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Abstract  

Studiens syfte är att undersöka vilken inverkan en LVU-placering har haft för ett urval av män 

som varit placerade på § 12-hem under sin ungdom. Studien baseras på kvalitativa intervjuer 

och följande frågeställningar besvaras: Hur upplevde männen LVU-placeringen? Vilken 

inverkan trodde de att övriga placerade ungdomar har på dem själva? Såg de något 

alternativ till institutionsvård? Intervjuerna transkriberades genom meningskoncentrering och 

analyserades sedan genom en hermeneutisk analysmetod. Resultatet visar att LVU-

placeringarna inte gett önskvärda resultat. Männen har snarare påverkats i negativ mening, 

eftersom de utökat sitt destruktiva nätverk och lärt sig mer om kriminalitet och droger. Det 

bidrar givetvis till att man kan ställa sig frågande till denna tvångsvårdande lag.  

 

Nyckelord: Institution, LVU, påverkan, placering, kriminalitet, missbruk  
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1. Inledning  

LVU-vistelserna har ju inte påverkat mig till det bättre i alla fall. Man blir ju som 

stämplad av det. Man har ju alltid undrat hur det hade sett ut om jag inte hade 

varit där, det tänker jag ju på litegrann…  

 Anton, 25 år  

Den sociala barnavården har länge varit ifrågasatt. Historiskt sett har det skett en stor 

utveckling av denna typ av omhändertagande. Inledningsvis var den inte endast riktad till 

barn, utan även till kriminella män och prostituerade. Denna heterogena blandning av folk 

levde och arbetade då tillsammans. Nordlöf (2005) menar att det under mitten av 1900-talet 

kom nya direktiv. Ett omhändertagande skulle då vara proportionerligt i förhållande till 

problemet och ingripande åtgärder skulle således inte tillämpas. År 1982 trädde 

socialtjänstreformen i kraft och den tvångsvårdande lagen LVU, lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, infördes då som ett komplement till den annars frivilliga 

Socialtjänstlagen (Nordlöf, 2005).  

LVU-omhändertaganden är aktuella än idag men ifrågasätts ständigt av kritikerna. Sallnäs 

(2000) menar att man skulle kunna konstatera att tvångsomhändertaganden av barn antingen 

kan ses som en lösning på problemet eller rent av vara ett problem i sig. Forskning pekar 

nämligen på att institutionsvård bidrar till sekundära svårigheter kopplat till stigmatisering 

och separationsproblem, som inte funnits där innan tvångsvårdsplaceringen. Detta kan 

innebära att när ungdomens vårdvistelse upphör har denne istället nyvunnen problematik. Det 

finns då risk att dessa nyskapade problem hamnar i fokus och grundproblemet som var 

orsaken till tvångsomhändertagandet åsidosätts. Forskning visar alltså att institutionsvård för 

barn och ungdom kan ge motsatt effekt och kan till och med vara skadligt. En del av den 

skadliga effekten kan vara att ungdomen har svårt att upprätthålla relationen till sin biologiska 

familj, vilket kan skapa problem när vårdvistelsen är över. Det gör att de eventuella vinsterna 

av tvångsvårdsbehandlingen minskar eller helt elimineras. Totalt sett visar forskning att 

effekterna av denna typ av tvångsomhändertagande institutionsbehandling är ytters marginell 

(Bullock m.fl. 1993). Schwartz (1994) menar att det saknas vetenskapligt stöd för 

institutionsvård och att andra mindre ingripande alternativ kan vara att föredra. Resonemanget 
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till detta grundar sig i att institutionsvården är alltför kostsam i relation till de nästan 

obefintliga resultaten. Beker (1994) delar dock inte denna åsikt, utan menar att kritiken inte 

borde riktas till institutionsvården utan till det omgivande samhället som tar emot dessa 

ungdomar efter det att tvångsvården upphört. Självklart är eftervården av en placerad ungdom 

av stor vikt, men forskningen visar relativt samstämmigt att institutionsplacerade barn klarar 

sig sämre än barn som varit placerade under mindre ingripande former (Vinnerljung, 1996).  

Det bidrar givetvis till att denna vårdform ifrågasätts.  

År 2013 omhändertogs cirka 32 000 ungdomar i Sverige för vård utanför det egna hemmet 

med stöd av LVU. Majoriteten av dem placerades i familjehem eller HVB-hem, hem för vård 

och boende, men drygt tusen ungdomar tvångsomhändertogs och blev placerade på § 12-hem 

enligt LVU (SiS, 2014a).  LVU-omhändertaganden kan som sagt ske i olika former. En typ av 

omhändertagande är familjehem som är ett enskilt hem som tar emot ungdomen för vård och 

fostran på uppdrag av Socialnämnden. Det kan vara ett hem som sedan tidigare finns i 

ungdomens nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem som är helt okänt för ungdomen. 

Ett familjehem bedrivs inte yrkesmässigt, utan är ett vanligt hem för privatpersoner 

(Socialstyrelsen, 2013a). En annan form av omhändertagande är HVB-hem som är ett hem för 

vård och boende. HVB-hemmen bedrivs av privata vårdgivare, landsting eller kommuner 

(SiS, 2014b). För ungdomar som är i behov av särskild noggrann tillsyn finns särskilda 

ungdomshem, de så kallade § 12-hemmen (Socialstyrelsen, 2013a).  Det är just dessa hem 

som kommer stå i fokus i denna undersökning.  

Ett tvångsomhändertagande från samhällets sida sker först när ett barns behov av vård inte 

kan uppfyllas genom frivilliga insatser med stöd av Socialtjänstlagen (Pettersson, 2000).  Det 

kan antingen ha att göra med föräldrarnas bristande omsorg, de så kallade miljöfallen, eller på 

grund av att barnet själv har destruktivt beteende, de så kallade beteendefallen. Majoriteten av 

de ungdomar som blir omhändertagna enligt LVU och sedan placeras på § 12-hem, blir 

placerade på grund av eget beteende (SiS, 2014a). På § 12-hemmen förekommer även 

tidsbestämda vistelser. Pettersson (2000) påpekar att det svenska rättssystemet ibland dömer 

ungdomar till vistelser på dessa institutioner och att det då används som ett straff istället för 

som en vårdande intervention. Detta gäller för ungdomar i åldern 15-17 år och som begått ett 

allvarligt brott. Dessa riskerar att dömas till placering vid särskilda ungdomshem enligt Lag 
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(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) (SiS, 2014c). Detta innebär att 

vid § 12- hemmen vistas både ungdomar som är placerade vid institutionen med stöd av  § 3 

LVU och dömda ungdomsbrottslingar. De senare vistas såldes inte vid § 12 hemmen för att 

vårdas, utan till följd av ett straff, vilket kan skapa stora problem (Tärnfalk, 2001). 

När det gäller just LVU talas det ofta om de gånger då Socialtjänsten begått misstag som 

inneburit att ett barn som borde ha omhändertagits blev utan insatser och därmed farit illa 

(Pettersson, 2000). Den här studien har ett annat perspektiv. Fokus för studien är män som 

under sin ungdom varit placerade vid LVU-institution, de så kallade § 12-hemmen. Vilken 

inverkan, med avseende på droger och kriminalitet, kan en sådan placering innebära för dessa 

ungdomar och hur kan det ha påverkat dem i deras nu vuxna liv? Det kommer att undersökas 

huruvida dessa placeringar kan ha bidragit till en positiv förändring för dessa män, eller om 

det istället kanske bidragit till fortsatt kriminalitet och missbruksproblem. Pettersson (2000) 

menar nämligen att målgruppen vid dessa institutioner framförallt är missbrukande och 

kriminellt belastade ungdomar. Forskningen visar en relativt entydig bild. Ungdomarna vid 

dessa institutioner är framförallt där på grund av beteendeproblem som vanligtvis handlar om 

kriminellt beteende och/eller missbruk. Forskning visar vidare att ungdomar som behandlas 

tillsammans med andra likasinnade ungdomar stärker varandras negativa beteenden och 

ibland även senare i livet utför brottsliga handlingar och missbrukar tillsammans (Dishion, 

McCord, & Poulin, 1999; Eddy, & Chamberlain, 2000; Leslie & Chamberlain, 2005). Inför en 

eventuell LVU- placering ska Socialnämnden överväga de positiva kontra de negativa 

effekterna ett sådant beslut kan innebära. Petterson (2000) ifrågasätter hur stora risker det 

egentligen är berättigat att ta när det gäller utsatta barn. Med nämnd forskning i beaktande bör 

troligen institutionsvård ske i minsta mån och alternativa, mindre ingripande vårdformer bör 

kanske ses som mer lämpad för dessa utsatta ungdomar.  

Vidare talar Petterson (2000) om den sociala barnavården i termer av normaliserande insatser, 

det vill säga att samhället bör erbjuda barn så ”normala” miljöer som möjligt. Denna 

normaliserande princip finns i åtanke för dessa barn, men en institutionsbehandling kan ändå 

inte vara det som avses som en normal miljö för barn att vistas i, oavsett huruvida LVU- 

placeringen har en positiv eller negativ inverkan i enskilda fall. Normaliseringsprincipen 

syftar nämligen till att sträva efter att få människor att i så lång utsträckning som möjligt 



Josephine Fernström & Hind Saffo 

Socionomutbildningen VT-12 

Självständigt arbete på grundnivå 

2015-01-05 

 

4 
 

kunna vara som andra, men även rätten till att vara sig själv. Därför syftar principen till att 

interventionen ska vara så generell som möjligt för att minimera risken för särbehandling och 

för känslan av att vara stämplad och avskild från gemenskapen. Detta kan bli paradoxalt när 

det handlar om utsatta barn vars sista utväg är att bli tvångsvårdsplacerade. Kritik kan även 

riktas till normaliseringsprincipens genomförande eftersom att Socialtjänstens interventioner 

faktiskt är direkt särbehandlande (Pettersson, 2000). I Socialtjänstlagen 1 § 5 kap. framgår att 

Socialnämnden ska ”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden” samt ”aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och 

ungdom…” Med detta i åtanke kan en tvångsvårdsbehandling på institution vara en sista 

rimlig lösning för ungdomar som far illa, men ur ett normaliseringsperspektiv hade kanske en 

annan typ av placering varit att föredra. Rehabiliteringsresultaten på institution är knappa, 

speciellt då det gäller de ungdomar som tvångsplaceras på grund av eget destruktivt beteende 

(Andreassen, 2000). Bäst vårdresultat får de ungdomar som har mindre allvarlig problematik. 

Denna grupp riskerar dock att, trots sin mindre allvarliga problematik, få dåliga 

rehabiliteringsresultat på grund av att de är sammanboende och påverkas av gruppen med 

allvarlig beteendeproblematik. En alternativ lösning på detta problem menar Andreassen 

(2000) kan vara att man inrättar ”omsorgsinstitutioner” för de ungdomar som omhändertagits 

på grund av bristande omsorg och därmed separerar dem från gruppen som omhändertagits på 

grund av beteendeproblematik (Andreassen, 2000).  

 

Socialt arbete som ämne och profession verkar inom många olika områden. Allt socialt arbete 

syftar till att främja människors välfärd, vara ett hjälpmedel för problemlösning i mänskliga 

relationer samt verka för de mänskliga rättigheterna och den sociala rättvisan (Wilson, 2008). 

När det gäller socialarbetarens roll i arbetet med barn som far illa utgår man från frivilliga 

hjälpmedel enligt SoL, Socialtjänstlagen, i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att 

ungdomen i fråga går med på de insatser som Socialtjänsten föreslår. Om det inte finns 

samtycke för frivillig vård och om bristerna kring barnet kan ses som allvarliga kan ett 

tvångsomhändertagande enligt LVU istället bli aktuellt (Nordström & Thunved, 2002). LVU 

är en vårdlag som bidrar till att skydda barn i utsatta miljöer, men frågan är om det goda syftet 

verkligen slår så väl ut som man hade kunnat hoppas? Petterson (2000) menar att ett 

tvångsomhändertagande skall vara så kortvarigt som möjligt och endast motiveras av ”barnets 

bästa”. Trots det är det många barn som tillbringar stora delar av sin uppväxt omhändertagna 



Josephine Fernström & Hind Saffo 

Socionomutbildningen VT-12 

Självständigt arbete på grundnivå 

2015-01-05 

 

5 
 

(Ponnert, 2007). Det är därmed viktigt att uppmärksamma vilken inverkan en LVU-placering 

kan ha på dessa ungdomar, med tanke på att resultaten från en del forskning visar att 

ungdomar vid institutioner påverkar varandra i negativ mening. Det vill säga att ungdomarna 

faktiskt stärker varandra i fortsatt kriminellt beteende och att även bruket av droger förvärras. 

Forskare ifrågasätter således den typen av vårdform för ungdomar som redan befinner sig i en 

utsatt position (Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Eddy, & Chamberlain, 2000; Leslie & 

Chamberlain, 2005). 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka tidigare LVU-placerade mäns uppfattning om 

institutionsplaceringens betydelse för droganvändande och kriminalitet i vuxen ålder.  

 

Frågeställningar: Hur upplevde männen LVU-placeringen? Vilken inverkan trodde de att 

övriga placerade ungdomar har på dem själva? Såg de något alternativ till institutionsvård?  

 2. Tidigare forskning 

Tvångsvården har länge varit en omdebatterad intervention. Majoriteten av tidigare forskning 

menar att institutionsbehandling av ungdomar har en negativ inverkan. Forskarna är relativt  

överens om att institutionsbehandling bidrar till ökad kriminalitet och missbruksproblematik 

eftersom att ungdomarna påverkar varandra i negativ mening.  Detta med tanke på att 

majoriteten av de ungdomar som behandlas på institution under tvång är där på grund av 

destruktivt beteende och detta negativa beteende stärks av placeringen på institutionsvård 

(Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Eddy, & Chamberlain, 2000; Leslie & Chamberlain, 

2005). Kritiken riktar sig dels mot att tvångsvården inkräktar mot de grundläggande 

mänskliga rättigheterna och mot självbestämmanderätten, men även mot den bristande 

motivationen hos klienten. Om en person inte av egen fri vilja behandlas för sina problem är 

antagligen inte motivationen så hög och interventionens resultat kommer då antagligen inte 

uppnås (Klag, Creed & O ‘Callaghan, 2006). Kritiker menar att LVU är en vårdlag men 

institutionsvården saknar ofta den vårdande behandlingen och när det förekommer behandling 

på dessa § 12-hem ger den bristande eller ibland till och med negativa resultat (Levin, 1998). 

Den vård som tillämpas och fullföljs på institutionerna ger olika resultat. Mc Murphy (1996) 

menar att de mest framgångsrika behandlingarna för dessa ungdomar är samtalsbehandling, 
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beteendeprogram och meningsfulla fritidsaktiviteter. De resultatrikaste programmen var 

baserade på kognitiva teorier och lade stor vikt vid attityd- och värderingsförändring. Dessa 

typer av behandlingar kan alltså ge önskvärd effekt men det är då av stor vikt att behandlingen 

vävs samman med andra samhällsbaserade insatser såsom skola, arbete och inkluderande av 

ungdomens familj. Det går dock inte att särskilja någon enskild metod som ger önskvärd 

effekt för samtliga ungdomar, utan individuell anpassning krävs. Resultaten av 

institutionsvård kan alltså se väldig olika ut mellan olika grupper. Vissa ungdomar uppvisar 

positiva resultat även på längre sikt, medan det för vissa ungdomar rent av ger negativa 

resultat. Ett negativt utfall baseras inte endast på institutionens behandling utan påverkas även 

av den negativa ungdomskulturen (Mc Murphy, 1996). Ungdomskulturen syftar till att 

antisociala ungdomar förstärker och uppmuntrar varandras normbrytande beteenden (Levin, 

1998). Forskning visar att det skulle gynna dessa sammansatta institutionsgrupper om det inte 

endast var placerade ungdomar med antisocialt beteende, utan om gruppen var mer heterogen 

(Kaminer, 2005; Cécile, 2009). 

 

Som nämnts tidigare förespråkar forskningen mindre ingripande interventioner i så hög 

utsträckning som möjligt. I svensk kontext innebär detta till exempel att 

familjehemsplaceringar borde vara att föredra, framför § 12-hem. Anledningen till det tros 

vara familjens positiva inverkan på ungdomen. Forskning menar nämligen att ungdomar 

gynnas av att växa upp under familjära förhållanden, oavsett om det är den biologiska 

familjen eller en familjehemsplacering. Dock bör man ha i åtanke att den biologiska familjen 

ibland kan vara problematisk och att uppväxtförhållanden givetvis påverkar ungdomens 

utveckling (Andreassen, 2003; Levin, 1998). Tidigare forskning visar även att det är till fördel 

att placera ungdomar under så öppna former som möjligt. Colton (1988) menar att det finns 

många fördelar med att familjehemsplacera ett barn istället för att detta ska vårdas vid en 

institution. En av fördelarna är att familjehemmen anses mer barnorienterade, vilket bidrar till 

att ungdomarna då har mer kontakter med grannskapet och omvärlden. De 

familjehemsplacerade ungdomarna får mer uppmärksamhet av familjehemsföräldrarna, än vad 

ungdomarna på institution får av personalen. Colton menar vidare att barnen på institution 

mer sällan får sina vardagliga intressen uppfyllda jämfört med barnen i familjehem. 

Anledningen till det tycks vara att institutionspersonalen tillfredsställer sina egna behov på sin 

fritid istället för att göra det i gemenskap med de placerade ungdomarna, medan 
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familjehemsföräldrarna kan dra personlig vinning om ungdomens intressen blir tillgodosedda, 

eftersom att den placerade då är en del av familjekonstellationen. Generellt sett bekräftar 

forskningen att familjehemsplaceringar är att föredra eftersom att det i större utsträckning ger 

ungdomarna den ”normala” miljö som eftersträvas enligt normaliseringsprincipen (Dishion, 

McCord, & Poulin, 1999; Eddy, & Chamberlain, 2000; Leslie & Chamberlain, 2005). 

Samtidigt är forskningen relativt samstämmig om att familjehemsplacerade barn klarar sig 

bättre senare i livet än de barn som varit placerade vid institution (Vinnerljung, 1996). 

Familjeförhållanden tycks nämligen bidra till att minska risken för rättsliga följder i 

vuxenlivet. För att minska den risken och för att vård på institution ska ge önskvärd effekt bör 

ungdomen i fråga ha sociala kontakter utanför institutionen (Cusick, 2012). Institutionsvård 

tycks öka riskbeteendet eftersom flera ungdomar med högt riskbeteende är placerade 

tillsammans och därmed skapar starka band och påverkar varandra i negativ mening. 

Dessutom ökar detta riskbeteende ju fler gånger ungdomen varit placerad på institution 

(Gardner & Steinberg, 2005). Trots detta väljer man att låsa in ungdomar på dessa 

institutioner. Ponnert (2007) ställer sig frågande till Socialtjänstens primära syfte. Handlar det 

om att skydda samhället från dessa normbrytande ungdomar eller om att skydda ungdomen i 

sig? Hon menar vidare att socialsekreterarnas handlingsutrymme när det gäller att skydda 

samhället mot dessa ungdomar är ansenligt, men mycket begränsat då det gäller möjligheter 

att skydda ungdomar som far illa.  

 

Både internationell och svensk forskning visar att ungdomar generellt sett är missnöjda med 

institutionsvården. De upplever nämligen ofta att de blir runtflyttade till olika institutioner 

utan att egentligen få någon hjälp (Andreassen, 2003). De ungdomar som har positiva 

erfarenheter från institutionsvården menar att det beror på att de har haft möjlighet att 

upprätthålla kontakten med sina biologiska föräldrar samt fullfölja studier inom institutionen 

(Andreassen, 2003; Levin, 1998). Föräldrarna tycks var viktiga för att minska ungdomarnas 

riskbeteenden och i likhet med tidigare nämnd forskning visar även Chapman (2004), 

Delfabbro (2002) & Levin (1998) att familjehemsplaceringar skulle vara att föredra. Enligt 

Statens institutionsstyrelse uppger många ungdomar att de inte fått någon hjälp av 

institutionsvården. Istället uppfattar de placeringen som någon slags förvaring. Erfarenheter 

från tidigare forskning menar att ungdomarna upplever att det mest negativa på institutionen 

är placeringen i sig och därmed även följderna av detta så som inlåsning, frånvaron från den 
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biologiska familjen samt tvånget att bo tillsammans med andra ungdomar med liknande 

problem (Gudmundsdóttir, 2011).  

3. Teoretiska perspektiv 

I följande stycke har vi valt att presentera två teoretiska perspektiv som har stor relevans för 

studiens syfte. Dessa är stämplingsteorin och sekundär anpassning som är grundade av 

sociologerna Howard Becker och Erving Goffman. 

 

Goffman (1961) redogör i sin bok Totala institutioner om primär och sekundär anpassning 

kopplat till personer som placerats på institution. Primär anpassning syftar till en slags 

uppgivenhet hos klienten som tar sig uttryck i ett önskvärt agerande enligt institutionens 

normsystem. Sekundär anpassning å andra sidan är en slags motståndsstrategi och innebär att 

de placerade ungdomarna i den här frågan skapar ett eget regelsystem att agera och bete sig 

efter för att behålla sin identitet och för att ha fortsatt kontroll på omgivningen. Det skapas 

även ett hierarkisystem mellan de placerade. Detta är ingenting som är uttalat för personalen 

utan det vänder sig endast till de placerade ungdomarna. Om en intern skulle bryta mot detta 

regelsystem som den sekundära anpassningen syftar till så anses man vara en ”tjallare” eller 

liknande. Goffman (1961) menar även att det finns två typer av sekundär anpassning. Den 

första och mest normbrytande anpassningen syftar till att internen har för avsikt att avvika 

från institutionen alternativt göra radikala förändringar inom institutionen. Den andra typen av 

sekundär anpassning är mer behärskad och syftar inte till lika radikala förändringar. Det kan 

istället handla om oväsentligheter som gynnar den placerade i dennes vardag. Exempel på 

detta kan vara att internen utför en legitim handling, men anpassa detta för att uppnå icke 

avsett resultat (Goffman, 1961). Författaren menar vidare att man skulle kunna likställa den 

sekundära anpassningen med dolda motiv för samarbete och anpassning. De dolda motiven 

kan ta sig uttryck i försök till fördelar under institutionsvistelsen så som fler cigaretter, mer 

mat och större intern frihet. Den sekundära anpassningen kan även yttra sig genom de 

intagnas principfasta sätt att vägra utföra vissa sysslor eller följa institutionens regelsystem. 

Det behöver alltså inte alltid vara kopplat till personlig vinning, utan sker även då klienten är 

medveten om att det inte kommer leda till någon fördel. Graden av den sekundära 

anpassningen beror på institutionens säkerhet. Ju mer sluten institution, desto mer sekundär 
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anpassning bland klienterna (Goffman, 1961). 

 

I likhet med Goffman talar även Becker (1963) om följder av en destruktiv livsstil och att 

därmed bli stigmatiserad från samhället i övrigt. I Outsiders förklarar Becker (1963) 

stämplingsteorin. Teorin syftar till ett avvikarbeteende som individer kan bli tillskrivna utifrån 

andra människors uppfattning om dem. Ingen människa föds som avvikare utan det är 

samhället som skapar detta genom det som anses vara normbrytande beteende. Det avvikande 

beteendet behöver alltså inte vara kopplat till en direkt handling utan tillskrivs en person 

genom att andra ser denne som avvikare och därigenom tillämpar regler mot personen i fråga. 

Dessa avvikande personer utför inledningsvis normbrytande handlingar på grund av 

nyfikenhet och spänningssökande, men detta övergår sedan till av den egna gruppen 

accepterade handlingar i samspel med andra mer erfarna avvikare. Det är omgivningens 

reaktioner på dessa handlingar som skapar avvikaren (Becker, 1963). Avvikarstämpel skapar 

ett utanförskap hos den som klassificeras som avvikare och personen kommer således 

behandlas därefter. Omgivningen anser att om personen en gång brutit mot regelsystemet 

anses denne kunna göra det igen, i kanske ännu större omfattning. Om samhället då gång på 

gång klassificerar en person som brottslig eller ond kan det leda till att personen så 

småningom accepterar den bilden av sig själv och därför beter sig därefter. Samhället bidrar 

då med att personen i fråga utvecklar en dålig självbild, vilket kan göra att personen avviker 

ytterligare och därmed blir klassificerad som en ännu värre avvikare. Avvikarbeteendet blir då 

personens främsta egenskap vilket kan leda till att denne söker sig till andra personer med 

avvikarbeteende för att känna gemenskap. Det bidrar med stor sannolikhet till att det 

normbrytande beteendet fortskrider i och med att det nya kontaktnätet mestadels består av 

andra avvikare (Becker, 1963).  

4. Metod  

Studien har en hermeneutisk forskningsansats. Hermeneutiska studier syftar till att ge en 

meningsfull bild av den studerade verkligheten. Det främsta analysredskapet är därmed vår 

subjektiva tolkning som utgår från vår förförståelse. Utifrån frågeställningarna och studiens 

syfte faller sig en kvalitativ studie baserad på en hermeneutisk ansats sig naturligt. Det som 

faktiskt står i fokus är berättelser från män som upplevt verkligheten bakom en LVU-

placering. Avsikten är inte att återge en generaliserbar bild av den påverkan en LVU-
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placering innebär, utan att tillvarata berättelser och erfarenheter av personer som tidigare varit 

placerade vid institution. Studien granskar endast dessa mäns subjektiva erfarenheter, någon 

annan slutsats utöver denna kan inte dras. Denna kunskap är viktig för att skapa en bättre 

förståelse av placeringens effekter avseende droger och kriminalitet. När en hermeneutisk 

forskningsansats används bör den egna förförståelsen granskas i relation till det studerade 

ämnet. Våra förkunskaper säger oss att majoriteten av de som lever ett kriminellt liv kantat av 

droger är just män. Det kan vara så att konsekvenserna av en LVU-placering ser annorlunda 

ut för kvinnor. Det skulle eventuellt även kunna vara så att personalen på LVU-hemmen 

behandlar pojkar och flickor olika, vilket även kan påverka ungdomarnas erfarenheter av 

placeringar och kanske därmed även konsekvenserna i det långa loppet. 

 

Fokus för studien är vuxna män som under sin ungdom varit placerade enligt LVU på 

institution, ett så kallat § 12-hem. Eftersom det är en dold population som undersöks och som 

därmed är mycket svår att komma i kontakt med användes snöbollsurval för att kontakta 

respondenterna. Den första respondenten nåddes via vårt uppdrag som lekmannaövervakare 

vid Frivården. Resterande två personer har kontaktats via ovan nämnda person. Tanken var att 

minst sex respondenter skulle ingå i studien, men efter enträgna påstötningar har detta inte 

varit möjligt. De ytterligare tre tilltänkta har varit mycket svåra att komma i kontakt med 

bland annat på grund av aktivt missbruk. De intervjuer som sedermera kunde genomföras blev 

slutligen tre. Anledningen till att studien inte gäller kvinnors erfarenheter baseras på två 

omständigheter. För det första är män statistiskt överrepresenterade inom kriminalvården och 

som missbrukare (Brå, 2014), för det andra genom urvalsmetoden. Den förste respondenten 

som kontaktats är man och har själv endast varit placerad på LVU-institutioner med andra 

män.  

Undersökningen baserades på semistrukturerade intervjuer. Det vill säga att intervjuerna 

utgick från en intervjumall, men följden på frågorna varierade beroende på hur samtalet 

fortskred och följdfrågor lades även till då det var relevant. Med studiens syfte i åtanke blev 

metodvalet av en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer en självklarhet. 

Detta för att kunna ta del av en viss grupps personliga erfarenheter och upplevelser av den 

institutionsvård som de varit placerade vid under sin ungdom. Avsikten är alltså inte att skapa 
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en generaliserbar bild av institutionsplaceringens påverkan, utan istället ta vara på berättelser 

kring erfarenheter från personer som upplevt detta.  

För studier baserade på intervjuer är det första steget i datainsamlingsprocessen att göra en 

intervjumall (se bilaga 1). Inledningsvis baserades mallen på ganska generella frågor för att 

sedan övergå till frågor som berör studiens syfte i tematiserad ordning. Intervjuguiden 

innehåller öppna frågor, för att intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt ska 

berätta fritt om sina erfarenheter. Beroende på hur informationsrika svaren blev, lades det 

även till individuella följdfrågor. Till en del frågor skapades givna följdfrågor för att 

specificera frågeställningen ytterligare. När intervjuerna genomfördes hade vi i åtanke att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och därmed genomfördes intervjuerna i en lugn 

miljö. Kontexten kändes naturlig men Jacobsen (2007) menar att en naturlig kontext kan 

skapa störningsmoment, vilket även blev tydligt under intervjuerna, med tanke på en del 

avbrott till följd av telefonsamtal och liknande. Det var dock ingenting som störde 

intervjuerna i stort. Längden på intervjuerna varierade självklart beroende på hur mycket 

respondenterna delade med sig, men varade i ca 60 minuter vardera. Vi var båda delaktiga vid 

samtliga intervjuer men en av oss höll i intervjuerna för att få så liknande intervjueffekt som 

möjligt. Jacobsen (2007) menar nämligen att den som håller i en intervju riskerar att påverka 

respondenten genom sättet den talar på eller genom sitt kroppsspråk och vi ville ge alla dessa 

personer samma påverkan. För att skapa större tillförlitlighet till det insamlade materialet 

valde vi att spela in intervjuerna, vilket alla respondenter gav sitt samtycke till i form av en 

samtycksblankett. Under intervjuernas gång har vi haft i åtanke att respondenternas 

erfarenheter ligger långt tillbaks i tiden och att deras minne därför kan svikta. Det kan även 

vara så att de har varit påverkade av alkohol eller droger under delar av tiden på institution, 

vilket kan bidra till att minnesbilden är dålig eller förvriden. Dessa personer kan dessutom ha 

upplevt situationen på ett sätt i stundens hetta och nu när de fått distans till situationen och ser 

det ur ett vuxet, kanske mer moget perspektiv ser annorlunda på den. 

Efter datainsamlingen sammanställdes och transkriberades det omfattande materialet. 

Transkriberingens fokus låg på värderbar information och ”onödiga” uppgifter bortsåg vi 

därför ifrån. För att förenkla denna process gjordes en så kallad meningskoncentrering. Det 

innebär att det insamlade intervjumaterialet koncentrerades genom att först skapa en 
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helhetskänsla. Sedan urskildes meningsenheter som vidare tematiserades och kopplades 

samman med studiens syfte (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). På så sätt fick vi fram en mer 

hanterbar mängd information att arbeta med. För att skapa större trovärdighet och 

tillförlitlighet till det insamlade materialet analyserades de olika transkriberingarna på varsitt 

håll, för att sedan stämma av om vi kommit fram till likvärdiga teman och nyckelord. Sedan 

innan tematiseringen var det överenskommet att fokus skulle ligga på de teman som var 

relevanta för studiens syfte och andra eventuella teman skulle bortses från. 

Inför intervjuerna var vi fullt medvetna om att några av de män som skulle intervjuas 

eventuellt fortfarande levde ett liv kantat av kriminalitet och droger. Hur skulle vi då förhålla 

oss till det? Självklart var tanken att dessa intervjuer skulle ske då männen var nyktra och 

drogfria, men på vilket sett kunde vi kontrollera det? Liksom i många delar av socialt arbete i 

övrigt är detta tyvärr ingenting som kan försäkras. Vi vidtog dock vissa åtgärder för att 

genomföra intervjuerna under så säkra former som möjligt. Dels genom att ha kontakt med 

intervjupersonerna både inför intervjun och dels i direkt anslutning till intervjun för att på så 

sätt försäkra oss om att de inte var märkbart påverkade av alkohol eller droger och att 

intervjun därför inte kunde genomföras.   

Under arbetet med studien har vi till största delen arbetat tillsammans, men har haft 

personliga styrkor och svagheter i åtanke. Vi är bra på olika saker, vilket utnyttjats till vår 

fördel. Vi har försökt hålla en så jämn arbetsfördelning som möjligt. Vi har båda varit måna 

om att ta del av all information, för att vara lika insatta i ämnet. Vi har även utnyttjat faktumet 

att vi var två personer för att säkerställa studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Genom att 

granska allt material och transkribera och tematisera på varsitt håll har vi säkerställt att 

materialet tolkas likvärdigt. Vidare har vi lagt olika mycket fokus på separata områden som 

behärskas i olika grad. Detta har inneburit att en av oss har tagit större ansvar för sökningen 

av tidigare forskning, som sedan givetvis granskat tillsammans efteråt, medan den andra har 

lagt större fokus på skrivandet. Anledningen till valet av att en person ansvarat för 

textinnehållet är för säkerställa att studien språkligt sett blev enhetlig. I själva upplägget av 

texten utifrån åsikter om förändringar och förbättringar har vi naturligtvis varit lika delaktiga.  

4.1 Etiska överväganden 

När det gäller de etiska aspekterna i den aktuella situationen hade vi ett antal överväganden i 
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åtanke. När de tilltänkta intervjupersonerna tillfrågades om de kunde tänka sig att vara 

delaktiga i studien var det av stor vikt att påtala att detta är frivilligt och att de när som helst 

kan ångra sig. Det krävs naturligtvis samtycke för att genomföra en intervju och vi använde 

oss därför av en samtyckesblankett som intervjupersonerna läste igenom och fick signera 

innan intervjun började (se bilaga 2). Samtyckesblanketten informerade dem om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att intervjupersonen i fråga när som helst kan avsluta 

sin delaktighet. Det var extra viktigt att vara tydlig med att detta inte är något tvång för den 

initiala intervjuperson, med tanke på den ”maktposition” som en av oss besitter i förhållande 

till denne i och med övervakaruppdraget via Frivården. Det var även viktigt för oss att försöka 

förhålla oss till den förförståelse som redan finns i den relationen och därmed bortse från 

tidigare information som inte kommit fram via intervjun. I samtyckesblanketten informerades 

det vidare om att intervjun kommer spelas in men att det endast är de som intervjuar som 

kommer ta del av det inspelade materialet. Vi försäkrade även att materialet förstörs när 

arbetet med studien är slutfört. Slutligen informerades även intervjupersonerna om att de 

deltar anonymt men att studiens resultat så småningom kommer bli offentlig handling. Vi 

utgick därmed från konfidentalitetsprincipen i denna studie. Det innebär att informationen 

kommer hanteras anonymt och intervjupersonerna kommer därför inte kunna identifieras i 

den slutliga studien (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2005). Bryman (2011) menar 

vidare att det finns informationskrav som syftar till att forskare har skyldighet att informera 

intervjupersonerna om studiens syfte samt om de moment som ingår för att respondenterna 

ska känna sig delaktiga och veta hur informationen de lämnar ut kommer hanteras. Vi 

informerade vidare intervjupersonerna om nyttjandekravet, som innebär att det som talas om 

under intervjun endast kommer användas i studiens syfte. Vi försäkrade att vi inte på något 

sätt hade för avsikt att anmäla eller ha åsikter om det respondenterna talar om. Vi uppfattar att 

det var till stor fördel att informera om detta, eftersom att det bidrog till att mer fördjupad 

information kom fram, samt att männen i fråga slapp oroa sig för vad de kan tala om och inte, 

och vad detta i så fall skulle kunna få för rättsliga följder. Vår förståelse säger oss att personer 

som levt ett liv som kantats av myndighetskontroller har svårt att öppna upp sig och våga 

prata om de misstag som de begått, på grund av rädslan av att bli dömd eller anmäld.  
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5. Resultat 

I avsnittet redovisas det insamlade materialet i fyra underkategorier kopplat till 

frågeställningarna. Intervjupersonerna är givetvis anonyma, men kommer kallas för Anton, 

Mikael och Erik. Det insamlade materialet redovisar att Anton och Erik är fortsatt aktiva inom 

kriminalitet och missbruk. Mikael uppger att han har för avsikt att leva laglydigt men att han 

måste anstränga sig för att det ska bli möjligt. Det förekommer att han vid enstaka tillfällen 

återfaller i missbruk. Han uppger att han för tillfället lämnar urinprover och att han därför 

håller sig drogfri. I övrigt lever han under socialt ordnade former.   

 

 ”Om jag skulle vilja göra ett brott idag så har jag ju världens förutsättningar. Jag 

skulle kunna planera ett värdetransportrån om det är så, för jag har kontakter och 

jag har kunskap.”  

 Mikael, 27 

 

I likhet med tidigare forskning anger de män som intervjuats att de påverkats negativt av 

LVU-placeringarna. En gemensam nämnare är att samtliga respondenter uppger att 

placeringarna inte påverkat dem till det bättre, utan snarare tvärtom. De har levt tätt intill 

andra kriminella och missbrukande personer och har genom det ökat sitt destruktiva 

kontaktnät. Mikael uppger att han genom sina vistelser på institution varit placerad med 

likasinnade och därmed utvidgat sitt destruktiva kontaktnät. Detta visar att ungdomarna som 

placeras enligt LVU visserligen kommer bort från en destruktiv miljö som Socialtjänsten 

anser vara olämplig för barn att vistas i, men kan komma att placeras i en annan miljö som 

möjligen kan bidra till fortsatt avvikande beteende.  

 

”Jag tar fortfarande droger, men jag försöker hålla det på en bra nivå liksom. 

Det är inte ett problem för mig, eller det är klart det är det, men det är också nått 

som hjälper mig och stärker mig att göra vissa grejer. Jag orkar inte göra allt 

drogfri liksom… Jag missbrukar mer kontrollerat… Det är väl erfarenheter och 

att jag har fastnat för vissa droger. Förut kunde jag trycka i mig vad som helst, 

det jag kom över. Nu tar jag det jag behöver.” 

 Erik, 23 
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Erik och de två övriga uppger även samstämmigt att de alla missbrukar mindre, eller 

annorlunda, idag än innan de blev placerade på § 12-hem. De är dock noga med att påpeka att 

detta inte har med placeringen i sig att göra, utan det handlar om andra parametrar. En 

gemensam nämnare tycks vara mognad. Erik uppger även att han har lärt sig vilka droger som 

han ”fungerar bra på” och som han därmed kan ta utan att begå brott. Han uppger även att han 

måste ta droger för att klara av vissa vardagliga sysslor.  

 

”De som är grövre kriminella än en själv såg man upp till och de knarkade oftast 

mer också och då blir de som dåliga förebilder för man tror att det är tufft att 

knarka… Men jag ville inte komma ifrån kriminaliteten. Jag tyckte det var coolt 

och jag ville bli kriminell.”  

 Mikael, 27  

 

Respondenterna uppger även att de inte är lika kriminellt aktiva idag, eller inte kriminellt 

aktiva på samma sätt idag, som innan placeringarna. Anledningen till det tycks inte heller 

bero på institutionsplaceringarna, utan verkar höra samman med det minskade 

drogmissbruket. De uppger att droger och kriminalitet går hand i hand och om missbruket 

upphör eller minskar så minskar även de kriminella handlingarna. En annan anledning till den 

minskade kriminaliteten tycks vara att de i vuxen ålder inte är lika spänningssökande samt att 

de inte ser upp till andra kriminella på samma sätt idag som under sin ungdom. De kriminella 

handlingar som utförs idag tycks enligt dessa män mestadels vara kopplade till ekonomisk 

vinning.  

 

”Jag har deltagit i behandlingsprogram men det har inte hjälpt. Allt måste 

komma i rätt läge känns det som… Man är 15-16 år, man är inte mottaglig för 

sådant.”  

 Anton, 25  

 

Alla respondenterna uppger att de deltagit i behandlingsprogram, men upplever inte att detta 

gett något positivt resultat. De menar att mottaglighet är en viktig faktor och att behandlingen 

måste komma i ett läge då de är motiverade till förändring. Eftersom de var placerade på 
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institutionen mot sin egen vilja var antagligen motivationen till förändring väldigt låg och 

behandlingsresultaten gav därmed inte något märkbart positivt resultat.  

 

5.1 Upplevelser av LVU-placeringen 

”LVU-vistelserna har ju inte påverkat mig till det bättre i alla fall. Man blir ju 

som stämplad av det. Man har ju alltid undrat hur det hade sett ut om jag inte 

hade varit där, det tänker jag ju på litegrann…”  

 Anton, 25 år  

Respondenterna upplever inte att vistelserna på institution haft någon positiv inverkan på 

deras liv, de anser snarare att de blivit stämplade som avvikare. Funderingar kring hur det 

hade kunnat se ut om de inte varit placerade verkar vara vanliga. 

 

”Det enda placeringarna har bidragit till är att jag bryr mig mindre… Torskar 

jag så torskar jag. Man får ju sitta ändå så det avskräcker inte.”  

 

 Anton, 25  

 

”Jag kommer ihåg när mina föräldrar kom på besök och vi fick ett besöksrum och 

vi stod ute och rökte. När vi skulle in stod jag framför dörren och väntade på att 

någon skulle öppna den, men den var ju öppen… Man är ju så van, man blir ju 

lite institutionsskadad.”  

 Mikael, 27  

 

Respondenterna upplever att de mer eller mindre blivit institutionsskadade av LVU-

vistelserna och att droger och kriminalitet blev normaliserat. De faktum att de spenderat stora 

delar av sin ungdom på institution har bidragit till att de rättsliga följderna av en destruktiv 

livsstil inte är avskräckande. Anton menar även att det är lättare att ”åka fast” för någonting 

nu när han är äldre, eftersom att polisen nu vet vem han är och vilka kretsar han rör sig i.  

”Det missbrukas ju det där LVU… Dom kan ju inte bara placera för att placera 

bara för att dom inte vet vad dom ska göra… Jag tycker det borde krävas mycket 
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innan man låser in någon sådär. En gång blev jag placerad för att jag var positiv 

på ett urinprov. Då blev jag inlåst i fyra månader på grund av det. En annan gång 

blev jag släppt från en häktesförhandling när jag var typ 17 bast, dom ville häkta 

mig egentligen för dom var väl typ less. Men jag blev friad för det där, men jag 

blev placerad ändå. Då fick jag inte tag på min soc. på typ en månad, men jag 

ringde varje dag. Dom placerar ju en på felaktiga grunder asså. 

 Anton, 25 

Anton talar, i likhet med de andra männen som intervjuats, om att han upplever sig orättvist 

behandlad. Alla respondenter talar även om gånger då de upplever att de blivit placerade på 

felaktiga grunder och att institutionsvården har fortskridit trots att mindre ingripande insatser 

hade varit en rimligare intervention. De talar om att det känts som om de sociala 

myndigheterna inte riktigt vetat vad de ska göra med dem och att dem då placerats i brist på 

annan hjälp. Respondenterna upplever även att en av de mest påfrestande faktorerna med 

placeringen var att de aldrig visste när den skulle upphöra. LVU-omhändertagandet omprövas 

var sjätte månad men respondenterna upplevde att om de en gång blivit placerade och var inne 

i systemet så skulle tvångsvården fortgå.  

”Asså jag förstår ju ändå att de måste göra någonting om man missbrukar, men 

samtidigt känner jag att jag blev bestulen… Att de liksom tog bort de åren från 

mig och att jag blev inlåst så länge. Så min bild av Socialtjänsten och andra 

myndigheter är ju inte så bra.”  

 Erik, 23  

 

Respondenterna är eniga om känslan av den förlorade ungdomen och menar att de har missat 

mycket eller blivit bestulna på det ”vanliga livet”. Detta har skapat ett myndighetsförakt som 

de bär med sig än idag. Förtroendet för myndigheter är nästintill obefintligt enligt Erik och 

Anton.  

 

”En gång sa jag ’idiot’ till personalen, då de avbröt min diskussion. Då hoppade 

de på mig, bar mig ner till isoleringen och tryckte ner mig mot madrassen så jag 
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inte kunde andas.” 

 Mikael, 27  

 

”Första placeringen jag hade åkte jag på sju isoleringar första månaden tror jag. 

En madrass på golvet, av med kläderna. Men man får bara vara där 24 timmar, 

man ska ju ut så fort man är lugn, men det beror ju på vart du är och vad du har 

gjort. Isoleringarna användes ju inte alltid rätt, men ibland så.” 

 Anton, 25  

 

Intervjupersonerna talar om de isoleringar som förekommer på § 12-hemmen. Isoleringarna 

ska användas i yttersta fall och endast så länge som ungdomen är utåtagerande. Männen som 

intervjuats upplever att dessa isoleringar har missbrukats. De påtalar dock att de med tiden 

lärde sig att det inte var någon idé att slåss eller tjafsa med personalen, eftersom de då visste 

vad följden av det skulle bli.  

 

”På vissa ställen är det mer säkerhet än på anstalt. Palestinatråd och kameror 

överallt.” 

 Anton, 25 

 

Anton uppger att han sedan ung ålder vuxit upp under anstaltsliknande förhållanden och att 

säkerheten på § 12-hemmen ibland var ”bättre” än på anstalt. Han menar att de placerade 

ungdomarna var övervakade med kameror dygnet runt samt att institutionerna var avgränsade 

med så kallad palestinatråd som är en slags taggtråd. Anton uppger vidare att det är stora 

skillnader mellan de olika LVU-institutionerna. Vissa är fängelseliknande, medan andra 

ställen har låtit ungdomarna få mer intern frihet. De stora skillnaderna gäller även personalen. 

Respondenterna uppger att de blivit olika bemötta på olika institutioner. En del personal 

upplevs som ”vanliga människor” som respekterar klienterna, medan personalen på andra 

ställen ”tog chansen så fort de fick den” och därigenom utnyttjade sin maktposition och 

använde övervåld om ungdomarna inte gjorde som de sa. Anton berättar även om tillfällen då 

personalen rökte ”braj” med de placerade ungdomarna.  
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 5.2 Inverkan av övriga placerade ungdomar 

”En kille därifrån var jag med mycket förut, men han sitter på livstid nu. Så det är 

mycket spillror asså… Man hetsar ju varandra. Det är ju som på anstalt, det är 

ingen som sitter och pratar om att man vill sköta sig och att allt ska bli bra. Även 

om man vill det så blir det ju inte så.”  

 Anton, 25 

 

”… Då började jag tänka för fösta gången att jag kanske skulle ändra på mig. 

Men det är väldigt svårt att ändra på sig när man bor så tätt intill varandra. Det 

enda man pratar om är kriminalitet och man blir typ påverkad av det.” 

 Mikael, 27 

 

Respondenterna talar om de andra ungdomarna som de träffat på institutionsvistelserna. De 

uppger att de varit likasinnade och att de därmed påverkat varandra i negativ mening. Även 

om de har velat sluta missbruka eller sluta begå kriminella handlingar har de inte talat om 

detta. Istället har det talats om vem som har ”suttit inne längst” eller begått det grövsta brottet, 

eftersom att det är det de haft gemensamt. Detta har enligt respondenterna bidragit till att de 

binder nya kontakter och utökar sitt kriminella nätverk.  

 

”Jag rymde med en annan kille därifrån så vi var ute och härjade. Efter en vecka 

torskade vi och fick åka tillbaka… Vi hade inte käkat på en vecka för vi hade tagit 

tjack och så, så det var jätteskönt att komma dit och vila upp sig och käka. Sen 

när vi hade vilat upp oss så rymde vi igen… Efter ett tag fick jag permission och 

då hade X och X permission samtidigt, men sen blev det nå strul och vi bråkade 

med någon snutbil och så fick jag åka tillbaka… Stället jag kom till då var det 

ganska svårt att rymma från och jag ville inte pröva och misslyckas, för det var 

några dagar innan jul och då ville man inte sitta i en skog och gömma sig.” 

 Mikael, 27 

 

”Dom där rymningarna därifrån var ju inte så jävla bra. Allt är katastrof bara. 

När man har stuckit och sådär du vet, man bryr sig inte om någonting… Vi stack 
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ju jämt, vi var ju jämt ute.” 

 Anton, 25 

 

Respondenterna talar om en hel del rymningar från institutionerna. Dessa rymningar skedde 

ofta tillsammans med någon annan placerad ungdom och de uppger att man påverkade 

varandra till att göra detta. De uppger även att de slutade bry sig om konsekvenserna och 

tänkte bara kortsiktigt att de ville ifrån institutionen.  

 

5.3 Alternativ till institution 

”Familjehemmet var bra faktiskt. Jag tror det är den bästa formen. Det går ju inte 

om man inte vill, då är de ju helt katastrof i familjehem också. Men om man är 

motiverad så tror jag att det är det bästa förstahandsvalet. Jag blev aldrig 

placerad så först.” 

 Anton, 25   

 

Anton talar om alternativen till institutionsplacering och menar att det hade varit att föredra 

att till en början bli placerad i familjehem. Men han påtalar även att det krävs motivation för 

att klara av en så pass öppen intervention. Respondenterna påtalar att de finns gånger då de 

upplevde att § 12-hemsplaceringarna missbrukades och att en intervention i familjehem hade 

varit ett rimligare omhändertagande.  

 

”Jag har aldrig ens fått komma till ett familjehem, bara § 12:or och HVB-hem.” 

 Erik, 23 

 

Erik berättar att han aldrig varit placerad i familjehem, utan har slussats runt mellan olika 

låsta institutioner. Vid ett tillfälle hade han varit placerad på institution i över 600 dagar i 

sträck och då fick han möjlighet att åka hem och hälsa på sin biologiska familj en kort period, 

för att sedan återvända till § 12-hemmet.  

 

”… Då hade de fixat ett familjehem och han var specialiserad på uppkäftiga 

tonåringar, men de använde ju något finare ord… Men det sättet han använde var 

ju att han slog… Så jag började ju planera. Antingen fick jag använda väldigt 
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mycket våld tillbaka, för han var väldigt stor, eller så sticker jag.” 

 Mikael, 27 

 

Mikael har vid ett flertal tillfällen varit placerad på olika familjehem runt om i Sverige, men 

har e väldigt varierad bild av detta. I ett utav dessa hem blev han misshandlad och i ett av de 

andra familjehemmen förekom både missbruk och kriminalitet. Mikael kritiserar inte själva 

upplägget med familjehem, men påtalar att Socialtjänsten borde ha bättre koll på vart de 

placerar dessa ungdomar.  

6. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka tidigare LVU-placerade mäns uppfattning om 

institutionsplaceringens betydelse för droganvändande och kriminalitet i vuxen ålder. 

Frågorna som skulle besvaras var följande: Hur upplevde männen LVU-placeringen? Vilken 

inverkan trodde de att övriga placerade ungdomar har på dem själva? Såg de något alternativ 

till institutionsvård?  

 

Männen i denna studie upplever inte att institutionsplaceringarna har bidragit positivt i deras 

liv, varken med avseende på droger eller kriminalitet. Det har istället visat sig att de efter 

placeringarna har haft mer kunskaper om den destruktiva livsstilen. De uppger dock att de i 

vuxen ålder missbrukar mindre och att de även är mindre kriminellt aktiva, men detta tycks 

inte bero på LVU-placeringarna. Männen talar istället om att det är den personliga mognaden 

som bidragit till den utvecklingen. De talar även om att kriminaliteten och drogerna inte är 

lika glorifierade idag som det var under deras ungdom. I sin ungdom såg de upp till de 

personer som begick grövre kriminella handlingar. Idag är de medvetna om vad följderna av 

en sådan livsstil innebär. Trots det uppger två av de tre respondenterna att de fortfarande lever 

ett liv kantat av droger och kriminalitet. De påtalar dock att både missbruket och de kriminella 

handlingarna ser annorlunda ut än vad de gjorde under deras ungdom. I dagsläget uppger de 

två männen att de tar droger för att orka med vardagen och att de kriminella handlingarna är 

kopplade till ekonomiskvinning.  

 

Under ungdomen menar respondenterna att kriminaliteten var kopplat till spänningssökande 

och önskan om att vara kriminell. Den tredje respondenten uppger däremot att han har för 
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avsikt att leva laglydigt men att han återfaller i missbruk vid enstaka tillfällen. 

Respondenterna uppger vidare att de har känt sig orättvist behandlade och att LVU-

omhändertagandena ibland har varit för ingripande i förhållande till deras livssituation. De 

upplever även att de inom institutionen blivit orättvist behandlade, genom att tillexempel 

isoleringarna enligt dem har använts felaktigt. De anger även att de på grund av placeringarna 

känner att de blivit bestulna på sin ungdom och att det känts som om de endast var förvarade, 

i brist på andra insatser. På grund av de långa institutionsplaceringarna upplever männen att 

de i tidig ålder blev stämplade som avvikare samt att de i vuxen ålder upplever sig som 

institutionsskadade. Respondenterna talar vidare om de andra placerade ungdomarna och 

vilken påverkan dessa haft på dem. De menar entydigt att de blivit placerade med andra 

likasinnade ungdomar och att det har haft en negativ inverkan på deras missbruk och 

kriminella beteende. Avslutningsvis menar respondenterna att de hade föredragit mindre 

ingripande interventioner istället för placering på § 12-hemmen. De har dock olika 

upplevelser av de mer öppna formerna av LVU-placeringarna. Erik uppger att han aldrig varit 

placerad i familjehem, men att han tror att det hade varit en bra vårdform. Anton har positiva 

erfarenheter av den typen av placeringar och önskar att han blivit placerad så inledningsvis. 

Han påtalar dock att det krävs mycket motivation till förändring för att så öppna vårdformer 

ska vara tillräckliga. Mikael har väldigt blandade erfarenheter av denna typ av intervention. 

Han har placerats i familjehem där både våld, kriminalitet och droger varit förekommande.  

 

Utifrån det insamlade materialet kan man konstatera att LVU-placeringarna inte gett önskvärt 

resultat. De är möjligt att de har upplevt sig stämplade med ett avvikarbeteende i likhet med 

den stämplingsteori som Becker (1963) talar om. De har genom sitt omhändertagande 

förknippats som avvikare sedan ung ålder, vilket därmed kan ha bidragit till att de sökt sig till 

andra likasinnade människor för att känna gemenskap. Det avvikande beteendet har därmed 

fortskridit och männen har förknippat kriminaliteten och drogmissbruket som en utav sina 

främsta egenskaper. Samhället har under många års tid pekat ut dessa män som avvikare, i 

och med LVU-placeringarna sedan ung ålder. Det tyder på, i likhet med det Becker (1963) 

talar om, att det inte är männen i sig som är avvikande, utan att det är samhället som skapar 

avvikare genom det förväntade normsystemet som i dessa fall brutits. Förväntningarna på 

dessa män, från samhällets sida, är att de kommer fortsätta begå normbrytande handlingar, i 

kanske ännu större omfattning. Avvikaren accepterar då den bilden av sig själv och fortsätter 
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med det förväntade beteendet. Detta skapar ett utanförskap hos den som klassificeras som 

avvikare och personen kommer således behandlas därefter (Becker, 1963). Männen har för 

avsikt att sluta begå brott och missbruka men i och med att de har blivit stigmatiserade och 

hamnat utanför samhället till viss del på grund av tidigare rättsliga följder hamnar de i ett 

socialt utanförskap. Genom det utanförskapet livnär de sig på sina kriminella handlingar som 

ger de ekonomiskvinning och livsstilen hamnar därför i en ond cirkel. Mikael, som idag lever 

under relativt socialt ordnade former, beskriver att motivationen till ett laglydigt liv är det 

som stärkt honom i den processen. Han är dessutom den enda av de tre männen som vuxit upp 

med stabila familjeförhållanden. Med avseende på tidigare forskning av Andreassen (2003) 

och Levin (1998) gällande familjens betydelse för barn och ungdom kan det vara en viktig 

aspekt till det nu laglydiga livet. De män som är uppvuxna under mindre stabila 

familjeförhållanden har det alltså gått sämre för. För deras del kanske en LVU-placering i 

familjehem hade varit att föredra för att få en så normaliserande insats som möjligt.   

 

Alla tre respondenter talar om ganska våldsamma erfarenheter från institutionsvården. De 

menar att de inledningsvis varit väldigt utåtagerande mot personalen och att detta medfört 

bestraffning i form av isolering. I likhet med det Goffman (1961) talar om kan man se tydliga 

tecken på sekundär anpassning. Männen upplevs ha varit ovilliga att rätta sig efter 

institutionernas regelsystem och har beskrivit båda de delar av den sekundära anpassningen 

som författaren talar om. Dels har de avvikit från institutionerna ett flertal gånger, men de har 

även begått legitima handlingar inom institutionen i syfte av egen personlig vinning. Dessa 

handlingar har vanligtvis gjorts tillsammans med andra placerade ungdomar och 

respondenterna uppger att de påverkats negativt av de andra klienterna. I likhet med tidigare 

forskning av Levin (1998) uppger dessa män att de har utvidgat sitt kriminella och 

missbrukande kontaktnät samt att de inom institutionen blivit påverkade av de andra 

ungdomarna, i negativ mening.  

 

Resultatet av denna studie har många likheter med tidigare forskning. Generellt sätt tycks 

dessa placeringar inte ha någon positiv inverkan på ungdomarna i fråga, men med hjälp av 

evidensbaserade behandlingsprogram kan man ibland uppnå positiva resultat. Mc Murphy 

(1996) pekar på att en viktig del för att få goda resultat av behandlingen är tät kontakt med 

den biologiska familjen. Männen som intervjuas uppger att de varit frånvarande från sina 
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familjer under ibland flera års tid och påtalar att de istället vuxit upp under anstaltsliknande 

förhållanden. Det har bidragit till att de delvis blivit institutionsskadade och att de rättsliga 

följderna av ett kriminellt leverne inte är avskräckande. Om det istället hade vuxit upp under 

familjeliknande förhållanden, eventuellt i form av ett familjehem, hade resultaten möjligen 

kunnat se annorlunda ut. Men enligt intervjuerna framkommer det att en del av de familjehem 

som en av männen placerats i har varit direkt opassande. Förslag till fortsatt forskning kan 

därför vara att närmare undersöka vuxna mäns upplevelser av LVU-placeringar i familjehem. 

Är det ett bättre alternativ än LVU-vård vid HVB- eller § 12-hem? Men som en av 

respondenterna anger är det privatpersoner som tar emot ungdomen i familjehemmen, vilket 

enligt honom kan vara en väldigt utsatt miljö. De som sker inom dessa väggar stannar där och 

ungdomen riskerar att fara illa. Inom institutionsvården finns det utbildad personal som 

arbetar och personalen har också möjlighet att vara kritiska mot sina kollegors agerande. Om 

någon anställd skulle agera felaktigt skulle detta förhoppningsvis uppdagas bland de andra 

inom personalen.   

 

Med all information i åtanke kan man givetvis ställa sig frågande till denna tvångsvårdande 

lag. Hur dessa mäns livssituationer hade sett ut om de inte blivit omhändertagna enligt LVU 

går givetvis bara att spekulera i. LVU-placeringen kan antingen ha räddat en del av dessa 

män, från ännu mer destruktiv livsstilar, men det kan också ha varit en inkörsport till ”tyngre” 

droger och fortsatt kriminalitet genom de utökade destruktiva kontaktnätet. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart kommer du ifrån? 

3. Har du lust att berätta lite om din bakgrund? 

4. Varför blev du placerad med stöd av LVU? 

-Föregick några andra insatser från Socialtjänsten innan LVU placeringen? 

- Hade en alternativ insats varit att föredra? 

5. Hur länge har du sammanlagt varit placerad enligt LVU?  

-Var det vid ett eller flera tillfällen? 

6. Hade du problem med missbruk innan du blev placerad enligt LVU? 

7. Hade du problem med kriminalitet innan du blev placerad? 

8. Hur har vistelsen på ungdomshemmet påverkat dig? 

9. Hur upplevde du personalens bemötande? 

-Upplevde du någon gång att du blev kränkt av personalen eller fann du stöd hos 

dem? 

10. Vad var det mest positiva med vistelsen på LVU-hemmet? 

11. Vad var det mest negativa med vistelsen på LVU-hemmet? 

12. Kände du dig trygg på LVU-hemmet? 

-Varför? 

-Varför inte? 

13. Hur upplevde du de andra ungdomarna som var placerade? 

-Hade de liknande bakgrund och problematik som du? 

-Tror du att det har påverkat dig på något sätt? 

-Upplevde du att du fick stöd av de andra ungdomarna som var placerade? 

-Upplevde du att du fick mer kunskaper och dåligt inflytande av de andra 

ungdomarna som var placerade? 

14. Förekom det droger inom institutionen under din vistelse? 
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15. Fick du under din vistelse på LVU-hemmet någon särskild hjälp?  

-Deltog du i något behandlingsprogram? 

-Vad gav det dig? 

16. Brukar du droger nu för tiden? 

-Upplever du att du missbrukar mer eller mindre nu än innan du blev placerad? 

17. Är du kriminellt aktiv nu för tiden? 

-Upplever du att du är mer eller mindre kriminellt aktiv idag, än innan du blev 

placerad? 

18. Är det någonting mer som du vill tillägga innan vi avslutar som kan ha betydelse för 

denna studie? 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett  

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i vår studie om livet efter LVU.  

Studien undersöker tidigare LVU-placerade mäns uppfattning om institutionsplaceringens 

betydelse för droganvändande och kriminalitet i vuxen ålder. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt.  

• Jag är medveten om att jag under intervjuns gång kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till att Hind Saffo och Josephine Fernström lagrar samt 

bearbetar den information som insamlas under intervjun. 

• Jag är medveten om att denna intervju kommer att spelas in. 

• Jag är medveten om att jag deltar anonymt i denna studie, men att dess resultat 

kommer att bli en offentlig handling.  

 

 

Signatur                                                                          Namnförtydligande 

_______________________                                         __________________________ 

 

 

   

 


