
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociologiska institutionen 

Socialpsykologi C 

C-uppsats, HT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stigmatiseringsprocessen 
– Två fallstudier kring stigmatiseringsprocessen 

bland ungdomar på behandlingshem 
 
 
 

 

 
Författare: Elin Brinte  

Handledare: Hedvig Ekerwald 

Examinator: Bo Lewin 
 



 

 

 

Uppsatsen läggs fram med Elin Brinte som ensam författare. Arbetet påbörjades dock 

gemensamt med Sofia Nilsson och data samlade också in av de båda tillsammans. De båda 

påbörjade tillsammans också ett manuskript som emellertid inte accepterades för 

seminariepresentation. Arbetet med uppsatsen har sedan fortsatts av Elin Brinte ensam då 

Sofia Nilsson inte haft möjlighet fortsätta med detta arbete. Den framlagda uppsatsen är  

således Elin Brintes ehuru den bygger på en med Sofia Nilsson gemensam ursprunglig idé. 

Sofia Nilsson har också deltagit i datainsamlingen och i framställningen av den första av 

examinator icke godkända versionen. För eventuella brister i det föreliggande verket svarar 

dock Elin Brinte ensam. Skulle Sofia Nilsson vilja slutföra sin C-kurs har hon naturligtvis rätt 

att utnyttja det gemensamt insamlade materialet och att bygga vidare på den nu presenterade 

texten som på vilken annan publicerad text som helst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Svensk titel:  Stigmatiseringsprocessen – Stigmatiseringsprocessen bland 

ungdomar på behandlingshem 

 

Engelsk titel: The stigma process – The stigma process among adolescents at 

treatment  

 

Författare: Elin Brinte  

 

Abstract: 

 

Uppsatsen ämnar belysa brännmärkningsfenomenet utifrån ett ungdomsperspektiv samt bidra 

till ökad kunskap inom området. Syftet med studien är att finna en eventuell koppling mellan 

ungdomar som blivit placerade på ett hem samt deras upplevelser kring brännmärkning. Detta 

kopplas följaktligen till Erving Goffmans stigmateori. Frågeställningarna omfattade huruvida 

ungdomarna upplever och påverkas av sin eventuella brännmärkning samt hur placerade 

ungdomar upplever att samhället uppfattar dem, bland annat speglat via medier. Uppsatsen 

har utgått ifrån en kvalitativ ansats där nio intervjuer genomförts och bearbetats. Tre av 

intervjuerna gjorda med ungdomar som placerats och de återstående sex gjordes med kunnig 

personal och ansvariga för olika hem i södra och mellersta Sverige. Studien har även 

kompletterats med litteratur och tidigare forskning inom området. Resultaten visar bland 

annat att ungdomarna uppfattar sig som missförstådda och stigmatiserade utav samhället.  

 

  



 

 

 

Abstract in English:  

This paper intends to highlight the branding phenomenon from a youth perspective and 

contribute to increased knowledge within the field. The purpose of this study is to find a 

possible link between young institutionalized people and their experiences of branding. This 

is linked to Erving Goffman's Stigma theory. The questions included whether young people 

perceive and are affected by their potential branding and how institutionalized adolescents 

feel that society perceives them, among other things, reflected through the media. The thesis 

has been based on a qualitative approach where nine interviews were conducted and 

processed. Three of the interviews done with the young institutionalized people and the 

remaining six done with skilled professionals and managers of homes in southern and central 

Sweden. The study was also supplemented with literature and previous research within the 

field. The results show among other things that young people see themselves as 

misunderstood and stigmatized out of society. 
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1. Inledning 
Att samhället träder in och tar över det yttersta ansvaret för en ungdom med negativ 

utveckling är ett stort ingrepp i dagens svenska samhälle. Vad innebär det egentligen att bli 

placerad och hur går hela processen till? Hur påverkas placerade ungdomar före, under och 

efter en placering? Omhändertagande utanför hemmet ökar för varje år som går. Nedan 

presenteras siffror hämtade från Socialstyrelsens årliga rapport kring insatser för barn och 

unga. Rapporten, publicerad i juni 2013, visar att heldygnsinsatserna
1
 kraftigt ökat mellan 

åren 2004-2012. Under år 2012 hade ca 12 200 barn och ungdomar omhändertagits utanför 

hemmet. Av dessa var det omkring 9 300 nytillkomna vilket innebär att de inte ingått i 

heldygnsinsatser under de fem föregående åren. Andelen barn och unga som inte tidigare varit 

i kontakt med den här typen av institutionalisering var med andra ord betydande. Under 2012, 

i sin helhet, hade nästan 29 600 barn och ungdomar omhändertagits någon gång under året. 

Samtliga var placerade via socialtjänstlagen, i fortsättningen förkortad SoL
2
 eller enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU
3
, där 

majoriteten var placerad under SoL. Intressant att i sammanhanget nämna, är att det under de 

senaste åren skett en kraftig ökning gällande barn och ungdomar i åldrarna 13-17 år inom 

dessa heldygnsinsatser. Mellan åren 2004-2012 har heldygnsinsatserna ökat och ökat, närmare 

bestämt med 71 procent. (Socialstyrelsen 2013) 

Även inom öppenvårdsinsatserna
4
 noteras att antalet barn och ungdomar i behov 

av hjälp var betydande under 2012. Under gällande år, november månad, redovisades inom 

denna sektor att 28 200 barn och unga tilldelats någon form av stöd.  

Av det ovanstående går att utläsa att det existerar en trend där allt fler barn och 

unga på ett eller annat vis omhändertas. Hare (2009:151) beskriver hur omhändertagande ofta 

leder till etikettering av individer, att individer märks eller ”brännmärks”. Med 

brännmärkning menas när man särskiljer människor utefter olika sociala kategorier. Då 

antalet barn och unga som på ett eller annat vis omhändertas ökar, vore det av intresse att 

                                                 

1 Placering för vård och boende utanför hemmet enligt SoL eller LVU. 

2 Frivillig vård med stöd av socialtjänstlagen förkortad SoL. Med frivilligt menas med 

föräldrarnas samtycke till vården samt om barnet eller ungdomen fyllt 15 år även lämnat 

samtycke.  

3 Stöd av Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga förkortad LVU. 

4 Innehåller många olika insatser så som t.ex. tilldelande av kontaktperson/-familj. 
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undersöka hur denna typ av brännmärkning uppfattas av de omhändertagna; detta är i korthet 

vad denna uppsats önskar bidra med.   

 

1.1 Historisk bakgrund 
Staten ansåg år 1902 att en grupp barn och unga utgjorde ett störningsmoment i samhället och 

på grund av detta trädde den så kallade vanartslagen i kraft (lag angående uppfostran åt 

vanartade och i sedligt avseende försummade barn). Lagen medförde att myndigheterna 

kunde vidta åtgärder kring vanart och sedlig försummelse betydligt lättare än tidigare. Detta 

var ett första steg i att komma tillrätta med problemen med vanartade barn och ungdomar. 

(Karlsson 2006:4) Ordet vanart förklaras enligt svenska akademins ordlista med orden oart 

och dåligt uppförande. (SAOL) Lagen introducerades för att kunna göra tidiga ingripanden 

med preventivt avseende mot en potentiell samhällsfara. Staten ansåg att en grupp barn 

utgjorde ett störningsmoment som de ville få kontroll på. (Socialstyrelsen 2004:13) År 1924 

utvidgades lagen till att även omfatta barn som for illa på grund av misshandel och vanvård. 

De största förändringarna var dock organisatoriska. Det dröjde sedan till år 1960 innan lagen 

ännu en gång skulle komma att uppdateras. Utformningen bestod nu framförallt av, för tiden, 

nya sociala reformer, en rationell kommunal byråkrati och slutligen hade även barn- och 

ungdomspsykiatrin etablerats i Sverige vilken inkluderade olika teorier och metoder för 

behandling och diagnostisering av avvikande barn och ungdomar. (Socialstyrelsen 2004:14) 

År 1982 kom så Socialtjänstlagen, i och med denna lagstiftning infördes nu begreppet HVB-

hem (hem för vård eller boende). Detta paraplybegrepp kom att omfatta vad som tidigare 

benämnts barnhem, ungdomshem eller upptagningshem. (Sallnäs 1999:123) Under paragraf 

12 (omsorger barn och ungdom) i socialtjänstlagen beskrivs hur nämnden ska verka för att 

barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden där barn och unga för deras eget 

bästa ska få de stöd och skydd som motiverats om de utvecklas ogynnsamt. (SFS 1980:620) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka, analysera och utvärdera om ungdomar 

upplever en brännmärkning före, under och efter placering på ett hem, samt hur de upplever 

sin omgivning vid eventuell brännmärkning. För att uppnå detta syfte har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

- Hur upplever ungdomar sin eventuella brännmärkning? Och hur påverkas de av den? 
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- Hur upplever ungdomar som blir placerade att samhället uppfattar dem, bland annat 

speglat via medier? 

 

1.3 Avgränsning  
I Sverige finns de många olika slags behandlingshem. För att avgränsa vårt arbete 

valde jag att fokusera på HVB-hem
5
 samt LVM-hem

6
 där tyngdpunkten ligger på HVB-

verksamheten. Dessa behandlingshem tar emot barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp. 

Driften utav dessa verksamheter skiljer sig åt; vissa hem är statligt ägda medan andra är 

privatiserade. Över 400 HVB-hem drivs idag runt om i Sverige, majoriteten av dessa har en 

intagningsålder mellan 13-21 år. Barn och ungdomar kan placeras på hemmen frivilligt, det 

vill säga under SoL. I de fallen där i stället motstånd från vårdnadshavarna eller ungdomen 

över 15 år förekommer, kan en tvångsplacering ske under ett så kallat LVU. Ett LVU täcker 

både ungdomar som far illa på grund av dåliga hemförhållanden, enligt 2 §, eller eget 

beteende, enligt 3 §. (Socialstyrelsen 2013:7 och Lag 1990:52) Problematiska 

hemförhållanden brukar vara det vanligaste skälet till varför barn och ungdomar placeras, men 

det kan även bero eget beteende då i form av drogmissbruk, dåligt umgänge, begynnande 

kriminalitet samt problematik kring ungdomarnas psykiska ohälsa oftast neuropsykiatriska 

diagnoser. Det bör även understrykas att Socialstyrelsen innehar det huvudsakliga ansvaret 

kring tillsyn av hemmen och hur de bedrivs. Jag fick tag på informanter från två av dessa 400 

hem. De undersökta hemmen är hem för ungdomar i åldrarna 13-21 år. Flera olika hem 

tillfrågades och valet föll delvis på grund av deras geografiska placering men även på grund 

av hemmens åldersinrikning och att hemmen tog emot både tjejer och killar.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis kommer olika storters forskning kring stigma och dess påverkan på drabbade att 

presenteras. Om man som läsare inte är insatt kring begreppet stigma och dess innebörd, råder 

vid läsaren att läsa teoriavsnittet innan. Detta då tidigare forskning är centrerat kring 

begreppet stigma. Därefter kommer teoriavsnittet där Goffmans stigmateori och olika 

                                                 

5
 Hem för vård eller boende, boende till ungdomar och barn som av olika anledningar inte kan bo med 

sin familj. 

6
 Vården drivs med stöd av lag om vård av missbrukare i vissa fall 
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relevanta begrepp redogöras för. I metodavsnittet motiveras vårt metodval samt redogörelser 

kring tillvägagångssätt, urval, etiska överväganden, analysmodell, tillförlitlighet, pålitlighet 

och slutligen kritisk reflektion. I resultat- och analysavsnittet, som är uppdelat i sju olika 

teman, presenteras resultaten i form av beskrivande text och citat från informanternas utsagor. 

I slutet av varje tema görs sedan kopplingar till tidigare forskning. Det avslutande 

diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av resultat- och analysdelen. Därefter förs 

en allmän diskussion av resultaten kopplad till vår teoretiska ansats. Slutligen förs reflektioner 

kring för- och nackdelar med studiens tillvägagångssätt, studiens giltighet och begränsningar 

samt förslag till vidare forskning. Tre bilagor innehållande två matriser och intervjuguiderna 

gör det lättare för läsaren att få en överskådlig blick kring vår analys av materialet samt vilka 

frågor som ställdes vid intervjutillfällena. 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning gällande stigma och psykisk ohälsa att 

presenteras. De studier som presenteras har alla som gemensam utgångspunkt begreppet 

stigma. Jag anser att det finns en kunskapslucka inom fältet. Den tidigare forskning som 

bedrivits har många gånger inkluderat delar av vad vår studie undersöker. Vår studie har dock 

en kombination som jag tidigare inte stött på. Studien kombinerar upplevelser av stigma i 

åldersgruppen ung vuxen under institutionalisering i Sverige. Studien intar även ett före, 

under och efter perspektiv. Den tidigare forskningen använder sig i många fall av begreppet 

psykisk ohälsa, där definitionen av begreppet är bredare än vad denna uppsats ämnar 

inkludera. I denna uppsats avser psykisk ohälsa olika neuropsykiatriska tillstånd.  

2.1 Inledning 
Begreppet stigma är i dag ett väl utforskat område och väl spritt inom olika forskningsfält. 

Speciellt samhällsvetenskaplig forskning kring hur vi människor konstruerar kognitiva 

kategorier och sedan förbinder dessa kategorier till stereotypa föreställningar. (Link och 

Phelan 2001:363) Själva begreppet stigma kommer behandlas utförligt under teoriavsnittet. 

Men för att läsaren ska kunna hänga med i resonemangen under tidigare forskning ges en 

lättare definition redan här. Stigma är negativa attribut som ofrivilligt appliceras en individ 

med ett nedvärderande utpekande som följd (Goffman [1963] 1990:9f). En i många fall 

gemensam nämnare i ett stort antal publicerade verk är Erving Goffman som är 

upphovsmannen till begreppet stigma. Området är idag väl utforskat och är väl spritt inom 

olika forskningsfält.  



 

5 

 

Den tidigare forskningen har delats in i olika teman beroende på vilken 

inriktning de har. Temana är ”stigma, psykiskt ohälsa och dess konsekvenser”, ”upplevelser 

av stigmatisering”, ”den vinklade synen på stigma” samt en avslutande sammanfattning av 

den tidigare forskningen.  

2.2 Stigma, psykisk ohälsa och dess konsekvenser 
Bruce Link professor i epidemiologi och socialmedicinska vetenskaper (inom psykiatri) och 

Jo Phelan professor i socialmedicinska vetenskaper är båda är forskare vid Columbia 

University i New York, USA. Dessa två har konstruerat ett koncept för stigma där de 

inkluderar fem olika element som alla har stora implikationer för förståelse av stigma. Dessa 

fem komponenter är märkning, stereotyper, separation, statusförlust och slutligen 

diskriminering. (Link och Phelan 2001) En central del i deras koncept är utövandet av makt, 

där de menar att för att stigmatisering ska kunna utvecklas så måste makt utövas. Stigma är 

alltså helt beroende av den sociala, politiska och den ekonomiska makten där maktrelationen 

mellan den stigmatiserade och stigmatiseraren är helt avgörande för stigmats magnitud. (Link 

och Phelan 2001:375ff) De resonerar även kring olika skäl till varför stigmatisering i många 

fall är ihållande för de människor som är utsatta för det och hur stigmatiseringen har en enorm 

inverkan på deras liv kring områden som bostad, kriminell inblandning, inkomst, hälsa och 

livet som helhet. Deras definition av fenomenet stigma är alltså baserad på konvergensen av 

dessa ovanstående komponenter. Deras revidering av stigma fokuserar dock snarare på verkan 

än orsak där stigmats natur och konsekvenser är huvudfokus snarare än orsakerna till dess 

uppkomst. (Link och Phelan 2001:377) 

Forskning visar att stigmatisering leder till olika negativa konsekvenser och 

upplevelser för den stigmatiserade. I en doktorsavhandling av Lundberg (2010) presenteras 

fyra delstudier kring stigmatiseringsprocessen där deltagarna led av psykisk ohälsa. Nära 

hälften av deltagarna beskrev att de undvek att socialisera sig då de upplevde att människor 

såg ner på personer med psykisk ohälsa.  De intervjuade upplevde även vid flertalet tillfällen 

att människor nedvärderar samt diskriminerar dem för att de har vårdats inom psykiatrin. 

Dessa informanter upplevde även att deras sociala identitet blev ifrågasatt av omgivningen 

efter att de blivit stigmatiserade. För att kunna hantera denna situation så reagerade dessa 

personer med alltifrån hemlighållande utav deras problematik till att minimera social kontakt 

med andra människor. En annan lösning var för många att omge sig av likasinnade, det vill 

säga personer som även de drabbats av psykisk ohälsa. Det var även många som upplevde 

försämrad relation med familj, gamla vänner samt en försämrad självkänsla. I denna studie, 
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liksom i Link och Phelans resonemang ser vi att en stigmatisering påverkar många olika 

faktorer hos en person.  

Utifrån ett barn och ungdomsperspektiv kan detta kopplas till Hare (2009) 

vilken bland annat skriver om problematiken med att etikettera barn med psykologiska 

diagnoser. Om man faller offer för en ”brännmärkning” så kan det leda till svåra 

konsekvenser som att denna ”märkning” växer in i barnets personlighet och följaktligen 

medför komplikationer kring relationer med dess föräldrar, vänner samt andra i barnets 

omgivning. Dessa kan i vissa fall även utstråla en negativitet kring barnets stigma som trappar 

upp utstötningen (Hare 2009:151).  

Det finns flera studier likt Lundgrens (2010). Corrigan och Watson (2002) är en 

av dessa. I deras studier läggs i stället vikt vid vad de benämner ”self-stigma”. De har 

liknande grundvärderingar som Lundgren (2010) men nischar sina studier ytterligare till en 

mer situationsanpassad modell. De menar att effekterna av stigma är tvåfaldig, där de delar 

upp begreppet i ”public-stigma” och ”self-stigma”. Denna indelning tydliggörs i bilden nedan. 

Deras studier är sedan baserade på den senare typen dvs. ”self-stigma” som de menar har 

störst inflytande på en individs tillfrisknande. (Corrigan and Watson, februari, 2002) 

(Corrigan and Watson, vår, 2002) Begreppen ”self-stigma” och ”public-stigma” har dock inte 

varit vägledande för designen eller för resultaten i studien. 

 

 

(Corrigan och Watson, februari, 2002:16) 

 

Robert D. Hare är en kanadensisk forskare inom kriminalpsykologi. Han 

är professor på University of British Columbia där hans studier centreras runt psykopatologi. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriminalpsykologi&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopat
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Hare (2009) menar även han att många ungdomar hamnar snett och spårar ur på grund av 

svåra sociala förhållanden. Exempel på sådana förhållanden kan vara fattigdom, övergrepp av 

närstående, arbetslöshet och dåligt umgänge (Hare 2009:154). Hare menar att fokus kring 

barn och ungdomar och deras beteende idag uppmärksammas i större utsträckning vilket 

kanske inte är så konstigt med tanke på att de framtida konsekvenserna för ignorans och 

negligerande i vissa ovanliga fall kan bli ödesdigra. Som exempel på detta tar Hare 

(2009:154) upp olika utdrag ur tidningsartiklar tagna från amerikanska tidningar. 

 

 "Tonårspojke i Colorado väntar tålmodigt medan två unga vänner sparkar och slår 

ihjäl hans mamma.” 

 

 ”Polisen i Florida försöker avgöra om femåring förstod konsekvenserna när han 

kastade ned treåring från trapphus på femtevåningen.” 

 

 ”Polisen i Kansas City häpnar över svartsjuk tolvåring som dödar yngre syster och 

mamma på grund av födelsedagsplaner.” 

 

 ”Elvaåring från välbärgade St Louis säger till tioåring att gå bort från hennes gård; 

när han inte går skjuter hon honom med föräldrarnas pistol. Lekkamraten dör efter 

operation.” 

 

 ”Flicka, 4, dödar tvillingbröder genom att kasta dem i golvet när en av de tre veckor 

gamla barnen råkar riva henne under lek."  

 

 I enkätstudien ”Depression Self-Stigma as a mediator of the relationship between depression 

severity and avoidance” från år 2009 undersöktes hur 167 individer uppfattade sig själva samt 

deras omgivning. Samtliga individer i undersökningen uppvisade depressiva problem. 

Resultaten mättes sedan på en så kallad ”Depression Self-Stigma Scale” (DSSS), där det med 

hjälp av olika skalor och delskalor går att mäta den data som samlats in. Resultaten i studien 

indikerade att individer som innehar förhöjda depressiva symptom upplever stigmatiserade 

attityder gentemot dem samt att omgivningen undvikit dem. (Clifford et al. 2009: 1132ff) 
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Ovan nämnda studier ger en övergripande bild av vilka påföljder stigma kan 

medföra för en individ och vilken inverkan en diagnostisering eller psykisk ohälsa kan ha för 

personer.  

 

2.3 Upplevelser av stigmatisering 
I studien “Perceived Mental Illness Stigma Among Youth in Psychiatric Outpatient 

Treatment” redogörs resultat och resonemang från de intervjuer som genomfördes på ett hem 

där ungdomar och unga vuxna placerats på grund av psykisk ohälsa. En detaljerad 

beskrivning förs kring hur ungdomarna upplevde sitt stigma och dess påföljder. Det 

konstaterades att majoriteten av ungdomarna kände sig ha upplevt den fördomsfulla attityd 

existerande i samhället gentemot deras grupptillhörlighet. Som en konsekvens av detta var 

upplevelsen av skam ett faktum. Den sociala utstötningen gav sig även till känna när många 

ungdomar upplevde att deras stigma skrämde iväg individer i deras närhet. Det var dock 

många ungdomar som kände att de fortfarande hade en bra relation till deras närmast anhöriga 

även om den i många fall upplevdes som något förändrad.  För vissa var denna förändring 

negativ, för andra positiv. För de av ungdomarna som upplevelse förändringen som negativ 

berodde detta framförallt på efterföljande tillitsproblem, medan de som upplevde en positiv 

förändring i relationerna till de närmsta fick en ökad förståelse kring hur de kände. (Borgers et 

al. 2011:299ff) Vidare visar resultat att hanterandet av stigmat såg annorlunda ut beroende på 

person. Vissa distanserade sig själva från den stigmatiserade gruppen de tillhörde, en del 

ungdomar bestämde sig för att inte berätta för andra om sin situation varvid man tappade 

självförtroende. Det man dock ska uppmärksamma är att det fanns ungdomar som försökte 

komma underfund med sitt stigma och sökte hjälp för sina problem. (Ibid:303)  

I Moses studie (2009) där 60 intervjuade ungdomar som drabbats av en psykisk 

störning deltog, ansåg Moses att man vet alldeles för lite kring hur ungdomar upplever dess 

stigmatisering och samhällets syn gentemot dem. I resultaten framgår att tre av fyra 

informanter känner sig diskriminerade eller utstötta. Vidare resultat från studien påvisar att 

ungdomarna även blivit retade och trakasserade av personer i deras egen ålder. Detta 

medförde att de upplevde sig som utbölingar, vilket i sin tur ledde till depression och låg 

självkänsla. 

 Ytterligare en studie värd att belysa handlar om självkänsla och hur stigma 

påverkar den. I denna studie intervjuades informanterna tre gånger med ett tidspann på sex 

månader. Studien konstaterade att stigmatiserade individer upplevde diskriminering och att 
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självförtroendet påverkades negativt. Ytterligare resultat pekade på att stigmatiserade 

individer påverkades hela tiden, samt att en individ som till en början inte var svårt påverkad 

kunde vara det efter sex eller 24 månader. (Asmussen et al:1621ff) 

Ovan nämnda tre studier ger en inblick kring hur individer upplever och 

hanterar sitt stigma gentemot sin omgivning. De belyser även faktorer som påverkat 

informanternas psykiska mående. Värt att understryka är att dessa individer upplever väldigt 

mycket negativitet från sin omgivning.  

 

2.4 Den vinklade synen på stigma 

Media grupperar ofta människor tillsammans i en stor stereotyp grupp och skriver om dem 

som om de alla agerar utefter ett visst mönster. Media och följaktligen allmänheten skjuter in 

dessa individer i denna stereotypa ”psykiska” grupp som kopplas till vissa nyckelbegrepp som 

ständigt florerar när man pratar om ”psykisk instabilitet”, ”psykisk ohälsa” och ”psykisk 

sjukdom”. (Rasmussen och Höijer 2005:12ff) Det faktum att man blivit placerad under SoL 

eller LVU behöver således inte innebära att individen är psykiskt ”sjuk” och farlig.  

I en artikel av Ben-Porath (2002) presenterades, med hjälp av olika 

attitydundersökningar, hur attityden gentemot de med psykisk ohälsa ser ut. Även inom denna 

undersökning påvisades att dessa attityder tenderade att vara negativa och nedvärderande. De 

med psykisk ohälsa beskrevs oftast som motbjudande, inkompetenta, farliga, annorlunda m.m. 

Listan med liknande ord kan göras lång. Då stigma som psykisk ohälsa tas upp av massmedia 

kan den negativt vinklade bilden medföra följder som exempelvis att individer som borde 

söka hjälp inte gör det. Resultaten åskådliggjorde även den stora skillnad som existerar mellan 

de som innehar ett psykiskt stigma, och de som har ett fysiskt sådant. Attityden hos de som 

har ett psykiskt stigma är mycket hårdare och negativare än hos dem med ett fysiskt stigma.  

I en annan studie med medieinriktning åskådliggörs hur den allmänna synen 

kring psykiskt sjuka framställs. Rasmussen och Höijer (2005) resonerar kring detta i sin 

studie. I denna beskrivs medias påverkan kring allmänhetens syn på individer med psykisk 

ohälsa, där kopplingen mellan psykiskt sjuka tillsammans med våldsbrott och galenskaper 

centraliseras. Media rapporterar allt mer om hur våldsbrott begåtts av någon med psykisk 

sjukdom, detta medför att allmänheten ofta förknippar psykisk sjukdom med ytterligare 

negativa faktorer så som våld. Studien genomfördes mellan den 10 september 2003 och den 

10 oktober samma år. Syftet med studien var att undersöka tre stora mediarapportörer (DN, 

Aftonbladet och Rapport) för att se hur media karaktäriserar psykiska problem och psykiatrisk 
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vård i samband med våldshändelser. Författarna menar att allmänheten kopplar 

oförutsägbarhet samt farlighet som typiska karaktäristika för personer med psykisk sjukdom. 

Vidare menar de att attityderna när sig av denna selektiva mediarapportering som enligt 

författarna uppmärksammar bisarra samt atypiska brott där förövaren och hens psykiska 

ohälsa centraliseras. Det har även påvisats att dessa attityder gentemot människor med 

psykisk ohälsa förvärras allteftersom media drar dessa paralleller. Allmänheten får sedan svårt 

att bortse ifrån denna, av media planterade, koppling. I samtliga nya policydokument redogörs 

att de med psykisk instabilitet ska få möjlighet till delaktighet i samhället där de ska kunna 

leva ett sunt liv som alla andra. Att med öppna armar integrera dessa människor möter trots 

allt hårt motstånd i samhället idag. Internationella undersökningar visar att människor med 

psykisk instabilitet fortfarande uppfattas som oönskade och farliga i samhället. Dessa 

befintliga attityder kan leda till ökad risk för social utstötning och marginalisering. 

(Rasmussen och Höijer 2005:12ff) Några variabler som författarna anser vara vanligt 

förekommande i medias våldsrapporteringar är; missbruk, ung vuxen, man, psykisk ohälsa, 

hemlöshet samt tidigare utsatthet.  Citatet nedan ger en bra summering kring den essens som 

Rasmussen och Höijer är ute efter att belysa i sin studie:  

 

”Med ett nyhetsflöde så koncentrerat på psykisk sjukdom relaterat till tragiska våldsbrott, 

riskerar fakta få stå tillbaka för dramatiska utsnitt ur verkligheten som ger näring åt 

fördomar om psykisk sjukdom. Ytterligare stigmatisering blir följden för en redan sårbar och 

socialt åsidosatt grupp” (ibid.:14). 

 

Även i studierna av Corrigan och Watson (2002) påpekar de problematiken kring felaktig 

mediarapportering där de även återger olika åtgärder för att preventivt arbeta mot 

stigmatisering och dess fortlevnad (Corrigan and Watson, 2002).  

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Det tycks som om samhällets generella syn på psykisk ohälsa på många plan bidrar till att 

försämra villkoren för de som lider av någon form av psykisk instabilitet. Denna studie ämnar 

undersöka om liknande tendenser som i tidigare forskning hittas i vårt urval. Detta för att 

kunna belysa ungdomars eventuella brännmärkning före, under och efter placering på ett hem. 

Detta även kopplat till ungdomarnas direkta omgivning och synen på dem. 
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3. Teori 
I det kommande kapitlet kommer uppsatsens teoretiska referensram att presenteras. Denna 

teori kommer att vara vinklad utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv då uppsatsens syfte 

krävde ett sådant angreppssätt. Mer precist applicerades Goffmans stigmateori på denna 

uppsatsstudie om brännmärkning för att finna eventuella samband. Till en början presenteras 

Goffmans stigmateori på en övergripande nivå. Därefter presenteras utvalda delar av hans bok 

Stigma ([1963] 1990). 

Trots att valet föll på Goffmans stigmateori är det dock värt att uppmärksamma 

att det finns liknande teorier som rör stigmatisering, brännmärkning, stämpling. Valet av 

Goffman föll sig dock naturligt då hans bok Stigma är väletablerad i vår nutid. Värt att notera 

är att många andra teorier mycket väl, även de, kunnat lämpa sig för studien. Tidsaspekten 

bidrar dock till att avgränsningar måste göras, och valet föll på Goffman. 

 

3.1 Stigma 
Ordet Stigma härstammar från det antika Grekland, där det från början användes för att 

särskilja slavar från resten av invånarna (Goffman [1963] 1990:9f). 

Stigmabegreppet är enligt Goffman ett negativ attribut. Han menar att i 

samhället tillskriver vi och delar gärna in människor i olika kategorier för att skilja dem åt. 

Det räcker med en första anblick av en människa för att vi ska börja kategorisera och fastställa 

den en social identitet innan en inledande konversation ens påbörjats. Vi människor ställer 

normativa krav på individer i vår omgivning. Krav vilka vi inte alltid är medvetna om att vi 

sätter. Omgivningen tillskriver en individ en virtuell social identitet, det vill säga det man 

upplever endast via intryck baserat på yttre tecken. Detta kan liknas vid ytliga ting så som 

klädstil, agerande m.m. Att vi här bortser från individens faktiska sociala identitet, vilket är 

dennes faktiska egenskaper, tycks bekymra desto färre (ibid.:9f).  

Begreppet stigma används av Goffman för att benämna misskrediterande 

egenskaper. Dock inte i det avseendet att det klassificeras till en egenskap, utan utifrån 

relationer och interaktioner (ibid.:11f). 

Begreppet misskrediterad träder, enligt Goffman, i kraft när en individ tar för 

givet att den avviker från andra genom sin stigmatisering. Stigmat uppenbarar sig tydligt i 

denna situation inför omgivningen och är därmed inte dolt. Uppenbarandet av stigmat kan ske 

direkt eller längre fram i interaktionsprocessen. Denna avvikelse mellan individens sociala 

och synliga identitet är här ett faktum. Den här typen av situation kan utspela sig i två 



 

12 

 

riktningar där å ena sidan omgivningen märker men ignorerar de misskrediterande 

egenskaperna, som avslöjats, och låtsas som ingenting men ändå indikerar att personen inte 

passar in. Å andra sidan kan omgivningen reagera genom att tydligt visa förakt. (ibid.:11f) 

Ett annat begrepp som diskuteras av Goffman är misskreditabel. Med detta 

begrepp menas att den stigmatiserade individen i stället mer eller mindre försöker dölja sitt 

stigma. Denna situation innebär en minimerad risk för upptäckt. Att bli just upptäckt är dock 

en ständig oro hos den stigmatiserade. Detta medför en valmöjlighet där individen själv avgör 

för eventuell öppenhet eller inte där valet kan få betydande följder. Om valet faller på att dölja 

sitt stigma behandlas man följaktligen som om det inte existerade. Problemet kring att 

undvika eventuella sociala spänningar blir nu en utmaning när individen försöker dölja sina 

stigmatiserade egenskaper. Om man däremot väljer öppenhet inför sina misskrediterande 

egenskaper kan följderna i stället utgöras av en kollision med omgivningens fördomar och 

attityder. Detta kan vara extra svårhanterligt om egenskaperna faktiskt inte är en del av 

individens identitet längre (ibid.:11f). 

Goffman utvecklade tre centrala former av stigma i sin bok. Det första stigmat 

är det fysiska, vilket innebär att en individ lider av ett fysiskt handikapp, t.ex. utmärkande 

brännskada i ansiktet. Det andra stigmat är personliga drag, här ingår en individens karaktär 

som kan utveckla psykiska problem, ett så skallat karaktärsstigma. Det sista och tredje stigmat 

är det Goffman kallar det tribala, alltså en form av grupptillhörighet, en vanlig 

grupptillhörighet är en viss religionsåskådning men även andra former så som etnicitet, kön 

och klass. (ibid.:12). Citatet nedan belyser hur stigmatiseringsprocessen fungerar. 

 

”Rent definitionsmässigt tror vi förstås att den person som är behäftad med ett stigma inte är 

fullt mänsklig. Utifrån denna förutsättning vidtar vi diskriminerande åtgärder av de mest 

skilda slag[…] Vi bygger upp en stigmateori, en ideologi för att förklara hans underlägsenhet 

och övertyga oss själva och andra om den fara han representerar[…]Dessutom kan vi 

uppfatta hans avvärjande reaktion… som ett direkt uttryck för hans defekt, och sedan betrakta 

både defekten och reaktionen på den som en rättvis vedergällning för någonting han själv, 

hans föräldrar eller hans stam har gjort, och därmed som en fullgod motivering för den 

behandling vi utsätter honom för”.  (Goffman [1963] 1990:13) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klass
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Utav citatet ovan framgår det att stigma även kan drabba individer samt grupper som innehar 

en nära relation med den stigmatiserade. Dessa drabbade personer kan vara alltifrån 

familjemedlemmar till arbetskamrater och allt däremellan. 

 3.2 Stigmatiseringsprocessen 
Stigmatiserade individer känner ofta skam och förtvivlan under den begynnande 

hanteringsprocessen av sitt stigma (Goffman [1963] 1990:15). Den stigmatiserade får under 

denna process känna av följderna, reaktionerna och konsekvenserna från sin omgivning allt 

eftersom den interagerar med sin omgivning. Följderna och reaktionerna ser olika ut beroende 

på individ. De följder som vanligast uppstår är att personer i ens omgivning tar avstånd, man 

undviker all interaktion med den stigmatiserade individen samt att förhållanden rasar samman 

(ibid.:13,39). Den stigmatiserade kan dock påverka de reaktioner som uppstår, då individen i 

sig kan välja att isolera sig och ta avstånd från andra. Detta kan dock leda till depression, 

ängslighet samt ångest liknande känslor. Enligt Goffman så ska man i största möjliga mån 

försöka undvika att den stigmatiserade individen isolerar sig. Detta då interaktion med andra 

anses vara central för en människas välmående. Dock så kan en viss problematik kring mötet 

mellan en stigmatiserad och en icke sådan uppstå. Detta då båda individerna är osäkra på hur 

man ska agera och förhålla sig till varandra. (ibid.:21) 

 En betydande aspekt är att utstötta individer i många fall kan dra sig till en 

grupp där deltagarna innehar liknande stigma. I och med att dessa grupper existerar så kan 

individer få stöd och hjälp av likasinnade vilket inger känsla av trygghet och säkerhet. 

Gruppen bidrar även till chansen att bygga upp sitt liv då man kan relatera till varandras 

känslor och hjälpa varandra att återställa en raserad självkänsla. (ibid.:28f) Av särskild vikt 

för stigmatiserade är gruppgemenskapen då dessa får chansen att träffas och stödja varandra 

utan dömande blickar och befästa fördomar (ibid.:31f). 

Stigma är föränderligt över tid och även beroende av situationella faktorer. 

Under 1800-talet ansågs t.ex. utomäktenskapliga barn, s.k. oäktingar, och deras mödrar vara 

stark stigmatiserade. Något som idag inte alls anses vara befäst med ett stigma utan något som 

snarare är vanligt förekommande i västerländska samhällen. Om man däremot inkluderar 

situationella faktorer så anses det fortfarande vara stigmatiserat i vissa kulturer (Goffman 

[1963] 1990:62). 
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3.2.1 Acceptans av stigma 
De individer som innehar, eller får ett stigma applicerat på sig, kommer förr eller senare få 

reda på det. Detta kommer, enligt Goffman, att ske utifrån fyra olika faser. Dessa fyra faser, 

som Goffman gett namnet ”mönster”, skiljer sig markant ifrån varandra (Goffman [1963] 

1990:40). Med hjälp av dessa olika karaktäristiska mönster, kan man försöka förstå hur olika 

individer fungerar samt hanterar sitt stigma. Den första fasen är ett stigma befintligt från 

födseln. Den andra hur den stigmatiserade lever likt i en kapsel och blir skyddad av sina nära, 

det vill säga släkt, familj och nära vänner. Den tredje fasen, som för oss är mest intressant, är 

det Goffman benämner socialisationsmönster. Detta innebär att den stigmatiserade med tiden 

får ett stigma applicerat på sig. Denna individ genomlider upplevelsen att gå från vanliga 

förhållanden och relationer till mer ansträngda sådana. Slutligen, i den fjärde fasen, befinner 

sig individer som genomför ett miljöombyte och måste anpassa sig därefter. (ibid.:40ff) 

Oavsett anledning medför stigmats uppkomst en avgörande epok och ett ställningstagande i 

en individs liv. Dessa mönster kan hjälpa både de stigmatiserade till att själva få en återblick 

till upptäckten av sitt stigma och upplevelserna kring det, samt bidra till en klarare syn för de 

som hjälper de stigmatiserade, framförallt kring den process individen genomgått. 

Identifierandet med ett stigma kommer alltid att se olika ut individer emellan. Ett bra exempel 

på detta är ålder då det visat sig att äldre har lättare att anpassa sig till stigmat än vad 

ungdomar har, då de strävar efter att få tillhöra det normala. (Goffman [1963] 2009:47) 

4. Metod 
I detta kapitel kommer metodvalet att presenteras. Här kommer även den metodologiska 

struktur som uppsatsen bygger på att klargöras. Under hela avsnittet namngett 4.6 

transkribering kommer pronomen plural att användas då vi var två personer som samlade in 

och analyserade det empiriska material.  

4.1 Inledning 
Som forskningsmetod valdes fallstudier beståendes av kvalitativa intervjuer som 

genomfördes på de två utvalda HVB-hemmen samt på andra förutbestämda platser. Djup är 

något som eftersträvats i studien vilket medförde att intervjuerna blev ett självklart val för det 

forskningsområde som undersöktes (Ryen, 2004:11).  

Studien handlar främst om upplevelser och känslor vilka lättast förmedlas via 

intervjuer utförda face to face. Detta tillvägagångssätt möjliggör även tolkning av 

ansiktsmimik och kroppsuttryck. Dessa inslag är viktiga aspekter för att få en så 
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verklighetsförankrad bild som möjligt. För att kunna undersöka dessa företeelser så valdes 

fallstudie som design. Med hjälp av fallstudier kan man studera ett fenomen i dess verkliga 

kontext. Med hjälp av fallstudier kan ett fåtal komplexa sociala processer studeras och 

undersökningsenheterna studeras kring ”hur” och ”varför” frågor. (Bryman 2002:64ff, 73)  

Att kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara subjektiv och 

impressionistisk har sedan starten beaktats och därmed har jag eftersträvat en så objektiv syn 

som möjligt under hela forskningsprocessen. Denna objektiva syn var till och från svår att 

upprätthålla då djupa och negativa känslor berördes kring det informanterna upplevt. Kritiken 

har menat att resultaten efter en kvalitativ undersökning ofta bygger på forskarnas 

osystematiska tolkningar kring vad som anses bärande och betydelsefullt samt hur nära man 

faktiskt befunnit sig till sina informanter (Bryman 2002:269). Med hjälp av denna kritik 

försökte jag med de analytiska verktygen och förnuft besvara syftet på ett sätt som inte skulle 

innefatta denna kritik. 

 4.2 Generellt om intervjuguiderna - Tillvägagångssätt  
Vid uppbyggandet av intervjuguiderna tog jag stöd av det Ryen (2004) skriver i sin bok, där 

det anses viktigt att beakta vilka informanter man har erhållit samt i vilken kontext dessa finns 

tillgängliga. Informanterna fick bestämma var intervjuerna skulle äga rum. Tanken med detta 

var att informanterna därmed skulle få vara delaktiga och känna medbestämmande kring 

intervjuns genomförande. Intervjuerna påbörjades sedan med en lätt konversation precis före 

genomförandet av den så kallade riktiga intervjun. Detta för att skölja bort eventuell 

nervositet som informanter kan uppleva (Ryen 2004:60). 

En öppen samt semi-strukturerad intervjuguide användes beroende på informant. 

Två guider utformades då den ena urvalsgruppen bestod av ungdomar och den andra av 

personal. Under arbetet med intervjuguiderna låg mycket av fokus på att frågorna inte skulle 

vara alltför detaljerade. Förhoppningen var att informanternas svar, till följd av detta, inte 

skulle bli begränsade (Repstad 2007:86). 

Vid ungdomsintervjuerna användes en öppen intervjuguide där en övergripande 

fråga ställdes som informanten sedan fick associera fritt kring. Därefter ställdes relevanta 

uppföljningsfrågor på de punkter som informanten lagt tyngd vid eller som var intressant för 

forskningen. Öppna intervjuer, tenderar därmed att efterlikna ett vanligt samtal (Bryman 

2002:301). 

Den semi-strukturerade intervjuguiden som utformades för personalen bestod av 

ett antal frågor som handledaren innan intervjutillfällena kommenterade på. Så småningom 
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växte en passande intervjuguide fram. Även här hade informanterna stor frihet vid 

besvarandet av frågorna under intervjuns gång. 

I båda dessa intervjutyper är flexibilitet ett vitalt begrepp. Detta ger metoden 

möjlighet att vara öppen för ny information som kommer fram under intervjuerna (Repstad 

2007:87). Stor vikt lades även vid hur informanten uppfattade frågor och skeenden. Mer 

konkret innebar detta att vid behov ställdes följdfrågor med sokratisk uppbyggnad där 

informanten fick möjlighet att klargöra vad hen menar med sina påståenden. Dessa varierade 

efter situation, men kunde exempelvis vara: ”kan du ge ett exempel på vad du menar?”, “hur 

kände du då?”, “hur upplevde du situationen?”. Detta tillvägagångssätt bidrar till att stärka 

tillförlitligheten i respondenternas svar (Bryman 2002:301). 

Under intervjuerna användes en bandspelare efter informanternas godkännande. 

Utöver detta fördes även kompletterande anteckningar. Dessa anteckningar uppmärksammade 

informanternas ansiktsmimik och kroppsrörelser. Detta tillvägagångssätt bidrar till att så lite 

som möjligt av den information som framkommit under intervjuerna går förlorad (Repstad 

2007:93f; Ryen, 2004:50,60). Skälet är att man inte bara är intresserade av vad 

intervjupersonerna säger utan även hur de säger det. Information kring anonymitet 

förmedlades för att undvika att respondenten skulle känna sig obekväm och hämmad i sitt 

berättande (Repstad 2007:93f; Ryen 2004:50,60).  

De frågor jag ställt och fått svar på innebär samtidigt att annan kunskap döljs. Jag får 

alltså data som speglar min förförståelse samt vad vald teori lagt vikt vid. (Eneroth, 1979:11). 

 4.3 Urval 

Ett snöbolls- eller kedjeurval var utgångspunkten. Detta har många likheter med ett 

bekvämlighetsurval. Urvalsprocessen innebar att initial kontakt togs med ett mindre antal 

individer som var relevanta för studien. Dessa individer hjälpte mig senare att få kontakt med 

ytterligare informanter. (Bryman 2002:115). Valet gjordes framförallt med tanke på att det 

inte var så lätt att komma i kontakt med dessa människor, därför fungerade de första jag fick 

kontakt med som nycklar in till andra. Resultaten som studien frambringade är klart 

intressanta, dock medförde urvalsstrategin att de inte kan generaliseras till någon population. 

Det går inte att veta vilken population som mitt stickprov är representativt för (Ibid 

2002:114).  

Utgångspunkten var att övergripande söka kunskap om HVB-verksamheter runt om i 

Sverige. Mail skickades iväg till olika hem där ett hem i mellersta Sverige och ett hem i södra 

Sverige var villiga att delta i studien. Mina urvalskriterier var att deltagande hem behandlade 
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barn och ungdomar. Det upprättades kontakt med berörda hem och tid för intervju bestämdes. 

Önskemål om att få informanter av båda könen framfördes. Vidare även att personalen skulle 

inneha en yrkeserfarenhet på minst två år inom området.  

Nio intervjuer med personal och ungdomar genomfördes. Tillgängligheten till 

ungdomar var mycket liten. Detta resulterade i att tre ungdomar intervjuades och sex personal 

med personalansvar eller mer ledande position. Urvalet består av informanter från södra och 

mellersta Sverige. Detta medför en bättre spridning än om urvalet endast hade kommit från ett 

område och det ökar trovärdigheten för studien.  

Ungdom är ett mycket omdiskuterat begrepp. Därför vill jag, i ett tidigt skede, vara 

tydlig med hur definitionen ser ut i denna studie. Här benämns en individ mellan 13-21 år som 

ungdom. Tjugoett år sattes som tak i denna studie då en ungdom kan få förlängt LVU till 21 

år om ungdomen har påtaglig risk att skadas på grund av det egna beteendet. (Lag 1990:52)  

4.4 Etiska överväganden  

Då etiska överväganden är viktiga i forskning och speciellt i en studie som denna, så fick 

informanterna information både före och under forskningsprocessen. De fyra forskningsetiska 

principerna, även sammantagna kallade individskyddskravet följades i studien, från HSFR 

vetenskapsrådet för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Även forskningskravet togs 

under beaktning och behandlades med stor noggrannhet. (forskningsetiska principer) 

Individskyddskravet omfattas av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (forskningsetiska principer).  

Det första kravet omfattar att tillgodose informanten information som rör studiens 

syfte, informantens uppgift i studien, villkoren för deras deltagande, att det är frivilligt 

deltagande samt rätten att avbryta deltagandet (forskningsetiska principer).  

Det andra kravet är inhämta informantens samtycke. Eftersom ingen av informanterna 

var under 15 år så behövdes inget samtycke från vårdnadshavare inhämtas (forskningsetiska 

principer). 

Det tredje kravet berör konfidentialiteten kring informanterna där personuppgifter 

lagras och hanteras så att inga utomstående har tillgång till eller kan identifiera enskilda 

personer. Även intervjuarna har tystnadsplikt beträffande informanterna och deras uppgifter. 

(forskningsetiska principer) 

Det fjärde och sista kravet innefattar vetskapen om att materialet från informanterna 

endast kommer att användas för forskningsändamål (forskningsetiska principer). 
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Då fältet var så pass känsligt så var det viktigt att varje enskild person som deltog i studien 

förstod innebörden av individskyddskravet och då lämnade samtycke.  

Det var viktigt att förhålla sig etiskt korrekt gentemot informanterna och det krävdes 

konsultation med handledare för att kunna gå igenom tänkbara scenarion som kunde komma 

att uppstå. Detta gjorde det lättare att vara beredd och få andra synvinklar kring etiken i 

studien. Vi var även helt införstådd med dessa sårbara ungdomars känslighet och utformade 

den öppna intervjuguiden enbart för att undvika att lägga bedömningar och förutfattade 

meningar om vad de kunde komma att berätta om i sina intervjuer. 

Till personalen gjordes den bedömningen att känsligheten inte var av samma magnitud 

som ungdomarnas och att forskaren därmed – utifrån vad Repstad (2007:90) förespråkar - 

kunde utgå ifrån en mer semi-strukturerad intervjuguide. 

4.5 Tillförlitlighet 

4.5.1 Validitet/Tillförlitlighet  

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats där validitetsbegreppet således innefattar huruvida 

man verkligen observerar, identifierar eller mäter det man anser att mäta. Man skiljer även på 

extern och intern validitet där intern validitet innebär att det ska finnas en bra 

överensstämmelse mellan forskarens iakttagelser och de teoretiska idéer som utvecklas. 

(Bryman 2002:257) Den interna validiteten tenderar att bli av god styrka inom kvalitativ 

forskning, eftersom man spenderar mycket tid med sina undersökningsobjekt. Det gör det 

lättare för forskaren att säkerställa en bra överensstämmelse mellan begrepp och iakttagelser. 

(Bryman 2002:257 och Hjerm och Lindgren 2010:135)  

 Att min data inte är omfattande medför att jag endast kan uttala mig om det som 

min analys funnit och det jag hävdar vilket sänker trovärdigheten. Min data innefattar även 

intervjuer där personliga utsagor spelats in. Dock är mina sju teman i analysdelen empiriskt 

fastställda då de är breda och har observerats flertalet gånger i data. Utifrån dem har jag sedan 

dragit logiska kopplingar till teori och tidigare forskning vilket stärker trovärdigheten. Studien 

är dock fortfarande inte tillräckligt omfattande för att bevisa att fynden är tillförlitliga i den 

utsträckningen att de kan tas för sanning. (Hjerm och Lindgren 2010:135f) 

Extern validitet rör ett annat område, mer precist huruvida resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Denna sorts validitet är däremot inte 

till den kvalitativa ansatsens fördel då man inom denna ansats tenderar att använda sig av 

fallstudier samt icke-representativt urval. Detta faktum berör även denna studie. Trots att jag 
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får en god spridning på urvalet så kommer inga uttalanden om något annat än det begränsade 

urvalet att presenteras. (Bryman 2002:258) 

4.5.2 Reliabilitet/Pålitlighet  

Inom kvalitativa studier så inkluderas människan, utöver den tekniska utrustningen, som ett 

av de mätinstrument man använder sig av i en studie. För att pålitligheten ska bli hög så måste 

båda dessa delar inkluderas. Den tekniska utrustningen i mitt fall var bandspelaren. Det fanns 

inga problem kring hörbarheten av det inspelade materialet med undantag för de skånska 

intervjuerna. Där var det ibland svårt att förstå vissa delar på grund av dialekten. Eftersom 

ljudkvaliteten överlag var mycket bra bidrog den tekniska delen till hög pålitlighet i studien.  

Det är inte heller första gången jag intervjuat informanter på denna nivå då jag sedan tidigare 

skrivit en kandidatuppsats i Kriminologi. Förmågan att genomföra en bra intervju är därmed 

god då tidigare erfarenheter är till stor hjälp. Vidare så har följsamheten mot data varit bra då 

de initiala intervjuerna och de vunna erfarenheterna inte påverkat resterande datainsamling. 

(Hjerm och Lindgren 2010:134ff) 

Studiens känslighet påverkade även antalet informanter. Efter att ha kontaktat 

HVB-verksamheter valde flera att inte delta, antingen på grund av vad som tros vara rädsla att 

bryta mot sekretesslagen eller på grund av brist på tid. Det förekom avhopp och 

otillgänglighet även efter ett jakande svar kring deltagande vilket överensstämmer med 

informanternas möjlighet att alltid kunna avbryta sitt deltagande. (Bryman 2002:257 och 

forskningsetiska principer) 

4.6 Transkribering 
Materialet delades upp där den som genomfört intervjun transkriberade. Efter 

transkriberingsprocessen bytte vi material. Nu lyssnade vi igenom bandinspelningarna 

samtidigt som det, redan nedskrivna materialet, dubbelkollades. Denna process samt att vi 

kompletterande med anteckningar från intervjutillfällena ökade reliabiliteten i vårt material. 

Det bör även poängteras att tal-/ och skriftspråk skiljer sig markant åt. Detta innebär att en 

förvrängning sker av själva händelsen, oavsett hur noggranna vi må ha varit. Det var viktigt 

att essensen i det som respondenten ville förmedla fångades upp under transkriberingen. Med 

hjälp av anteckningarna från intervjutillfällena kunde detta ske i ytterligare ett steg då vi 

antecknat olika känslouttryck som respondenten, under intervjuns gång, förmedlade och inte 

enbart det som sades. Uttryck för dessa känslor kunde vara alltifrån nedstämdhet till suckar. 

(Malterud 2009:100ff) 
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Enstaka ord lades även till eller togs bort under transkriberingen för att göra 

texten mer förståelig och lättolkad under analysprocessen. Dessa ord medförde dock inte att 

respondentens berättelse blev felaktig eller ändrade innebörd. (Ibid.:100ff) 

 4.6.1 Analys 

När vi bearbetade det insamlade empiriska materialet utgick vi i från Aspers (2011) fyra 

bearbetnings steg: kodning, återtagning, analys och presentation (Aspers 2011:166). 

Kvaliteten på det empiriska materialet var god då frågorna som gjorts till intervjuerna 

formulerades efter studiens syfte och frågeställningar som därefter bidrog till lämpligt 

metodval. Sekundärmaterialet, i form av tidigare forskning, har väglett utformandet av studien 

och bidragit till värdefull kunskap innan primärmaterialet samlats in (ibid:167). Till detta har 

ytterligare en dimension inkluderats, nämligen forskarens egna reflektioner. Kontinuerligt 

genom studien har vi fört anteckningar med tankar och reflektioner kring frågeställning, 

tillvägagångssätt, tillägg eller ändringar i studien samt materialets kodning. Detta 

anteckningsmaterial har såklart inte samma status som det insamlade empiriska materialet 

men det anses ändå vara viktigt att inkludera i studien. Vi har ständigt varit uppmärksamma 

och försökt att inte sammanblanda normativa och icke-normativa uppgifter. (Aspers 

2011:167) 

4.6.2 Kodning 

Koder är neutrala i den utsträckningen att de kan användas för att möjliggöra objektiva 

beskrivningar och redogörelser av miljöer och individer, för teoretiska begrepp, för känslor 

och för upplevelser. Det som koder dock kännetecknas av är att de möjliggör distinktioner 

inom det insamlade empiriska materialet. (Aspers 2011:168) 

Nedan följer en redogörelse för hur materialet kodades. 

Koder kan skapas på deduktivt eller induktivt sätt. Eftersom forskaren redan har 

en teori att arbeta med kommer användandet av det teoretiskt deduktiva kodningssättet att 

brukas. Detta innebär att de teoretiska begreppen kommer att översättas till en kod som passar 

det faktiska fältet. (Ibid:169f)   

4.6.3 Giorgis analysmodell  

I denna del kommer vi att redogöra för den analysmetod som passar materialet bra. Vi kom att 

organisera de delar som vi önskade studera närmare, dvs. vi skilde relevant text från irrelevant 

sådan. Den problemställning som utformats ska nu åskådliggöras genom att delar tas ut 

texterna som vi anser belyser problemställningen. Detta genomfördes genom att skriva ut alla 

transkriberingar för att sedan markera relevanta delar i olika färger. För bearbetningen av det 
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insamlade materialet valdes Giorgis tematiska analysmodell. (Malterud 2009:101) Analysen 

genomförs enligt de fyra steg som presenteras nedan (ibid. 100ff).  

Steg 1. Vi började med att var och en läsa alla intervjuutskrifter för att få en 

korrekt helhetsbild. Intervjuerna lästes även i en förbestämd ordning. Detta genomfördes för 

att vi utan varandras påverkningar skulle få bekanta oss enskilt med materialet. Följaktligen 

tog var och en av oss ut teman som ansågs vara relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Det är i detta steg som tidigare diskuteras viktigt att vi bortser från vår 

förförståelse och teoretiska referensram. Det innebar att vi redan hade en förståelse för vad 

stigma innebar samt vad det kunde medföra, bland annat vad för slags svar vi hade förväntat 

oss. Detta medför att man får bättre förutsättningar att vara öppen för de intryck som 

intervjuerna förmedlar. Dessa teman skrevs sedan ner och gavs tillfälliga namn. Nu var det 

dags för oss båda att ses och presentera våra funna teman inför varandra samt diskutera vilka 

vi fann vara mest relevanta. För ungdomarna fastslogs slutligen åtta teman och för personalen 

nio, detta efter en del överläggning.  

Steg 2. Efter temaidentifieringen gicks materialet igenom rad för rad för att 

identifiera meningsbärande enheter som sedan placerades in i passande tema. I detta steg är 

det en fördel att hellre ta med för mycket än för lite, eftersom det minskar risken att missa 

väsentliga data. Irrelevant material lades följaktligen åt sidan och vi fokuserade nu på de 

meningsbärande enheterna. Det var sedan dags för framställningen av koder. De 

meningsbärande enheterna kodades och placerades under olika koder. Dessa koder innebär i 

stort sätt att de meningsbärande enheterna grupperas och fångas upp av en rubrik på grund av 

de samband som vi anser att det har med de teman som vi tidigare fastställt. Alltså, de 

textstycken som vi hittar märks med en kod. Detta innebär att vi nu alltså dekontextualiserat 

materialdelarna dvs. vi lyfte temporärt ut relevanta delar av materialet så att vi kunde studera 

det närmare tillsammans med andra liknande element som enligt oss rörde samma företeelse. 

För att lättare genomföra steg två framställde vi två matriser. Vi fann här att det var svårt att 

begränsa sig med all den information som samlats in. Men efter att ha arbetat fram koder och 

placerat dessa i teman blev det enklare för oss att få en överblick av materialet och därmed 

förenklades analysen. 

Steg 3. Tillsammans, med hjälp av matriserna, gick vi nu igenom, steg för steg, 

de olika delarna som berörde samma företeelse. Sedan kondenserades texterna dvs. en 

sammanfattning över vad respektive intervjuperson sagt. En abstraherad redogörelse samt en 

del citat från materialet summerades som sedan tolkades utifrån de närbesläktade elementen 
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som påträffats i steg två. Här fann vi även att vissa av våra teman inte var särskilt relevanta 

för vårt syfte och därmed inte heller nödvändiga att ta upp i våra resultat. Vi fann även att vi 

behövde döpa om några av våra teman inför presentationen av våra resultat samt att vissa 

teman med olika namn innefattade liknande saker hos ungdomarna och personalen. 

Steg 4. I steg fyra satte vi tillbaka vårt tolkade och beskrivna material i 

ursprungsmaterialet en s.k. rekontextualisering. Detta genomförs då vi vill försäkra oss om att 

det dekontextualiserade materialet fortfarande ger en bra helhetsbild av materialet som det 

hämtats ifrån. Även här tog vi hjälp av våra matriser. Genom att läsa dessa vertikalt fick vi en 

snabb summering och överblick av varje respondents intervju. Genom att läsa dessa 

horisontellt kunde vi följa ett tema genom alla intervjuerna. I matriserna sattes vår data i 

relation till våra teman och intervjupersonerna. Vi sökte kontinuerligt i ursprungsmaterialet 

efter utsagor som kunde komma att motsäga de slutsatser som vi dragit. Det var sedan upp till 

oss att bedöma om resultaten av koderna som framställts gav en regelrätt beskrivning av det 

sammanhang som vi utgått ifrån. Som ovan beskrivet fann vi att vissa teman inför 

presentationen gav fel bild av intervjuerna, så vi bearbetade om dessa namn så det blev en mer 

korrekt presentation av vårt resultat. 

 

4.7 Metoddiskussion 

På grund av den begränsade gruppen informanter kan en generalisering av upptäckterna kring 

stigmatiseringsprocessen och dess följder inte göras. Jag anser dock att, utifrån mina 

förutsättningar, en korrekt beskrivning kring informanterna och deras sociala situation har 

genomförts. Det är ett faktum att man inte med säkerhet kan påstå att informanterna gett 

tillförlitliga och sanningsenliga svar. När man, som denna studie berör känsliga frågor är det 

problematiskt med informanternas ärlighet. Detta gäller dock alla sociologiska studier. Min 

bedömning är att svaren kan anses vara tillförlitliga. Det var även så att ingen av 

informanterna krävde att få intervjuguiden skickad i förtid för att få en inblick i dess innehåll. 

Detta anses till viss del säkrar frånvaro av eventuella skräddarsydda svar. En längre 

betänketid krävdes dock av en del i personalen. Detta innebar att vissa tänkte efter ordentligt 

innan de svarade på en viss fråga och därmed kan de ha anpassat sina svar. Om denna extra 

betänketid berodde på att man inte ville röja någon form av sekretessbelagd information eller 

om personerna ifråga, av någon annan anledning, behövde mer betänketid kan tyvärr inte 

besvaras.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer sju teman att presenteras. Teman är framtagna ur det insamlade 

material och inte utifrån vald teori. Dessa teman kom att få namnen: brännmärkta, skam och 

skuld, återhållna känslor, bristande tillit, att dras till likasinnade, att upphöra med 

självstigmatisering, media. Jag har delat upp resultaten under varje tema, eftersom det är 

ungdomar eller personal som svarat, för en lättare tolkning. Som ni kommer märka när ni ser 

analysmatriserna (se bilaga 1 och 2) så har inte alla teman inkluderats i resultaten. Det beror 

på att det finns andra teman som ansågs mer bärande och relevanta för studien. Efter att varje 

tema presenterats kommer förankringen till tidigare forskning för just det temat. Förankring i 

teorin kommer som sagt inte att inkluderas i detta kapitel utan tas upp i diskussionen. Min 

teoretiska referensram är dock ständigt närvarande och gör att jag kan upptäcka det bärande 

och relevanta i materialet. Det är min förförståelse inför, under och efter denna studies 

genomförande. Analysen består av själva stigmatiseringsprocessen som sker före, under och 

efter en placering på hem. Detta innebär att jag kommer lyfta fram eventuella faktorer till 

stigma utifrån vad just detta resultat indikerar. 

5.1 Brännmärkta 

Ungdomar 

Samtliga tre intervjuade kände sig orättvist brännmärkta, före inskrivning på hemmet, 

undertiden som de satt på hemmen och när de sedan lämnat ungdomshemmet och därmed fick 

komma tillbaka till sin gamla sociala kontext. Deras upplevelser kring brännmärkningen 

kunde vara i form av viskningar, utpekanden, ignorans från andra individer m.m.  

 

”Jag kommer ihåg en liten sån där buss man fick åka runt i. När vi åkte i den så kändes det 

som om man var på ett Zoo, då alla visste att det där var Köpingsbilen
#
 som kommer från 

hemmet…” (Ungdom 1) 

 

”Det kändes som alla viskade och snackade om det, liksom i skolan när man kom tillbaka, 

alla visste om vart jag varit, allt hade förändrats” (Ungdom 1) 

 

Ungdom 1 upplevde att hon vid ankomst till hemmet inte passade in bland de andra 

ungdomarna och ställde sig frågande till varför hon var där med en massa problembarn. Hon 

upplevde att hon inte hade någon tillhörighet varken i samhället utanför eller bland de andra 

ungdomarna på hemmet. Denna syn förändrades dock och kom att övergå till en upplevd 
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trygghet och samhörighet med andra ungdomar på hemmet. Hon upplevde även stora krav 

från vuxenvärlden som förväntade sig en helt ny människa den dagen hon skulle skrivas ut. 

Hon dög inte som hon var och upplevde påtryckningar om förändring från vuxenvärlden med 

dess förväntningar.  

 

”Jag kände ”vad då”.  Ska jag bara ändras till en helt annan person nu? Vad är det för fel på 

liksom den jag är…?” (Ungdom 1) 

 

“Jag sa såklart bara halva sanningar till mina vänner, sa att mamma mådde dåligt, aldrig att 

hon mådde så dåligt att jag fått gömma alla knivar vi ägde. Jag sa att pappa inte orkade med 

mig, aldrig att pappa slog mig blå så snart det uppkom en diskussion...” (Ungdom 2) 

 

Citaten ovan ger en målande beskrivning om hur hemförhållandena faktiskt såg ut på 

vardaglig basis hos ungdomarna. Det centrala i detta citat är dock att hon ljög för sina vänner 

för att minska/dölja stigmatisering. Ungdom 2 upplevde stor misstro hos vuxna och blev 

många gånger inlåst på sitt rum, hos jourfamiljen, över natten på grund av denna misstro.  

Ungdomarna befann sig ofta ute bland “normala”. Detta kunde ske i form av 

interagerande i stallet där de hade sina hästar tillsammans med andra unga. Här upplevde de 

ofta att om något var fel eller dylikt så lades alltid skulden på ”tjejerna från hemmet”. Som en 

följd av detta var de alltid var mycket noga med att plocka undan efter sig och att hygienen 

runt deras hästar alltid skulle vara på topp för att undvika den kritik de ofta fick uppleva av 

andra hästägare.  

 

”Jag var jämt tvungen att bevisa att jag skötte min häst, att jag tog bort skiten efter mig i 

ridhuset o.s.v. Tillslut börjar man nästan tro att allt är ens eget fel… Jag bor ju trots allt på 

ett behandlingshem…” (Ungdom 2) 

 

Samtliga ungdomar beskrev att de fick känna på kraften av brännmärkning i form av 

viskningar, utfrysning, ryktesspridning och undvikande. De upplevde att folk pratade om dem 

och att de var dåliga människor och kriminella. De intervjuade ungdomarna hade alla fått 

genomlida mycket på grund av sin problematik, bland annat har ord som ”institutionsbarn”, 

”jävla knarkare” och ”misshandlare” förekommit. 
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“Denna gång var tuff, mycket tuff. Jag visste att folk pratade, och de skulle börja prata än 

mer när de fick reda på att jag var stämplad i pannan med ett LVU...” (Ungdom 2) 

 

När gamla vänner vänder ryggen åt, ignorerar och hälsningar som inte får något gensvar då 

känns det tufft. All denna misstro och utfrysning resulterade i ett självmordsförsök för 

ungdom 3 då denne inte längre orkade med livet och dess krav. 

 

“Alla de som jag kände då har tagit totalt avstånd från mig och om jag är ute och går ser jag 

hur folk vänder om för dem vill inte möta mig samt att om jag hejar så hejar ingen tillbaka 

och det är jättejobbigt och tufft...” (Ungdom 3) 

 

Personal 

Personalen menar att ungdomarna behandlas annorlunda av samhället p.g.a. okunskap och 

rädsla. Dessa ungdomar utmärker sig i någon form när de agerar ute i samhället och detta 

medför att folk ryggar tillbaka och tar avstånd. För att undvika en del av denna problematik 

när ungdomarna är ute på praktik så informeras arbetsgivarna ytligt om ungdomen och dess 

problematik. Detta får som effekt att ungdomarna ursäktas ett visst beteende och att de 

erhåller lite extra förståelse. Detta uppnås bara genom en lätt information kring vem 

arbetsgivaren har att göra med, och hur de fungerar. På detta vis undviks misstolkningar och 

den ökade förståelsen medför ett annat tillvägagångssätt än vad man kanske hade gjort om 

man haft en ungdom utan denna sorts problemetik. Personalen upplevde även att människor i 

allmänhet saknar kunskap om psykisk instabilitet och att de inte visar någon större förståelse 

om ungdomarna får utbrott på t.ex. ett köpcentrum. Det finns dock situationer där 

ungdomarna misskrediteras och ses som mindre värdiga individer, och detta av personer med 

auktoritet menar personal 5.  

 

”Ungdomarna blir emellanåt sämre bemötta av exempelvis ledningspersonal i skolan, i och 

med att deras rättigheter inte besvaras i lika hög utsträckning som andra elevers…” 

(Personal 5) 

  

Som jag tidigare nämnt menar Hare (2009) att de värsta konsekvenserna som en ungdom med 

problem kan få är om en felaktig beskrivning av dem blir självuppfyllande, d.v.s. om en 

ungdom fått etiketten bråkmakare, kan följden bli att "stämpeln" successivt växer in i 
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ungdomens personlighet. Samtidigt förstärker omvärlden (d.v.s. lärare, föräldrar och vänner) 

hela processen genom att de hela tiden utstrålar och överför sina negativa förväntningar på 

ungdomen (Hare 2009:151). Detta kan även jag tydligt se i vårt material då det genomgående 

ges målande beskrivningar av hur stigmatiserade dessa ungdomar upplever sig bli utav 

samhället. 

Hare (2009:154) resonerar även kring hur många ungdomar som hamnar snett 

och spårar ur på grund av komplicerade och svåra sociala förhållanden I vårt material 

identifieras tendenser där ungdomarnas kamrater och deras påverkan i form av grupptyck kan 

påverka utgången av en viss situation. 

 

5.2 Skam och skuld 

Ungdomar  

Skam och skuld var något ungdomarna i denna studie upplevde i olika faser under sin 

placering. Denna skam och skuld var ständigt närvarande under placeringstiden. För vissa av 

de intervjuade ungdomarna fanns dessa känslor kvar än i dag.  Ungdom 1 har, efter det att hon 

suttit på hemmet, undvikit att berätta för människor i sin omgivning om vad hon har varit med 

om. Det vill säga hon undviker att berätta om sitt stigma och föredrar att hålla sitt förflutna i 

det fördolda. Ungdom 1 upplever skam och rädsla för att hennes stigma ska uppdagas. Om 

detta skulle ske känner hon sig tvungen att förklara ingående om sitt liv så folk inte ska få fel 

uppfattning. Hon upplever än idag att det är jobbigt att träffa nya människor och framförallt 

att börja dejta någon då hon inte vill berätta om sitt stigma då skammen är för stor. Ungdom 3 

upplever att hans skuld och skam först gav sig till känna då släkten fick reda på var han var 

och vad han hade gjort. Han undviker idag att träffa släkten då han skäms för mycket och 

känner sådan enorm skuld för det han har gjort. 

 

”Jag berättar helst inte liksom, för det känns som att folk får en fel bild av mig om jag skulle 

berätta.” (Ungdom 1) 

 

Personal 

Samtliga av personalen har bevittnat en ”skam- och skuldkänsla” på hemmen. Personalen 

framför att det är svårt att se om ungdomarna känner skam och skuld ibland då de gärna döljer 

sina faktiska känslor. Den skulden de dock upptäcker är den gentemot föräldrarna och den 

situation de satt dem i. Personal 3 är även tydlig med att skammen varierar beroende på vad 
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ungdomen har gjort och varit med om.  Personal 4 tror att ungdomarna upplever skam och 

skuld gentemot sig själva, omgivningen och föräldrar. Detta kan dock inte säkerställas då de 

flesta ungdomar bygger upp en hård och stark mur för att de inte vill visa vad de egentligen 

känner. 

 

”Även om det inte alltid varit särskilt synligt så upplever många skam för saker de gjort, 

skam för att de inte kunde bättre, ex. missbruk, kriminalitet…” (Personal 6) 

 

I studien ”Perceived mental illness stigma among youth in psychiatric outpatient treatment” 

resoneras det kring skammen och kring hur självförtroendet minskar hos deltagarna. Detta är 

något som jag tydligt kan se även bland våra informanter. Den ständiga närvaron av skam och 

skuld påverkar och styr ungdomarna. Ungdom 1 upplevde bland annat skam vid placeringen 

på hemmet, en skamkänsla som följer henne än idag.  

Det är en lång process att lära sig att hantera sitt stigma. För ungdom 3 uppdagar sig skammen 

och skulden mer inför släkten. Han känner att de dömt honom precis som de gjort med hans 

narkotikamissbrukande mor. Samtliga av de tre ungdomarna känner av en skam och skuld 

som går att härleda till deras handlingar och upplevelser. Det finns tillfällen då de uttrycker 

sig som så att de önskar att de kunde fått allt ogjort och därmed aldrig behövt bli placerade. 

Placeringen är något som de alltid kommer att bära med sig och känna skam inför.  

5.3 Återhållna känslor7  

Ungdomar 

Det var två av ungdomarna som beskrev sina känslor när de kom till hemmen. Dessa 

ungdomar kände sig båda avtrubbade när de kom till hemmen. De kände sig besvikna, 

isolerade sig på hemmen och att de inte orkade bry sig längre. Självkänslan började försvinna. 

En av dessa två var ”ungdom 2”. För henne kom dessa känslor först andra gången hon blev 

placerad på ett hem. Första gången hon blev placerad skiljer sig markant då hon den gången 

kände sig häftig och ball och fullständigt struntade i vad andra tyckte om henne. En möjlig 

faktor till varför hon sedan kände sig så avtrubbad var när hon blev ”brännmärkt” av ett LVU. 

Ungdom 2 ångrar idag inte att hon, när hon blev placerad, tog avstånd från sin omgivning och 

isolerade sig. Ungdomarna i studien anser att denna form av isolering från det gamla hjälpte 

dem att ta tag i sig själva och inte oroa sig för andra. 

                                                 

7
 Med denna rubrik menas att ungdomarna tenderar att bli mer återhållsamma med vissa av sina känslor. 
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“Jag gjorde slut med mina vänner, tillfälligt med vissa, permanent med andra. Utan 

distraktioner från vänner med perfekta familjer och underbara uppväxter skulle jag nu ta tag 

i mitt liv...” (Ungdom 2) 

 

”Jag var besviken, besviken på mina föräldrar, besviken på allt…” (Ungdom 1) 

Personal 

Personalens egna tolkningar av ungdomarnas upplevelser kring placering varierade. En 

gemensam faktor som samtliga i personalen tog upp var att ungdomarna som placeras ofta 

innehade en psykiatrisk diagnos t ex. Asperger, autism, ADHD osv. Personalen har fått 

uppleva många olika reaktioner från ungdomarna på hemmen. Personal 3 beskriver bland 

annat att det fanns en sorg bland ungdomarna när de insåg att de inte var som alla andra och 

sorg över att de faktiskt befann sig på ett hem nu. De fick inte längre vara fria och betraktas 

som fullt fungerande människor. Personal 4 upplevde att många av ungdomarna hade en 

enorm brist på självkänsla och ett stort bekräftelsebehov som resultat av att dess behov 

negligerandes. Ungdomarna hade olika sätt att skydda sig själva och dölja sina känslor vilket 

beskrivs i citatet nedan. 

 

“Jag tror aldrig att man läker helt och hållet. Så jag tror att man känner sig rädd, kritiserad 

och lätt går till försvar. Försvaren kan se olika ut. De kan vara att man blir tyst och drar sig 

undan, men också att man blir aggressiv, våldsam, etcetera...”  (Personal 4) 

 

Precis som i studien, ”The consequences of stigma for the self-esteem of people with mental 

illnesses”, finner även jag att en stigmatisering påverkar ens självkänsla. Självkänslan minskar 

som en effekt av stigmatiseringen. (Clifford et al. 2009) En individ som inte har låg 

självkänsla idag kan ha det om ett år beroende på hur brännmärkningen ser ut och ger sig till 

känna. 

Moses (2009) visar hur personer med stigma kan känna sig utanför, deprimerade samt 

inneha låg självkänsla. Känslorna är med andra ord bristande och negativa. Dessa känslor 

stämmer bra överens med vad våra ungdomar upplevde. 

Vidare redogör de i artikeln ” Depression. Self-Stigma as a mediator of the 

relationship between depression severity and avoidance” att de som upplever sig 

stigmatiserade, tar avstånd från sociala sammanhang (Clifford et al. 2009). Precis som 
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deltagarna i ovanstående studier har även våra respondenter upplevt negativa känslor som 

resulterat i avståndstagande och isolering.  

 

5.4 Bristande tillit 

Ungdomar 

Föräldrar och vuxna har visat sig vara stora faktorer som påverkar ungdomarna före, under 

och efter placeringstillfällena. Dessa ungdomar har ofta påverkats negativt av föräldrars och 

andra vuxnas agerande vilket slutligen resulterat i brist på tillit. Samtliga ungdomar innehar 

svåra och komplexa familjeförhållanden. I och med detta så har också samtliga ungdomar fått 

förtroendeproblem gentemot sina föräldrar. De känner en stor ilska, men samtidigt sorg, inför 

att föräldrarna placerat dem på behandlingshem. De upplever att föräldrarna därmed, på ett 

sätt övergivit dem. Skulden lades på föräldrarna som anses ansvariga för beslutet att skicka 

bort sitt barn trots att detta inte var fallet.  

 

“De valde att skicka bort mig som ett problem istället för att göra någonting själva...” 

(Ungdom 1) 

 

Ungdom 3 upplever att han idag inte behöver leva upp till sina föräldrars förväntningar. Han 

har istället ersatt dessa med en annan närstående släkting som fått ta över rollen som förälder 

med dess förpliktelser. I och med detta övertagande upplevde han ett större krav att inte svika 

denna släktings förtroende. Var det någon som han upplevde skam och skuld inför så var det 

gentemot denna person. Skälen till att han exkludera sina biologiska föräldrar låg i att de inte 

tagit det ansvar som förväntats av dem. Istället har de själva haft stora narkotikaproblem och 

därmed åsidosatt sitt barn i brist på förmåga. Eftersom även han precis som sin mamma inlett 

ett grovt narkotikamissbruk, jämfördes han ständigt med sin förälder. Ord som “han går i 

mammas fotspår”, “är utom räddning” är vanligt förekommande bland släktmedlemmar. 

Ungdom 2 har en tidigare historia av barnmisshandel från sin pappa. Dottern led, precis som 

sin mamma, av psykisk ohälsa, dock med undantaget att mamman hade grova 

självmordstankar. Detta har präglat dottern som så småningom utvecklade ett avvikande 

beteende som en flyktväg från sin situation hemma. Detta resulterade i otaliga rymningar 

hemifrån. Rymningarna hade även övriga ungdomar i studien gjort kontinuerligt. De ville inte 

vara hemma där konfrontation med deras instabila föräldrar var oundviklig och de flydde 

därför till vänner. Rymningarna resulterade sedan i efterlysningar utlysta av polisen. 
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Efterlysningar förekom även under placeringsperioden då samtliga ungdomar någon gång 

rymt och flytt till vänner. De rymde aldrig hem till sina föräldrar. Följande citat är hämtat från 

ungdom 2 under dennes tillfälliga placering på ett jourhem: 

 

“Jag fick inte vistas i stallet. De trodde nog jag skulle elda upp allt… När klockan blev sju 

stängdes jag in på mitt rum, nyckeln vreds om och resten av [jour-]familjen kunde då kika på 

tv i lugn och ro....” (Ungdom 2)   

 

Ungdomarna uttryckte även frustration över hur de förr litade på sina föräldrar, men att denna 

tillit försvunnit allteftersom. De rörde sig om situationer där föräldrarna inte visade dem 

respekt när de framförde sina önskningar. I citatet nedan beskriver ungdom 1 hur, bland annat, 

hennes tillit försvann mer och mer då hennes mamma valde att inte respektera hennes vilja på 

hemmet. 

 

“Familjen fick komma och hälsa på en gång, om man skötte sig bra och sådär. Men jag ville 

inte att min pappa skulle komma, men mamma kom och så klart tog hon med sig pappa. Vilket 

inte var ett trevligt besök eller så...” (Ungdom 1) 

 

När det kommer till tillit gentemot andra vuxna så som socialtjänsten, myndigheter och 

poliser säger samtliga ungdomar att de inte längre har kvar någon tillit. Ungdom 2, som bland 

annat var placerad på ett tillfälligt jourhem, har ingen tillit gentemot socialtjänsten. Skälet är 

att hon blev placerad på ett hem som inte var lämpligt för någon ung människa med psykisk 

ohälsa uttrycker hon. Människorna på detta jourhem behandlade henne som ett djur. Ungdom 

1 känner än idag att hon inte har någon tillit alls till socialtjänsten. Detta då hon känner att de 

inte har någon vidare kontroll på vad som egentligen sker bakom stängda dörrar och att de 

bara ville bli av med henne. Detta uttrycker ungdom 1 i citatet nedan: 

 

“Efter det där tappade jag helt tilliten till socialen, polisen, vuxna över huvudtaget. Jag kände 

mig sviken av alla äldre. Det kändes som dom bara kastade en fram och tillbaka som att man 

var en jävla leksak...” (Ungdom 1) 

 

Ungdom 3 uttrycker sig på ett liknande sätt som ungdom 1 d.v.s. att han inte längre har någon 

tillit då han inte bemötts med respekt och i stället känt sig som ett problem som socialtjänsten 
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och polisen bara vill bli av med. Han säger sig dock ha mött en god och hjälpsam person inom 

socialtjänsten några enstaka gånger. 

 

“Socialtjänstpersonal är en blandad skara. Där har jag mött många som är väldigt bra och 

snälla men sen många som allmänt verkar less på sitt jobb och bara vill bli av med en liksom. 

Ta bort skiten från mitt skrivbord...” (Ungdom 3) 

 

Personal 

Det är en del likheter mellan personalens perspektiv på hur ungdomarna ser på föräldrarna 

och ungdomarnas eget perspektiv på sina föräldrar. Samtliga intervjuer med personalen 

påvisar att de upplever att ungdomarna kommer från splittrade familjer vilket i kombination 

med andra problem leder ungdomarna till någon form av det som mobiliserar stigmatisering. 

Personal 3 uttrycker att en större del av de ungdomar som blivit placerade på hemmen 

kommer från en familj med allvarliga problem. Det kan vara alltifrån våld till grava 

missbruksproblem bland föräldrarna. Personal 1 har fått erfara ungdomar som kommer från 

riktigt dåliga familjeförhållanden. Dessa ungdomar har inte velat flytta hem igen, utan hellre 

velat stanna kvar på hemmet tills de blivit myndiga. Detta har resulterat i att dessa ungdomar 

upplevt en stor sorg i sina försök att hantera familjeförlusten. 

 

“Det var nog faktiskt så att de flesta flyttade inte hem igen. De bodde alltså på hemmet tills de 

blev myndiga och då flyttade de till eget boende...” (Personal 1) 

 

Personal 2 framhäver att föräldrarna inte orkar gå emot sina barn. De orkar inte stå på sig när 

de väl har satt upp en regel. Inte heller verkar de greppa hur viktigt det är för ungdomarna att 

ha rutin och struktur i sin vardag för att få allt att fungera. Personalens har fått erfara 

ungdomarnas känslor och attityder gentemot myndigheterna i situationer där ungdomarna 

visat agg gentemot framförallt socialtjänsten. Dock menar personal 2 att det är mycket upp till 

föräldrarna och hur de förklarar för sina barn varför de befinner sig på ett hem. Personal 4 

säger att det ibland är svårt för ungdomen att flytta hem då det inte finns någon säkerhet och 

trygghet hos föräldrarna. I vissa fall flyttar de aldrig hem igen då det inte fungerar med 

föräldrarna. Tilliten existerar inte där. 

 

“Det måste ju vara en livssorg någonstans för alla vill vi ju ha trygga föräldrar. Det är dem 
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vi ska kunna luta oss mot när det blåser hårt i livet. Dom ska ju stå för tryggheten och 

kärleken. Har man inte det så, det är hemskt att säga det, men barnet kämpar med det resten 

av livet...” (Personal 4) 

 

Studien “Perceived mental illness stigma among youth in psychiatric outpatient treatment” tar 

upp ungdomar som fått uppleva negligerande av vänner och familj. Framförallt betonas att 

tilliten till föräldrar försvann med tiden men även att tilliten till ungdomen försvann hos 

föräldrarna. (Borgers et al. 2012) Denna slutsats styrks av Lundberg (2010) som påvisar 

upprepade förekomster av relationsförändringar inom familjer där ett barn stigmatiserats. 

 Exempel på liknande upplevelser som ovan, har jag funnit i vårt material där 

familjen och dess problematik är ett centralt tema kring ungdomens utvecklande av ett 

antisocialt beteende. Ungdomar från svåra hemförhållanden ställs inför större svårigheter än 

ungdomar från familjeförhållanden som inte präglats av problem. Samtliga tre ungdomar i vår 

studie, känner fortfarande av detta problem då de har svårt att känna tillit till människor 

generellt. Tolkningar av våra resultat indikerar att samtliga ungdomar har upplevt tillit mer 

eller mindre försvinna under stigmatiseringsprocessen. Detta fenomen kan alltså även 

konfirmeras av tidigare forskning. 

5.5 Att dras till likasinnade 

Ungdomar  

Samtliga ungdomar i studien har successivt tytt sig till likasinnade i sin omgivning. Två av tre 

ungdomar uttryckte att de hade hamnat i fel umgänge flera gånger. De började söka sig till 

ungdomar med liknande problematik som de själva. Ungdom 1 började ty sig till personer 

med dåligt inflytande när problemen mellan hennes föräldrar började ge sig tillkänna.  

 

“Sen så började jag umgås med folk som kanske inte var så bra, som också hade problem 

hemma. Så jag började rymma hemifrån och sådana saker...” (Ungdom 1) 

 

Ungdom 3 umgicks med personer som även de höll på med droger. Han rymde en gång från 

hemmet till sin flickvän där han kunde börja ta droger igen. Han uttrycker även att han 

lämnade väldigt många bra människor bakom sig då han började med droger och valde det 

livet och de vännerna istället.  

 

“Jag lämnade mycket bra i mitt liv för drogerna, som hockeyn...” (Ungdom 3) 
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Den positiva aspekten med vistelsen på ett hem ansåg samtliga tre ungdomar vara den nära 

anknytning till andra ungdomar med liknande problem. Ungdom 1 som till en början inte ville 

kännas vid de andra på hemmet upplevde att vissa av dem successivt blev väldigt tajta. 

Ungdom 1 understryker även att de fick en väldigt bra och fin gemenskap på hemmet när de 

bott in sig. 

 

“Vi var mest inomhus och gjorde alla saker tillsammans. Vi kollade på film, vi hade som en 

skola med undervisning och sådär...” (Ungdom 1) 

 

Ungdom 2 upplevde inte samma närhet till andra på hemmet. Hon fann i stället en enda nära 

vän på hemmet och de kom till att bli oskiljaktiga. De var båda hästtjejer och hade mycket 

gemensamt. När de började skolan kände de sig säkra, för om någonting skulle gå snett så 

hade de i alla fall varandra. Ungdom 3 berättade om ett specifikt hem, sin senaste placering, 

där gemenskapen var som i en familj. Personalen där lärde dem baskunskaper så som att städa 

och laga mat. Ungdom 3 uttryckte tydligt att han idag skulle kunna tänka sig att bo där hela 

livet. Hemmet gav sådan familjekänsla och de fick honom att må så bra där. 

 

Lundberg (2010) resonerar kring många faktorer och dessas påverkan på stigmatiserade. 

Diskriminering är en av dessa, och det påverkade individer att ty sig till likasinnade som en 

sorts flyktväg. En individ upplever sig tryggare och mindre stigmatiserad med någon som 

befinner sig i en liknande situation. Mitt material påvisar även detta fenomen kring 

likasinnade vilket pågick både före, under och efter placering. 

5.6 Fas tre, att upphöra med självstigmatisering 

Ungdomar  

Ungdomarna i vårt material känner att det är en stor skillnad mellan hur det var före 

stigmatiseringen och hur det är idag. Det kom till att vara en lång väg till att acceptera sitt 

stigma. Ungdom 1 beskriver att hon under sitt tidiga stigmatiseringsstadium var orolig och 

rädd att vetskapen om hennes placering och hemförhållanden skulle komma ut och att hon 

därmed skulle bli annorlunda bemött. Förnekelsen av behovet av placering var ständigt aktiv 

under den inledande vistelsen på hemmet. Hennes förståelse av varför hon var där med 

ungdomar som höll på med droger samt var småkriminella var obefintlig. Hon säger sig ha 

distanserat sig från gruppen på hemmet i detta tidiga skede. 
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Jag tänkte: ”Vad är det här för folk med drogproblem och andra grova problem?” Så jag 

frågade till och med personalen kommer jag ihåg. ”Varför sitter jag här? Jag har inte gjort 

några sådana där saker…” (Ungdom 1) 

 

Hon medger att det finns kvar en viss rädsla och otrygghet än idag men att hon har lärt sig 

acceptera sitt livsförlopp. Efter många års arbete med sig själv, vilket ännu inte är över, har 

hon blivit starkare. Hon skulle aldrig vara den hon är idag om hon inte blivit placerad och fått 

den hjälp som behövdes. 

 

”Det känns som jag börjar bli gladare, börjar hitta mig själv igen och hittat en balans. Det är 

fortfarande mitt gamla jag fast bättre. Det går framåt med att ha ett bra och lugnt liv 

också…” (Ungdom 1) 

 

Ungdom 2 förklarar att allt det hon gick igenom var fruktansvärt jobbigt och svårt. Denna 

livsprocess är dock inget hon ångrar då hon idag lever ett stabilt och bra liv. Det är först i 

efterhand hon kan inse att hon fick rätt hjälp, och hon kan idag ändå acceptera sin situation. 

Det finns självklart vissa stunder som fortfarande är jobbiga men det är något hon lärt sig 

hantera med åren. Idag är hon själv en kontaktperson som hjälper ungdomar som far illa och 

lider av psykisk ohälsa. Hon vet att förr eller senare kanske en av dessa ungdomar kommer få 

ett relativt bra liv och lära sig av sina erfarenheter.  

Ungdom 3 som utifrån vår tolkning fortfarande befinner sig i mitten av 

stigmatiseringsprocessen, har inte kommit lika långt på vägen som de andra två, utan upplever 

en viss förändring, men istället för en positiv sådan upplever ungdom 3 en negativ förändring. 

Han säger sig, efter sin placering, förlorat de vänner han haft. Han har två vänner i dagens 

läge och dessa två befinner sig i liknande situationer. Han försöker förändra sig men blir 

ständigt påmind om sitt stigma. Det han har gjort kommer alltid att finnas kvar i tankarna hos 

både honom och hans omgivning. Han verkar ännu inte accepterat sitt stigma till fullo. 

 

“Gjort är gjort! Jag skäms och kan inte komma bort från det. Jag kommer fortsätta att bli 

dömd för drogmissbruk för det kommer alltid att finnas med i mina papper.” (Ungdom 3) 

 

Personal 
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Personalen har delade meningar när det kommer till ungdomarnas acceptans av sitt stigma. 

Personal 3 är den som beskriver förändringarna hos ungdomarna på det mest positiva sättet. 

Han poängterar dock att det alltid ser olika ut beroende på vad de har för förutsättningar 

utanför hemmet. Han upplever att det sker en klar förändring under placeringstiden. Det är 

dock svårt att se om denna förändring och acceptans finns kvar en tid efter utskrivning. Det är 

på grund av sekretesskäl där verksamheten bland annat inte får dokumentera någon form av 

uppföljning. Personal 2 hade en kritisk inställning till all sekretess som sätter stopp för en 

validering av placeringsvistelser. Sekretessen försvårar möjligheterna att se om vistelsen 

faktiskt förändrat och hjälp ungdomarna till ett bättre liv. Hans personliga erfarenheter säger 

dock att det är en blandning av bra och dåliga förändringar. Personal 4 upplevde även han 

denna blandning av negativ och positiv förändring som skedde under tiden på hemmet och 

därefter. Personalen fick jobba länge och hårt för att uppnå någon form av positiv förändring 

som förhoppningsvis kunde leda till någon form av framtida acceptans. 

 

“Ungdomarna var på ett sätt tvungna att vara tuffa och göra ännu mer dumheter för att hitta 

sin roll och därmed känna sig tryggare i gruppen... Det man gör för att få uppskattning av 

kamraterna. Så man kan säga att det initialt fanns en inledande beteendeförsämring. 

Efterhand man jobbade med dem så påverkades ju de flesta i den mer positiva riktningen...” 

(Personal 4) 

 

Personal 1 var kritisk till en förändring och framtida acceptans hos ungdomarna. Hon 

upplevde att ungdomarna kunde ändra attityd och lära sig att föra sig verbalt i olika sociala 

sammanhang. Dock menar hon att majoriteten inte förändras då det är väldigt svårt att hjälpa 

och ändra på ungdomarnas tidigare beteende.     

    I studien “Perceived mental illness stigma among youth in psychiatric 

outpatient treatment” resoneras det kring den upplevelse ungdomarna ställs inför. Det visar 

sig vara en lång och komplicerad process, beroende på ungdom, där många olika känslor och 

upplevelser ger sig till känna. (Borgers et al. 2012) I både personalens och ungdomarnas 

upplevelser i mitt material finner jag stöd för denna process.  

Fynden bland mitt material kan även knytas till Ben-Poraths (2002) studie, där det 

påvisas hur allmänhetens attityder verkar se ut gentemot de som har ett psykiskt stigma. Här 

kan jag även dra paralleller utifrån min tolkning till varför ungdom 1 kände rädsla och 

fortfarande känner rädsla för att bli felaktigt dömd än idag när någon får reda på hennes 
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stigma. Andras syn på stigma verkar av detta resultat påverka ungdomarnas accepterande av 

stigma, och i denna studie ser jag framförallt hur detta verkar påverka ungdom 1. 

5.7 Media 

Ungdomar 

Samtliga ungdomar tycker att media har en negativ effekt på dem själva och andra, då de 

många gånger framställer psykisk ohälsa på ett felaktigt sätt. Ungdomarna känner att de 

påverkas av denna framställning då de själva känner sig sårade och ofta utpekade som dåliga 

personer. De upplever även att media ofta bara framställer en skurk och att man aldrig får se 

en bakomliggande förklaring till varför denna person agerade som den gjorde. 

 

”Jag tycker inte att media framställer ungdomars problem som de ser ut i verkligheten och 

hur de upplever allt, utan mer att ungdomar med psykisk ohälsa är kriminella eller har 

drogproblem” (Ungdom 1)  

 

Ungdom 1 och 3 anser att media försämrar uppfattningen om personer som lider av psykisk 

ohälsa. Via denna framställning är det svårt att känna sig stark i den man är, uttrycker ungdom 

3. Ungdom 2 tycker sig upplevt att media förskönar bilden av omhändertagande och placering 

på behandlingshem. Hon uttrycker att media många gånger visar en positiv bild av framförallt 

socialtjänsten och deras arbete och att detta inte är sant då hon själv blivit illa bemött flertalet 

gånger. Ungdomarna har via den framställning media sänder ut upplevt sorg och skam över 

sitt stigma. De känner sig som dåliga, och icke önskvärda, människor och uttrycker att medias 

framställning skapar problem för dem då samhället i väldigt stor utsträckning påverkas av 

media. 

 

”Media framställer saker på helt fel sätt vilket sårar, och man tar åt sig och blir sur. Allt 

handlar om att klara av dagen, aldrig något längre än så…” (Ungdom 3) 

 

Personal  

Samtliga av de intervjuade inom personalen visar ett stort missnöje med hur media framställer 

deras verksamhet och ungdomarna. Personal 2 visade tydligt sitt stora missnöje gentemot 

media när han formade handen till en pistol och gestikulerade att han sköt media med flertalet 

skott. Han anser att media endast är ute efter en stor rubrik som säljer och att de 
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överhuvudtaget inte bryr sig om de inblandade och vilka konsekvenser deras skriverier leder 

till.  

Det är svårt för personalen att kontakta media och ge en korrekt orsak till ungdomens 

beteende och agerande under ett visst händelseförlopp med polis inblandad, på grund av den 

rådande sekretessen, förklarar personal 1 och 2.  

 

“Mycket dålig kunskap om det. Tänker inte på människan bakom. Hur mycket det faktiskt 

förstör. Inställningen smittar sedan av sig på dem som tar del av nyheterna alltså läsarna och 

lyssnarna...” (Personal 1) 

 

Personal 4 anmärker att han absolut tror att ungdomarna tar åt sig av medias negativa 

framställning av psykisk ohälsa. Han tror även att det är lätt för ungdomarna att applicera den 

roll media framställt för att få uppmärksamhet. 

 

“Titta till exempel på filmer och titta på samhället. Det finns dom som intar rollen som 

framställs i rent behov av uppmärksamhet...” (Personal 4) 

 

Rasmussen och Höjjer (2005) skriver om den problematik som media föranlett när de 

rapporterar om psykiskt sjuka och hur det sedan påverkar allmänhetens syn kring psykisk 

sjukdom. Allmänheten förknippar psykisk instabilitet med våld och aggressivitet då media 

karaktäriserar psykiskt instabila människor på detta sätt. Media drar paralleller mellan olika 

slags brott och psykisk sjukdom vilket förvärrar allmänhetens syn på de individer som 

drabbats. Några av det som framkommer frekvent i medias våldsrapportering är missbruk, 

ung vuxen, man, psykisk sjukdom, hemlöshet samt tidigare utsatthet. I mitt material har jag 

funnit tendenser till att ungdomarna tar åt sig och påverkas negativt av medias 

framställningar.  

Även Ben-Porath (2002) visar att medias framställning av psykisk ohälsa är av den 

negativa karaktären och påverkar allmänhetens syn på stigmatiserade individer. Okunskap och 

fördomar verkar vara några av de bakomliggande faktorerna till medias och allmänhetens syn 

på psykisk ohälsa. Ytterligare en bidragande orsak till den negativa framställningen är att 

media i sin säljiver bortser från fakta och ersätter dessa med rena fördomar och stereotyper.  
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6. Diskussion 
Nedan förs först resonemang kring det empiriska materialet. Detta kopplas senare till 

Goffmans stigmateori. Avsnittet inleds med en summering av resultaten där jag besvarar vårt 

syfte samt våra frågeställningar. Därefter kommer en mer allmän diskussion kring detta arbete 

där teorin kopplas till empirin, sedan en kritisk reflektion och avslutningsvis förslag på 

framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Som jag tidigare nämnt är syftet med denna studie att undersöka hur ungdomar upplever sin 

placering på behandlingshem samt hur de upplever sin omgivning vid eventuell 

brännmärkning. Utifrån detta syfte framställde jag dessa frågeställningar för att hjälpa oss att 

besvara detsamma. 

 

- Hur upplever ungdomar sin eventuella brännmärkning? Och hur påverkas de av den?  

- Hur upplever ungdomar som blir placerade att samhället uppfattar dem, bland annat 

speglat via medier? 

 

Frågeställningarna har besvarats utifrån uppsatsens sju teman: brännmärkta, skam och skuld, 

brist på känslor, bristande tillit, likasinnade, acceptans av stigma samt media. Dessa teman är 

mycket sammanlänkande. Nedan presenteras därför en integrerad sammanfattning av 

resultaten utifrån dessa teman. 

Jag har i mitt material funnit att de ungdomar som brännmärks upplever skam 

och skuld, något som båda mina intervjugrupper hade upplevt. Ungdomarna och personalen i 

denna studie upplevde även att när ungdomarna till en början blev placerade och 

stigmatiserade försvann, eller minskade, en del känslor som bland annat självkänslan och 

glädjen. Vissa ungdomar isolerade sig då de inte ville acceptera sin nyfunna situation. När 

dessa ungdomar började acceptera sin nyfunna situation så fann de även vänner med liknande 

problem. De beskriver själva hur de fann en form av familjekänsla samt att de fann någon 

eller några de kunde lita på som befann sig i samma situation som de själva. Samtliga 

ungdomar i studien har successivt börjat kunna hantera sitt stigma. Jag fann även i mina 

resultat att det är en tidskrävande process för ungdomarna att acceptera sitt stigma. Personalen 

hade dock delade meningar kring accepterandet. Detta kan eventuellt bero på att de inte får ha 

någon uppföljning av ungdomar som varit placerade. Jag har även funnit att tilliten försvunnit 
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för dessa ungdomar i denna studie gentemot dess föräldrar, socialtjänsten, andra vuxna samt 

nya människor. De stora tillitsproblemen var även något personalen upplevde på 

behandlingshemmen. Dessa problem finns kvar än idag hos de intervjuade ungdomarna då de 

till och från känner stor misstro gentemot andra. Brännmärkningen påverkade dessa 

ungdomar såväl under som efter deras placering då de fick uppleva dess negativa 

konsekvenser som ignorans, blickar, viskningar med mera.  

Ett resultat som jag inte var medvetna om att jag skulle komma fram till var att 

ungdomarna påverkades av faktorer före, under och efter sin placering. Detta då jag till en 

början endast sökte efter vad som skedde under stigmatiseringen. Med detta menas att jag 

kom fram till att jag inte kunde exkludera före och efter perspektiven då de alla tre är 

sammanlänkade och relaterar till varandra under stigmatiseringsprocessen.  

 De intervjuade ungdomarna upplever att de framställs på ett nedvärderande och 

negativt sätt av media, som i sin tur påverkar allmänheten som saknar kunskap och tar till sig 

den bild media målar upp. Personalen i studien upplever att media påverkar samhällets syn på 

både ungdomarna och hemmen, och det på ett negativt sätt. De tror även att media framställer 

denna syn på grund av okunskap om psykisk ohälsa och HVB-verksamheter. Viss personal 

har även fått uppleva att ungdomar som gjort framsteg tar så illa vid sig av vad media 

publicerar att de faller in i gamla mönster igen. Detta på grund av att media bland annat 

grupperar in dem tillsammans under ”psykiskt sjuka” och skriver om dem som om de alla 

agerar utefter ett visst mönster. Media har inte kunskap kring den komplexa uppbyggnad av 

olika människor som de grupperar ihop och kallar ”psykiskt sjuka”. Media och följaktligen 

allmänheten skjuter in dessa ungdomar i en stereotyp grupp som de faktiskt inte tillhör, vilket 

ungdomarna i denna studie upplever i sitt dagliga liv. Det faktum att man blivit placerad 

under SoL eller LVU innebär inte att man måste vara ”psykiskt sjuk” och farlig. 

 Sammanfattningsvis så ser jag att ungdomar som blir placerade på 

behandlingshem samt stigmatiserade blir påverkade av olika faktorer. Det är inte bara en 

faktor som påverkar dessa ungdomar utan flera, och dessa faktorer kan leda till jobbiga och 

svåra konsekvenser. Dessa konsekvenser kan bestå av en typ av diskriminering så som illa 

menade blickar, viskningar, ignorans m.m. Jag ser även att det tar tid att hantera ett psykiskt 

stigma som dessa individer innehar. Jag finner även att media verkar ha effekt på hur dessa 

ungdomar mår och hur det hanterar sitt stigma.  
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6.2 Allmän diskussion 
De utsagor jag fått av mina informanter tyder på att ungdomar upplever negativa influenser 

från omgivningen under sin stigmatiseringsprocess. Dessa ungdomar upplevde att de blev 

dömda i situationer endast via ytliga intryck. Det vill säga att de blivit tillskrivna en virtuell 

social identitet. När de befann sig på hemmen med likasinnade samt personal, där deras 

faktiska egenskaper gav sig till känna, blev de tillskrivna deras faktiska sociala identitet. 

(Goffman 1990:9f) 

Våra resultat gällande placeringar av ungdomar indikerar att ungdomarna valde att 

isolera sig från sin direkta omgivning. Denna slutsats kan jag dra då majoriteten av 

informanterna uttryckte att ungdomar initialt under sin placering väljer att isolera sig dels från 

den nya omgivningen, dels från den gamla omgivningen utanför hemmen. Dock blev den inte 

total eller långvarig. Jag kan utläsa att isolering är ett av de hjälpmedlen stigmatiserade 

ungdomar använder sig av för att kunna hantera sin nyfunna situation. Detta upplevs vara 

obehagligt då det i vissa fall uppstår starka reaktioner runt omkring en ungdom som isolerat 

sig. Det är dock viktigt, menar Goffman (1990:20f), att individer som nyligen stigmatiserats 

inte genomför en total isolering, då det kan medföra negativa påföljder så som depression, 

ångest, självskadebeteende m.m.  

En annan effekt utav isolering, är upplevelsen av skam och skuld. Där ungdomarna 

drog sig tillbaka för att få grepp om sin situation och hur de hamnat i den. Skam och skuld är 

frekvent återkommande under stigmatiseringsprocessen som ungdomarna genomgår. (Ibid. 

1990:13,15) 

Våra informanter beskriver problematiken kring återbyggandet av självförtroendet när 

det en gång raserats. Ungdomar som blir placerade får jobba och kämpa länge med 

återuppbyggandet av självförtroendet. Detta återuppbyggande är inte lätt då de samtidigt 

måste hantera den gamla omgivningens dömande som inte så lätt låter sig ändras.  

Ytterligare vill jag uppmärksamma att inga av de ungdomar som intervjuades i denna 

studie hade ett synligt medfött stigma. För samtliga ungdomar så befästes stigmat utifrån 

många olika faktorer som till exempel droger, ADHD problematik, dåliga hemförhållanden, 

dåligt umgänge osv. För dessa ungdomar växte stigmat alltså successivt fram med tiden. 

Denna upplevelse, att successivt appliceras ett stigma, är ett av de mönster som Goffman 

resonerar kring och benämner “socialisationsmönster”. I detta mönster lär sig individen att 

lättare hantera den nyfunna situationen. Detta är dock en lång och besvärlig process. (Ibid. 

1990:43) 
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Gemenskap och familjekänsla på hemmen var något jag fann i mitt empiriska material 

som oerhört viktigt för ungdomarna. Jag vill dock poängtera att ungdomarna även innan 

placering drog sig till likasinnade med liknande problematik, som till exempel dåliga 

familjeförhållanden och utåtagerande. Kopplingen till teorin påvisar även den att många 

stigmatiserade söker sig till grupper och individer som har ett liknande stigma som de själva. 

Detta beror på att dessa stigmatiserade individer lätt kan knyta an till varandra. De förstår 

varandra väldigt väl och kan på så vis ge varandra stöd och kraft så som ingen utomstående 

kan. De hjälper även varandra att hantera och lära sig förstå sitt stigma. (Ibid. 1990:28,31)   

Jag kan utav utsagorna från informanterna börja greppa de svårigheter som följer en 

placering under den känsliga period av en ungdoms liv. Detta framförallt om det är ett 

psykiskt stigma som jag i denna studie undersökt. Ytterligare resultat visar att det varierar 

kring hur ungdomar som blir placerade har agerat och hanterat sitt stigma. Detta då vi i grund 

och botten är olika och därmed agerar därefter. Det man dock ska uppmärksamma är att jag 

endast intervjuat tre ungdomar och att processen även varierar beroende på om man är barn, 

ungdom eller vuxen. Detta kan bero på att man med åren tenderar man att bli mer säker på 

vem man är och även att man hittat sin plats i samhället där man trivs. Goffman menar att 

man som yngre vill identifiera sig mer med andra och tillhöra en grupp. Detta kan medföra 

svårigheter med att acceptera sitt stigma, särskilt om en person ”tilldelas” en grupp som denna 

initialt kanske inte alls anser sig tillhöra. (Ibid. 1990:47) 

Man ska uppmärksamma att vad som anses vara ett stigma är föränderligt, något som 

idag anses vara ett stigma behöver inte vara det om tio år. Stigma är även normstyrt av 

samhället i stort och även normer är föränderliga och därmed likaså stigman. En person som 

är avvikande mot samhällsnormen får ofta ett stigma tillskrivet. (Ibid. 1990:62) Idag är 

psykisk ohälsa så pass uppmärksammat och på ett negativt vis speglat av bland annat media så 

kan det ta tid tills det blir mer accepterat av samhället.  

Allt detta ovanstående kring allmänhetens åsikter om dessa ungdomar och hur de ses 

som mindre värda och nedvärderas ryms inom Goffmans begrepp misskrediterad. Detta 

begrepp används, som nämnt, när ett visst stigma är synligt eller när andra vet om stigmat. 

(Ibid. 1990:11f) Jag har funnit exempel på detta i vårt material. Ett tydligt sådant är där 

skollärare var införstådda med ungdomarnas problematiska situation och dömde dem därefter. 

Det är självklart viktigt att berörda parter, så som skolan, är införstådda med individuella 

situationer. Å andra sidan kommer ungdomarna därmed aldrig kan få uppleva en normal dag i 

skolan där människor är ovetandes och därmed inte agerar på ett konstlat sätt. 
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Ett annat nyckelbegrepp som nämns av Goffman är misskreditabel. Detta innebär, som 

nämnt, att den stigmatiserade individen försöker dölja sitt stigma. (Goffman, 1990:11f, 51f) 

Exempel på detta begrepp inom denna studie är att samtliga tre ungdomar initialt försökte att 

dölja sitt stigma då de inte visste hur deras omgivning skulle reagera. Jag kan dock se att de 

idag inte, i samma utsträckning, försöker dölja sitt stigma, utan är mer öppna kring deras 

livshistoria där vissa idag hjälper andra ungdomar i utsatta situationer.   

6.3 Kritisk reflektion 

Vetenskaplig kunskap skall vara ett resultat av metodisk, kritisk reflektion, i stället för 

tillfälliga intryck eller utifrån mig själv bekräftande påståenden. Om jag vill titta närmare på 

och kring ett fenomen så räcker det inte att hastigt beskriva det första bästa som jag lagt 

märke till. Det förutsätts att de tre komponenterna data, fynd och slutsatser samtliga ingår i ett 

större sammanhang vilket jag sedan förhållit mig till samt tagit ställning till på ett korrekt sätt. 

Det förutsätts även att jag har gått igenom samtliga led i forskningsprocessen utan färgade 

glasögon samt att jag aktivt sökt efter data som möjligen kan förändra mina tidigare åsikter, 

d.v.s. mitt kunskapsförråd samt erfarenheter. Att kunskap är makt och ska delas med andra är 

ett världskänt ordspråk som jag strävat efter. Vetenskapligt vetande ska vara en insättning i 

vår gemensamma yrkesbank, inte bara en för mig privat erfarenhet som gjorts någon gång 

under livet. Det är viktigt för mig att se bortom min förförståelse och genomföra en studie 

med ett så öppet sinne som möjligt. Att detta är svårt är jag medvetna om. Jag hoppas och 

önskar att jag trots en del prövningar kunnat uppfylla dessa ovanstående resonemang kring 

min uppsats vetenskaplighet. (Malterud 2009:19)  

Genom min förförståelse och sökandet efter svar på mitt syfte så blev intervjuguiden 

inriktad på problem. Jag vill påpeka att stigmatiseringsprocessen är ett negativt fenomen och 

därmed så låg också tyngdpunkten i intervjuguiden kring mycket negativitet. Att detta 

följaktligen kan resultera i en negativ spiral kring informanternas svar och upplevelser vill jag 

klargöra. Det är av vikt att läsa mellan raderna, och för läsaren att inte förutsätta att samtliga 

placeringar utav socialtjänsten varit dåliga. Inte heller att majoriteten utav informanternas liv 

endast präglats av negativa känslor och svårigheter. Hur ungdomarnas övriga livssituation ser 

ut kan jag inte uttala mig om, vilket jag hoppas att läsaren är införstådd med.  

Självklart så innehar jag på grund av min utbildning en socialpsykologisk syn på mitt 

empiriska material vilket även syns i min uppsats. Detta kan ses både positivt och negativt då 

jag frambringat resonemang och lagt tyngd på fenomen som en psykologstudent eller 

kriminologstudent inte hade gjort. Jag är mer intresserade av gruppfenomen och avvikande 
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beteende som i slutändan inte ses som något kriminellt, men dock normbrytande och som 

individen följaktligen brännmärks och nedvärderas för. 

Valet av teori är också en viktig aspekt då ett annat val inneburit att tyngd lagts på 

annat. En teori som möjligen varit mer passande för mitt empiriska material är 

stämplingsteorin, vars upphovsman är Howard Becker. Nu i efterhand så hade det möjligen 

varit bättre om jag kombinerat Goffmans stigmateori och Beckers stämplingsteori på ett sätt 

så att dessa två teorier kompletterat varandra och tillsammans täckt ett större 

förklaringsområde kring avvikande beteende och dess konsekvenser. 

Då jag endast intervjuat nio personer (sex bland personalen och tre ungdomar) så kan 

jag inte generalisera fynden. Det en liten kohort ungdomar som jag fick chansen att intervjua 

och det var synd då ungdomarnas uttalanden kom att väga mest då det är deras upplevelser jag 

vill fånga. Det som var svårt med mitt forskningsområde var även den sekretess som hindrade 

personalen att yttra sig ingående kring vissa frågor. Trots olika begränsningar och den 

rådande tidspressen genomförde jag intervjuer både från södra och mellersta Sverige vilket 

därmed ökade spridningen. Spridningen är dock inte tillräcklig att jag kan generalisera mitt 

resultat och applicera dem på en större population.  

Jag känner dock att jag har kunnat bidra med ytterligare kunskap om hur ungdomarna mår 

innan, under och efter dess stigmatisering. Exempelvis har jag påvisat att tillit är en viktig 

aspekt, en aspekt som jag anser är något som speglas stort hos ungdomar som blir placerade 

på behandlingshem. Jag misstänker även att de resultat jag fick rörande media kan ha bidragit 

till ytterligare kunskap. Det jag fann i mitt tema media var jag inte beredda på, då jag trodde 

att det inte var en sådan viktig aspekt som det visade sig att vara. Jag ser hur media påverkar 

ungdomarna negativt, inte minst genom den stora påverkan media verkar ha på allmänheten. 

Människor har idag enligt oss en förbestämd syn på avvikande beteende. Denna syn 

uppmuntras och göds följaktligen av media som med sina skriverier om individer med psykisk 

ohälsa tillskriver dessa en roll som farlig, irrationell och opålitlig. Media har här en viktig roll 

kring fortlevandet av stereotyper i samhället som de ogärna tycks vill släppa taget om. Kanske 

saknar många inom mediebranschen kunskap kring psykisk ohälsa. Denna kunskapslucka 

anser jag måste fyllas för att vi i framtiden ska kunna se en faktisk förändring av dessa 

negativa associationer till människor med psykisk ohälsa. Samtidigt så är tryckfriheten 

grundlagstadgad och ger rätten att skriva, i grova drag, hur man vill och göra de kopplingar 

som man anser ger mest slagkraft och därmed säljer bäst. Det är viktigt att i största möjliga 

mån fylla befintliga kunskapsluckor för att hanteringen av barn och ungdomar med psykisk 
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ohälsa idag ska ske så smärtfritt som möjligt. Jag hoppas att min studie bidragit till att fylla 

några av dessa luckor, däribland ökad förståelse kring komplexiteten av placeringar och dess 

inblandade ungdomar. Tidigare forskning inom området är stort och täcker mycket. Denna 

forskning är dock mer generell. Min studie är i stället specifik och djupgående och 

förhoppningen är att liknande hem som de jag undersökte kanske kan använda sig av denna 

undersökning för att förbättra deras verksamheter. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Jag vill gärna uppmuntra till framtida forskning inom området då jag anser att allmänheten 

måste försöka förändra sin syn på ungdomar med psykisk ohälsa. Jag skulle gärna själva göra 

en ny studie som riktar in sig mer på media och dess påverkan både på ungdomar med psykisk 

ohälsa samt allmänhetens syn på dessa ungdomar. Jag finner, utifrån mitt resultat, att det är 

viktigt att belysa medias roll. Detta då medial information påverkar ungdomarna i en riktning 

som får dem att må sämre samt gör dem mindre benägna att söka hjälp. Dessutom bidrar den 

mediala bilden till att allmänheten kan få en felaktig bild på ungdomarna och hemmen.  

Jag skulle även vilja uppmuntra till forskning som sträcker sig över en längre 

period, där man gör studier från det att ungdomarna blir placerade till slutet av deras 

placering, och sedan en uppföljning av hur denna ungdom mår efter några år. Genom en sådan 

studie tror jag att det skulle gå att få in mycket viktig information. Förhoppningsvis skulle en 

sådan studie även kunna ge en del information kring faktorer som idag ännu inte har 

uppmärksammats.   

Min åsikt är att det finns evidens för trender i mitt resultat men jag kan samtidigt 

inte utesluta möjligheten att jag fått tag i informanter som är duktiga på att prata som därmed 

gav mig ett kraftfullt material där vissa trender blev tydligare än andra. Det ringa materialet 

bidrar till att inga stora slutsatser i studien kan dras men vidare forskning bör uppmärksamma 

att det kan finnas trender i vårt material värt att utveckla.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Personal  

 

Tema Personal 1 Personal 2 Personal 3 Personal 4 Personal 5 Personal 6 

Placering 
Sociala problem, 

konflikt i hemmet 

Psykosocialt 

problem, 
psycho hos 

ungen, det 

sociala i 
hemmet 

Grupptryck, 

man lär sig sitt 

beteende från 
”gatan” eller 

föräldrarna. 

Socialt 

utåtagerande 
pojkar. 

  

Vistelse 1-3 år 18 månader 
18 månader 

varierar 
Varierar, 

vanligast 1-2 år   

Ålder Högstidet 14-17 14-16 14-16    

Ungdomarna 

ADHD, Asperger, 

Vuxenfientliga, 

vill bara bli sedd, 
livliga, dåligt 

förhållningssätt 

ADHD, 
Asperger, 

Autism 

kombination 
med sociala 

problem, ingen 

impulskontroll 

Sorg över att 

inte vara som 
alla andra, 

Begrepp pojkar, 

rädda, försvarar 
sig på olika sätt. 

Brist på 

självkänsla och 
bekräftelse 

Ogillar att 

komma till 
HVB i början, 

 

Förändring 

Visst de kan väl 

uttrycka sig bättre 
rent socialt, svårt 

att hjälpa dessa 

ungdomar, vissa 

har vuxit till sig, 

flyttat hemifrån 

både bra och 

dåliga 
förändringar, 

har ingen 
uppföljning pg 

sekretess, kan 

hålla kontakt 
via Facebook. 

Absolut det 

finns 
förändring, kan 

mötas på stan 
av slump, 

många vill 

komma tillbaka 
och hälsa på. 

Känslor de 
handlar om 

känslor, Ibland 
positivt/negativt

. Vill passa in i 

gänget. 

tydliga mätbara 

förändringar 
under 

behandlingstid

en, pga. 

sekretess ingen 

uppföljning 

De flesta 
återfaller tyvärr. 

Man kan se en 
förändring, alla 

förändras på 

något sätt 

Föräldrar och 

andra vuxna 

Splittrad familj, 

flyttade inte hem 

igen, sorg inför 
situationen med 

familjen 

Föräldrar orkar 

inte stå pall, 

Missbrukande 

föräldrar 
förekommer. 

Hittar inte alltid 

tillbaka, sorg, 

läker aldrig de 
såren, ingen 

trygghet 

 

Relationen 
förändras 

beroende på 

person 

Skam och 

skuld 

En kombination 

utav båda, skam 
inför föräldrar att 

de inte klarar av 

sitt barn, upphovet 
till föräldrarnas 

skam 

Tystnad 

uppstod, det är 
svårt att säga, 

skuldbelägger 

socialen, 
besvikelse mot 

föräldrarna 

Det beror på 
vad de gjort, de 

har trassel i 

skolan och 
trassligt hemma. 

Tror inte de vill 

visa de är något 
som, finns i det 

inre. Skam 

själv, 
omgivningen 

och föräldrarna. 

Förekommer 

inte alltid, det 

är dolt. 

Många kände 
skam, inte 

särskilt 

synligt. Skam 
för saker de 

gjort, Skam för 

att de inte 
kunde bli bättre 

Stigmatisering 

Behandlas 

annorlunda pga. 

okunskap, dömda 
i förtid, folk 

ryggar tillbaka 

Behandlas 

annorlunda 

t.ex., på 
praktikplats 

pga. sin diagnos 

Utmärker sig 

mer eller 

mindre på stan 
beroende på 

situation 

Behärskar sig 
på resor, häftig 

som bor på hem 

istället för sorg. 
Ingen vill ha 

HVB hem nära 

sig 

Inte samma 

rättigheter som 
andra, 

framförallt i 

skolan, blir 
sämre bemötta 

av ex. 

ledningsperson
al i skola 

Blir behandlade 

annorlunda, 
mycket har med 

deras beteende 

att göra om de 
märks eller inte 

Media 

Hemmet 

framställs som 
dåligt, har bjudit 

in, dålig kunskap, 

tänker inte på 
människan 

bakom, förstör 
verksamheten, 

smittar av sig till 

allmänheten 

Pang,pang, 
problem att 

möta media 

pga. sekretess. 
Polisanmälning

ar offentliga, 

ord mot ord, 
stort i tidningen, 

ungen ångrar 
sig efter ett 

uttalande. 

Får ungarna att 

framstå som 
offer och vi som 

the bad guys, 

kontrollera vad 
media skriver, 

icke invigd i 
ämnet känner 

sympati med 

ungen. 

Barnen tar åt sig 

av media. Man 

intar en roll som 
media 

framställer 

oavsett vad de e 
för roll. Inte 

mycket barn 
äldre i media. 

Givetvis, 

ungdomar 

konsumerar 
stora mängder 

information 

från massmedia 
och sociala 

medier, vilket 
bidrar till deras 

verklighetsuppf

attning och 
självbild. 

En stor roll hur 
media vinklar 

sina artiklar och 

hur vi därmed 
ser oss själva 

utifrån medias 

vinkel. Stor 
makt, för stor 

makt. Negativa 
aspekten 

belyses 
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8.2 Bilaga 2 – Ungdomar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Ungdom 1 Ungdom 2 Ungdom 3 

Föräldrar och 

andra vuxna 

Inte tillit till vuxna 

överhuvudtaget 

Besviken på mina föräldrar, 
kändes som om de bara kastade 

mig fram och tillbaka som en 

leksak 

Mamma psykiskt labil 
pappa slog 

Tappat allt förtroende till 
myndigheter och polisen, bort 

med skiten från mitt skrivbord, 

fanns även bra med få, gick i 
mammas fotspår 

Dåligt 

umgänge 
Började umgås med 

problembarn 
 

Rymde från hemmet till min tjej 

där jag började knarka igen 

Likasinnade Blev tajta 

Trivdes på hemmet, hade 

trots allt varandra i fall 
allt skulle skita sig 

Som en familj, fick lära oss 

baskunskap som tvätta och laga 
mat 

Känslor 
Helt avtrubbad, besviken, skiter 

i allt. 

Sket i vad andra tyckte, 

jag var rätt ball och 

häftig, ADHD, kände 
mig som ett djur. 

 

Skam och 

skuld 
Jag skäms för det här, undviker 

att berätta till okända 
 

Hatade att släkten fick veta det 
kändes bara skit 

Stigmatisering 

Kändes som ZOO alla kollar 

alla vet, Efteråt på skolan där 
alla trodde jag var en dålig 

människa och kriminell, Varför 

sitter jag här med dessa 
problembarn?, ingen 

tillhörighet, de ville se 

förändring en helt ny människa. 

Blev inlåst pga. Misstro, 

Folk pratade, stämplad i 
pannan med ett LVU, allt 

fel som hände i stallet var 

tjejerna från hemmets fel, 
allt var kanske mitt fel då 

alla sa det, pikar från 

lärare, institutionsbarn, 
lättare att skylla på oss 

knarkare och 

misshandlare 

Försökte ta livet av mig, går 
rykten, en jävla knarkare, 

viskningar, gamla vänner vänder 

sig om, Om jag hejar så hejar 
ingen tillbaka vilket är tufft, blir 

straffad än idag 

Förändring 
Ett bra och ett lugnt liv är okej, 

Blivit bättre, bra att jag blev 

intagen, Starkare nu 

Det värsta i mitt liv men 

även det bästa, Jag hade 

aldrig klarat mig utan 
hemmet 

Har få vänner idag, jobbigt att 

inte ha vänner, många idag vill 
inte ha med mig och göra, skiten 

kommer alltid att sitta kvar, 

kommer fortsätta att bli dömd 

Media 

Framställer fel, ingen klar bild 

om hur de egentligen mår, de 

framhäver bara problem och 
lösning inge mer, svart på vitt 

media förskönar bilden, 

det är värre än vad de ser 
ut. mår väldigt dåligt, får 

inte bättre bemötande än 

djuren på parkens zoo 

De har ingen jävla aning, får 

bara se skurken, sårar och man 

blir arg 
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8.3 Bilaga 3 - Intervjuguider  
 

Intervjugudie ungdomar 

”Vill du berätta för mig hur du blivit bemött före under och efter din placering?” 

 

Utefter informanternas berättelser kunde följdfrågor i syfte att 

bredda och fördjupa intervjun ställas. Sådana följdfrågor berörde områden som 

placeringsform, familj, vänner, hemmen (placeringshemmen), utbildning och dagligt liv. 

Även sokratiska följdfrågor ställdes som ytterligare ett led till bredd och djup i intervjun. 

Dessa i form av: ”Hur reagerade du och tänkte då?” och ”Vad gjorde du då?". 

 

Intervjugudie personal 

Hur länge har du jobbat inom HVB-verksamhet? 

Hur kom du in på denna bana, att jobba inom? 

Hur placeras ungdomarna på ett hem? 

Hur länge brukar de vara placerade på ett ungefär? 

Vilken är den vanligaste åldern för era HVB-placerade ungdomar? 

Varför blir de placerade här? 

Förändras relationen till omgivningen efter att de blivit placerade på hemmet? 

Hur hanterar de sin situation? 

Vilken är den vanligaste anledningen till att man blir placerad här? 

 

Ser ni någon tydlig förändring efter att de bott hos er? 

Hur hanterar ungdomen sin tillbakakomst till sitt gamla liv? 

Hur upplever du att ungdomen pga. sin placering beter sig mot okända, mot sin familj och 

mot sina vänner?  

Upplever ungdomen skam och skuld pga. att de sitter på ett hem? 

Försöker de dölja att de är placerade på ett hem från utomstående? 

Blir de behandlade annorlunda av omvärlden pga. att de sitter på hem? 

Faller många in i sina gamla mönster efter att de lämnat hemmet? 

Anammar ungdomarna sitt stigma eller försöker de dölja det?  

Har de en ursäktande jargong för sitt beteende? t.ex. Jag har ADHD så jag är såhär av en 

anledning. 

Hur anser du att ungdomarna blir bemötta av samhället i stort? 


