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Abstract

The aim of this study is to describe young people’s experiences returning home after being 
institutionalized for over two years. The young people in this study describe their feelings 
regarding their  return home which involves reuniting with their  families,  their friends and 
starting  school.  The  study  is  conducted  through  five  semi-structured  using  qualitative 
individual interviews with two boys and three girls. The theoretical points of departure are 
concepts from the Symbolic interactionism and the Bioecology model of human development. 

The results of the study show that reunion with families is not easily accomplished by the 
adolescents and returning home is likely to be very stressful. It is also clear that the separation 
and return are part of a long process. Another finding is that this return process is perceived as 
lonely for the adolescents and makes great demands on both them and their families to have 
developed during the time at the institution. The adolescents receive almost no support from 
the community in their struggle to adapt to their new life at home. Secondary school appeared 
for the majority of the adolescents unmanageable when they simultaneously struggled to find 
their way into their families and in peer world.
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1. Introduktion

1.1 Inledning

Det är en torsdag eftermiddag i november, och vi kan se genom fönstret att mörkret hunnit 
lägga sig över den lilla staden. Gågatans juldekorationer blinkar mot oss. Vi sitter lite tagna 
kvar i bibliotekets grupprum efter att Peter släntrat vidare ut i novemberkylan. Peter och de 
andra ungdomarna som den här uppsatsen kommer att handla om har delat med sig av sina 
livserfarenheter  till  oss.  De  har  tålmodigt  och  öppenhjärtligt  berättat  för  oss  om  hur  de 
upplevde att det var att återvända hem till familj, vänner och skola efter att under ett par år ha 
bott  på  Älgeredskollektivet  som är  ett  hem för  vård  och boende (HVB-hem).  Ibland har 
samtalen med ungdomarna slingrat iväg så att vi nästan glömt anledningen till mötet. Peter 
och de andra bär på en klokhet som de inte erhållit gratis och som inte alltid varit lätt att bära.  
Därför är det för oss en stor ära och ett stort ansvar att genom den här uppsatsen låta deras 
röster   höras.

1.2 Problemformulering

Vi har i Sverige ett familjeinriktat barnavårdssystem som präglas av tanken om att orsaken 
till olika barnavårdsproblem ligger i dysfunktionella familjesystem och vidare att familjen är 
möjlig att behandla (Wiklund, 2008). Trots detta blev 24900 barn och unga någon gång under 
2010 föremål för heldygnsinsats utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen, ”Barn och unga – 
insatser  2010”,  2011).  Statistik  som  förklarar  hur  det  sedan  kommer  att  gå  för  den 
genomsnittlige  placerade  ungdomen,  finns  att  tillgå,  exempelvis  hur  många  som  blir 
kriminella,  får  alkohol-  respektive drogproblematik eller  psykiska problem (se exempelvis 
Andrée- Löfholm, Humlesjö, Sundell, Vinnerljung, FoU- rapport 2004:4).

De flesta av barnen som är under arton år flyttar åter hem till sina vårdnadshavare. Kvalitativ 
forskning visar att ungdomens återvändande hem efter vistelse på hem för vård och boende 
eller  liknande,  kan  vara  en  lika  kritisk  och  sårbar  period  som  placeringen  i  sig 
(Bullock, Gooch & Little, 1998, Levin, 1998). Detta betyder att återvändandet är en viktig 
faktor att belysa då man hanterar placerade barn och ungdomar. Det är inte bara vården i sig 
som är intressant att se på då man utvärderar huruvida ungdomen kommer att ”lyckas” eller 
ej, utan även omständigheterna kring återvändandet.

”För  unga som har  varit  placerade på grund av eget  beteende kan det  innebära stora  
påfrestningar att flytta hem till sina föräldrar och kompisar. Det är i hemmiljön som de  
nya lärdomarna ska praktiseras. Det är inte alltid som familj och vänner har haft samma  
möjlighet till förändringsarbete som den unga och risken att återfalla i gamla mönster är 
stor.”
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Detta finns att läsa i ett meddelandeblad med titeln ”Ny bestämmelse om stöd och hjälp till  
barn och unga som varit placerade” skrivet av socialstyrelsen daterat juni 2009, adresserat till 
socialnämnder  eller  motsvarande,  chefer  och  personal  inom  socialtjänstens  individ-  och 
familjeomsorg samt Länsstyrelser. Texten belyser komplexiteten för ungdomar som placerats 
på  grund  av  eget  beteende  vad  det  gäller  att  praktisera  dess  nya  lärdomar,  men  även 
komplexiteten när det gäller ungdomens familj och vänner.

Det är därför av relevans för socialt arbete att utforska detta område ytterligare, för att söka 
kunskap och förståelse för återvändandets komplexitet. 

I  denna studie lyfter  vi  fram fem ungdomars  berättelser  om hur de upplevde tiden då de 
återvände hem från behandlingshemmet Älgeredskollektivet beläget i Bergsjö.

1.3 Syfte och Frågeställningar
Studiens  syfte  är  att  undersöka  hur  fem  ungdomar  som  tidigare  varit  placerade  på 
Älgeredskollektivet  beskriver  sina  upplevelser  av  återvändningsprocessen  i  och  med 
placeringen och tiden efter placeringens avslut. 

Våra frågeställningar är:

-Hur upplevde ungdomarna hemflytten?

-Hur upplevde ungdomarna förhållandet till sina familjer?

-Hur upplevde ungdomarna förhållandet till skolan samt kamratvärlden?

1.4 Begreppsdefinitioner

Vi har i vår studie några begrepp som vi behöver definiera.

Återvändningsprocessen eller hemflyttsprocessen är ett begrepp översatt av oss från engelska 
return process  (se Bullock et al, 1998) och som vi tänker syftar till den mentala processen 
eller förloppet, kring att återvända hem. Vi tänker att för ungdomarna i vår studie startar en 
återvändningsprocess  när tiden för deras  hemflytt  börjar  närma sig och att  processen inte 
avslutas förrän de upplever att de hör hemma på riktigt, det är således omöjligt att säga exakt 
när denna process startar och slutar då detta är individuellt. 

Begreppet  hemflytt  syftar  i  den  här  studien  på  själva  fenomenet  att  flytta  hem,  inte  den 
fysiska hemresan i sig. Vi kommer även att använda begreppet återvända vilket vi definierar 
på samma vis som hemflytt.

Kamratvärld  syftar till  de vänner och bekanta ungdomarna beskriver som betydande före, 
under och efter placeringen.
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Begreppet  hemresor  syftar  till  när ungdomarna under placeringens gång åker hem till  sin 
familj för att hälsa på. Vid hemresorna är deras permanenta boende på Älgeredskollektivet.

Under studiens gång kommer vi att  använda begreppen  ungdomar, de unga varierat  med 
begreppet respondenter. Detta är för att öka läsvänligheten med ett mer varierat språk. Vi har 
valt att benämna respondenterna som ungdomar trots att samtliga vid intervjutillfällena hade 
fyllt arton år.

1.5 Avgränsningar
Vi  tänker  att  åtskilliga  aspekter  påverkar  ungdomarnas  upplevelser  av  deras 
institutionsplaceringar samt återvändandet hem. Vi har i den här studien valt att inte fördjupa 
oss i de psykologiska faktorerna såsom personlighet,  anknytningsutveckling,  sårbarhet och 
motståndskraft.  Fokus  i  studien  kommer  inte  heller  att  vara  huruvida  ungdomarna  har 
”lyckats” eller inte då ”lyckas” är normativt och svårt för oss att värdera, någon kan anse sig 
ha utvecklats till det bättre utan att den utvecklingen ses som positiv i samhällets ögon.

1.6 Beskrivning av Älgeredskollektivet 

För att kunna sätta ungdomarna som ligger till grund för denna studie i en kontext kommer 
här en kortfattad beskrivning av institutionen de bott på.

Älgeredskollektivet  är  ett  hem  för  vård  och  boende  som  beskriver  att  de  riktar  sig  till 
ungdomar som behöver bryta destruktiva mönster, såsom missbruk kriminellt beteende eller 
aggressivt beteende.  Placeringarna sker  antingen med stöd av socialtjänstlagen eller  lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ålderskategorin de främst inriktar sig på är 
högstadieungdomar.  Placeringstidens  längd  varierar  mellan  ett  till  tre  år  beroende  på  när 
placeringen skedde, då hemflytten vanligtvis sker sommarlovet efter att årskurs nio avslutats. 
Älgeredskollektivets  personal  arbetar  som  medlevare,  vilket  innebär  att  de  under  längre 
perioder  bor,  arbetar  och  spenderar  sin  fritid  där.  Övriga  arbetsmetoder  är  bland  annat 
miljöterapi, lösningsfokuserad pedagogik, Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv 
Beteende  Terapi  (KBT)  och  Älgereds  egna  ledarskapsutbildning.  Ungdomarnas  familjer 
betraktas som betydande resurser i arbetet med ungdomarna. Därför vill Älgeredskollektivet 
att familjen under placeringstiden kommer och besöker sin ungdom minst en gång i månader 
samt vid storhelger. Vid varje besök har personal enskilda samtal med föräldrarna. Utöver 
detta arbetas även med föräldrarna i grupp genom föräldrautbildning och föräldramöten. 

Under  placeringstiden  går  ungdomarna  på  Bergsjö  högstadieskola  där  personal  från 
Älgeredskollektivet alltid finns med.

Efter att ungdomen bott på Älgeredskollektivet i ett år får hon eller han börja göra hemresor 
till  familjen,  och den sista  terminen får ungdomen vara hemma under alla  skollov för att 
slutligen  flytta  hem.  När  placeringen  avslutats,  påbörjas  eftervården  som vanligtvis  pågår 
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mellan en och sex månader.  Denna beställs  av socialtjänsten och är individuellt  planerad. 
Vanligtvis  består  den av att  kollektivpersonal  besöker  ungdomen  hemma cirka  en  gång i 
veckan (Waitong, Niklas, personlig kommunikation, 8 december 2011).

1.7 Presentation av ungdomarna
Ungdomarna som intervjuats i denna studie har samtliga bott på Älgeredskollektivet i två till 
två och ett  halvt  år.  För  att  så  långt  som möjligt  göra dem anonyma kommer  vi  inte  att  
presentera deras personer närmare än så. I den här uppsatsen kommer ni att få möta Maria, 
Lisa, Peter, Karin och Olle, som i verkligheten heter något annat.
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2. Kunskapsområdet

2. 1 Litteratursökning

För  att  finna  forskning  kring  vårt  uppsatsämne  har  vi  använt  oss  av  databaserna  ERIC 
EBSCO och ProQuest – Social Sciences Subject Area samt LIBRIS. Dessa har använts med 
enstaka sökord samt med en så kallad Boolesk sökning som är en sökmetod där flera olika 
sökord kombinera tillsammans med AND, OR eller NOT. Exempel på Booleska sökningar 
som gjorts är Adole* AND going home OR leaving care, Child* AND coming home from 
care. Andra sökord som använts på detta sätt i olika kombinationer är reunification, reunite, 
aftercare,  departure  status,  discharge,  out  of  home care,  family.  Svenska sökord har  varit 
ungd*, familj, institution, eftervård, utskrivning, behandling, uppföljning, hemkomst.

Vi insåg relativt omgående att svensk forskning med hemflyttsprocessen i fokus var svår att 
hitta, och vår uppfattning är att det inte har forskats om denna process som enskilt fenomen. 
Den utländska  forskningen visade sig vara mer  givande och en ansenlig del  av den Peer 
Review forskning som vi fann härstammar från Storbritannien. 

För att på ett bättre sätt kunna besluta vilken av forskningen som var mest relevant för oss i  
vår undersökning skapade vi tre teman att placera den tidigare forskningen under. De temana 
är: Ungdomarna och familjernas upplevelser kring återvändandet, Återvändandets påverkan 
på relationerna i familjerna, samt Aspekter som påverkar återvändningsprocessen. 

Forskningsgenomgången avslutas med en sammanfattning.

2.2 Ungdomarna och familjernas upplevelser kring återvändandet
Bullock,  Gooch och Little  (1998) har  gjort  en omfattande studie i  Storbritannien  åt  The 
Dartington child care study vid namn  Children going home- The re-unification of families. 
Studien undersöker barn och ungdomars erfarenheter av att återvända hem efter att ha varit 
placerade av myndigheter. Bullock et al. har använt tre olika metoder i sin studie: De har 
studerat  nationell  samt  internationell  litteratur  och  tidigare  forskning kring  ämnet,  de  har 
under arton månader följt 31 familjer där barnen skall flytta hem genom observationer samt 
intervjuer,  slutligen  har  de  granskat  resultaten  av  en  omfattande  kvantitativ  studie  som 
involverade över tusen barn, och som löper över ett årtionde. Författarna konstaterar efter sin 
tidigare forskningsgenomgång att en stor majoritet av de placerade barnen i Storbritannien 
flyttar hem till sina familjer och sina gamla hemmiljöer. Trots detta vet man väldigt lite om 
den processen. Återvändandet hem visade sig vara en lika stressande situation för både barnen 
eller ungdomarna som för familjerna. Studiens respondenter berättade att bara tanken på en 
hemflytt  vara stressande och kännas skrämmande oavsett hur mycket de hade längtat efter 
den. Författarna menar att en anledning till rädsla kan vara att rollerna har förändrats under 
barnets frånvaro och nya rutiner har arbetats fram. Flera av de intervjuade barnen insinuerade 
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att de hade glömt hur det var att bo hemma och flertalet föräldrar berättade att de hade glömt 
hur det var att ha sina barn boende hos sig.

Även Levin  (1998) fann i  sina studier  att  ungdomarnas  känslor  angående hemflytten  var 
komplexa. Levins avhandling Uppfostringsanstalten: om tvång i föräldrars ställe består av en 
analys  av  uppfostringsanstalten  som en  social  institution.  Levin  har  genom  att  intervjua 
ungdomar som tidigare varit föremål för behandling på Råby kunnat ta del i deras perspektiv 
och  upplevelser  av  placeringen,  mottagandet,  behandlingen  och  utskrivningen.  Levin 
beskriver  att  ungdomarnas  upplevelser  av  utskrivningen  innehåller  så  mycket  tankar, 
förhoppningar och rädslor. Glädjen att komma därifrån blandas med rädslan inför det nya och 
normala livet de förväntas klara av. 

2.3 Återvändandets påverkan på relationerna i familjen
Bullock et al.  (1998) beskriver att den första tiden hemma ofta utlöpte helt  konfliktfri  då 
barnen och familjerna behövde lära känna varandra igen. Efter den första tiden började dock 
dispyter att utbryta. Orsaken var ofta konflikter över rollerna i familjen men många konflikter 
handlade precis som författarna hade förutsatt, om gränssättning. Sådana gräl är vanliga inom 
alla familjer men vid dessa familjer handlar det om djupare spänningar som kommer upp till  
ytan.  Vad  är  roten  till  dessa  gräl?  Författarna  skriver  att  i  stort  kan  det  handla  om  att  
fantasierna  om  den  perfekta  hemkomsten  inte  stämde  så  väl  med  verkligheten,  och 
verkligheten av att bo hemma handlar om att möta problemen som ledde till  separationen. 
Misstänksamheten ligger  och pyr  hos alla  om att  det skall  bli  som innan placeringen.  De 
familjer som lyckades diskutera igenom saker under den här perioden hade lyckosammare 
återföreningar än andra. Efter denna period som kännetecknades av konflikter började rutiner 
och rollerna att falla på plats familjerna. Alla i familjen måste acceptera sina nya roller och 
förlåta att andra har tagit deras roller. 

Bullock et al. (1998) drar slutsatsen att den ursprungliga separationen och återkomsten är 
delar i en lång process som påverkar varandra. Det som händer under placeringen kommer att  
influera hur alla inblandade upplever separationen och sedan hemkomsten. Innan hemkomsten 
måste barnen eller ungdomarna återigen separera, denna gång från dem som har tagit hand om 
dem och från nya vänner. Barnens separation från det liv de har levt utan sin familj måste 
bekräftas. Längden på barnens frånvaro hade påverkan. För de som varit borta över två år 
visade det  sig  att  det  var  vanligt  är  att  familjesammansättningen  förändrades  under  deras 
frånvaro  och  anpassningen  i  familjen  tog  längre  tid.  Äldre  barn  som hade  utvecklat  nya 
identiteter baserat på sitt liv utanför familjen hade det svårare att hitta det nya livet hemma.

Andreassen  (2003)  anger  i  sin  forskningssammanställning  Institutionsbehandling  av  
ungdomar,  vad  säger  forskningen?  att  forskningen  generellt  antyder  att  den  ultimata 
behandlingstiden ligger på runt ett halvår. Ungdomarna bör inte färdigbehandlas på institution 
då längre vistelser ökar risken för negativ beteendeutveckling till följd av smittorisken från 
andra  ungdomar.  Vården bör  fortsätta  efter  utskrivning och det  är  nödvändigt  att  behålla 
insatser inom samma områden med samma förändringsmål.  
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Levin (1998) fann att en viktig fråga för ungdomarna under placeringstiden är hur kontakten 
skall hållas med yttervärlden och viktiga personer där. För dem gäller det att bibehålla och 
förbättra relationerna till viktiga vuxna. Om inte detta sker får den unge återvända till princip 
samma familjesituation som han lämnade, det vill säga de förhållanden som skapade grunden 
för konflikter, rymningar, olagliga handlingar och utespring. Levin fann att i sjuttio procent av 
fallen  var  de  ungas  föräldrarelation  oförändrad  och  i  princip  obearbetad  efter  vistelsen, 
åtminstone ur ungdomarnas synvinkel. Även Bullock et al. (1998) menar att det var viktigt att 
föräldrarna hölls insatta och engagerade under hela placeringstiden. Om familjerna får hjälp 
att lösa sina konflikter ger det alla familjemedlemmar en unik möjlighet att förstå varandra 
och  skälen  till  separationen  vilket  underlättar  återföreningsprocessen.  Problemen  som 
familjen  hade  innan  separationen  måste  åtgärdas  och  arbetas  med,  helst  innan  barnen 
återvänder hem. 

I  studien  The Departure  Status  of  Youth from Residential  Group Care:  Implications  for  
Aftercare  av Chmelka,  Epstein,   Pick,  Thompson,  Trout  och  Tyler  (2010) har  författarna 
utvärderat data på över 640 ungdomar som har varit placerade på en institution för att se vilka 
utmaningar dessa ungdomar står inför efter placering, bland annat genom att undersöka vilka 
miljöer de återvänder till.  Författarna har dragit samma slutsatser som Bullock et al. (1998) 
samt Levin (1998) när det gäller vikten av arbeta med familjen under placeringsvistelsen samt 
under den perioden då ungdomarna flytta hem igen. Även Steins (2009) sammanfattning av 
barnavårdsforskning i Quality Matters in Children’s Services: Messages from Research lyfter 
upp vikten av att upprätthålla en relation mellan förälder och barn under placeringstiden men 
belyser att det viktigaste är hur karaktären och kvaliteten ser ut i denna kontakt, inklusive 
kvaliteten på tillgivenheten mellan förälder och barn. Föräldrarna och barnen behöver även 
inneha ett gemensamt mål i att de båda vill återförenas med varandra.

2.4 Aspekter som påverkar återvändarprocessen 
Höjer och Sjöblom (2011) indikerar i sin artikel  Att stå på egna ben- om övergången från  
samhällsvård  till  vuxenliv som  baseras  på  två  kvalitativa  studier,  att  hur  eftervården  är 
organiserad samt hur ungdomar som går ut i ett självständigt liv efter en placering ska få sina 
behov tillgodosedda, länge har varit en förbisedd fråga i Sverige. Först 2008 kompletterades 
socialtjänstlagen med en paragraf som närmare behandlar eftervården. Författarna menar att 
för dygnsplacerade ungdomar råder speciella förhållanden som påverkar deras övergång från 
ung till vuxen. Hur dessa ungdomars vuxenblivande kommer att gestalta sig är precis som för 
andra  kopplat  till  uppväxtförhållanden,  skolerfarenheter,  utbildningskompetens  och 
familjerelationer, men för dessa ungdomar är deras vuxenblivande även starkt beroende av 
administrativa beslut och de kategoriseringar som görs inom socialtjänstens byråkratiska och 
administrativa ramar. Höjer och Sjöblom fann att de unga som lämnar dygnsvård kan hamna i 
en  ofördelaktig  situation  jämfört  med  jämnåriga  som  har  tillgång  till  både  socialt  och 
ekonomiskt stöd från föräldrar. Det framgår att tillgång till ett fungerande socialt nätverk har 
en stor betydelse för de unga samt att det finns tillgång till stöd i kritiska situationer och att  
det finns möjlighet att pröva idéer och framtidsplaner med någon som de unga har förtroende.  
Socialtjänsten, familjehemsvården och HVB-hemmen utgör de system som finns för att skapa 
skydd för dessa unga. När de lämnar vården är det dock inte självklart att det stödet finns 
kvar. I författarnas resultat framgår det att kontakten med socialtjänsten i hög utsträckning 
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upphör  när  ungdomarna  avslutar  sin  placering.  Om  de  sedan  har  fortsatt  kontakt  med 
fosterföräldrar  och HVB-personal  är  det  något  som styrs  av idealitet  och välvilja  från de 
vuxnas sida. I och med att kontakten med socialtjänsten upphör, finns inget formellt uppdrag 
från samhällets sida att fortsätta stödja de tidigare placerade ungdomarna. 

Biehal  (2007)  har  i  artikeln Reuniting  Children  with  their  Families:Reconsidering  the  
Evidence on Timing, Contact and Outcomes studerat litteratur och forskning på området för 
att ämna svara på frågan om det alltid är positivt för placerade barn att återförenas med sina 
familjer.  Biehal kommer fram till att det behövs noggrann bedömning innan hemflytt, särskilt 
för barn som har upplevt vanvård eller övergrepp hemma. Utan tillräckligt stöd till familjerna 
finns risken att barnen får återvända innan problemen har förbättrats. Omställningen som sker 
när barnet återvänder kan vara svår för familjerna att hantera på egen hand och det finns ett 
behov hos både barn och föräldrar till  stöd för ett  positivt  återvändande. Trots detta visar 
forskning att detta stöd sällan ges. Även Bullock et al. (1998) indikerar att socialarbetarnas 
förberedelse  inför  hemflytten,  konsultation  under  återvändningsprocessen  samt  stöd  till 
familjerna har påverkan på hur återanpassningen blir för ungdomarna. 

Vidare konstaterar Bullock et al. (1998) att de placerade barnens återgång till skolan kan vara 
problematiskt och försvåra återvändningsprocessen. Detta då skolan haft en låg prioritet under 
placeringstiden vilket ofta gör att barnet ligger efter. Att börja i en ny skola är särskilt svårt 
för barn som varit eller är placerade då de kan ha svårt att skaffa nya vänner. Andreassen 
(2003) instämmer och skriver att institutioner visar en bristande uppmärksamhet på skola och 
utbildning under ungdomarnas placeringsvistelse och att detta får betydande konsekvenser för 
ungdomarnas möjligheter efter utskrivningen. Kontakt med jämnåriga är viktig och det kan 
förmodas att en bra anpassning till skolan bidrar till en lyckad hemkomst. Det är inte särskilt 
sannolikt att antisociala ungdomar kommer att ta kontakt med prosociala ungdomar naturligt 
när  de  kommer  hem.  Vuxenkontakt  samt  organiserade  aktiviteter  blir  således  viktiga 
stabiliseringsfaktorer i den sociala världen efter hemkomst.

Livet inne på institutionen är något flera forskare menar gör det svårt för ungdomarna när de 
lämnat  institutionen (Andreassen,  2003, Bullock et  al.  1998,  Levin 1998).  Dessa forskare 
skriver att ungdomarna ofta isoleras från samhället under sin placering och kriterierna för en 
lyckad behandling blir anpassning på institutionen. Perspektivet är att man ofta riktar sig mot 
det  som  händer  inne  på  institutionen  istället  för  de  problem  som  är  anledningen  till 
placeringen. Kontrasten mellan den “verkliga världen” och strukturen inne på institutionen 
med tydliga förväntningar på ungdomarnas beteenden blir ofta för stor. Många institutioner 
strävar efter en normalitet vilket blir problematiskt då denna normalitet utspelas i en miljö och 
under villkor som starkt avviker från en ”normal” familjesituation. Socialisationen sker inom 
ramen för en tvingande närvaro på institutionen, en påtvingad gemenskap med främmande 
människor, en separation från vanliga samhällsförhållanden, låsta dörrar samt övervakning av 
personalen dygnet runt. Allt är tänkt att fungera som i en normal tonårsfamilj men i en miljö 
som avviker  från just  en sådan. Det är  när ungdomarna ”fungerar” inom denna imiterade 
verklighet och normalitet anses de vara färdigbehandlade.
Chmelka et al. (2010) menar att det är viktigt för ungdomarna att även efter hemkomsten 
kunna upprätthålla de lärda färdigheterna som de har lärt sig under sin vistelse i placeringen 
vilket även diskuteras  i studien Returning Home in Systems of  Care: Rates, Predictors, and 

13



Stability.  Denna  studie  av  Farmer,  Southerland,  Mustillo  och  Burns  (2009)  syftar  till  att 
undersöka  ungdomars  rörelser  mellan  placeringar  och  återflytt  samt  vilka  faktorer  som 
påverkar  dessa  förflyttningar. Farmer  et  al.  (2009)  menar  att  utskrivning  och  avslutad 
behandling av ungdomen förknippas med en förbättring av emotionella och beteendemässiga 
symptom, samt förbättringar i dagliga aktiviteter såsom bra skolprestationer. Stabilitet efter 
hemflytten är starkt relaterad till att dessa förbättringar upprätthålls. Studiens slutsats är att en 
stabil  återförening  inkluderar  flera  faktorer  som  familjen,  grannskapet,  skolan  hur 
behandlingen såg ut och eftervården. 

Weitz (2011) har skrivit en avhandling som heter Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård  
och vuxenblivande: En studie av fem livsberättelser. Syftet med avhandlingen är att fördjupa 
kunskapen  om  skolsituationen  för  barn  och  ungdomar  i  samhällsvård  samt  att  fördjupa 
kunskapen  om  de  processer  varigenom  de  unga  finner  vägar  genom  skolan  och 
samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna.
Vi fann i denna avhandling begrepp som vi anser vara användbara i vår studie och i analysen 
av vår empiri. Weitz (2011) fann att särskilt centralt tycktes de ungas erfarenheter av olika 
hemmatillhörigheter vara,  det  vill  säga  de  vardagspraktiker  där  de  unga har  etablerat  en 
ömsesidig  relation  till  andra människor  tillsammans  med  vilka  de delar  en förgivet-tagen 
vardagsverklighet.  Författaren  beskriver  att  nyckel  till  skolans,  samhällsvårdens  och 
vuxenblivandets skyddande potential tycks ligga i huruvida de arenor som de unga rör sig i 
lyckas erbjuda utrymmen för hemmatillhörigheten. I dessa vardagsvärldar utvecklar individen 
vanligen  tillit  till  andra,  och  där  läggs  också  grunden  för  en  självidentitet.  En 
hemmatillhörighet kan i bästa fall fungera som en garant för trygghet och kontinuitet även när 
livet  i  övrigt  erbjuder  stora  utmaningar.  Etablerandet  av  hemmatillhörigheter  kan  också 
betraktas som en viktig aspekt av barn och ungdomars socialisation, det vill säga den process 
varigenom den enskilda människan successivt internaliserar de förgivettagna vardagsvärldar 
som hon deltar i.

De unga söker denna hemmatillhörighet och efter  egenkontroll vilket innebär att själva få 
råda över sin själv identitet och sitt liv, detta för att komma undan vad Weitz (2011) kallar en 
överförd  utsatthet vilket  innebär  en  utsatthet  inom  någon  av  de  arenor  som  utgör  den 
komplexa  helheten  i  den  ungas  liv  och  som  består  av  skola,  familj  och  samhällsvård. 
Utsatthet  inom någon av dessa praktiker  menar  författaren tenderar  att  spridas vidare och 
utsattheten i deras liv tycktes ha en tendens att röra sig mellan dessa vardagspraktiker. Detta 
påverkade de unga att röra sig mot arenor där de kan finna denna en upplevelse av att förstå  
och att ”höra hemma”.

2.5 Sammanfattning av kunskapsområdet
Vi fann att ungdomars upplevelser av att återvända hem efter en institutionsplacering inte är 
någonting det har forskats om i Sverige som enskilt ämne. Majoriteten av forskningen vi fann 
fokuserar  på  huruvida  institutionsbehandling  har  gynnsam  effekt  på  ungdomarna,  vilka 
faktorer som kännetecknar en bra institutionsbehandling, eftervård samt om dessa ungdomar 
lyckas eller om de faller tillbaka till normbrytande beteende. 

Höjer och Sjöblom (2011) skriver om ungdomar som lämnar samhällsvård när de är över 
arton år, men vi anser att deras slutsatser har relevans för vår studie. Vi tänker att det inte är 
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självklart att omyndiga ungdomar som återvänder tillbaka till sina familjer återvänder till en 
fullt  fungerande  familjesituation  som  har  möjlighet  att  ge  dem  stöd  och  hjälp  i  olika 
situationer och inom olika områden i deras liv. Frågan är hur stor hjälp dessa unga får av 
samhället? Den forskning vi har funnit kommer fram till följande slutsatser:

-Att återvända hem är en situation som kan vara lika stressig för både ungdomarna som för 
deras familjer (Bullock et al., 1998). 

-Problematiken som ligger bakom placeringen samt ungdomarnas relationer till sina familjer 
behöver bearbetas under placeringstiden. De familjer som kan diskutera detta samt reda ut 
konflikter som handlar om rolltagande och gränssättning har större möjlighet till en lyckad 
återförening (Bullock et al., 1998, Chemelka et al., 2010, Levin, 1998, Stein 2009).

-Barnens separation från det liv de har levt utan sin familj måste bekräftas, det måste finnas en 
förståelse för barnens känslor angående detta (Bullock et al., 1998).

-Det är inte självklart  att samhällets  stöd via HVB-hemmen samt socialtjänsten finns kvar 
efter placeringen har avslutats. Forskning visar dock att fortsatt stöd till familjen har påverkan 
och underlättar återvändningsprocessen (Biehal, 2007, Bullock et al., 1998, Höjer & Sjöblom, 
2011).

-Placeringstiden kan möjligtvis ha effekt på återvändandet. Äldre barn som har utvecklat nya 
identiteter baserat på sitt liv utanför familjen hade det svårare att hitta det nya livet hemma. 
Det finns en problematik med negativ smittorisk om institutionsplaceringen vara länge. Den 
ultimata placeringen varar cirka sex månader (Andreassen 2003, Bullock et al, 1998).

-Institutionslivet  har  i  många  fall  en  negativ  inverkan  på  ungdomarna.  Detta  då  det 
ungdomarna  ofta isoleras  från samhället  under sin placering och kriterierna för en lyckad 
behandling blir anpassning på institutionen där livet skiljer sig från det “normala” samhället 
(Andreassen, 2003, Bullock et al., 1998, Levin 1998).

-Många ungdomar har dåliga möjligheter att klara skolan efter hemflytt då skolan ofta har haft 
en låg prioritet under institutionsplaceringen (Andreassen, 2003, Bullock et al., 1998).

Vi  kan  således  konstatera  att  återanpassningen  påverkas  av  flera  olika  aspekter  såsom 
familjen, det omgivande samhället, skolan, eftervården och stödet från socialtjänsten samt hur 
institutionsplaceringen och behandlingen var utformad (jmf Farmer et al, 2009). Vidare är vi 
medvetna om att England och Sverige skiljer sig en del åt när det gäller de sociala systemen.  
Wiklund (2008) beskriver att det svenska barnavårds-systemets primära syfte är att identifiera 
och möta familjers behov, medan de anglosaxiska barnavårdssystemen främst är inriktade på 
att bedöma risker och göra prognoser utifrån barnets situation. Vi tänker att det möjligtvis 
finns likheter  i  hemflyttsprocessen  samt  i  hur den upplevs  av ungdomarna,  oavsett  vilket 
barnavårdsystem de tillhör. 
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3. Metod

3.1 Datainsamling

Syftet med denna studie är att fånga ungdomars upplevelser av hemflyttningsprocessen. Det 
bästa sättet att ta reda på hur människor uppfattar sitt liv och den värld de lever i och på så sätt 
synliggöra detta är att samtala med dem. Därför har vi samtalat med våra respondenter genom 
att  göra  halvstrukturerade  kvalitativa  intervjuer.  En  sådan  är  en  samtalsliknande  typ  av 
intervju  med  förberedda  frågor  eller  teman  som  en  guide  till  att  fånga  studiens  syfte 
(Brinkmann & Kvale, 2009).

3.2 Urval
Vi  valde  att  intervjua  ungdomar  som  alla  bott  på  samma  institution  då  vi  ville  att 
omständigheterna  kring deras institutionsvistelse  skulle  vara likartade,  framför  allt  när det 
gäller  behandlingstidens  längd,  familjearbetet  samt  regler  och  förutsättningar  för  hur 
ungdomarna kan och får hålla kontakt med sin hemmiljö. Detta då vi ansåg att vi på detta sätt 
skulle kunna nå djupare i vår analys, och möjligen lättare kunna upptäcka eventuella mönster.

För att medverka i studien skulle tre kriterier vara uppfyllda. 
Det första var att hemflytten skulle ske på grund av på förhand planerad utskrivning, alltså ej 
på grund av avbruten placering. Ungdomarna skulle från behandlingshemmet ha fått likartade 
förutsättningar vid förberedelsen för hemflytten. 
Andra kriteriet  var att all  formell  kontakt med Älgeredskollektivet såsom eftervård skulle 
vara avslutad. 
Vidare kriterium nummer tre, att det gått mellan ett och två och ett halvt år sedan hemflytten.  
Vår föreställning var att ungdomarna   efter den tiden börjat få distans till återvändandet, men 
att det samtidigt var tillräckligt nära i tid för att de skulle kunna reflektera över och beskriva 
sina upplevelser av återvändningsprocessen. 

Som ett  första  steg kontaktade  Älgeredskollektivets  föreståndare  samtliga  ungdomar  som 
flyttat  hem 2009 samt  2010, sammanlagt  nio personer,  och informerade dem om vilka vi 
författare var samt att vi sannolikt skulle komma att kontakta dem. Efter detta skickad vi ut ett 
mail med en förfrågan om de ville delta. 

Fem av dessa ungdomar är  intervjuade.  Två av de som slutligen  intervjuades svarade på 
mailet, resterande tre tackade ja till att vara med då vi kontaktade dem via telefon. Av de fem 
ungdomar som intervjuades flyttade tre stycken hem 2009 och två 2010, två var killar och tre 
var tjejer.

Fyra personer som uppfyllde våra urvalskriterier är således inte intervjuade. En av dessa ville 
deltaga men kunde ej på grund av personliga omständigheter. En person tackade nej och en 
annan var frihetsberövad. Den sista ungdomen har inte gått att nå.
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Vi har således använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Bryman (2002) varnar 
för  att  den  förmedlande  organisationen,  i  detta  fallet  Älgeredskollektivet,  kan  påverka 
resultatet genom att vara selektiva när det gäller vilka kontakter de förmedlar. Vi har undvikit 
detta genom att försöka kontakta samtliga ungdomar i respektive årskull.

 

3.3 Intervjuguide
En intervjuguide  är  ett  hjälpmedel,  ett  manus,  för  att  ge  intervjun  en  struktur.  Den kan 
innehålla olika teman som ska beröras, eller färdigt formulerade frågor (Brinkmann & Kvale, 
2009). Intervjuguiden hjälper också till  att göra ramarna för alla intervjuer likartade vilket 
underlättar  då de ska jämföras med varandra (Bryman,  2002). Bryman rekommenderar  att 
man som vi utformandet av intervjuguiden ställer sig frågan ”vad behöver jag veta för kunna  
besvara mina olika frågeställningar?” (2002:305).  

Med detta i åtanke formulerade vi utifrån våra frågeställningar och vårt syfte dessa teman:

Känslor kring hemflytten

Familjerelationen

Kamratvärlden

Skolan

Identitet

Faktorer som påverkade upplevelsen

Under dessa teman formulerade vi frågor som kunde vara till stöd under intervjun. 

I  intervjuguiden  ingick  också  att  rita  en  nätverkskarta  så  som ungdomarna  upplevde  sin 
situation vid intervjutillfället. Denna skulle tjäna som en hjälp för ungdomarna att beskriva 
hur  deras  relationer  förändrats  från placeringstillfället  fram till  intervjudagen.  Tanken var 
även  att  kartritandet  skulle  ge  ungdomarna  möjligheten  att  styra  samtalet.  (Läs  mer  om 
nätverksarbete i Klefbeck, Ogden, ”Barn och nätverksarbete” 2003.)

3.4 Intervjun

Fyra  av  intervjuerna  genomfördes  i  studierum  på  bibliotek  eller  liknande  byggnader  i 
ungdomens  närområde.  Den  femte  intervjun  gjordes  via  skype  på  grund  av  ett  stort 
geografiskt avstånd. 

När  respondenten  anlände  fanns  fika  för  de  som ville  ha.  Detta  med  syfte  att  skapa  en 
avslappnad atmosfär för såväl ungdomarna som för oss intervjuare. Innan intervjun fick de ett 
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följebrev (se bilaga 2) samt informerades om att materialet skulle behandlas konfidentiellt, ett 
så kallat  informerat  samtycke (Bryman, 2002). Vi presenterade även intervjuguidens olika 
teman samt att vi skulle avsluta samtalet med att rita en nätverkskarta (kartan ritades ej vid 
skype-intervjun).  Under  intervjun placerade  vi  ett  papper  på bordet  med de olika  temana 
nedskrivna för att respondenterna lätt skulle kunna följa med. 

Vi författare agerade huvudintervjuare vid hälften av intervjuer vardera. Huvudintervjuaren 
frågade efter varje tema om bisittaren hade något övrigt att fråga om rörande det temat. På så 
sätt fångade vi upp fler följdfrågor som kunde leda till information som annars skulle kunna 
missas.  I  de flesta  fall  ställdes  frågorna  i  intervjuguidens  ordning,  dock så hände det  att 
respondenten förekom oss.

Samtliga  respondenter  godkände  att  intervjuerna  spelades  in,  något  som Bryman  (2002) 
beskriver som viktigt vid en kvalitativ intervju. Detta för att inte något viktigt ska missas i 
analysen, men även för att fånga respondentens egna ord och uttryck vilket kan vara av vikt i 
analysen.

För att tacka ungdomarna för att det delat med sig av sin tid och sina erfarenheter fick de 
efter intervjun en varsin biocheck.

3.5 Emipiribearbetning och analysförfarande

Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet uppdelade efter intervjuguidens olika teman. I 
utskrifterna har namn och platser fingerats för att säkerställa konfidentialiteten. Vi har i texten 
återgivit respondenternas exakta ord och uttryck. Transkriberingarna har sedan skickats till 
respondenterna för genomläsning för att de skulle få en möjlighet att revidera samt bekräfta 
att texten överensstämmer med deras berättelser, en så kallad repondentvalidering (Bryman, 
2002).

För att tolka och förstå vår empiri har vi använt oss av  hermenuetisk meningstolkning. En 
sådan innebär att se delen i förhållande till helheten, att se delar av texten mot respondentens 
kontext, tills det framstår ett inre sammanhang. Den hermenuetiska tolkningen skall präglas 
av förnyelse samt kreativitet och leda till en vidgad förståelse av fenomenet som undersökts 
(Brinkmann & Kvale 2009). Vår analys består alltså av tolkningar av utsagor som redan är 
tolkningar, det vill säga utsagor där respondenterna beskriver sin värld så som de tolkar den. 
Detta kallas för dubbel hermeneutik (Gilje & Grimen, 2007).

För att förstå ungdomarnas upplevelser av sina återvändningsprocesser har vi således plockat 
bit för bit av deras berättelser och försökt förstå och tolka dem i förhållande till hela deras 
berättelser. De naturliga delarna har varit de teman intervjuguiden berörde; upplevelsen av 
hemflytten, familjen, kamratvärlden, skolan, identitet samt påverkansfaktorer. Ibland har vi 
fått gå flera varv för att ett inre sammanhang ska uppstå. För att på ett kreativt sätt analysera 
empirin på ett sätt som ger fenomenet en djupare förståelse som går utöver respondenternas 
egna tolkningar har vi tagit  begrepp från den symboliska interaktionismen samt teorin om 
utvecklingsekologi till hjälp. 
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3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Begreppen validitet och reliabilitet är sprugna ur den kvantitativa forskningen. Därför har nya 
begrepp  mer  anpassade  för  kvalitativ  forskning  utkristaliserats;  extern- respektive  intern 
validitet samt extern- respektive intern reliabilitet (Bryman, 2002). Det är dessa nya begrepp 
vi valt att använda oss för denna kvalitativa studie.

Den interna validiteten innebär att det ska finnas ett logiskt och godtagbart samband mellan 
informanternas berättelser och det teoretiska resonemang forskaren för (Bryman, 2002). För 
att säkerställa den interna validiteten anpassade vi på förhand vår intervjuguide till de teorier 
vi valt, för att vara säkra på att få de data vi behövde för att uppfylla vårt syfte och på så sätt  
göra en logisk analys. En styrka är också att en av oss gjort sin praktik på Älgeredskollektivet 
och har en förförståelse för det språk och begrepp som används där och som ungdomarna 
ibland fortfarande använder sig av. 

Den  externa  validiteten  är  vad  vi  vanligtvis  benämner  som  generaliserbarhet  (Bryman, 
2002). Med andra ord huruvida vi i detta fall kan generalisera våra resultat till att gälla även 
andra hemflyttande ungdomar som inte bott på Älgeredskollektivet. Det anser vi inte att vi 
kan göra, vi kan inte heller generalisera våra resultat och mena att de gäller alla ungdomars 
upplevelser av att flytta hem från Älgeredskollektivet då vårt urval är litet. Däremot kan vi 
genom vårt  teoretiska resonemang se ungdomarnas  berättelser om deras upplevelser i mer 
generella drag.

Intern  reliabilitet betyder  att  forskarlagets  olika  medlemmar  tolkar  materialet  på  ett 
överenskommet samstämmigt vis (Bryman, 2002). Vi hade på förhand diskuterat oss fram till 
att vi skulle tolka resultaten ur ungdomarnas perspektiv och så långt som möjligt låta deras 
egna berättelser stå i fokus. Dessa diskussioner har lett oss till en samstämmig tolkningssyn. 

Extern reliabilitet står för huruvida studien är replikerbar. Detta är något som är svårt att 
uppnå inom kvalitativ forskning då den sociala miljön är ständigt föränderlig samt det faktum 
att forskaren i sig kan ha en påverkan på respondenten under intervjusituationen (Bryman, 
2002). Så även i vår studie. Älgeredskollektivets sätt att arbeta är i ständig förändring delvis 
beroende på vilka som arbetar där. Detta medför att ungdomar som bott där vid ett senare 
tillfälle än våra respondenter inte befunnit sig i samma sociala miljö, vilket eventuellt medför 
att deras upplevelser kommer att skilja sig från våra respondenters. En av oss författare har 
gjort sin socionompraktik på Älgeredskollektivet vilket påverkade intervjusituationen på flera 
sätt. Dels fanns vid första kontakten ett naturligt samtalsämne, samt att vi kunde fråga och 
förstå vissa saker mer på djupet på grund av vår förförståelse. Det kan dock även ha verkat 
hämmande  för  ungdomarna  att  vara  ärliga  och  kritiska  gentemot  Älgeredskollektivet. 
Antagligen  kan  även  tolkningen  av  resultatet  färgas  av  detta  faktum  och  följaktligen  se 
annorlunda ut än om författaren inte hade likartad förförståelse.
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3.7 Etiska överväganden

Brinkmann och Kvale (2009) skriver att man som forskare bör beakta den moraliska aspekten 
vid  en  intervjuundersökning,  såväl  när  det  gäller  hur den  genomförs  som  varför den 
genomförs. Då vår uppsats handlar om människor som kan befinna sig i sårbara skeden av 
livet har den etiska diskussionen genomsyrat arbetet från starten. Här kommer vi att redogöra 
för hur vi hanterat de forskningsetiska principerna (Bryman, 2002). 

Informationskravet innebär  att  respondenten  får  information  om  studiens  syfte,  att 
deltagandet är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta intervjun samt hur intervjun 
kommer att gå till (Bryman 2002). Denna information fick våra respondenter första gången då 
vi kontaktade dem med frågan om deltagande i  studien.  De fick även innan intervjun ett 
skriftligt följebrev (se bilaga 2) där denna information fanns. 

Samtyckeskravet är ett  krav på att  på att  respondenterna själva ska få bestämma över sitt 
deltagande i studien, samt att samtycke krävs från deras vårdnadshavare om de är under arton 
år (Bryman, 2002). Våra respondenter fick muntlig och skriftlig information om att de när 
som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte svara på enskilda frågor. Utöver detta 
fick de en möjlighet att läsa den transkriberade intervjun för att ha möjlighet att revidera sina 
utsagor. Samtliga respondenter var över arton år.

Konfidentialitetskravet betyder  att  största  möjliga  konfidentialitet  ska  råda  när  det  gäller 
respondenternas uppgifter (Bryman, 2002). Genom följebrevet (bilaga2) har respondenterna 
försäkrats  om att  ljudfilerna ska raderas när arbetet  med studien är färdigt.  Vidare har de 
redan  i  transkriberingen  fått  fingerade  namn.  I  de  fall  deras  hemort  nämns  har  vi  även 
anonymiserat denna. Trots dessa åtgärder kan vi inte garantera full konfidentialitet gentemot 
personal och andra ungdomar på kollektivet. De vet vilka ungdomar som ingick i vårt urval 
och kan således känna igen ungdomarnas utsagor trots anonymiseringen. Detta var något vi 
diskuterade med respondenterna innan intervjun.

Den sista principen är  nyttjandekravet, vilket innebär att de data som samlas in endast får 
användas för denna studie (Bryman, 2002). 

Brinkmann och Kvale (2009) presenterar ytterligare frågor forskaren bör reflektera över vid 
planeringen av en intervjuundersökning. Vi kommer här att redogöra hur vi resonerat kring 
dessa. 

Vad kan studien uppnå för goda effekter (Brinkmann & Kvale, 2009)? Vi hoppas kunna ge 
Älgeredskollektivet ett  material  att  reflektera kring i sin strävan att hjälpa ungdomar,  men 
också att generellt öka förståelsen för återvändningsprocessen genom att se den ur 
ungdomarnas eget perspektiv. 

Vi har intervjuat ungdomar som har befunnit sig, och i vissa fall fortfarande befann sig i 
utsatta positioner. Risken har funnits att detta skulle kunnat få känslomässiga  konsekvenser  
för   respondenterna (Brinkmann & Kvale, 2009). Vi avslutade därför alltid intervjuerna med 
att fråga hur intervjusituationen upplevts samt om den väckt obehag. Utöver detta lämnade vi 
i följebrevet våra kontaktuppgifter för att de skulle kunna kontakta oss om behovet fanns. 
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Några av respondenterna visade ett behov av att få berätta om sina liv utöver de teman som 
låg  till  grund  för  denna  undersökning.  Vi  ansåg  det  då  relevant  att  lyssna  på  dessa 
berättelser. 

Då en av oss innan studien hade viss förförståelse för hur Älgeredskollektivet arbetar har vi 
strävat efter att inta ungdomarnas perspektiv och inte ifrågasätta deras utsagor då de skilt sig 
från  vår  förförståelse.  Detta  för  att,  som  Brinkmann  och  Kvale  (2009)  skriver,  förhålla 
forskningen oberoende.
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4.Teoretiska ansatser
Vi har  valt  begrepp från  symbolisk interaktionism samt  utvecklingsekologi som teoretiska 
utgångspunkter i vår studie. 

Vi tänker att den Symbolisk interaktionism är ett bra redskap och en bra utgångspunkt för en 
analys av den sociala verkligheten ungdomarna i vår studie upplever och lever i. 

För att förstå och tolka våra respondenter på ett mer strukturellt plan kommer vi att använda 
oss  av  utvecklingsekologi.  Inom  utvecklingsekologin  ser  man  på  interaktionen  mellan 
människor i deras livsvärldar, samt på interaktionen med flera olika samhälleliga nivåer. Detta 
för att förstå individens utvecklingsmöjligheter.

4.1 Begrepp från den symboliska interaktionismen

Goffmans dramaturgiska skola

Goffman beskriver individen som en aktör som uppträder på en scen i en roll där det ibland 
finns eller inte finns en andra aktörer. Ingen aktör kan bibehålla en av honom fastställd roll 
utan en publik eller andra aktörer. Det är av vikt att publiken godkänner eller underkänner den 
rollgestaltning som aktören har skapat. Ett framträdande eller en föreställning kan definieras 
som den samlande aktiviteten hos en deltagare vid ett givet tillfälle som gagnar till att på ett 
eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna (Berg, 2010, Goffman 2004). 

Vi  kan  spela  olika  roller  beroende  på  situationen  och  hur  denna  definieras.  Genom 
exempelvis yttre attribut, språk och gester försöker vi förmedla till varandra, vilka vi är eller  
vill vara i den aktuella situationen: vi presenterar oss och ger upplysningar för att ge andra en 
möjlighet  att  definiera  situationen.  Vi  försöker  kontrollera  och  styra  den  information  vi 
överför och som ligger till grund för andras intryck av oss. När vi som aktörer, i vårt möte 
med andra, gör    anspråk på att vara en viss sorts person kommer vi vidare att i de allra flesta  
fall  bli  bemötta  ungefärligt  så  som en sådan person som vi  har  presenterat  oss  som kan 
förvänta sig att bli bemött. På motsvarande sätt kommer också omgivningen att förvänta sig 
att vi beter oss så, som en sådan person kan förväntas bete sig (Goffman, 2004).

 När en individ framställer ett förslag till en definition av en situation gör den uttryckligen 
anspråk på att vara på ett särskilt sätt och följaktligen utövar denna individ då en moralisk 
press på de andra och tvingar dem att värdera och behandla honom som hans sort har rätt att 
vänta sig (Goffman, 2004).

En aktör behöver inte nödvändigtvis behöver tro på den roll han spelar. Om en aktör känner 
att  den  roll  denne  har  inte  stämmer,  kommer  aktören  trots  allt  agera  utifrån  publikens 
förväntningar på rollen (Goffman, 2004). Berg (2010) tolkar Goffmans tankegång angående 
detta resonemang och använder begreppen ärlig samt cynisk aktör. Den ärliga aktören avser 
en individ som inte är medveten om att det är en roll han spelar utan identifierar sig med 
rollen. Den cyniske är på det klara med att han spelar en roll och identifierar sig inte med den.
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Det  sociala  samspelet  ses  som  ett  skådespeleri  i  Goffmans  teori  och  vi  tänker  oss  att 
begreppen från den dramaturgiska skolan har möjlighet att skapa en närmare förståelse för 
ungdomarnas situation utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv. Begreppen är användbara för 
att studera olika rollers funktioner och de förväntningar som riktas mot personer i en viss 
situation, till exempel en ungdom som flyttar hem efter lång placering och behandling samt 
hur ungdomarnas handlingar och uttryck förändras beroende på den sociala kontexten. 

De signifikanta andra

Levin och Trost (2010) tolkar Mead att när vi kommunicerar med andra människor, oavsett 
om vi gör det i tanken eller i den konkreta verkligheten använder vi oss av det han kallar för 
att ta andras roller, rollövertagande. Denna socialiseringsprocess tar sin början i barndomen 
då vi då vi lär oss rollövertagande genom leken. Genom att sätta sig själv i samma position 
eller  situation  som den andra befinner  sig,  identifierar  vi  oss med dem.  För  Mead är det 
genom  detta  förfarande  som  jaget  ”the  self”  uppstår,  genom  social  interaktion.  Under 
uppväxten finns ett antal  personer i omgivningen som barnet bryr sig om och lyssnar till, 
dessa kallas för signifikanta andra. Ofta är de föräldrar, syskon eller goda vänner. Dessa får 
en mycket stor betydelse för uppbyggnaden av vårt jag, vår föreställningsvärld och vårt sätt 
att definiera olika situationer på för oss ett rimligt sätt. 

Meads begrepp den signifikanta andra använder vi oss av när försöker förstå vilka som är 
viktiga i ungdomarnas omgivning och på vilka sätt. Under placeringen på kollektivet utgjorde 
personalen,  de andra intagna samt  ungdomarnas  skolkamrater  den närmsta  omgivningen i 
ungdomarnas  sociala  liv.  Relationer  har  skapats  vare  sig  de  är  av  positiv  eller  negativ 
betydelse. Den signifikante andre kan ha många olika betydelser i den unges upplevelse av 
återvändandet hem, och vi vill således ta reda på hur.

Utanför, Avvikandets sociologi

Berg (2010) tolkar Beckers tankar och skriver att Becker ser avvikelse som en process. För 
att en handling ska bli avvikande måste den definieras som sådan av omgivningen. Becker ser 
enligt Berg avvikaren som en process snarare än någonting statiskt, man är inte en avvikare,  
man  blir  det.  Avvikaren  genomgår  en  avvikelseprocess  som  slutar  i  en  uppfattning  om 
permanent avvikelse som omfattar personen själv och dem som omger honom. 

Att  bli  avslöjad och stämplad  som avvikare får  stora följder  för  individens  självbild  och 
fortsatta sociala medverkan i samhället. Denna stämpling av en person som icke önskvärd i 
förhållande till  dennes brytande av regler och normer tenderar att avskärma individen från 
deltagande i det samhället (Becker, 2003, Berg, 2010). 

Ungdomarna kommer efter sin placering tillbaka till  sina gamla miljöer där de skall möta 
gamla kamrater och andra som är medvetna om den problematik de hade innan. Vi tänker att 
detta perspektiv kan hjälpa till att belysa om och hur detta påverkar ungdomarna.
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4.2 Utvecklingsekologi

Två huvudsakliga källor har använts för att förstå vad utvecklingsekologi innebär. För att 
förklara  och  förstå  teorins  grundstruktur  har  vi  använt  oss  av  Anderssons  (1986)  bok 
”Utvecklingsekologi” då den på ett tydligt sätt beskriver teorins hörnstenar. Teorin har dock 
sedan  den  boken  skrevs  utvecklats  och  fördjupats.  Vi  har  därför  tagit  del  av  denna 
fördjupning genom att även använda oss av Kejerfors (2007) avhandling ”Parenting in urban 
slum areas”. I Kejerfors text, vars teoretiska ansats är just utvecklingsekologi, gör författaren 
en  djupdykning  i  teorins  utveckling  vilket  ger  en  mer  omfattande  förståelse  för  teorins 
hörnstenar. 

 Grunddrag

Utvecklingsekologi  är  enligt  Kejerfors  (2007)  en  god  teori  för  att  förstå  den  mänskliga 
utvecklingsprocessen  över  tid  då  den  belyser  interaktionen  mellan  de  mänskliga 
förutsättningarna och den omgivande kontextuella miljön. 

Bronfenbrenner,  som  utvecklat  teorin,  kritiserade  under  70-talet  att  merparten  av 
utvecklingspsykologisk  forskning utfördes  i  laboratorieliknande miljöer  avskärmat  från de 
undersökta individernas vardagliga psykiska och sociala miljöer. Istället ansåg han att för att 
förstå hur barnet utvecklas i sina vardagsmiljöer bör barnet studeras i just sina vardagsmiljöer 
(Kejerfors, 2007). Vid studier av samspel mellan individ och miljö måste även miljön studeras 
och  även  det  faktum  att  individen  och  miljön  har  en  ömsesidig  påverkan  på  varandra. 
Närmiljön i sin tur är del av en större struktur som förutom att den påverkas av individerna i 
den även produceras av samhällets institutioner (Andersson, 1986).

Här följer en presentation av de utvalda begrepp vi använder oss av i analysen.

 Utveckling 

Kejerfors (2007) beskriver  utveckling  som en process vilken innefattar  utvecklingen som 
sker i vardagsaktiviteter innefattande interaktion mellan individen och andra individer samt 
symboler  i  dennes  närmiljö.  För  att  utveckling  ska  komma till  stånd  krävs  att  individen 
regelbundet över tid engagerar sig i en aktivitet,  och successivt kan utföra den på ett mer 
differentierat  och  komplext  vis.  Om  utvecklingen  är  valid  (begreppet  valid  används  av 
Andersson, 1986), kan individen ta med sig den nya förmågan till andra sociala miljöer, andra 
mikrosystem och upprätthålla detta över tid.

 Mikrosystemet

Miljöbegreppet  sträcker  sig längre än individens  närmiljö då det även har en sociologisk 
omfattning. Miljön består av olika strukturer eller system som rymmer inom varandra, där den 
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absoluta närmiljön befinner sig i mitten av serien av strukturer. Närmiljön som ett system 
kallar han för mikrosystemet (Andersson, 1986).

I ett mikrosystem, utvecklas ett system av relationer som påverkar individen. Mikrosystemets 
närmiljö är en arena där individer interagerar med varandra ansikte mot ansikte, där de lever 
sitt  vardagsliv.  Det  är  i  dessa  system  grunden  för  individens  utveckling  läggs.  Här  är 
aktiviteter, roller och relationer grundelementen. Ett annat betydande element är upplevelse, 
då man för att på ett vetenskapligt plan ska kunna förstå mikrosystemet inte bör se objektivt 
på  det,  utan  försöka  förstå  medlemmarnas  upplevelser  av  det.  För  att  främja  en  positiv 
utveckling  bör  den fysiska  miljön  i  mikrosystemet  präglas  av struktur  och förutsägbarhet 
(Kejerfors, 2007).

Det första mikrosystemet barnet vanligtvis tillhör är familjen, där familjerelationer utvecklas 
i  hemmet.  Eftersom  relationer  påverkar  individer  i  ömsesidig  riktning  bör  man  för  att 
exempelvis studera relationen mellan mor och dotter även studera mors relationer till övriga 
barn eller dotterns relation till fadern, då dessa relationer får en påverkan på mor och dotter 
relationen (Andersson, 1986, Kejerfors, 2007).

Ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem kommer det att ingå i. Skolan är ett sådant där 
mikrosystemets  element  blir  tydliga.  Hur  skolans  aktiviteter  är  utformade  och upplevs  är 
viktigt för att förstå barnets utveckling, likaså de roller den unge försätts i. Men även vilka 
sociala  relationer  som  finns  i  skolmiljön  är  viktiga  att  titta  på  för  att  förstå 
inlärningsprocessen, där trygghet ger bättre förutsättningar än otrygghet. Andra exempel på 
mikrosystem en individ kan befinna sig i är arbetsplatsens, grannskapets eller kamratgruppens 
(Andersson, 1986).

Ju fler mikrosystem en individ har förmågan och förutsättningarna att utvecklas inom, desto 
mer differentierad bild kommer hon att  få av sin miljö.  Ett  mikrosystem kan dock också 
verka hämmande för utvecklingen om det är socialt utarmat (Kejerfors, 2007).  

 Mesosystemet

Nästa system en individ är del av är mesosystemet. Detta system bildas av relationerna och 
interaktionen mellan de olika mikrosystemen. För att fortsätta att använda familjen och skolan 
som exempel på mikrosystem så får föräldrarnas förståelse för vad som sker i skolan och vice 
versa betydelse för barnets utveckling. Även här gäller alltså ömsesidig påverkan (Andersson, 
1986, Kejerfors,  2007).  Hur föräldrar hanterar  en ungdom som är skoltrött  och tycker  att 
lärarna är dumma kan bero på deras egen förståelse och erfarenhet vilket får betydelse för 
ungdomen.

Andra viktiga relationer i barnets mesosystemet är de mellan skolan och kamratgrupp. Enligt 
Bronfenbrenner kan kamratgruppen vara ett mikrosystem som går emot de andra systemen 
vad det gäller barnets utveckling avseende normer och värderingar. Där kan skolans hantering 
och interaktion  med kamratgruppen  få  betydelse  för  hur  denna ska  fortsätta  att  utvecklas 
(Andersson, 1986).
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Mesosystemet formas och omformas då individer tar del av flera nya mikrosystem, så kallade 
ekologiska övergångar. Dessa ställer krav på att individen har utvecklat en förmåga att kunna 
anpassa  sig  till  nya  sociala  roller  och  miljöer,  något  som  ur  det  utvecklingsekologiska 
perspektivet på samma gång ses som orsaken till- och produkten av utvecklingen (Kejerfors, 
2007).

En rik interaktion i mesosystemet ger stimulerande erfarenheter och möjligheter att utveckla 
exempelvis nya sociala roller. Att inte interagera, eller endast ha konfliktfyllda relationer i 
mesosystemet blir till en risk när det gäller individens möjlighet till  utveckling (Kejerfors, 
2007).

Exempelvis kan interaktionen mellan Älgeredskollektivet och ungdomarnas familjer ses som 
interaktion mellan två mikrosystem och befinner sig alltså i mesosystemet. 

 Exosystemet och makrosystem

Dessa två system kommer ej att beröras i vår analys, men förklaras kortfattat med syfte att ge 
ett överskådligt grepp om utvecklingsekologin.

Exosystemet ligger utanför mikrosystemets aktiviteter, roller och relationer men kan påverka 
dess förutsättningar, handlingsutrymme och ramar. Det är alltså inte ett system där individer 
interagerar ansikte mot ansikte, utan indirekt påverkar individens möjligheter till utveckling. 
Exosystemet består av samhällsinstitutioner som kan skapa såväl hinder som möjligheter för 
individens utveckling. Exempelvis påverkar personalomsättningen i skolan huruvida det finns 
möjlighet att utveckla mikrosystemets grundelement (Andersson, 1986, Kejerfors, 2007). 

Makrosystemet påverkar  också  individen  indirekt,  men  befinner  sig  på  en  ännu  mer 
övergripande nivå. Hit hör lagar, regler, politiska beslut och allmänna värderingar. Klass, kön, 
ideologi, tro eller etnicitet kan även det påverka vilka värdesystem en individ har, vilket kan 
ha inverkan på individens möjligheter att utvecklas (Andersson, 2002, Kejerfors, 2007).

Tidsaspekten
För att studera och förstå mänsklig utveckling bör man utöver att se till systemens egenskaper 
även beakta tidsaspekten. Utveckling kräver som tidigare nämnts ett regelbundet engagemang 
i  specifika  aktiviteter.  Därför  har  varaktighet,  frekvens,  avbrott,  timing  och  intensitet 
betydelse för huruvida det sker en utveckling och om den förefaller valid. Detta förtydligar att 
vi bör se utveckling som en process och ej något som sker ögonblickligen (Kejerfors, 2007). 

 Tillämpning

Utvecklingsekologins  system,  vilka  omsluter  varandra  som ryska  dockor,  ger  en  bild  av 
individens  förutsättningar  att  utvecklas  i  dennes  givna  kontext.  Dock  så  kritiserade 
Bronfenbrenner sin egen modell då den inte tog tillräcklig hänsyn till individuella förmågor 
(Kejerfors,  2007).  Andersson  (2002)  beskriver  hur  Garbarino  använt  och  utvecklat 
utvecklingsekologin genom att väga in utvecklingspsykopatoligisk forskning om exempelvis 
resilience för att även ta hänsyn till de individuella förmågorna. Andersson beskriver vidare 
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att det kan vara hjälpsamt att även ta avstamp i andra teorier för att förstå vad som händer 
inom varje enskilt mikrosystem.

Utvecklingsekologin hjälper oss att belysa hur de olika systemen påverkar respondenternas 
utvecklingsmöjligheter  på  olika  nivåer,  och  hur  detta  kan  ha  betydelse  för  deras  sätt  att 
hantera och uppleva återvändningsprocessen. De system som främst beskrivs i vår empiri är 
mikrosystemet och mesosystemet. Vi kan, likt Bronfenbrenner gjorde, rikta viss kritik mot oss 
själva  i  vår  användning  av  teorin,  då  vi  inte  som Garbarino  senare  förespråkat,  djupare 
undersökt respondenternas individuella  utvecklingspsykopatologiska förutsättningar.  Istället 
fördjupar vi den mellanmänskliga förståelsen av mikrosystemet med hjälp av begrepp ur den 
symboliska interaktionismen.

Vi  menar  även  att  utvecklingsekologins  strävan  efter  att  förstå  individens  upplevelse  av 
interaktionen  i  ett  mikrosystem  stämmer  väl  överens  med  vårt  syfte,  att  undersöka 
ungdomarnas upplevelser av sina återvändningsprocesser.
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5. Resultat 
Resultat kommer att redovisas utifrån studiens frågeställningar. Rubrikerna är Ungdomarnas 
upplevelser av återvändandet, Relationerna till familjen samt Förhållandet till kamratvärlden  
och skolan. Ord som är märkta med citationstecken är respondenternas egna benämningar. 
Sist  redovisas  kortfattat  resultatet  av  nätverkskartorna  respondenterna  fick  göra  efter  sin 
intervju. 

5.1 Ungdomarnas upplevelser av återvändandet

Samtliga respondenter berättade att det som var bäst med att komma hem var friheten. Frihet 
att få gå ut när man vill och äta när man vill. Trots att det finns många positiva aspekter med 
friheten  hemma  så  berättar  våra  respondenter  att  denna  frihet  även  upplevdes  som 
skrämmande när det gällde den annalkande flytten hem.

Lisa  berättar  att  hon  kände  oro  över  hur  hon  skulle  hantera  den  nyvunna  friheten  efter 
hemkomsten: 

”alltså man vet ju aldrig man har ju alltid i tankarna eller jag har alltid i tankarna att jag 
vet att jag kan falla tillbaka närsomhelst asså... det är ju typ alltid bara ett samtal bort, 
bara några meter bort så allting är ju inte så bra heee ….med friheten. Men det gick ju 

bra.... ”

Lisa

Tiden på kollektivet innan hemflytten upplevde Lisa som jobbig, detta då hon bråkade med 
alla för att det skulle bli lättare att lämna dem. Lisa berättar  att det kändes ovant att vara 
hemma och att det kändes som att hon skulle åka tillbaka till kollektivet vilken dag som helst. 
Först efter ett bra tag började hon känna sig hemmastadd. Lisa uttrycker förvåning över hur 
det faktiskt blev efter att hon har flyttat hem. Hennes vardag hemma såg nästan likadan ut 
som när hon bodde på kollektivet. Hon hade förväntat sig att hon skulle vara ”ute” varje dag, 
men istället så kom hon på sig själv med att gå i skolan och sedan gå hem. Lisas mor var  
nervös inför att hon skulle flytta hem och Lisa tror att det beror på att modern inte visste hur 
hon skulle trivas och om hon skulle återgå till  sitt  gamla beteende. Något som Lisa säger 
underlättade återvändningsprocessen var att hon visste att hon kunde kontakta kollektivet när 
hon ville och att de skulle hjälpa henne om någonting gick snett. Detta lyfter även Karin och 
Maria som betydelsefullt och tryggt. Både Lisa och Karin har varit på kollektivet och hälsat 
på flera gånger efter att de flyttat hem. 

Lisa tycker nu i efterhand att placeringstiden gick jättefort. På frågan om hur hon tror att det 
hade blivit om hon hade fått flytta hem efter sex månader säger Lisa:
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”Jag hade nog varit som vanlig igen...alltså tillbaka till den gamla Lisa...så...de var jävligt 
smarta de där (kollektivet) egentligen...hahaha om man tänker efter.”

Lisa

Olle säger att han saknade några från kollektivet när han åkte hem men inte så farligt. Han 
berättar att han räknade dagarna innan hemresan för att han längtade hem så mycket, framför 
allt längtade han efter sin frihet. När vi frågar honom hur han tror att hans föräldrar kände 
inför hemflytten säger han:

”Jag tror morsan var orolig för att det skulle gå dåligt. Och farsan han är fortfarande 
orolig. Men, ja, inte så farligt. Dom ville ju ha hem mig.”

Olle

Även Olle kände en oro inför att ”tabba” sig igen när han kom hem men han säger att det 
gick bra. Han hoppades på att det skulle gå bra och att han skulle få stanna hemma och dessa 
förhoppningar  tycker  han ha  införlivats.  Dock så upplevde Olle  det  som jobbigt  att  hans 
familj flyttat till ett nytt boende inför hans återvändande, vilket gjorde att allt kändes extra 
nytt. Något som påverkat återvändningsprocessen på ett bra sätt för Olle menar han är att han 
fick större frihet sista tiden på kollektivet därför att reglerna lättade lite. 

Olle berättar att han varit placerad under en kortare period innan han flyttade till kollektivet, 
och att han upplevde att det var lättare att flytta hem efter den placeringen som varade i cirka 
sex månader. Han är dock osäker på om han hade hunnit genomgå någon positiv förändring 
om han flyttat hem från kollektivet efter sex månaders placering där.

Det svåraste för Karin berättar hon var att flytta hem till sin familj igen, detta då hon menar 
att hon inte hade bott med dem på flera år och att de inte kände varandra på samma sätt som 
innan. Vidare upplevde hon att socialtjänsten överlät hela hennes uppföljning på kollektivet 
vilka hon kände inte riktigt hade tid med henne, dessutom befann hon sig lång därifrån. Dessa 
faktorer i kombination med att hon inte hade några vänner kvar resulterade i att hon kände sig 
väldigt ensam. Hon var inte förberedd på hur det skulle bli:

”Istället för att alla liksom bara: och gud vad skönt att flytta hem för dig och så där säger 
det bara, att det.. det kommer att bli tuffare än du tror liksom och så där. Det hade varit 

bättre.”

Karin

Karin berättar att det var jobbigt att flytta hem eftersom hon hade bott på kollektivet under en 
lång tidsperiod och att hon kände sig hemma där:
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”Det kändes skönt och komma hem och ehhh, träffa kompisar och liksom så, men det var 
ju ändå jobbigt eftersom jag bodde ju där liksom i 2.5 år så dom hade ju blivit mer som 

liksom familj och det hade blivit hemma liksom så att det var mer som att man drogs upp 
igen liksom och så.....”

Karin

Det Karin menade påverkade hennes återvändande på ett negativt sätt var att hon återvände 
till samma ort och till gymnasiet där. Hon menar att det var det dummaste hon kunde ha gjort. 
Karin säger att hon nu är glad för att hon flyttade hem till mamma igen men att det var  svårt 
då det möjligtvis hade varit lättare för henne om hon hade flyttat någon annanstans. Om hon 
hade bott på kollektivet under en kortare tidsperiod tänker hon att hon hade haft kvar sina 
gamla vänner, men att det antagligen inte hade gått bra för henne då.

Det som Karin upplevde som betydelsefullt och som underlättade återvändningsprocessen för 
henne, var hennes systers barn samt hennes hund som hon spenderade mycket tid med. 

Peter säger att hans mor var orolig innan han flyttade hem och att när hans mor är orolig så  
påverkas han av det. Detta var något han funderade mycket på innan hemflytten. Han menar  
att när de båda är oroliga finns en stor risk att de slutar att lyssna på varandra och då blir det 
ofta konflikter.

Peter hade positiva förväntningar på hur det skulle bli. Han berättar att han trodde att han 
skulle få ett normalt liv, vilket för honom innebär att gå i skolan, göra sina läxor, umgås med 
kompisar efter skolan och på helgerna. Istället blev det annorlunda, hans förväntningar om hur 
det skulle bli införlivades inte.

”Alltså det kändes som att allting var exakt som innan jag flyttade till kollektivet så, men 
när jag kommit hem...bara att allting hade blivit mycket värre. Det kändes bara... allting 
blev mycket värre, jag började supa ännu mer, jag började knarka, jag började slåss jag 
började ja, göra andra sådana saker som jag annars inte brukade göra. så... jag vet inte.”

Peter

Peter  tycker  att  placeringstiden på kollektivet  var alldeles  för lång och att  det  påverkade 
honom på ett negativt sätt:

”Men att vara där i två och ett halvt år det var för länge vilket gjorde det mycket värre. 
Hade det varit ett år då hade kanske varit lugnt. Men två och ett halvt år det var alldeles 

för lång tid. För att då då tappade jag ju också hur det är att vara en normal människa, jag 
tappade ju allting, hur det är att bo i ett normalt samhälle”

Peter
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Peter berättar att något han var glad för när han flyttade hem var att det gått så bra för honom 
i skolan och att han lärt sig hushållssysslor. Dock upplevde han det som svårt att inte ha haft 
möjlighet att påverka sitt liv under tiden på kollektivet och att han är och har varit arg över 
detta, han menar att han stundvis var hårt pressad och att det påverkade hur hans liv blev efter  
att  han flyttade  hem.  Han säger  att  han gick omkring på kollektivet  och bar omkring på 
känslor som han inte hade möjlighet att släppa ut. När kontrollen som han levde under där 
sedan försvann så kände han att han kunde göra vad han ville, ingen kunde säga till honom 
eller ge honom repressalier över hans dåliga beteende. Detta ledde till att Peter upplevde att 
det blev lätt att göra dumma saker.

Maria berättar att hon kände att det var skönt att flytta hem. Det som var bäst med att flytta  
hem och det som hon såg mest fram emot var att få känna sig som en ”normal” ungdom. Detta 
då hon inte  riktigt  hade  känt  att  hon platsade  med de andra kollektivungdomarna.  Maria 
trivdes  i  övrigt  bra  på  kollektivet.  Hon  upplever  att  hon  hade  mer  frihet  där  än  andra 
ungdomar då hon  skötte sig väldigt bra. Hon menar att hon inte heller hade haft lika tung 
problematik som några av de andra när hon flyttade dit. Maria säger att hon saknade några ur 
personalen. Sista veckan på kollektivet minns hon som: 

”Asskönt som fan. Men att säga hej då till Gun (föreståndare, författarnas anm.)...det var 
inte som att jag satt i hennes knä, men Gun var den som från första början...dom säger 

själva att man inte ska fastna för någon för det är svårt när man gör det...”

Maria

Maria säger att det kändes nervöst att flytta hem då hon inte visste hur det skulle bli. Hon 
hade bott borta i nästan tre år. Maria säger att hennes familj inte visste vem hon var, hon var 
fjorton år när hon flyttade och sjutton år när hon återvände. Familjen var också nervös inför 
att  Maria  skulle  flytta  hem.  Första  tiden  fick  Maria  knappt  gå  någonstans  själv  och hon 
berättar att det kändes som en hemresa där hon bara var på besök, först när skolan började 
insåg hon att hon bodde hemma på allvar. Det kändes bra, men ändå tufft. Maria anser att 
placeringstiden var lagom lång för hon menar att det handlar om mognad. När tiden går så 
början man tänka till säger hon och hon är glad att hon inte bodde kvar i sin hemstad under 
tonårstiden. 

Det jobbigaste med att flytta hem var att flytta hem till modern säger Maria. Samtidigt var det 
paradoxalt nog också det som hon upplevde som bäst med att återvända.

5.2 Relationerna till familjerna

Samtliga respondenter beskriver att deras relationer till sina mödrar var problematiska och 
konfliktfyllda innan de blev placerade.  Emellertid förbättrades relationen i både Olles och 
Lisas fall under placeringens gång. Allra bäst var det månaderna innan hemflytten upplevde 
både Lisa och Olle. 
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 Lisa berättar att hennes relation med modern försämrades efter hemflytten, och månaderna 
som följde var konfliktfyllda. Lisa upplevde att modern var ”tjatig” och att hon misstrodde 
Lisa när hon berättade vart hon gick när hon gick ut. Lisa säger att hon har förståelse för det 
då hon menar att modern var van vid den ”andra gamla Lisa”. När modern sedan insåg att hon 
kunde lita på Lisa minskade deras konflikter. Något som Lisa menar inledningsvis påverkade 
hennes återvändningsprocess på ett negativt sätt var att hon upplevde det som problematiskt 
att låta modern säga till henne vad hon skulle göra:

”det var svårt….med typ ombytta roller för mamma kunde inte säga till mig vad jag 
skulle göra hon var inte Niklas (föreståndare på kollektivet, författarnas anm.) hon kunde 

inte bestämma över mig och såhära”…

 …”det var det som var konstigt med hemflytten, skumt….att man skulle lyssna på någon 
annan…”

Lisa

Lisa berättar att hennes roll i familjen innan hon flyttade var att bestämma, vilket hon menar 
inte har förändrats. Hon berättar att det fortfarande är hon som bestämmer, faktiskt mer än vad 
hon borde göra. Skillnaden är att Lisa tidigare bestämde på ett mer respektlöst sätt. 

Lisa  beskriver  sig  själv  som rolig,  glad,  trevlig,  självsäker  och  egoistisk.  När  Lisa  ska 
beskriva hur hon var innan placeringen säger Lisa att hon var väldigt egoistisk. Inte egoistisk 
på samma vis som hon är nu, utan den gamla Lisa var elak också, vilket den nya Lisa inte är. I 
övrigt upplever hon inte att hon har förändrats så mycket, bara att hon blivit mognare. Om 
Lisa får gissa tror hon att hennes mor skulle beskriva henne som glad, ärlig och lätt att prata 
med vilket stämmer väl överens med hur hon ser på sig själv. Lisa menar att hon aldrig har 
upplevt  att  hon har behövt ändra på vem hon är  och hon menar  att  hon aldrig har blivit 
påverkad  av  vad  andra  tycker  om henne.  Hon  upplever  inte  att  hennes  familj  har  några 
orimliga förväntningar på henne. De vill bara att hon ska sköta sig och använda sig av det hon 
har lärt sig på kollektivet.

Olle  tycker  att  hans  relation  till  modern  har  varit  fortsatt  stabil  efter  placeringen  och 
hemflytten. På frågan varför han tror att det är så säger han:

”jag vet inte, vi började väl prata mer med varandra, istället för att bråka och skrika.”

Olle

Olle säger att hans föräldrar fick lära sig att sätta gränser under föräldrautbildningen och han 
upplever att de förstår honom bättre idag, vilket han anser var positivt både för dem och för 
honom. Trots att han tror att hans föräldrar har utvecklats under placeringstiden upplever han 
att det är han som lärt sig mest. Olle anser att han har förändrats till det bättre, innan brydde 
han sig inte om någonting. Han beskriver sig själv som lugn, snäll och glad och han tror att  
hans mor skulle beskriva honom med samma ord. När Olle beskriver sin livsstil så säger han 
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att han går i skolan, han sköter sig och han lyssnar på sin ”morsa och farsa”. Han berättar att  
han inte är så känslig och att  han inte bryr  sig så mycket  om saker.  Under kollektivtiden 
beskriver Olle sig som busig, som två olika personer:

”.... men jag var ju snäll med dom vuxna, men när de försvann så vart jag djävulen.”

Olle

Olle säger att han inte upplevde något behov av att vara på det sättet när han hade flyttat hem.

Karin  berättar  att  hennes  och  hennes  mors  relation  har  varit  upp  och  ner  under  hela 
placeringstiden samt att hennes placering påverkade hela familjen. Hemma hade Karin varit 
den som var provocerande och bråkig och den rollen fungerade inte när familjen kom på 
besök kollektivet, för då blev familjen tvungna att åka hem. Karin började gräla med modern 
på telefon istället. Besöken säger Karin så här om:

”....det var ju ganska stelt ganska länge eftersom det var en ganska konstig grej för oss att 
behöva ändra alla roller i familjen och.....mamma kunde ju inte heller vara som hon hade 

varit... och så där....”

Karin

När Karin flyttat  hem var  bland annat  hushållsarbete  hon och modern  bråkade om.  Hon 
berättar att på kollektivet hade alla sina uppgifter och det var bara att göra dem, men hemma 
saknas  dessa  rutiner  vilket  ledde  till  konflikter.  Karin  och  hennes  systrar  kom dock  bra 
överens när hon hade flyttat hem, de grälade i stort sätt aldrig säger Karin. Nu upplever hon 
även att hon och modern kommer bättre överens. Hon säger att de har fått lära känna varandra 
på nytt och att de lärde sig under kollektivtiden att vara lite mer toleranta mot varandra.

Karin beskriver sig själv som impulsiv och glad. Innan hon blev placerad säger hon att hon 
var impulsiv och deppig. Hon berättar att när hon tänker tillbaka på kollektivtiden så tänker 
hon att hon var arg. Vid tidpunkten för hemflytten och det efterföljande året kände Karin sig 
pressad av sin familj och av socialtjänsten att visa att hon klarade av att komma hem. Detta 
säger hon resulterade i att hon ofta ”myglade” om vad som hände och vad hon gjorde. Cirka 
ett år efter att Karin flyttat hem blev hon polisanmäld och då bestämde hon sig för att ta tag i 
sin ilska på allvar.  Hon och hennes kontaktperson började med impulskontroll  vilket  gav 
Karin mycket. Karin anser att hon inte hade lärt sig att kontrollera sin ilska under sin tid på 
kollektivet. De använde ART och impulskontroll där också men att hon menar att hon inte var 
mogen att ta till sig det då.
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Peter säger att hans relation med modern blev väldigt bra några månader efter att han hade 
flyttat till kollektivet och att den var fortsatt bra ända mot slutet. På frågan varför han tror att  
det var så svarar han att han tror att han hade tappat alkoholsuget och att han började ”komma 
tillbaka till  verkligheten”.  Under hemresorna under slutet  av placeringstiden började Peter 
med droger igen, och när han sedan flyttade hem blev konflikterna värre än någonsin förr. 
Han   berättar att han kunde hota modern ordentligt och att han kunde kasta knivar och saker i 
huset. Peter tror själv att det berodde på att han gav utlopp för en ilska som byggts upp under 
hans tid på kollektivet. Efter cirka ett år upplevde Peter att det blev bättre hemma. Han säger 
att han började hjälpa till mer och sedan fick han en egen lägenhet vilket har gjort att han och 
moderns relation idag är mycket bättre. På frågan om han varit arg på sin mor för att han blev 
placerad säger han:

”Ja det är ju klart, men det är ju mest för att jag får ju inte ha min åsikt om det händer 
någonting, jag får inte säga vad jag tycker och känner för att det är ju bara personalen det 
är ju bara dom som har rätt, jag har ingen åsikt jag ha inget att säga till om saken så det är 

bara att ge upp bara skit samma, så går man in på sitt rum och är skitförbannad istället, 
eftersom det inte går att säga till dom om man tycker att dom gör fel så man kommer inte 

så långt.”

Peter

Peter känner att familjearbetet på kollektivet inte hade någon inverkan på hans och moderns 
relation. Däremot tänker han att föräldrautbildningen gav modern någonting även om den inte 
direkt påverkade honom på något vis: 

”Jag tror det var bra för henne men jag tror att grejen var egentligen att den som behövde 
mest hjälp var hon. För att hon inte visste hur hon skulle handskas med att vara mamma 
på egen hand efter att pappa försvann. Så jag tror att det var där också att jag brast ihop 

när pappa försvann det var där alla problem började, och mamma brast också ihop och då 
började hennes problem, och sen så blanda mina problem och hennes problem gjorde det 

till ett totalt kaos.”

Peter

Peter beskriver sig själv som halvlat, klipsk och med kort stubin. Han tycker själv att han är 
ganska trevlig. Peter säger att innan han blev placerad var han en ”snorunge” vilket för honom 
innebar att han var en bortskämd och kaxig liten kille som vägrade lyssna på någon annan och 
som vägrade inse att andra utom han själv kunde ha rätt. Peter säger att han nu kan erkänna 
om han har gjort någonting fel och att han har mognat, vilket han tror beror på att han har  
blivit äldre. På frågan om han upplevde att han behövde ändra sitt sätt att vara när han flyttade 
hem från kollektivet för att passa in svarade han att till viss del gjorde det. Att försöka passa 
in tänker Peter är någonting man gör när man är ung för att man tror att det alla andra gör 
måste vara rätt. Först nu på sista tiden har Peter märkt att det kanske inte är så bra att försöka 
vara som alla andra.
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Peters livsstil  under första året  efter  hemflytten  säger han kännetecknades av att  han satt 
hemma  och  spelade  tv-spel  och  rökte  cannabis  med  sina  vänner.  Innan  han  flyttade  till 
kollektivet hade Peter en dröm, han ville bli advokat. Idag säger han att han nog har riktat in 
sig mer på att bli en   byggjobbare, men det som är viktigast i hans liv nu är att han måste fatta 
beslutet om han skall sluta använda cannabis eller inte.

Maria berättar att innan hon flyttade till Älgered hade hon en mycket dålig relation med sina 
föräldrar som skilde sig när hon var elva år. Ingen av hennes föräldrar ville att Maria skulle bo 
hos dem då de hade svårt att hantera henne. Maria beskriver sig själv som strulig under den 
här perioden, hon tror att hennes placering på kollektivet var en lättnad för dem. Maria säger 
att upplevelsen av att ingen ville ha henne var en fruktansvärd känsla hon aldrig kommer att 
glömma. Modern och Maria hade alltid grälat ofta med varandra vilket de fortsatte med under 
moderns besök på kollektivet. Maria säger att det var som om all hennes besvikelse över att 
hon ansåg att modern var en dålig förälder kom fram när de träffades. Under moderns besök 
säger Maria att det kändes som om personalen tjuvlyssnade på dem för att höra om de bråkade 
vilket bidrog till att det var lättare att tala med modern i telefon. 

I början av kollektivvistelsen kände Maria sig ledsen, instängd och förtvivlad. Efter halva 
tiden säger hon att hon började finna en ro i sig själv och hon började träna mycket vilket fick 
henne att må bra och hon började känna hopp om att hon faktiskt kunde klara av saker och 
ting. Maria skulle idag beskriva sig som stark och som en bra person. 

 Ingen av Marias föräldrar ville medverka i familjeutbildningen under Marias placering och 
Maria upplever att ingen av dem än i dag vill prata om placeringen. Fadern ville inte gå i 
föräldrautbildningen  och  träffa  de  andra  ”sophögarna”  till  föräldrar  säger  Maria.  Under 
placeringstiden träffade han en ny kvinna och gifte om sig och Maria känner sig än idag inte 
välkommen i faderns nya familj. Maria säger att hon har växt ifrån båda sina föräldrar. Hon 
känner sig som det svarta fåret i sin familj, fast det goda svarta fåret.

”Det var jag som gick utbildning och det var jag som lärde mig, mina föräldrar dom var 
kvar i samma jävla bubbla. Dom har inte förändrats. Det har jag sagt till mamma...och det 

har förstört vår relation.”

Maria

Första månaden efter hemflytten säger Maria att hon gjorde lite dumheter men hon säger att  
det var svårt att veta om dumheter för modern är samma som dumheter för henne själv. Maria 
upplevde att modern försökte bestämma över henne om fel saker, exempelvis om när hon 
skulle städa vilket Maria aldrig har haft problem med, varken innan eller efter placeringen 
vilket resulterade i att Maria blev provocerad. 

Idag har Maria valt att ta lite avstånd från sin familj, trots detta säger hon att hon ändå känner  
sig när dem då de ändå är hennes familj, särskilt känner hon sig nära modern. Idag upplever 
hon att fadern har fått mer respekt för henne sedan hon visat sig oberoende av hans pengar. 
Hon säger att fadern tidigare har ”tryckt ned henne”.
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5.3 Förhållandet till skolan och kamratvärlden

Samtliga ungdomar berättar att det som var jobbigt med skolan under kollektivtiden var att 
det alltid var kollektivpersonal närvarande där. 

Det som trots allt var positivt med den hårda kontrollen i högstadiet tänker Lisa var att hon 
blev antagen till gymnasiet sedan. Hon valde medvetet att inte börja på gymnasieskolan nära 
hennes hem. Detta för att slippa svara på frågor om var hon varit samt för att slippa gå på 
samma skola som en del gamla vänner. Lisa tyckte att det var skönt att flytta ifrån vissa av de 
gamla vännerna då hon blev placerad, detta då hon hade en anledning att komma ifrån dem 
säger hon. Sin bästa vän tyckte hon dock att det var svårt att lämna. De höll kontakten första 
tiden under placeringen men sedan började de ”tjafsa” och idag har de ingen kontakt. 

När hon började skolan under kollektivtiden skaffade hon vänner där. Hon menar att det var 
skönt att ha vänner som inte bodde på kollektivet, då kunde hon hälsa på dem och fick på så 
sätt en paus från de hon bodde med. 

Lisa upplever sig själv som mognare än de vänner hon hade innan hon blev placerad. Lisa 
beskriver hur hon har förändrats i jämförelse med sina gamla vänner.

”Jag tror att det är för att dom vissa förstod inte, jag har ändrats genom att vara på 
kollektivet men de trodde att jag var gamla Lisa och sen så kommer de till mig och beter 
sig som då... och då blir jag såhär att jag fattar ingenting..Så det är nog på det sättet jag 

ändrats mer.”

Lisa

Olle, Peter och Karin upplevde alla att det var väldigt jobbigt att lämna sina vänner, jobbigare 
att lämna familjen. Olle berättar att han inte fick möjlighet att säga adjö till vännerna då han 
fick reda på att han skulle flytta till kollektivet samma morgon han åkte. Han valde sedan att 
inte skaffa så många nya vänner på kollektivet:

”Jag skaffa inte så många för jag visste att jag kommer ju ändå att sticka snart så det är 
ingen idé.”

Olle

Nu när Olle bor hemma igen umgås han med samma vänner som innan han flyttade. Alla är 
”inte lika nära” längre men annars anser inte Olle att  deras relationer  har förändrats. Han 
säger att han inte aktivt söker efter nya vänner. När han jämför sig med andra jämnåriga som 
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inte varit placerade upplever Olle att han är lite mer orädd då han har gått igenom fler saker 
än dem. Olle tror att hans vänner skulle beskriva honom som galen, elak och generös vilket 
skiljer sig från hur han ser på sig själv. Olle berättar att hans vänner säger till om de märker 
att  han  beter  sig  som  ”den  gamla  Olle”  vilket  han  skrattar  lite  åt.  Olle  valde  att  börja 
gymnasiet  i ett annat område än där han gick i skolan innan placeringen på Älgered. Han 
anser att skolan fungerar bra. Han säger att han är där nästan varje dag.

När Karin började skolan under kollektivtiden fick hon nya vänner vilket gick lättare än hon 
hade trott. Hon säger att ungdomarna där var vana vid att det gick kollektivungdomar med 
dem i skolan och att de därför var väldigt öppna och inte dömande. För Karin var det viktigt  
med vänner utanför kollektivet. Hon säger att det blir intensivt att bara umgås med dem man 
bor med och att hon behövde träffa andra också. Sedan hemflytten har Karin aktivt försökt att 
undvika vänner som påverkar henne negativt men hon upptäckte att hon drogs mot dem som 
var ”lite skumma” vilket ledde till att hon bytte umgänge flera gånger

Karin berättar att när hon började gymnasiet så förväntade sig hennes skolkamrater att hon 
skulle ”freaka” när som helst och börja bråka och slåss. På frågan om hon blev påverkad av 
förväntningar som skolkamraterna hade på henne säger hon:

”Ja…alltså lite..det blir ändå nånstans liksom för då har ju dom ett speciellt bemötande 
liksom och då drar ju det fram…..och bekräftar det dom redan tror såatt…”

Karin

Karin menar att i början försökte hon motbevisa skolkamraterna men när de började snacka 
skit kände hon att hon gled tillbaka i sin gamla roll som bråkig. Dessa rykten ledde till att hon 
fick ta ett drogtest som visade negativt, men trots detta upplevde hon att man fortsatt såg 
henne som ett problem. På frågan om det var skolkamraterna eller skolarbetet som påverkade 
hennes negativa upplevelse mest och till slut gjorde så att hon hoppade av skolan svarade hon:

”Det var lite både och. Det var...på kollektivet fick man ju ändå hjälp med skolarbetet och 
när jag flyttade hem så fick jag liksom inte det sen så var det ungdomarna som gick där 
alltså de har ju inte samma liksom....när man kommer från behandlingshemmet liksom 
då...man har ju lite andra tankar än vad dom har, deras problem är typ vad de ska ha på 
sig dagen efter liksom så att...det var väldigt ytligt liksom och jag kände bara att nej....”

Karin
 

Peter  resonerade  likadant  som Olle  angående  att  skaffa  vänner  under  sin  placering.  Han 
berättar att det inte kändes som någon mening då han ändå skulle flytta därifrån. I början av 
kollektivvistelsen säger Peter att han upplevde sig som lite mobbad av de andra ungdomarna, 
han var inte som dem utan upplevde sig som mycket lugnare. Detta säger han gick över när de 
insåg att han var okej. Peter berättar att han bytte umgänge ganska snart efter att han flyttat 
hem vilket berodde på att han började använda tyngre droger än sina gamla vänner. 

För Peter fungerade det inte särskilt bra i gymnasiet, trots att han hade sett fram emot att 
börja där innan han flyttade hem:
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”Jag tänkte att det skulle bli roligt, eftersom att jag skulle gå i samma skola som XXX 
(från kollektivet) och hans polare” …”men alltså till slut så, ja jag började röka alldeles 

för mycket och så sket jag i skolan. Jag gick aldrig till skolan gick inte på en enda lektion 
och om jag kom dit så var jag så stenad så att jag inte ens kunde se tavlan framför mig. 

Jag gjorde bort mig ganska mycket i klassrummet….”

Peter

Peter berättar att en lärare som såg honom påverkad i skolan inte ingrep utan lät det passera. 
Vid ett  tillfälle blev han beskylld för något som han inte gjort av en lärare, vilket han är  
upprörd över.

Maria tyckte i början att det var tråkigt att behöva lämna sina vänner men samtidigt som hon 
menar att det var skönt. Hon ville inte skaffa vänner på kollektivet. 

”jag sökte väldigt mycket kontakter utanför och det är jag glad över idag. Jag höll mig 
från andra strulmänniskor”

Maria

Maria skaffade några vänner i skolan men hon säger att i deras ögon var hon en kollektivare. 
Hon började umgås med två tjejer som inte gick i samma skola. Dom fick henne att känna sig 
normal. 

Maria berättar att det var skönt att börja gymnasiet och att det fungerade bra i början. Hon 
säger att hon är en ”periodare” som alltid kör hårt i en period men att det sedan ”spårar ur”.   
Så upplever Maria att det var med skolan, efter ett tag blev det tråkigt. Maria upplevde att det 
var svårt att hitta vänner. Hon märker stor skillnad mellan sig själv och dem som inte har varit 
placerade då hon känner sig mycket äldre än sin egen ålder. Dessutom var det jobbigt att  de 
andra i klassen var yngre. När hon fyllde arton år och fick gå på krogen blev det en stor  
skillnad mellan henne och skolkamraterna och de levde olika liv Maria berättar att:

”de fick reda på att jag bott på behandlingshem och då blev dom typ rädda för mig...och då blev 
jag bara...åh jag orkar inte gå kvar här.”

Maria

Det började pratas mer och mer om att  Maria  varit  på behandlingshem vilket Maria inte 
tyckte var roligt. Hon började arbeta på gymmet hon tränade på istället för att vara i skolan. 
Lärarna i gymnasiet säger Maria att hon mest har haft konflikter med. Hon upplever att hon 
mest fick sitta i samtal om att hon var ”dum i huvudet” och lärarna trodde att hon hade ADHD 
men det blev aldrig bekräftat. 
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5.4 Sammanfattning av resultatet

Samtliga längtade efter att få flytta hem även om de var oroliga för hur de skulle klara sig. 
Även föräldrarna upplevdes av ungdomarna som nervösa.  Tre av ungdomarna hade under 
placeringstiden rotat sig på kollektivet och tyckte att det var jobbigt att lämna, två av dessa 
ungdomar  fortsatte  sedan  att  ofta  besöka  kollektivet.  Att  komma  hem  var  svårare  än 
ungdomarna var förberedda på. Det var svårt att börja om på ett nytt ställe med en familj som 
de  behövde  lära  känna  på  nytt.   Rollerna  skulle  formas,  och  för  vissa  var  det  svårt  att  
acceptera att det var föräldrarna som bestämde då de vant sig vid att kollektivpersonalen haft 
den rollen. Samtliga ungdomar hade innan placeringen problematiska relationer till familjen, 
främst  till  sina  mödrar.  Dessa  relationer  blev  periodvis  bättre  under  kollektivtiden.  Att 
föräldrautbildningen varit till hjälp för familjerna anser tre av ungdomarna.

Under placeringen skaffade tre av ungdomarna nya vänner även utanför kollektivet då de 
kände  ett  behov  av  omväxling.  Att  de  andra  två  inte  skaffade  några  nya  vänner  utanför 
kollektivet  säger de berodde på att  de visste  att  de ändå skulle  behöva lämna dem då de 
flyttade hem.

Flera av ungdomarna såg fram emot att börja gymnasiet, däremot blev det svårare att klara av 
skolan än vad de trott. Två av ungdomarna går kvar på den gymnasieutbildning de startade 
vid hemflytten medan tre avbröt utbildningen under det första året hemma. Det som för tre av 
dem  upplevdes  som  jobbigt  var  att  de  av  såväl  lärare  som  andra  elever  sågs  som 
problemungdomar på grund av att de varit föremål för placering. Dessa tre är också de som 
avbröt sin gymnasieutbildning. 

5.5 Kort sammanfattning av nätverkskartan

Trots att  alla ungdomar haft  svåra relationer  till  sina familjer  sätter  alla modern nära sig 
själva då de ritar  nätverkskartan och ingen menar  att  detta  har förändrats  nämnvärt  under 
placeringens gång. Olle är den enda av respondenterna som har kvar sina gamla vänner på 
nätverkskartan.  För  de  andra  har  vännerna  byts  ut.  Samtliga  placerar  Niklas  Waitong 
(Föreståndare  på  Älgeredskollektivet)  nära  sig.  Peter  placerar  sin  kontaktperson  samt 
övervakare närmast sig själv på kartan. Han är glad över att de gör sitt jobb men han önskar 
att de är borta om tio år. Ingen av ungdomarna har någon lärare från det första gymnasieåret 
som någon betydande på ett positivt sätt på deras nätverkskartor. 

Maria har inte gjort en nätverkskarta då vi intervjuade henne via skype. Hon säger dock att  
hennes familj alltid varit nära henne.
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6. Analys
För att djupare förstå ungdomarnas upplevelser av sina återvändningsprocesser, med fokus på 
hemflytten, familjen, kamratvärlden och skolan kommer vi här att se på vårt resultat genom 
teoretiska glasögon. 

För  att  förstå  relationella  aspekter  används  begrepp  ur  den  symboliska  interaktionismen. 
Goffmans dramaturgiska skola med begreppen roll, föreställning, publik,  att presentera sig,  
cynisk  och  ärlig  aktör samt  upplysningar,  Meads  begrepp  den  signifikante  andre samt 
Beckers resonemang om avvikandets sociologi. (se kap. 4.1)

För  att  förstå  ungdomarnas  sammantagna  upplevelser  använder  vi  oss  av 
utvecklingsekologins  begrepp,  främst  begreppen  mikrosystem,  mesosystem samt 
utvecklingsvaliditet (se kap. 4.2).

En  diskussion  kommer  även  att  föras  i  analysen  utifrån  Ylva  Weitz  begrepp 
hemmatillhörighet, egenkontroll samt överförbar utsatthet från avsnittet tidigare forskning (se 
kap. 2.4) 

Samtliga begrepp kommer att förklaras närmare under analysens gång.

6.1 Analys av ungdomarnas upplevelser av återvändandet

Inför återvändandet uppger samtliga ungdomar att de ser fram emot att flytta hem igen, att 
återförenas  med  familjen  och  att  reglerna  lättar.  Vi  tänker  att  de  ville  tillbaks  till  det 
sammanhang  där  de  historiskt  sett  haft  sin  hemmatillhörighet, det  vill  säga  de 
vardagspraktiker  där  de  unga  har  etablerat  en  ömsesidig  relation  till  andra  människor 
tillsammans med vilka de delar en förgivet-tagen vardagsverklighet. Weitz (2011) skriver att 
de unga aktivt söker hemmatillhörighet och egenkontroll vilket innebär att själva få råda över 
sin självidentitet och sitt liv. Detta söker de för att komma undan en överförd utsatthet som 
innebär en utsatthet inom någon av de arenor som utgör den komplexa helheten i den ungas 
liv och som består av skola, familj och samhällsvård.

Samtliga  respondenter  hade  innan  placeringen  lidit  av  en  utsatthet  inom samtliga  av  de 
områden som Weitz (2011) beskriver, de hade haft problematiska relationer till sina familjer, 
skolan fungerade inte alls och de befann sig i ständig konflikt med samhälles rådande normer 
och lagar. Vi tolkar att de på grund av detta hade sökt sin hemmatillhörighet inom alternativa 
arenor som kännetecknades av droger och kriminalitet. Att återigen söka sig dit för att finna 
tillhörighet  och  känna  sig  hemma  var  ingenting  någon  av  respondenterna  ville.  De 
vardagspraktiker respondenterna haft under kollektivtiden, som möjligtvis skapat trygghet och 
känsla  av  hemmatillhörighet,  var  strukturerade  och  fyrkantiga.  Samtliga  respondenter 
påpekade att  strukturen i  vardagen helt  försvann efter  återvändandet  hem,  något  som var 
efterlängtat  men samtidigt skapade en osäkerhet och rädsla för att  falla tillbaks i gammalt 
beteende. 
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Att återvända till sin gamla närmiljö upplevdes för de flesta problematiskt då sammanhang 
där de tidigare känt hemmatillhörighet ofta var förknippade med droger eller kriminalitet.

Även  om  kollektivet  kunde  erbjuda  dem  en  ny  hemmatillhörighet  så  innebar  även 
institutionsplaceringen att den egenkontroll som respondenterna strävat efter togs ifrån dem. 
Peter var den vi tolkar mådde sämst av detta under sin placering, vilket även gjorde att han 
hade  svårt  att  acceptera  kollektivet  som  sin  hemmatillhörighet  trots  att  han  hade  sin 
vardagsverklighet där under lång tid. Detta kan ha resulterat i att han under flera år inte har 
upplevt att han haft någon hemmatillhörighet alls, utan att han har levt i ett slags vakuum i 
väntan på att komma hem till sin familj igen, trots att han ansåg att hans liv där hemma inte 
fungerade  särskilt  väl.  Att  efter  en  lång  placeringstid  återges  möjligheten  att  kunna  söka 
egenkontroll upplevdes som skrämmande vilket samtliga respondenter vittnar om, de kände 
en rädsla inför att kunna hantera sin nyvunna frihet på ett positivt sätt. Detta ser vi som en 
ytterligare  en  aspekt  som  bidrar  till  att  återvändandet  upplevdes  som  en  svår  process. 
Möjligtvis  hade  en  kortare  placeringstid  underlättat  respondenternas  återvändningsprocess 
men vi tänker som några av respondenterna,  att  risken för att  de skulle återgå till  samma 
livsstil som tidigare kanske hade ökat ytterligare. Det vi funderar över är hur ungdomarna 
uppfattar tid. Två och ett halvt år upplevs säkerligen som en mycket längre tidsperiod för en 
tonåring än för en vuxen. 

Det  vi  tänker  säkerligen  har  påverkat  återvändningsprocessen  är  det  faktumet  att  en 
institutionsplacering  av  en  ungdom ses  som ett  misslyckande,  både  i  ungdomarnas  samt 
familjernas ögon men även i samhällets ögon, oavsett placeringstidens längd. 

Levin  och  Trost  (2010)  tolkar  Mead  och  beskriver  att  under  uppväxten  finns  ett  antal 
personer i omgivningen som barnet bryr sig om och lyssnar till vilka kallas för signifikanta  
andra.   Dessa  får  en  mycket  stor  betydelse  för  vår  föreställningsvärld  och  vårt  sätt  att 
definiera olika situationer på för oss ett rimligt sätt. 

Vi tolkar våra respondenter som att samtliga under sin uppväxt har haft instabila och till viss 
mån otrygga relationer med sina föräldrar, deras  signifikanta andra. Särskilt har åren innan 
placeringen på kollektivet varit problematiska och fyllda med konflikter. Vi tänker således att 
respondenternas  avsaknad  av  signifikanta  andra  som på  ett  positivt  sätt  påverkade  deras 
självbild och det faktum att de av samhället stämplades som problembarn kan ha bidragit till 
att deras uppfattning om dem själva var väldigt negativ vid tidpunkten vid placeringen vilket 
senare även påverkade deras återvändningsprocess. 

Personalen på Älgered har till viss del under den långa placeringstiden övertagit rollen som 
signifikanta  andra  för  ungdomarna.  Lisa,  Karin  och Maria  berättade  hur  viktiga  några  ur 
personalen har varit för dem medan Peter och Olle inte själva tänkte på personalen på det 
viset.  Dock  kan  vi  genom  deras  nätverkskartor  tolka  att  åtminstone  en  personal  från 
kollektivet har haft rollen som signifikant andre även för dem. Återvändandet hem blir således 
en förvirrande situation för ungdomarna som under placeringstiden fått en nära relation till 
personalen.  Flera  uppger  att  den  fortsatta  kontakten  med  personalen  varit  en  trygghet. 
Hemmatillhörigheten var följaktligen inte längre självklar vilket visade sig i att flera upplevde 
det svårare än de först trott att finna sig till rätta efter återvändandet, såväl i familjen som i 
kamratvärlden. 
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För att förstå individen i ett mikrosystem måste individens upplevelse av systemet beaktas 
(Kejerfors,  2007).  Vi  tolkar  således  att  något  som präglar  respondenternas  upplevelse  av 
återvändandet är hur de upplevde anledningen till placeringen samt placeringstiden. Vi tolkar 
exempelvis att Peter såg på sin placering som ett straff vilket han även gör nu efteråt. Att en 
ungdom ska hitta en hemmatillhörighet i en miljö där han upplever att han kontinuerligt blir 
straffad tänker vi är svårt. Medan Maria istället upplevde kollektivtiden som en positiv lärdom 
i självständighet som hon sedan kunde praktisera på hemmaplan. 

Under placeringstiden blev ungdomarna del av ett nytt och okänt mikrosystem. På kollektivet 
blev mikrosystemets tre element synliga och strukturerade på ett sätt de inte vara vana vid.  
Det fanns tydliga roller, exempelvis rollen som ny ungdom, rollen som gammal ungdom och 
rollen  som  personal.  Aktiviteterna  var  tydligt  strukturerade  även  om  de  möjligen  inte 
upplevdes  som  meningsfulla  av  alla  ungdomar  till  en  början.  Och  det  tredje  elementet, 
relationer, är något det fanns förutsättningar för att skapa. Dels förtroendefulla relationer med 
personal,  men  också  med  andra  ungdomar.  Förutsägbarhet  och  struktur  i  närmiljön  är 
gynnsamma  faktorer  för  att  en  individ  ska  utvecklas  (Kejerfors,  2007).  Då  ungdomen 
återvände  hem  till  familjen  som  ett  mikrosystem  var  de  tre  elementen  inte  på  förhand 
strukturerade, utan ansvaret vilade på medlemmarna och främst på ungdomarna. 

Enligt  Bronfenbrenners  definition  innebär  mänsklig  utveckling  att  individen  fått  en  mer 
differentierad bild av verkligheten och kan vara aktiv i arbetet att upprätthålla eller utveckla 
sin miljö. Är således utvecklingen valid ska individen kunna ta med sig den utvecklingen in i 
andra mikrosystem på ett sätt som är fungerande över tid (Kejerfors, 2007). De ungdomar 
som vi tidigare tolkat inte gjort kollektivet till sin hemmatillhörighet utan befunnit sig i ett 
slags vakuum, kan vara de som inte genomgått  en valid förändring under placeringstiden. 
Dessa personer har inte aktivt arbetat med några nya verktyg för att påverka sin upplevelse av 
hemflytten,  utan återgått  till  gamla vänner,  fortsatt  konflikterna hemma samt slutat  gå till 
skolan.  De andra tre  har  däremot  på ett  tydligare  sätt  tagit  med sig sina nya  verktyg  till  
mikrosystemen  på  hemmaplan,  och  aktivt  arbetat  för  att  omforma  eller  upprätthålla  sin 
närmiljö såsom de fick lära sig under placeringen. Detta visar sig i val av vänner, skola och 
hur de ser på relationerna i familjen. Denna tolkning stöds av utvecklingsekologins tanke om 
att  en rik interaktion  i  mesosystemet,  det vill  säga interaktion  mellan  mikrosystemen,  ger 
stimulans och möjlighet att utveckla nya sociala roller (Kejerfors, 2007).

6.2 Analys av ungdomarnas relationer till familjerna

Fyra av respondenterna upplever att de har utvecklats till  det bättre under placeringstiden. 
Lisa och Olle talar exempelvis om gamla och nya versionen av sig själva. 

Peter anser att han har mognat avsevärt det senaste året på grund av att han har blivit äldre 
och talar om sig själv i dåtid som ”så ung”, även om det bara är ett år tillbaks i tiden han 
syftar till. Vi tolkar att de lärt sig att inta nya  sociala roller, vilket är ett av mikrosystemets 
grundelement samt att de via Goffmans begrepp att deras roller har förändrats i nästan alla 
situationer  för  dem  de  senaste  åren.  Goffman  (2004)  definierar  en  social  roll  som 
genomförandet av rättigheter och skyldigheter som är bundna till en given status. 
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Samtliga  respondenter  beskriver sig i  negativa  ordalag innan placeringen,  det  var således 
deras roll  i  familjen att  vara bråkig,  negativ,  impulsiv och så vidare. Roller som vissa av 
ungdomarna hade innan placeringen menar vi att de var ganska obekväma med men att de 
saknade  möjlighet  att  ändra  sitt  sätt  att  vara  då  omgivningen,  det  vill  säga  deras  publik 
förväntade sig att ungdomarna skulle spela sina roller som vanligt, vilket även stämmer väl 
överens  med  utvecklingsekologins  tanke  om  att  ömsesidig  påverkan  i  interaktionen.  Att 
ändra  sin  föreställning tolkar  vi  således  som  något  som  har  varit  problematisk  för 
ungdomarna.  Under  placeringen  ställde  publiken,  kollektivpersonalen,  krav  på  hur 
föreställningen  ungdomarna  spelade  i  skulle  se  ut.  Konflikter  mellan  familjemedlemmar 
accepterades exempelvis inte vilket påverkade hur ungdomarna presenterade sig det vill säga 
hur de genom exempelvis yttre attribut, språk och gester försöker förmedla till  vilka de är 
eller  vill  vara  för  sina  familjer  under  placeringstiden.  Vid  hemflytten  sedan  skulle 
respondenternas roller i familjen omformas ytterligare i hemmiljön men utan publiken, det vill 
säga utan kollektivpersonalens närvaro. Både respondenterna och deras familjer blev tvungna 
att hantera rollförluster när de gamla rollerna inte gällde längre, samtidigt som de på egen 
hand skulle finna nya roller. Vi tolkar att det var mycket svårt för respondenterna att utan 
hjälp och stöd utveckla nya roller i sina familjer och i sina gamla hemmiljöer.

För  tre  av  respondenterna  blev  det  en  konfliktfylld  tid  som varade  ungefär  ett  år  efter 
återvändandet. Vi tänker att möjligen hade publiken under kollektivtiden en såväl stödjande 
som hämmande roll. Stöd i form av regler och hjälp med kommunikationen, men hämmande 
då  ungdomarna  och  familjerna  inte  kan  testa  sina  nya  relationer  fullt  ut  inför  dem.  För 
ungdomarna  var det lättare  att  hitta  sina roller  på kollektivet  än hemma,  spelreglerna  var 
tydliga och uppenbara vilket de inte är efter hemflytten hos familjen. Maria säger exempelvis 
att hon under kollektivtiden upplevde att hon hade stor frihet då hon ”skötte sig”, vilket vi 
tolkar som att hon visste vilken roll hon skulle spela och vilka förväntningar som fanns på 
henne. Detta hjälpte henne att hantera situationen på ett bra sätt.

Karin  uttrycker  att  hon  var  osäker  på  vilken  roll  hon  skulle  inta  gentemot  de  andra 
familjemedlemmarna. När hon flyttade hem kände hon en press från sin familj att visa att hon 
hade ändrat sitt sätt. Karin löste detta genom att spela en roll inför dem, en roll de förväntade 
sig  av  henne  och  hon  ville  inte  göra  dem  besvikna.  Hon  var  en  cynisk  aktör som  inte 
identifierade sig med rollen som skötsam, trots att hon gärna ville. Vi tolkar det som att Karin 
saknade en riktig roll som hon kunde identifiera sig med. Sin gamla roll som ”bråkig” ville 
hon inte   återgå till samtidigt som hon hade det svårt att likställa sig med rollen som skötsam. 
Vi tänker att det är problematiskt när individen är osäker på hur den skall föreställa sig inför 
andra, detta då denna osäkerhet påverkar på hur individen ser på sig själv samt avgör vem den 
själv är. 

Lisa berättar att hon hade svårt att acceptera modern som beslutsfattare i hennes liv, vi tolkar 
att detta särskilt beror på att Lisa hade den rollen i familjen innan placeringen. Samtidigt hade 
hennes mor svårt att lita på henne. Modern definierade således situationen efter Lisas hemflytt 
genom att tillämpa de upplysningar som hon redan hade om Lisa och som sade henne att Lisa 
inte gick att lita på. Hon var osäker på om Lisa kunde visa sig vara pålitlig. Goffman (2004) 
skriver att dessa upplysningar bidrar till att definiera situationen och gör det möjligt att veta i 
förväg vad de kan förvänta sig av individen och vad individen förväntar sig av dem. 
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För Peter började konflikterna mellan honom och hans mor återetablera sig då hemflytten 
närmade  sig.  Vi  kan  tolka  det  som  att  Peter  redan  under  sina  hemresor  föreslog  hur 
situationen mellan dem skulle definieras genom att han började använda droger och var ute 
och festade. Han hade svårt att anamma en ny varaktig roll under sin placering som kunde 
vara i hemmiljön. Under placeringstiden kände han sig maktlös och pressad. Han upplevde att 
han tappat insikten om hur man lever i ett normalt samhälle vilket minskade hans möjlighet 
att hitta en ny roll för sig själv där. Oförmögen att finna en roll tänker vi att han blev en ärlig  
aktör, han identifierade sig med sin ursprungliga roll som bråkig och problematisk och han 
återupptog den rollen när hemflytten började närma sig. 

Som  tidigare  nämnts  så  hade  samtliga  respondenter  innan  placeringen  problematiska 
förhållanden till  sina föräldrar,  däremot uppgav alla att de periodvis under placeringstiden 
kunde  komma  väl  överens.  Att  ungdomarna  kände  föräldrarnas  oro  och  nervositet  inför 
hemflytten tänker vi påverkade interaktionen dem emellan negativt och gav upphov till mer 
bråk.  Berg  (2010)  menar  att  Becker  ser  avvikaren  som en  process  snarare  än  någonting 
statiskt, man är inte en avvikare, man blir det. Avvikaren genomgår en avvikelseprocess som 
slutar i en uppfattning om permanent avvikelse som omfattar personen själv och dem som 
omger   honom. Respondenterna hade kommit  långt i  sin process som avvikare innan sin 
placering, både i samhällets samt i familjens ögon, men inte minst i deras egna. Att se sig 
själv som   avvikare redan i tonåren menar vi måste vara en process som är svår att bryta. Vi 
tänker att detta leder till en problematisk situation då respondenterna känner en förväntan på 
sig från familjen att de kommer att bete sig som innan de flyttade. Risken är att de blir vad 
som förväntas av dem, en självuppfyllande profetia.

Vi tänker att Marias föräldrar, särskilt fadern, inte ville närvara på föräldrautbildning med 
anledning av att de inte ville identifiera sig med de andra föräldrarna där. Trots att de själva 
var föräldrar till  ett ”problembarn”. Detta motstånd mot att se sig själva som avvikare har 
också  lett  till  en  ovilja  att  överhuvud  tala  om placeringstiden  och  den  problematik  som 
faktiskt  finns  i  familjen,  vilket  lämnar  obearbetade  känslor  hos  Maria  och  påverkar 
familjerelationerna på ett negativt sätt. Maria lämnas av familjen som vi ser det för att avbryta 
sin avvikelseprocess ensam. 

Peters definition av ett familjeliv hade inte omdefinierats under placeringstiden. Trots att han 
skött sig bra under placeringen och såg fram emot ett ”normalt” liv när han kom hem så föll 
familjen direkt tillbaks i gamla mönster. Utvecklingen under kollektivtiden var inte valid, han 
hade  inte  fått  någon  varaktigt  differentierad  bild  av  sin  ekologiska  miljö  och  inte  heller 
förmågan att påverka den på högre komplexitetsgrad än tidigare, i alla fall inte när det gäller 
vad vi anser som positiv utveckling. Vi tolkar att Peter försatte sig själv i ett slags vakuum då 
han bara ville ”sitta av tiden”. Då vi vet att utveckling sker genom regelbundet deltagande i 
aktiviteter (Kejerfors, 2007), skulle en tolkning kunna vara att detta vakuum som pågått i över 
två  år  blivit  till  en  social  aktivitet  för  Peter.  I  sådana  fall  kan  detta  ha  lett  till  en  valid 
förändring   men i negativ bemärkelse, vilket visar sig i att han inte längre vet hur det är att 
leva i ett     normalt samhälle. Vakuumet leder honom till social utarmning vilket kan innebära 
en riskmiljö (Kejerfors, 2007).

För dem som utvecklats mest varaktigt i positiv bemärkelse kom konflikterna att handla om 
nya  saker  efter  hemflytt  som  i  Karins  exempel,  hushållssysslor.  Hon  hade  under 
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placeringstiden utvecklat  en mer ansvarstagande roll och fått en mer differentierad bild av 
exempelvis rutiner i hemmet. Detta tog hon med sig in i sitt nya mikrosystem familjen, vilket 
betydde att hon efter ett tag kunde omforma och påverka sin miljö. Detta visar sig i hennes 
strävan efter gemensamma mattider och rutiner. 

Vi menar slutligen att det är ett stort ansvar som vilar på ungdomarna och deras föräldrar vid 
hemflytten  då de till  stor  del  på egen hand ska klara av att  implementera  den eventuella 
relationella  utvecklingen  som  skett  under  placeringstiden  i  en  ny  närmiljö  med  andra 
förutsättningar.  Älgeredskollektivet  har  under  två  år  varit  deras  huvudsakliga 
hemmatillhörighet  och  reglerat  vilka  aktiviteter  som utförs  i  form av  dagliga  rutiner  och 
strukturerade fritidsaktiviteter. De ungdomar som fann dessa aktiviteter meningsfulla fann det 
ändå svårt att upprätthålla detta på hemmaplan vilket ofta ledde till konflikter. De som inte 
fann kollektivets  aktiviteter  meningsfulla  hade ett  behov av att  utnyttja  sin  frihet  hemma 
genom att ignorera all struktur, något som också ledde till konflikter. 

 Avslutningsvis tänker vi att samtliga relationer mellan ungdomarna och deras familjer på 
olika sätt är färgade av anledningen till placeringen samt tiden innan. Marias föräldrar har inte 
som vi påpekat tidigare velat bearbeta dessa upplevelser med henne vilket vi tänker påverkade 
deras relation både under hemflyttsprocessen och idag i negativ riktning. Peter menar att han 
fortfarande är besviken på modern över att han blev placerad på Älgered och i samband med 
hemflytten bidrog detta menar vi till stora konflikter dem emellan.

6.3 Analys, ungdomarna, skolan och kamratvärlden

Trots att undersökningens respondenter såg fram emot att börja gymnasiet blev det för de 
flesta svårare än de trott trots att de alla hade betyg från högstadiet. 

För tre av våra respondenter fungerade det inte bra i skolan. Vi tolkar att det även är de tre 
ungdomarna som hade det svårast att finna hemmatillhörigheten hos sina familjer. Peter hade 
det exempelvis väldigt svårt hemma med de svåra konflikterna med modern och Maria kände 
sig sviken av sin far som hon även upplevde tryckte ned henne. Karin säger att hon inte fick 
hjälp med läxor som hon var van vid från kollektivet vilket är en stor skillnad mot tidigare när 
hon bodde på kollektivet. Den utsatthet samtliga av dessa ungdomar led av hemma smittade 
således av sig på deras förmåga att klara och hantera situationen i skolan. Skolan blev för 
dessa återigen en utsatt arena. 

Respondenterna fick under placeringstiden välbehövlig  hjälp och stöd i  högstadiet  för att 
klara sig så bra som möjligt. Detta stöd togs abrupt ifrån dem när de började gymnasiet och 
det    förutsattes  att  de  på  egen  hand  skulle  hantera  sin  nya  skolsituation.  Dagens 
gymnasieskola  menar  vi förutsätter  att  eleverna arbetar  självständigt  med inre motivation, 
vilket vi tänker blir en svår situation att  hantera,  särskilt  för de ungdomar som saknar en 
hemmatillhörighet och som är utsatta i andra arenor i sina liv. Vi tänker att man inom samtliga 
arenor ställer högre krav på dessa ungdomar som har varit placerade än på andra jämnåriga.
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Hur  interaktionen  mellan  mikrosystem  fungerar  i  mesosystemet  påverkar  den  enskilde 
individens utveckling (Kejerfors, 2007). Med andra ord, hur skolan och familjen interagerar 
påverkar  ungdomarnas  förutsättningar  att  utvecklas.  Under  placeringstiden  var  det 
Älgeredskollektivet som interagerade med skolan. Eftersom kollektivpersonal alltid fanns på 
plats i skolan hade de goda möjligheter att interagera med förståelse för varandra. Det gav 
också  förutsättningar för kollektivpersonalen att förstå ungdomarnas upplevelser av skolan 
och på så sätt kunna ge dem det stöd de behövde för att utvecklas. Vid gymnasiestarten fanns 
den täta interaktionen i mesosystemet inte kvar. Inte ens då Peter kom påverkad till skolan 
förekom någon kontakt mellan skola och familj.  Att det finns en frånvaro av interaktion i 
mesosystemet är en riskfaktor när det gäller individens möjlighet till utveckling (Kejerfors, 
2007), vilket visar sig särskilt tydligt  i Peters fall.  Gymnasiegången upplevdes i början av 
ungdomarna  som en efterlängtad  frihet,  men allt  eftersom upptäckte  flera  att  friheten  var 
svårare att hantera än vad de trott. Skolan blev för dem inte en trygg närmiljö då de skulle 
hantera den på egen hand. 

Peter, Karin och Maria uttryckte samtliga att även att stämplingen som problemungdomar var 
hindrande.  Berg  (2010)  skriver  att  det  som  är  viktigt  är  inte  att  utföra  vissa  typer  av 
handlingar, viktigt är att man gradvis lär sig att uppfatta sig själv som en avvikare. För att 
förstå teorin behövs att man analyserar vem som har makt att stämpla vem som avvikare. 
Både tidigare dåligt  rykte om dem samt det faktumet att de hade bott på behandlingshem 
gjorde att omgivningen till  en början stämplade dem som problembarn. Vi tänker att både 
Peter och Karin blev bemötta som avvikare av lärare och klasskamrater på grund av att de 
hade varit placerade och att de tidigare hade haft problem i skolan. Det var således lätt för en 
lärare  att  skylla  på  Peter  vid  oroliga  situationer  i  klassrummet  även fast  han  kunde vara 
oskyldig, stämpeln fanns där redan. Hans roll och självuppfattning som problematisk avvikare 
blev på så vis bekräftad. I Karins fall valde lärare att tro att hon använde droger trots att ett 
drogtest  hon  tvingades  ta  visade  annorlunda.  Att  omgivningen  såg  på  Karin  som bråkig 
knarkare  gjorde  att  hon till  slut  bemötte  den med  bråk,  det  blev  till  en  självuppfyllande 
profetia. För både Peter, Karin och Maria bidrog detta till att de hoppade av gymnasiet. 

Förhållandet till  kamratvärlden visade sig spela en stor roll  för hur skolan upplevdes och 
fungerade. Både Peter och Karin beskriver att de omedvetet drogs till fel sorts vänner i skolan. 
Peter drogs till vänner som sysslade med droger det var där han kände sin hemmatillhörighet.  
Berg (2010) skriver att det kan skapas en god identitet i en grupp där avvikelsen inte har en 
negativ klang. Vi tolkar att Peter sökte och fann hemmatillhörighet i en grupp som använde 
sig av samma droger i samma utsträckning som honom utan att det klassades som negativt 
dem emellan. Bronfenbrenner menar att kompisgänget som ett mikrosystem kan gå tvärt emot 
andra  mikrosystems  normer  och värderingar,  det  är  därför  viktigt  hur  andra  mikrosystem 
hanterar  och  interagerar  med  kompisgänget  på  mesonivå  exempelvis  genom  att  erbjuda 
aktiviteter som känns meningsfulla även för ungdomarna (Andersson, 1986). Skolan erbjöd 
inte  Peter  och  hans  vänner  någon  annan  aktivitet,  vilket  gjorde  att  gängets  normer  och 
värderingar kvarstod. 

För  Lisa och Olle  blev  detta  inte  ett  problem,  då  de medvetet  valt  skolor  där  de kunde 
undvika att stämplas som avvikare på grund av deras tidigare liv. Framför allt Lisa kunde 
skaffa sig nya vänner som bidrog till en positiv upplevelse av skolan.
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7. Slutdiskussion
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur institutionsplacerade ungdomar upplevt 
sina  återvändningsprocesser.  Vi  kommer  att  i  detta  kapitel  besvara  våra  frågeställningar 
utifrån vår analys av det empiriska materialet och beskriva våra slutsatser. Därefter diskuterar 
vi våra slutsatser i förhållande till  tidigare forskning. Detta kommer sedan att följas av en 
teori- samt en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med tankar kring framtida forskning inom 
ämnet. 

7.1 Slutsatser

Vår första frågeställning handlade om hur ungdomarna upplevde hemflytten. Slutsatsen är att 
ungdomarna hade blandade upplevelser inför-, vid- samt tiden efter hemflytt.  Det var dels 
något efterlängtat och positivt, men också något som skapade oro och nervositet. En stor del  
av återvändningsprocessen handlade om att skapa en ny hemmatillhörighet i sin gamla miljö, 
vilket visade sig ta tid. Vi fann att denna process upplevs som ensam och ställer stora krav på 
att såväl ungdomen som dennes familj utvecklats under placeringstiden. Något som upplevdes 
tryggt i denna process var möjligheten att hålla kontakten med personalen som under lång tid 
varit  närvarande  i  deras  vardagsliv  och  ibland  kommit  att  vara  signifikanta  andra  för 
ungdomarna.  Vi  fann  att  upplevelsen  av  placeringsvistelsen  verkar  vara  betydande  för 
upplevelsen av återvändandet.

Att återvända till  familjen visade sig upplevas som svårt. Vid placeringstillfället genomgick 
medlemmarna av familjen rollförluster.  Rollerna formades under placeringstiden sedan om 
med hänsyn till den nya situationen. Dessa nya roller måste återigen omformas då ungdomen 
återvänder  hem, och samtidigt  som dessa roller  omformas behöver ungdomen och dennes 
familj åter lära känna varandra och återerövra sina familjerelationer. Detta gör den första tiden 
hemma till en sårbar tid, där ungdomens upplevelse av återvändningsprocessen i hög grad 
påverkas av hur familjen lyckas omskapa sina roller. Dock så fann vi att trots problematiska 
familjerelationer kände ungdomarna en känslomässig närhet till sina föräldrar.

Förhållandet till  kamratvärlden var något som hanterades på olika vis av våra respondenter. 
De som under kollektivtiden skaffade sig nära vänner eller prosociala vänner var också de 
som  målmedvetet  och  självständigt  omformade  sina  kamratvärldar  då  de  kom  hem. 
Ungdomarna  som  inte  knöt  kontakt  med  nya  vänner  under  kollektivtiden  gjorde  efter 
hemflytten inga självständiga försök att  forma sina kamratvärldar,  utan hade för avsikt att 
behålla samma kamratvärld som innan placeringen. Slutsatsen vi drar av detta är att det under 
placeringstiden  är  viktigt  att  främja  vänskapsband  och  prosociala  kontakter,  då  detta  ger 
ungdomarna tillfällen att öva sig i att prova nya sociala roller.

Samtliga ungdomar såg fram emot att vid hemflytten börja gymnasiet. Generellt sett blev det 
dock inte som ungdomarna tänkt sig. De upptäckte efter en tid att de för första gången sedan 
innan placeringen skulle klara av skolarbetet helt på egen hand. Dagens gymnasieskola ställer 
höga krav på elevernas inre motivation och självständiga arbete, vilket för de flesta ungdomar 
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i studien föreföll ohanterbart då de samtidigt kämpade med att finna sig till  rätta i sin nya 
miljö. Det visade sig också att skolan, såväl lärare som andra elever, i flera fall hjälpte till att 
reproducera ungdomarnas avvikarroller vilket försvårade skolgången och ledde till  avhopp. 
De två ungdomar som inte valde en gymnasieskola i sin gamla närmiljö är de som upplevt 
skolan mest positivt. Utifrån detta drar vi två slutsatser. För det första, behöver ungdomar som 
flyttar  hem  förberedas  på  att  skolgången  kan  upplevas  som  svårare  än  de  under 
placeringstiden  vant  sig  vid  då  de  på  egen  hand ska  klara  av  den.  För  det  andra  verkar 
återvändningsprocessen påverkas positivt då ungdomen väljer en gymnasieskola utanför den 
gamla närmiljön då avvikarrollen då tenderar att vara lättare att befria sig ifrån. 

Sammanfattningsvis upplevs skapandet av hemmatillhörighet, skapandet av nya familjeroller, 
hanteringen  av  vänskapsrelationer  under  placeringstiden  samt  val  av  gymnasieskola  som 
återvändningsprocessens viktigaste och samtidigt mest sårbara komponenter.

Dessa  slutsatser  visar  att  trots  att  socialarbetare,  i  detta  fall,  personalen  på 
Älgeredskollektivet,  gör  vad de kan för  att  hjälpa utsatta  ungdomar  kan svårigheter  ändå 
uppstå  när  hjälpen  ska  avslutas.  Det  visar  på  komplexa  system  där  ungdomarnas  egna 
upplevelser inte alltid kan förutspås med vårt vuxna perspektiv. Därför är det av yttersta vikt 
att  lyssna på ungdomarnas egna berättelser  för att förstå komplexiteten i institutionsarbete 
med ungdomar. Vi befarar att det kan upplevas som ett dubbelt misslyckande för ungdomarna 
då återvändningsprocessen ej är lyckad. Vår studie säger oss att ungdomen ensam får stå till 
svars vid sitt återvändande och att familjens, socialtjänstens samt utföraren av eftervårdens 
ansvarsbörda ter sig otydlig.

7.2 Slutsatser i förhållande till tidigare forskning

I jämförelse med tidigare forskning som studerats visar denna studies resultat till viss del på 
samstämmighet.  Den forskning  som undersökt  vilka  aspekter  som vi  tänker  har  influerat 
ungdomarnas upplevelser av att återvända hem efter en institutionsplacering visar på liknande 
resultat som denna studie (Andreassen, 2003, Biehal, 2007, Bullock et al., 1998, Chmelka et 
al., 2010, Farmer et al., 2009, Höjer & Sjöblom, 2011, Levin, 1998). Det första året hemma 
har för flertalet  ungdomar upplevts som en problematisk och stressig period.  För flera av 
ungdomarna innebar hemflytten en separation från människor de hade skapat en anknytning 
till  och några hade  utvecklat  nya identiteter  som baserades på deras liv utanför familjen. 
Mycket ansvar lades på ungdomarna för att återkomsten skulle fungera både när det gällde 
deras relationer till  familjen samt i skolan och det var inte självklart  att ungdomarna fick 
något stöd från samhällets sida. Det enda stöd de erhöll var det de till viss del själva fick sökta 
från Älgeredskollektivet, och att vända sig dit var inte självklart för alla. En av  ungdomarna 
upplevde det som mycket svårt att återvända till det ”vanliga” samhället efter sin placering 
och hade problem att hantera sin nyvunna frihet.

 På Älgeredskollektivet arbetar man aktivt med att utveckla och bearbeta relationerna mellan 
familjerna och ungdomarna vilket flera av respondenterna anser har förbättrat och underlättat 
återanpassningen.
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Tidigare  forskning (Andreassen 2003, Bullock et  al.  1998) belyser  det  faktum att  många 
institutioner  brister  i  sin  förmåga  att  ge  sina  ungdomar  en  adekvat  utbildning,  detta 
överensstämmer inte med hur man arbetar på Älgeredskollektivet. Emellertid fann vi att trots 
att samtliga av våra respondenter lämnade sin placering med klart godkända studieresultat, 
visade det sig att tre av dem efter hemflytten inte klarade av gymnasieskolan. 

Forskningen som diskuterar placeringstiden menar att denna har inverkan på återvändandet. 
Sex månader är ultimat tid för behandling (Andreassen, 2003, Bullock et al., 1998). Vi fann 
att detta är en komplex fråga. Ungdomarnas placeringstid på två år har av vissa upplevts som 
nödvändig och av andra som för lång och som en bidragande orsak till att det för dem var 
problematiskt  att  återanpassa  sig.  De  som  hade  lättast  att  acceptera  och  klara  av 
institutionsvistelsen var de som sökte prosociala kontakter utanför kollektivet. Möjligtvis blev 
dessa ungdomar mindre påverkade av den eventuella negativa smittoeffekten.

7.3 Teoridiskussion

Vårt val av teorier  har påverkat studien på flertalet  sätt.  I  Aspers (2007) resonemang ses 
teorin som styrande för studiens resultat. Vissa aspekter av respondenternas tillvaro har blivit 
mer framträdande medan andra aspekter har fått  en mer sekundär betydelse.  Våra teorival 
befinner sig framförallt på en relationell nivå. En psykologisk teori med fokus på individen, 
exempelvis  anknytningsteorin  hade  gett  oss  en  annorlunda  infallsvinkel  för  att  analysera 
respondenternas upplevelser och på det sättet hade annan kunskap formats. 

7.4 Metoddiskussion

Vi anser att vårt val att göra kvalitativa intervjuer föreföll vara ett gynnsamt val för att fånga 
ungdomarnas upplevelser. Genom att samtala med var och en av dem har vi kunnat få en bild 
och förståelse för var och ens kontextuella förutsättningar. Svårigheten i vissa intervjuer har 
varit  att  undvika  en  terapeutisk  situation  då  några  varit  väldigt  öppenhjärtliga.  Någon 
respondent var istället blyg och hade svårt för att tala om sina känslor. Detta kan ha medfört 
att någon respondent är mer representerad i resultatet än någon annan.

Intervjuguiden (bilaga 1) justerades något efter den första intervjun då vissa frågor tenderade 
att vara för abstrakta. Det visade sig vara svårt för respondenterna att beskriva sig själva. Då 
vi bad dem beskriva sig själva med tre ord istället blev frågan mer konkret vilket i slutändan 
ledde till uttömmande svar. Även frågan om vilken roll i familjen ungdomen anser sig ha var 
svår att svara på. Flera tvekade inför begreppet roll, vilket gjorde att vi i dessa fall fick ge 
exempel på roller i en familj, vilket kan ha påverkat vad de valde att svara.

Vi har upptäckt att intervjuarkonsten inte är en lätt konst. Bisittarens roll vid intervjuerna har 
för  oss  därför  varit  ovärderlig  då  denne  kunnat  fånga  upp  lösa  trådar  eller  be  om 
förtydliganden. Denna rollfördelning har också givit oss möjligheten att efter varje intervju 
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utvärdera oss själva och på så sätt bli bättre på konsten att intervjua. Följaktligen är de senare 
intervjuarna från vår sida bättre utförda än de första.

Att göra en intervju via skype fungerade väl. De negativa konsekvenserna var enligt oss att  
det uppstod svårigheter att avläsa ansiktsuttryck eller höra nyanser i talet. Dock så upplevde vi 
att just denna intervju blev väldigt djup och detaljrik. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att  
det i  datorstödda intervjuer kan vara lättare att behandla det som är personligt och intimt. De 
menar  då  intervjuer  som  sker  via  mail  eller  chatt.  Vi  upplever  att  skype  hade  samma 
positiva effekt, vilket då uppvägde dess negativa konsekvenser.

7.5 Uppsatsens nytta

Som vi i tidigare kapitel har nämnt kan vi inte göra anspråk på att våra resultat och slutsatser 
går att  generalisera till  att  gälla för alla  barn och ungdomar som lämnar dygnsvård.  Våra 
resultat gäller för ungdomar i en specifik åldersgrupp samt under specifika omständigheter 
vad det gäller tidsaspekt, dygnsvårdens längd samt institutionens arbetsmetoder.

Däremot  hoppas  vi  att  den  kan  tjäna  som  ett  underlag  att  reflektera  över  såväl  för 
Älgeredskollektivet  som  för  liknande  verksamheter,  där  uppsatsens  nytta  är  att  belysa 
ungdomarnas perspektiv.

7.6 Framtida forskning

Många tankar har hos oss väckts under genomförandet av den här studien. Denna uppsats har 
sett  brett  på  de  arenor  ungdomar  befinner  sig  i  då  de  flyttar  från  en  institution.  Med 
utgångspunkt i detta material vore det intressant att undersöka något av det vi ytligt berör på 
ett  djupare plan.  Exempelvis  att  undersöka vilka aktiviteter  som ur ungdomens perspektiv 
under  placeringstiden  verkar  främjande  för  upplevelsen  av  återvändandet.  Intressant  vore 
också att se ungdomens återvändande ur föräldrarnas perspektiv. Det har i vår studie visat sig 
att  deras  oro och nervositet  påverkat  relationen  till  ungdomarna  negativt,  det  vore  därför 
fruktbart att undersöka detta närmare.
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Bilaga 1.

 Intervjuguide

Känslor kring hemflytten:

Hur kändes det för dig att flytta hem från kollektivet?

Vad kändes roligt?

Vad kändes jobbigt?

Hur kändes det dagarna innan?

Hur var första dagen/veckan hemma?

Hände det något särskilt?

Hur upplevde du omvärldens/familjens/Älgeredskollektivets/skolans känslor/åsikter angående 
din hemflytt? 

Blev du påverkad av dessa känslor? På vilket sätt?
Vilka förväntningar samt farhågor hade du inför att flytta hem? 

På vilket sätt har dessa införlivats?

Vad kom dina förväntningar respektive farhågor från tror du?

Blev hemflytten som du hade trott innan? 

Vad blev annorlunda?

Familjerelationen:

Beskriv din familj.

Såg din familj annorlunda ut under hemflytten än när du blev placerad (nya syskon osv)? På 
vilket sätt i så fall?

Hur upplever du att nya familjeförhållanden har påverkat dig?

Hur kom du och din familj överens när du flyttade till Älgered? 

Om nej: Varför bråkade ni, om vad?

Hur kom du överens med din familj innan du flyttade hem?

Hur skulle du beskriva din roll i familjen innan du blev placerad?

Hur skulle du beskriva din roll efter att ha flyttat hem?
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Hur skulle du beskriva din roll i familjen nu?

På vilket sätt påverkades din roll under första året hemma?

Upplever du din relation till  mamma/pappa annorlunda nu än innan placeringen? På vilket 
sätt?
Varför tror du att er relation ser annorlunda ut nu?

På vilket sätt tror du att din placeringsvistelse har påverkat er relation?

Hur om ni överens dagarna efter att du flyttat hem?

Hur kom ni överens efter ett par månader?

Hur kom ni överens efter ett år?

Vad bråkar ni om nu?

Kamratvärlden:

Hur kändes det att flytta från dina vänner när du blev placerad?

Höll du kontakten med dem under placeringen? På vilket sätt?

Vad hade ni gemensamt?

Hur fungerade det att skaffa nya vänner när du bodde på Älgered?

Hur kändes det att lämna dem när du flyttade hem?

Vilka började du att umgås med efter hemflytten?

Hur upplever du dig själv i förhållande till dina gamla vänner efter hemflytten?

Hade era relationer förändrats? På vilket sätt?

På vilket sätt har placeringen påverkat dina relationer till kompisarna hemma?

Efter hemflytten, skaffade du nya vänner hemma? Hur träffade du dem?

Skolan:

Hur kändes det att börja skolan hemma?

Vad kändes roligt?

Vad kändes tråkigt?

Hur upplevde du den första månaden i skolan efter att ha flyttat hem?

Saknar du något från skolan du gick i under din tid på Älgered?

Om ja: Vad?
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Vad tror du var bra med att byta skola?

Identiteten:

Hur skulle du beskriva dig själv som person?

Upplever du att den du är har påverkats av placeringen? Hur?

Hur skulle du beskriva dig själv innan du blev placerad?

Hur skulle du beskriva dig själv under vistelsen på Älgered?

När du flyttade hem, upplevde du att du behövde ändra ditt sätt att vara? Hur?

Hur  påverkar  denna  ”personlighetsförändring”  dig  efter  att  du  har  flyttat  hem?

Hur  ser  du  på  dig  sig  själv  i  jämförelse  med  jämnåriga  som  inte  varit  placerade?

Hur ser du på dig själv i jämförelse med dina gamla vänner?

Hur förväntar sig dina vänner att du ska vara?

Hur förväntar sig din familj att du ska vara?

Hur förväntade sig din familj att du skulle bete dig efter att du hade flyttat hem?

Hur förväntade dina vänner sig att du skulle vara efter att du flyttat hem?

På  vilket  sätt  tror  du  att  du  påverkas  av  vad  andra  har  för  förväntningar  på  dig?

Hur skulle du beskriva din livsstil?

Faktorer som påverkat upplevelsen:

Vilka faktorer har påverkat hemflytten på ett bra sätt?

Vilka faktorer har påverkat hemflytten på ett dåligt sätt?

Hur hade hemflytten kunnat bli bättre? Vad hade underlättat?

På vilket sätt skiljer sig livet på Älgered i jämförelse med livet hemma?

Vad är positivt med att bo hemma jämfört med att bo på kollektivet?

Vad är negativt med att bo hemma jämfört med att bo på kollektivet?
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Bilaga 2.

Följebrev

Denna intervju är en del av det material som kommer att ligga till grund för vår c-uppsats på 
socionomutbildningen, socialhögskolan i Stockholm.

Den syftar till att studera hur ungdomar upplever det att flytta hem till sin familj efter att ha 
vistats på en institution. Varför vill vi då studera detta? Jo, för att genom ökad kunskap ge 
Älgeredskollektivet och liknande behandlingshem chansen att  bli  ännu bättre på att  hjälpa 
ungdomar. Därför är vi oerhört glada och tacksamma för att ni ställer upp. Utan er ungdomars 
insats skulle denna uppsats inte kunna skrivas. Tack!

Innan intervjun vill vi att du ska veta några saker.

Att ställa upp är helt frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Du kan 
också välja att inte svara på enskilda frågor.

Vi kommer att behandla informationen från dig konfidentiellt.  Det betyder att ingen annan 
kommer att få lyssna på ljudinspelningen eller läsa utskrifterna i sin helhet. Ljudinspelningen 
kommer att förstöras så fort arbetet är färdigt. De kommer inte att användas till något annat än 
till vår uppsats.

Inga namn kommer att nämnas i uppsatsen, och vi kommer att så långt som möjligt göra era 
berättelser anonyma med fingerade namn.  Observera att personalen på Älgeredskollektivet  
kommer att läsa uppsatsen. Om de känner er väl kan de, trots fingerade namn, förstå vem  
som sagt vad.

Du kommer att få möjlighet att läsa och kommentera intervjuutskrifterna innan de används.

Uppsatsen  i  sin  helhet  kommer  att  kunna  läsas  av  vem  som  helst  då  den  kommer  att 
publiceras på internet. 

Tveka inte att höra av dig till oss efter intervjun om det är något du undrar över eller vill prata  
om angående intervjun.

Återigen, tack för att du ställer upp!

Fatima Mulet        Emma Nordgren  

dat:              ort:                                                                                 dat:             ort:                  
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