och 

inte så här strikt och bara ser en som en(….) Nemen… som en… som en unge som sitter på 

behandlingshem utan kunde se till vad jag… du är faktiskt också en människa liksom(….) Min 

ena kontaktperson hen slutade jobba på, där för att hen ville, hen ville göra något annat liksom 

och då blev hen familjehem. Så har jag ju haft hen som kontaktperson i två år också så det var 

hen jag flytta till(….) Det kändes jättebra för vi har alltid haft en så bra kontakt jag och hen och 

hen känner ju mig utan och innan. Hen vet hur jag funkar, hen vet allt om min (förälder), hen 

har ju varit med mig hem också flera gånger liksom… ehm alltså träffat mina föräldrar och 

sådär då så att vi hade en fruktansvärt stark relation liksom. (Elliot)  

 

Kim, Sam och Dominique har precis som Elliot haft en person/familj som de särskilt trycker på 

varit viktiga för dem och dessa har varit bestående relationer över lång tid. Kims terapeut har 

varit en del av hens resa från det att kontakt söktes och har än idag. Sam ser sina fosterföräldrar 

idag som sina föräldrar och har sedan placeringen haft en bra relation till dem. Dominique fick 

en psykolog som hen känner alltid stått bakom Dominique i allt hen gjort och den relationen 

varade i 8 år och var en trygghet för Dominique. Jamies förälder fanns alltid där och de har idag 

en stark relation så även att föräldern inte haft samma roll som de andra relationerna haft för 

ovanstående informanter så har relationen till föräldern lyfts genomgående i materialet som 
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någon som funnits där igenom resan. Även Kim har särskilt lyft att hens förälder alltid fanns 

där.  

Omtanke 

Att känna omtanke från professionerna genom att professioner gjort det lilla extra, att 

informanterna fått känna kärlek och att någon trott på dem är något som är återkommande i alla 

informanternas berättelser. En kravlös omtanke som upplevdes äkta och genuin från 

personerna. Det handlade inte om att informanterna blev östa med beröm och uppmuntran 

enbart utan att den andra parten var äkta genom att hen också visade känslor, gav ramar och var 

rak. En ömsesidig relation kan sägas. Det exemplifierades med exempelvis att personen var 

som en storasyster, var morsig/farsig, mer än bara någon att prata med och någon som inte 

daltar med mig men som kan relatera till mina problem.  

Betydelsefulla personer 

När informanterna skulle närma sig vändpunkterna de nådde så tryckte de allihop på någon 

särskild person eller några personer som de genomgående sedan återkommer till som oerhört 

viktiga för dem. I Kims fall var det terapeuten som ges uttryck ibland annat nedanstående citat. 

 

(Terapeut i Ö-V) hen på (Stad i Norra Sverige) öppenvård. Så jag började hos hen 

tjugohundra(….) så att 2011 till idag har ju vi, vi har ju konta, det har ju blivit, lite utsuddade 

gränser under alla de här åren på det här professionella och privata alltså som eh… men hen har 

ju alltid. Alltså hade hen inte funnits då hade jag ju inte pratat med dig idag, så. (Kim) 

 

Kim nämner också sitt barn samt förälder som betydelsefulla men terapeuten framhålls som 

mest central i resan. I Jamies fall så framhölls delar av betydelsefulla personers roll i processen. 

Syskon och förälder framhålls som betydelsefulla och framförallt i det senare skedet men under 

själva vändpunkten framhålls handläggare som mest centrala. Nedan beskriver hen dels vad 

handläggare gjorde men värdet av det lyftes mer konkret senare i intervjun.  

 

Alltså jag sa ju, som det är, ”det är så här och så här kommer det alltid att vara” hen bara ”ne så 

här kan det inte va” och så sa hen så här ”här har du mitt nummer och vill du nåt, är det nånting 

någon gång och du känner att du behöver hjälp då ska du ringa”(….) Så jag ringer hen så här 

och så säger jag bara ”jag orkar inte nåt mer”. Och nånting händer dära för att då, då så pratar 

hen med mig så, så hära. Nån process startar i samband med de här fältarbetarna(….)  Och jag 

börjar få lite så här kalla fötter du vet och så ringer jag hen och så säger jag ”jag fixar inte att ta 

mig härifrån” och då sa hen ”okej det är fine, vi kan komma och hämta dig MEN när vi ringer, 

så måste du komma ner annars då blir det inte så bra” sa hen till mig(….)  Så kör de mig dit 

och… det är så himla skumt för jag blir totalt annorlunda bemött du vet, jag vart så här 

jätteförvånad, börja typ tänka ”men shit är det här en dröm eller?”(…. )Det är, det är att det 

finns människor som (person från socialjouren) och så fältarbetarna där. Alltså dem som 

verkligen lyssnar, lyssna liksom, lyssna! Och ah liksom ”vad vill du?”. (Jamie) 

 

För Elliot lyftes både halvsyskon, sambo, handläggare, andra boende på behandlingshemmet 

och kontaktperson/fosterförälder som betydelsefulla där störst tonvikt var på 
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kontaktpersonen/fosterföräldern. För Sam var det främst fosterföräldrarna men också ”den 

underbara socialsekreteraren” som hen benämnde det samt skyddande vänner.  

 

Första handläggaren jag fick förtroende för, det var den andra (person) jag fick, nyutbildad, 

yngre och liksom tog mig på allvar, hen lyssnade på mig. Och liksom… då vart jag ju 13 och 

liksom tyckte det liksom men herregud unge du måste ju ha lite nyare kläder… och liksom var 

med mig och handlade kläder och var smakråd och var som en stora(syskon). (Sam) 

 

För Dominique var handläggaren, sambon och barnen centrala men störst roll för Dominique i 

hens resa var relationen till psykologen.  

 

Eh och det var ju… så fick jag träffa min psykolog (namn på psykolog) som är världens bästa 

människa som jag typ har hela mitt liv att tacka för att jag har ett bra liv idag.(…) Allt som jag 

gjort har jag liksom gjort med hen (psykolog) i ryggen hela tiden. (Dominique) 

 

5.3 Målsättningar 
Något som alla informanter hade gemensamt var att alla hade målsättningar under resan. De 

kom till en punkt där de satte upp olika målsättningar relaterat till deras livssituation som 

innebar att de ville ändra riktning. För Elliot kom målsättningen när hen bott på 

behandlingshemmet ett tag där personen i fråga fick uppleva ett liv hen ville leva. Personen 

kände att hen ville ha ett normalt liv och Elliot mådde bättre av det liv hen fick uppleva på 

behandlingshemmet med rutiner än hemma där det saknades rutiner. Där omkring satte Elliot 

upp målsättningen att hen ville ha ett självförsörjande, normalt liv och att hens barn inte skulle 

växa upp i en sådan miljö som Elliot själv fick växa upp i. För Sam kom målsättningen samtidigt 

som Elliot började rymma från föräldern och personen kände att hen inte ville leva så längre. 

När Dominique fick barn så bestämde hen sig för att leva för sitt barn.  

För Jamie kom målsättningar vid upprepade tillfällen, men bestämde sig slutligen att hen 

behövde hjälp eftersom hen ville ha ett annorlunda liv. Men det landade också i att Jamie ville 

ge tillbaka till sin familj. Kim ville också ut ur sitt missbruk och satte upp mål flera gånger med 

målsättningar om att sluta men den stora målsättningen kom när Kim blev förälder, hen ville 

inte vara den föräldern som missbrukade.  

De olika målsättningarna relaterade till livsförändringar, att de ville bryta mönstret och hitta 

andra vägar. Oavsett om målsättningen var att göra en förändring för sitt eget mående eller för 

andras skull så har målsättningarna satts i samband med att något har hänt. De har fått uppleva 

något de vill stanna kvar i, de har upplevt något de inte vill uppleva igen, de har förlorat någon 

eller gått in i ett föräldraskap som också är en ny upplevelse/situation att förhålla sig till. Detta 

leder vidare till kategorin återvändsgränd. 

5.4 Återvändsgränd 
I ovanstycket diskuterades målsättningarna som informanterna hade och att de många gånger 

uppkom i samband med en händelse och för några hade målsättningen också en direkt koppling 
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till när det började vända för dem. Återvändsgränd innefattar händelser och tillfällen där 

informanterna upplevde att deras liv tog en vändning som lett till att informanterna är där de är 

idag. Dock var inte alla vändpunkterna den slutliga vändpunkten.  

För Elliot kom vändpunkten i samband med att hen bestämde sig för att leva ett normalt liv. 

Hen fick då se att det liv Elliot levde hemma inte var normalt och det inte var så det skulle vara. 

Elliots förälder dog också under vändpunktsprocessen och Elliot själv menar att om föräldern 

levt annorlunda kunde föräldern fortfarande varit i livet. För Jamie kom vändpunkten när Jamie 

bodde hos sin förälder och kom till insikten med att hen inte kunde bo kvar hos föräldern och 

behövde få hjälp.  

Men den hjälp Jamie fick resulterade i flertalet omplaceringar och i samband med detta dog 

även Jamies syskon av en överdos, och då beslutade hen att avsluta kontakten med 

samhällsvårdens hjälpinsatser. Senare kom Jamie till en punkt där hen upplevde att drogerna 

inte hade någon verkan längre och i samband med detta insåg Jamie att hen inte ville utsätta sin 

familj för missbrukandet längre. Vidare kände Jamie sig skyldig sitt avlidna syskon att göra en 

förändring och sökte hjälp igen.  

För Kim kom vändpunkten första gången när hen blev förälder. Hen hade som målsättning att 

sluta tills barnet kom men lyckades inte och Kim hade aldrig känt sig så värdelös. Men för Kim 

kom den sista vändpunkten när hen var på botten, som Kim beskrev på följande sätt. 

Ah men då var det ju just det att jag kände som ”det här är ju också sista chansen” alltså att ”jag 

orkar inte en gång till. Alltså att antingen står jag ut hur jävligt det än känns…” till… ”eller så 

kommer jag dö”. Alltså för det var ju också som under de här sista åren så är det ju ganska 

mycket överdoser och man har ju ingen koll när det blir så snurrigt. Jag visste ju att jag hade, ja 

men att jag skulle, jag hade ju max några månader om jag levde som jag levde innan jag åkte 

på sista stället. Eh… och så det var ju början som alltså extrem alltså du kan inte, hur less du än 

är eller hur dåligt du än må så kan jag inte skita i det här för jag kommer inte klara det. (Kim) 

För Sam kom vändpunkten när hen fick LVU och kom bort från föräldern. I och med att Sam 

kom bort från föräldern kände sig Sam skyddad från föräldern och därefter hände små händelser 

längs med vägen som gjorde att det därifrån vände för Sam i livsriktningen.  

När Dominique blev förälder så kände Dominique att hen skulle leva för sitt barn, vilket hen 

också beskrev som sin vändpunkt. Dominique kände att hen var tvungen att skärpa till sig och 

leva för barnet men den stora vändpunkten för Dominique kom när hen träffade sin psykolog 

och DBT-teamet som hjälpte hen med sitt mående.  

(….)sen finns det även en vändpunkt i att jag fick barn, 2005, absolut. Absolut, när jag fick barn 

var också en stor vändpunkt för mig. Jag kände att jag ansvarig inför, för någon annan, för jag 

kände aldrig ansvar för mig själv. Alltså jag brydde mig aldrig om mig själv, jag sket ju i om 

jag levde eller dog alltså, det var inte viktigt. Men för hen så kände jag att jag måste leva, 

alltså… så det var en stor vändpunkt. (Dominique) 

5.5 Rätt insats 
Sociala insatser av olika slag har givetvis alla informanterna fått men utformningen av insatsen 

har visat sig vara av betydelse i materialet. Alla har egentligen haft någon insats som inte 

fungerade men alla har också haft insatser som fungerat. För att illustra det framarbetades två 

underkategorier som fångade innehållet i materialet.  
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Vilja 

Jamie, Kim, Dominique, Sam och Elliot hade i sina slutliga insatser viljan att ha den insatsen 

och få den hjälp som erbjöds. Det handlade om att själva vilja ha hjälp och det var också då 

informanterna hade motkrav på ansträngning själva i tre av fallen. När Jamie sökte hjälp sista 

gången så fick hen detta sagt till sig från handläggaren ”Vill du verkligen ha hjälp…. Men det 

ska nog bli bra. Men då måste du verkligen, du vet, visa att du vill det här”. I Kims fall ville 

hen verkligen ha hjälp vid sista placeringen när hen fann sig på botten men även hen fick ett 

ganska hårt motkrav mot sig ”alltså nu, det här är din sista chans, nu skickar vi dig på (ohörbart) 

i (Stad i Mellan Sverige 2) annars får du, åker du inte nu, på måndag så får du ett LVM på 

onsdag”. Även att det var hot om LVM så krävdes det att Kim hade viljan och hen ville just då 

verkligen ha hjälp. För Dominique var förhållningskravet lite annorlunda ställt. Där krävdes det 

att hen hade en diagnos för att få behandling, vilket hen inte hade, men hen ville verkligen ha 

behandlingen. För Sam och Elliot var det inte samma motkrav men handläggare och viktiga 

personer var där när de ville ha hjälp vid sista vändan och gav dem hjälpen som både individerna 

och handläggaren trodde var bra. Även att både Elliot och Sam hade LVU så ville båda vara 

placerade enligt tvångslagstiftningen.  

 

(….)framförallt LVU:t. Det liksom var ju mitt skyddsnät. Det är liksom… då kunde inte 

(förälder) komma och säga att jag skulle flytta hem.(….) , men även när jag flyttade till mina 

fosterföräldrar, då kom, då kom mina fosterföräldrar och frågade ”hur ska vi göra med 

LVU:et?” Och liksom ”Nej, jag ska ha LVU”. Det var liksom, jag var ju livrädd att hen skulle 

komma tillbaka och hämta hem mig. (Sam) 

Utfall 

I underkategorin utfall så handlar det om hur utfallet blev i informanternas insatser och varför 

de blev så. Först och främst fick alla hjälp och de fick i slutändan rätt hjälp för att de skulle ta 

sig dit de är idag. Det som framkom går hand i hand med de andra kategorierna, vilket alla 

kategorierna gör men här blir det extra tydligt. För det handlade mycket om att individerna blev 

lyssnade till, hade inflytande över den hjälp de fick och att det fanns en flexibilitet hos 

handläggarna och andra professioner.  

I Jamies fall handlade det exempelvis om att de gick lite utanför ramen för rutinen för hur de 

brukade göra.  

(….)eh och så ordnade dem, man brukar inte få göra så men det ordnade så jag fick komma 

tillbaka till avdelningen och det, det var för… syftet var att i förebyggande syfte var det. Där 

var jag i kanske två veckor sen hade de ordnat som ett, vad ska man kalla det för. Som ett 

student… typ lägenheter på ett ställe som var på ett ställe för folk som var på väg ut i det 

normala. Så att jag var där i kanske två månader nej tre månader eh och sen fick jag en egen, 

alltså fick en sån här övergångslägenhet kan man säga och jag skötte den så jag fick ta över den 

som första hands kontrakt. (Jamie) 

Men det handlade inte enbart om att det skulle bli rätt insats utan också att den som gav insatsen 

eller var en del av insatsen inte gav upp på informanterna oavsett hur många gånger 

informanterna inte fullföljt placeringarna. Sedan var det två av informanterna som inte hade 

insatser enligt SoL som kan indikera frivillighet, men de informanterna ville ha LVU, alltså 

tvångslagstiftning för det var enda sättet att få hjälp från det som de behövde komma bort ifrån. 
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De andra tre fick hot om LVM och LPT men det införlivades inte utan de gick med på insatsen 

frivilligt. Däremot fick Jamie vid ett tillfälle LPT utan att vilja ha det i samband med att hen 

blev runtskickad vilket resulterade i att Jamie tillslut avslutade kontakten med socialtjänsten för 

ett tag. Att det föll under utfall är för att visa på vad utfallet blev, vilket var att de blev bestående 

när viljan till hjälp fanns.  

Vad som är rätt insats och rätt hjälp finns det inget korrekt svar på, men de insatser som blivit 

rätt har gemensamma nämnare. Personerna som kunnat ge hjälp har gett individerna hjälp när 

de velat ha den och den hjälp som getts har informanterna haft inflytande i. Och när de sökt 

hjälp har de inte behövt vänta utan i vissa av fallen har de fått hjälp samma dag de bett om det. 

Det har alltså handlat om ett samarbete och känsla av att kunna påverka. Samtidigt så har 

informanterna känt att handläggarna gjort sitt bästa för att hjälpa dem och gjort det där lilla 

extra i många av fallen.  

Dominique beskrev den rätta insatsen som det som räddade hens liv” DBT-teamet ska ha all 

kärlek och liksom all de har gjort det bästa jobbet med så många liksom, speciellt… de har 

räddat livet på folk liksom. De har räddat mitt liv och gjort att jag har ett bra liv.” 

5.6 Förutsättningar 
För att nå dit de är idag så framkom det både element av vikt under själva behandlingstiden 

men också efter att insatserna avslutades. Det fanns förutsättningar och de har fördelats under 

tre underkategorier.  

Omständigheter 

De yttre förutsättningarna som också kan benämnas omständigheter var något genomgående 

hos samtliga informanter där vissa omständigheter var mer framtonade än andra. Dels handlade 

det för Elliot om att få hjälp att se hur ett vanligt hem var samtidigt som hen fick en knuff i rätt 

riktning. Det var också betydelsefullt att folk anmälde till socialtjänsten så hen fick hjälp. Detta 

såg hen inte som något positivt först men som hen nu i efterhand förstått betydelsen av. Sedan 

ansåg Elliot att tonvikten inte bara låg i den fysiska hjälpen att få komma bort utan också få 

psykisk hjälp. Jamie såg att en förutsättning låg i att hen inte stött på riktigt ”rubbade 

människor” som fick med hen på dumma saker samt att hen höll sig borta från det motsatta 

könet. Sam menade att förutsättningen för att hen klarade sig var att det var som en mur runt 

hen av personer som ville hjälpa hen att må bra och ville att hen skulle lyckas. Sam lyfte också 

att hen haft någon som skyddat hen från att börjat med droger.  

Den avslutande förutsättningen kring omständigheter som verkligen genomsyrade fyra av fem 

berättelser mer eller mindre frekvent var att de hade haft tur.  

 

Eh jag har haft en sån jäkla tur hela livet för att, visst jag kunde ha valt ett liv i droger men det 

var alltid någon klok som sa det ”ne Sam, droger är inte din grej”. Och det var alltid någon som 

tog hand om mig.(…) Det är liksom… jag har haft turen att ha någon som lyssnat på mig och 

sett en och det är liksom likadant att när… när jag var på rymmen och liksom var på en massa 

omöjliga ställen liksom… att det är ett rent under att jag lever egentligen… när jag tänker efter 

idag. (Sam) 
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Antingen att någon haft tur för hen hade rätt vänner, tur att de fick barn så att socialtjänsten var 

tvungen att hjälpa hen, tur att någon jobbade med hen eller som Dominique uttryckte det ” Sen 

har alla olika förutsättningar. Jag kanske hade förutsättningar utifrån någonting som någon 

annan inte har, och så kan det absolut vara men det är i alla fall så som jag ser det.”. Elliot var 

den enda som inte refererade till att hens framgång var relaterat till lyckosamhet eller tur.  

Positiva händelser 

För att förändringsarbete skulle fortskrida så framhölls positiva händelser till följd av 

förändringen som central i förändringsarbetet. För Jamie handlade det mycket om att hen fick 

se ringar på vattnet, att hens familj påverkades positivt över hens förändring som illustreras i 

citat nedan.  

Du vet min (förälder 1) hen, hen började bli så här jätteglad och min (syskon) kom och hälsade 

på mig och när hen ser mig så börjar hen gråta. För att hen bara ”alltså shit du, det känns som 

du är tillbaka, jag har aldrig sett dig så här fräsch, ever” alltså du vet. Jag bara ”ah, hehe” så här. 

Och min (förälder 1) alltså hen hade sagt till min (syskon) att hen kan sova på nätter för första 

gången på flera år typ och så där. Och min styv(förälder) hen ser skillnad i min (förälder) det 

har hen sagt och du vet. Hen är glad igen, äter bättre och såna där grejer. Så du vet jag fick ju 

också ångest för allting jag hade utsatt hen för. Så det var som en process som började liksom 

att jag ska ta igen alla år, börja lita på människor igen, du vet ge tillbaka till min familj igen och 

du vet genom att bara skärpa mig liksom. (Jamie) 

För Sam handlade det mycket om att hen istället för att få skäll och skuld möttes av kärlek av 

sina fosterföräldrar men också trygghet. Exempel på det gav Sam när hen hade druckit på skolan 

och en lärare skulle köra hem hen. Sam var helt inställd på att det väntade en uppläxning när 

hen kom hem. Istället möttes hen av en stor kram av fosterföräldern där föräldern frågade om 

någon hade varit elak vid Sam. Sam bröt ut i tårar och hen fick uppleva en reaktion hen aldrig 

hade mött tidigare.  

För Kim hände det flera positiva händelser som motiverat hen till att fortsätta på rätt spår.  

Men sen då när det här hade gått typ ett år och det var ju som världens största grej. Jag hade ju 

inte varit drogfri ett år sen jag var 12. Jag bara… då började det ju hända bra grejer och det gick 

mycket fortare med att jag fick ha umgänge med (barn), det löste sig massa med alltså jag hade 

ju hunnit, även fast jag var i det här, sociala misären, bara i några år så hann man ju bygga på 

en jävla massa skulder och du vet det lades ner utredningar och jag hade tur med, jag fick till 

och med tillbaka körkortet utan att ta om det. Eh… ah men såna där saker och det börja hända 

så här små positiva saker och till slut vart det ju som att ba, nu alltså, nu idag, idag har jag ju ett 

val det hade jag ju inte då alltså jag kan ju… gå och köpa en låda sprit på bolaget om jag vill 

eh… men alltså det, på den tiden hade jag inget val. (Kim) 

Elliot berättar att hen har stor nytta av sina erfarenheter idag i sitt arbete och känner att hen kan 

ge tillbaka. För Dominique innebar hjälpen hen fick av DBT-teamet att hen fick rätt diagnos till 

slut och acceptansen av hens diagnos har varit viktig för Dominique. 

Individuella förutsättningar 

För att hålla sig kvar i förändringsarbetet och lyckas nå ett självständigt liv var det också 

individuella förutsättningar som lyftes som var centrala. Både Elliot, Dominique, Kim och Sam 

menade att det var viktigt att de kände sig trygga vilket också kan ses i Jamies berättelse men 

där uttrycktes det inte rakt ut.  
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Men det mest centrala som samtliga tryckte på var att viljan att vilja klara det måste finnas samt 

att det finns en vilja att göra vad som krävs. Det var i detta hänseende Elliot skiljde sig i sin 

berättelse när diskussion under ”Omständigheter” hölls kring tur. Elliot refererade inte till att 

hen hade tur till varför hen tog sig dit hen är idag, utan såg sig själv som den största framgången.  

Jag tycker ju att framgången bakom det, i alla fall utifrån mitt perspektiv är mig själv. Jag menar 

det är ändå, det är ändå jag som har bestämt mig för att jag vill ha ett någorlunda bra liv. Det är 

ändå jag som har bestämt mig för att jag vill ha… jag vill ha… nemen jag vill ha ett eget jobb, 

jag vill liksom försörja mig själv, jag vill ha ett normalt liv. Det var många som jag bodde med 

på (Behandlingshemmets namn) som fortfarande håller på och knarkar och som man får, nemen 

som man får som har utvecklats till ett annat missbruk och jag tror… så jag tror det handlar 

mycket om att man får den här puschen, man får den här hjälpen att se ”så här och så här är det” 

och ”så här och så här ska det se ut i ett normalt, vanligt hem” liksom. Men sen så tror jag det 

handlar mycket om en själv och vad man själv väljer att göra och hur man själv vill må liksom. 

(Elliot). 

Jamie menade också att hens intuition har varit till stor hjälp. Att hen känt av om det är något 

som inte står rätt till så Jamie menar att hen överlevt för hen var överförsiktig. Dominique såg 

att en individuell förutsättning var att hen kände ansvar för någon. Men Kim menar också att 

en förutsättning är att hen vet vart hen hamnar till slut om hen återgår till sitt tidigare liv.  

5.7  För att få hjälp måste du vilja ha hjälp  
Temat som arbetades fram som utgör det latenta i materialet var ”För att få hjälp måste du vilja 

ha hjälp”. Detta var något som fanns med löpande igenom alla intervjuerna. För alla 

kategorierna speglar det som gynnat vändpunkten och det som kan vara de bakomliggande 

orsakerna till att en vändpunkt nås. Men även om du har trygga relationer, får rätt insats, vill ha 

en förändring, når en vändpunkt och är motiverad så kan det latent ses som att du enbart lyckas 

om du faktiskt vill ha hjälp. För att vilja ha en förändring och vara motiverad är inte detsamma 

som att vilja ha hjälp. 
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6. Analys 
I detta avsnitt görs en analys av resultatet i relation till tidigare forskning på området samt till 

teorier kring vändpunktsprocesser och motivation. Syftet med analysen är att identifiera och 

klargöra bakomliggande orsaker till ungdomars vändpunkter som bott på HVB eller 

institutioner. 

6.1 Relationernas betydelse i och under vändpunktsprocessen 
Resultatet tyder på att det var av vikt att etablera en stabil relation till någon som personen 

kände sig trygg med för att nå en vändpunkt. Den personen behövde nödvändigtvis inte vara 

någon som utövade myndighetsutövning utan kunde vara både fosterförälder, handläggare, 

terapeut och psykolog. Placerade barn har ett behov av att få närhet och bygga relation till vuxna 

för om de inte får det kan det finnas risk för att de väljer att hålla sig undan från vuxna senare i 

livet (Skoog, 2013). Några av informanterna beskrev hur de kände sig svikna av professionerna 

när de behövde få stöd och hjälp vilket också resulterade i att de då höll sig borta från 

socialtjänsten samt polis under tidsperioder då förtroendet var förlorat. Personerna som 

informanterna lyfte som betydelsefulla beskrev de som lyhörda, de såg dem där de var samt tog 

sig tid att lyssna och på så sätt visade personerna sin genuina omtanke. Det framhölls också att 

de inte dömde informanterna och det betonades flera gånger under intervjuerna hur stigma och 

dömande folk påverkade dem negativt. Det har visat sig att personal på institutioner både går 

in med att de vill vårda ungdomar samtidigt som de ser dem som personer som ska straffas 

(Silow Kalenberg, 2016). Vilket informanterna fått uppleva i sina resor och som de själva ser 

som något negativt. Men det personerna byggt upp till någon av betydelse kan tolkas vara det 

som benämns som behandlingsallians där professionen och ungdomen bygger upp en ömsesidig 

relation baserat på förtroende och kontinuitet (Henriksen, Degner & Oscarsson, 2008). Utifrån 

Maslows (1998) behovshierarki så förutsätter det att behovet av kärlek och aktning är uppfyllt 

för att högre behovsnivåer såsom maximalupplevelser och meningsfull sysselsättning ska vara 

motiverade hos individen. Behovet av kärlek och aktning kan tänkas uppfyllas av den person 

som var av särskild betydelse för informanterna vilket i sin tur kan tänkas leda till att 

informanterna blev motiverade till att nå högre behov i Maslows behovshierarki. 

Av materialet kan tolkas att individerna tidigare mött professioner som de inte kunnat bygga 

upp denna allians med eftersom de framhåller att det äntligen var någon som såg dem eller 

lyssnade på dem. Det framhålls också att de kände sig sedda för att vara en människa och inte 

för deras problem samt att de som de hade en betydelsefull relation till hade en tro på att de 

skulle klara det och lämnade dem aldrig. Vid arbetet med ungdomar så bör arbetet bygga på att 

inge en känsla av trygghet och involvering där förhållningssättet bör vara salutogent och utföras 

i en allians mellan ungdomen och terapeut (Nowicki, & Pestine, 2015). Det som kan tolkas är 

att relationerna blev betydelsefulla för att de fick till en god allians och att den fick särskilt stor 

betydelse eftersom de hade med sig tidigare negativa upplevelser av liknande relationer.  

Det framkom också att de som hade en god relation till sina familjemedlemmar inte blev 

hindrade till kontakt i och med behandlingsarbetet. I vissa fall inkluderades de genom 

samverkan. Vilket ses som centralt i terapeutiska samtal då alliansen inte bara bör inkludera 

terapeut och klient utan i den alliansen är det också viktigt att inkludera familjen för att uppnå 

goda behandlingsresultat (Buckingham, Brandt, Becker, Gordon & Cammack, 2016). Även att 
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det inte hade framtonad betydelse så kan det tänkas att det hade kunnat bli ett hinder om det 

inte införlivats.  

6.2 Vändpunktsprocessens avstamp  
Resultatet tyder på att alla på något vis kände att de inte ville befinna sig i den situation de 

befann sig i vid det tillfälle då de kände att de var tvungna att göra något åt sin situation. Detta 

utlöstes i samband med att de upplevde en händelse som fick dem att inse att det inte var där de 

ville vara. Det kan tolkas som att de hade behov som gjorde att de fick motivation till att göra 

en förändring. Ju större behov en person har desto större motivation finns det (Maslow, 1998). 

Det kunde både vara att de hade behov av psykisk karaktär men också grundläggande behov av 

trygghet. Utifrån Ebaughs vändpunktsteori så befann de sig då i vad som kallas de första tvivlen 

(Ebaugh, 1988). För två av informanterna hamnade de där flera gånger. Men det kan också 

härledas att de då inte fick de insatser de behövde för att förstå hur de kunde förändra sin 

situation. För om en person vid första fasen får emotionell avlastning genom exempelvis 

rådgivning från andra om hur hen kan förändra sin situation så minskar känslan av att känna sig 

fängslad och då ges möjlighet att se andra alternativ (Ebaugh, 1988). Det som kan tänkas är att 

de placeringar som gavs vid första vändpunkten gav de fysisk hjälp men insatsen genomfördes 

inte på det sätt som hade behövts just då. För en handlade det om att få hjälp med sitt missbruk 

och blev då placerad på ett behandlingshem där det förekom droger medan en annan informant 

fick korta placeringar under lång tid och till följd av det kände sig runtskickad. Det fanns med 

andra ord en avsaknad av emotionellt stöd som de var i behov av vilket kan tolkas som att 

motivationen var för låg för att ta sig vidare i behandlingen. När en person bestämt sig för att 

göra en förändring så går personen in i andra fasen som är sökande efter alternativ där det är av 

störst vikt av omgivningens stöd då det är där personen bestämmer sig för vilken väg hen ska 

gå (Ebaugh, 1988). I resultatet har vissa relationer till informanterna varit av stor betydelse och 

det som tidigare diskuterats är att de etablerat en god allians som också kan förklara varför de 

tagit sig igenom steg två i vändpunktsprocessen.  

Själva vändpunkten nåddes för informanterna när det rann över, förändrad livssituation, att de 

fick hot om LVM och hade en känsla av att det är på liv eller död. Vilket av Ebaugh (1988) 

också utgör fas tre där personen bryter sig loss med ett avstamp i en händelse för att sedan i fas 

fyra börja bygga upp sitt nya liv och lär sig förhålla sig till sitt gamla liv. Ebaugh beskriver i 

sin teori att vändpunktsprocess kan ta olika lång tid. Vilket stämmer överens med resultatet där 

vändpunktsprocessen tagit allt från ett år till över tio år för informanterna. Livsförändringarna 

har också härletts i tidigare forskning till att personer som bott på institution fick rädslor för att 

bli fysiskt skadade, hamna i fängelse, hade stöd och förebilder men att humor, 

frustrationstolerans och hälsosamma föräldrar tordes vara viktiga skyddsfaktorer för att 

motståndskraft skulle framhävas (Hughes, 1997). Resultatet visar att de skyddsfaktorerna 

förekommit som inslag hos de personer som informanterna hade en betydelsefull relation till.  

När vändpunktens första anhalt väl ägt rum för samtliga och fortskridit till den nya riktningen 

så har det varit den inre motivationen som exemplifierats av informanterna som den 

huvudsakliga motorn till att fortsätta på den vägen. De har känt att de kunnat bestämma över 

sina liv, mått bra och sett effekterna på ett emotionellt plan och ett fysiskt plan. Men det är ju 

framförallt känslan av att kunna göra saker och att kunna må bra som varit av högst vikt även 
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att fysiska element såsom körkort tillbaka och lägenhet också varit en drivkraft. Pinks (2010) 

teori menar att den inre motivationen kallad typ i är mer bestående och långsiktig motivation 

än teori x som handlar om yttre motivation. Det kan tänkas att det gått som det gjort för 

informanterna tack vare att de fann en inre motivation och inte enbart hade yttre motivationer 

till att göra en förändring. 

Två av informanterna blev föräldrar under sin resa. Viktigt att framföra är att de som blev 

föräldrar är av olika kön. Det var alltså både en man och en kvinna. Båda hänförde sitt 

föräldraskap som vändpunkten i deras liv. När det tittats på vilken effekt föräldraskap har på de 

som lever på institution så har det visat sig att de som bott på behandlingshem och blivit pappa 

begick färre egendomsbrott och drogrelaterade brott än innan de blev pappa (Landers, Mitchell 

& Coates, 2015). Vid förändringsarbeten hos ungdomar så verkar den viktigaste 

förändringsfaktorn vara just respekt och omsorg för barn som anses som ett osjälviskt motiv till 

förändringen (Hughes, 1997). Resultatet stämmer delvis överens med detta dock är befintlig 

forskning enbart bedriven på män vilket gör det problematiskt att ställa det i relation till båda 

föräldrarnas framgångar. Dels så hade inte informanterna samma problematik som artikeln 

berörde även om delar stämde och dels är den specificerad på ett specifikt kön. Båda föräldrarna 

uttryckte att de ville göra en förändring för deras barn antingen med hänvisning att hen ville 

leva för sitt barn eller att hen inte ville vara den föräldern hen var. På så sätt överensstämmer 

det. Resultatet visar också att ingående föräldraskap oavsett kön tycks ha en positiv inverkan 

på vändpunktsprocessen hos personer som bott på behandlingshem eller institution med 

bakgrundproblematik i självskadebeteende och missbruk.  

6.3 Framgången till ett självständigt liv 
Problematiken för informanterna började tidigt för allihop och det tog lång tid innan de fick 

hjälp. Norge har fått kritik för att de inte fångar upp ungdomar i ett tidigt skede och har en 

avsaknad av lämpliga metoder för målgrupperna (Finch & Hennessy, 2016). Dock visade det 

sig i resultatet att behandlingsmetod egentligen hade låg betydelse. Alla fick olika behandlingar, 

andra med större framgångar än andra men det var inget som sågs vara avgörande i hur resan 

slutade. Däremot så verkar problematiken som finns i Norge kring att fånga upp unga i ett tidigt 

skede även vara högst angelägen i Sverige. Informanterna kunde visa på riskfyllt beteende 

under många år innan någon insats sattes in trots kontakt och orosanmälningar till 

socialtjänsten. Däremot så tycks kontinuiteten av stödet stämma överens med det som visat sig 

fungera i USA. Där har de en vårdkedja för missbrukare som innebär att de har flera steg i en 

behandling vilket innebär att insatsen inte avslutas när en instans är slutförd (Finch & Hennessy, 

2016). Alla informanterna hade fått en successiv utslussning från första vårdkontakten tills de 

stod på egna ben antingen genom boendeinstanser eller successiv nedtrappning av kontakten.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion av slutsatser  
Det fanns flera bakomliggande orsaker till hur ungdomar nådde en vändpunkt som hade bott på 

HVB-hem eller institution. Men hade det varit så enkelt att enbart genom att lokalisera dem få 

svaret på framgången så hade det inte varit av intresse att undersöka detta. Det är mer komplext 

än så. Med bakgrund i den forskning och teori som materialet analyserats utifrån kunde det 

utläsas att de bakomliggande orsakerna hade ett samband med varandra. Det verkar som att de 

bakomliggande orsaker som lokaliserats behövde ske samtidigt för att individerna skulle nå och 

klara av en vändpunktsprocess. Det kan också vara det informanterna syftar till när de beskrivit 

att de haft tur som tagit sig dit de är idag. Goda relation, rätt insatser, förutsättningar, 

återvändsgränd och målsättningar är de bakomliggande orsakerna som samtliga informanterna 

diskuterade kring men det var enbart när dessa införlivades parallellt med att en vilja till att få 

hjälp som vändpunkten ledde till att de kom dit de är idag. Precis som de bakomliggande 

orsakerna verkar leda till förändring om personen vill ha hjälp så behöver de bakomliggande 

orsakerna finnas innan en person kan börja känna att hen verkligen vill ha hjälp. Motivationen 

till att vilja göra en förändring blir aktuell när en person har ett behov av en förändring. För att 

nå dit så måste det behovet vara högre än något annat behov. Men när det behovet väl infinner 

sig och personen är motiverad krävs det att professionerna är lyhörda inför det personen själv 

vill och kan då på så sätt motiveras till att vilja ha hjälpen. Det verkar alltså vara ett ständigt 

pågående samspel mellan individen och omgivningen som ledde till att individen tog sig till ett 

självständigt, självförsörjande liv.  

Även att alla hade ovannämnda bakomliggande faktorer som en del i deras vändpunktsprocesser 

så tog de sig uttryck på olika sätt, till olika personer och under olika långa episoder. För en del 

var relationerna till specifika personer särskilt centrala medan de hos andra var mer centralt 

med relationella egenskaper än konkretiserat till att beröra en särskild person. För vissa kom 

vändpunkten vid första placeringen innan 18 års dagen medan det för andra först kom när de 

var runt 30. En del lyfte sina behandlingar som givande medan andra inte nämnde det. Dock 

var det också de som genomförde behandlingen som lyftes i samband med behandlingen vilket 

inte gjordes för de som hade fått andra behandlingar där personen som gav behandlingen inte 

haft någon större betydelse för dem. Vilket kan tänkas bero på den terapeutiska alliansen som 

diskuterats tidigare. Behandlingshemmen som informanterna bott på har både varit inom 

statliga, regional, kommunala och privata regier så inte heller det tycks vara av central betydelse 

för att nå vändpunkten.  

7.2 Rekommendationer  
Resultatet överensstämmer till viss del med befintlig forskning rörande allians, relationer och 

viss vårdutformning men indikerar också på nya synvinklar och kunskaper. Resultatet indikerar 

att ett framgångskoncept kan vara att jobba mer samordnat kring ungdomar och mer 

relationsnära. Det finns också indikationer på att välfärdssystemet behöver se över hur 

ungdomar bemöts av professionerna. Det har framgått att de bemöts av fördomar och känt sig 

sedda som problem snarare än människor vilket kan tänkas medföra att ungdomar inte känner 

sig motiverade till att varken söka hjälp eller ta emot hjälp. Det finns ett behov av vidare 

forskning om ungdomars vändpunktsprocesser. Vidare rekommenderas socialtjänstens barn- 
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och ungdomsenheter att se över sin hantering av barn- och ungdomsärenden då det kan tänkas 

att genom tidiga, goda insatser med närvarande handläggare med genuint intresse både kan 

gynna samhället ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på kort och lång sikt men framförallt för 

att bereda god samhällsvård till de unga som behöver stöd.  
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- Turning point 
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      X 

    

-  

  89   2      1 
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- Turning point 

- Youth 

      

      X 

2015-

2017 

  19 1 1 

170118 SocInde
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- Youth 

- Resilient  

       

      X 

2015-

2017 

18 2 2 

170118 SocInde

x 

(Ebsco) 

- Institutional 

care 

- Sweden 

- Youth 

 

     X 

2015-
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care 

- Youth 
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