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Abstract.

The purpose of this study was to determine if and how a
client is catalogued and described in a casebook. The
questions at issue were what controlled the description of
the child-client, what sort of picture that emerged and if
you possibly could demonstrate a common picture of the
client within the staff. The study was exploratory. By
using Grounded Theory as a method to revise the
empiricism, the picture begun to clear. Grounded Theory
was not enough, so I had to revise the material with a
method on concrete and abstract identity to ensure the
result of the empiricism. The theory connection held a
theory concerning social cataloguing, cultural identity and
collective memory. All in all I drew my conclusion that
there is an ongoing social cataloguing, that there is a
collective memory, and that the cultural identity can be
characterised in a casebook. The emerging image of the
child-client told me that it was a reflecting person. The
persons that were closest to the client were mom and dad.
The client handled conflicts. The client did well in school,
despite difficulties. The personnel supported certain traits
of the client, but tried to change certain other traits. Sexes
were catalogued differently.
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Förord.

Det är här det brukar vara på sin plats med diverse tacktal á la Oscarsgalan, så också för mig.
Först och främst vill jag tacka min sambo Ellen som stått ut med att jag hela tiden talat om
denna uppsats och min tveksamhet inför att det skulle bli något som helst resultat av den
överhuvudtaget. Du har en del i detta arbete. Handledare Kerstin vill jag tacka främst för att
hon gett mig en inblick i hennes arbetsliv samt att hon bedyrat mig att något resultat skulle jag
nog komma fram till, fast med mer pondus än här. Övriga som jag skulle vilja tacka är alla de
som frågat hur det gått och visat sitt intresse. TACK!
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1. Inledning.

Titeln ”Jag vill inte vara jag” kommer från ett citat ur journalanteckningarna.

1.1 Problemformulering.

I mitt yrkesverksamma liv har jag många gånger fört journaler. Ibland har jag fört dessa
tillsammans med andra, ibland själv. Journalerna har ofta skiftat i innehåll och sett olika ut
inte bara beroende på vem det handlat om, utan mera på vem som skrivit dem. Jag har deltagit
i många diskussioner om: Vad som ska eller inte ska stå i en journal? Vem skrivs journalen
för? Vem bör journalen skrivas för? När jag träffat socionomer, eller liknande yrkesgrupper,
har dessa någon gång talat om journalföring. Jag tror att samtliga som för journaler ställer sig
frågor som; är detta journalmaterial eller arbetsmaterial, vem har rätt att föra journal, vad ska
stå i journalen, för vem skrivs den, vilka ska ha tillgång till den? De lagar och normer som
styr oss ger oss en vid bild av journalföringens framställan och det är lätt att träta om olika
frågeställningar.

På senare år har datorn gjort sitt intåg även inom mitt arbetsfält. Många journaler förs i
vanliga och vitt spridda ordbehandlingsprogram, unika både för varje arbetsplats och för varje
journalförande individ. På vissa ställen idag övergår arbetsanteckningar direkt i löpande
journalanteckningar. Det verkar, i alla fall för mig, som om detta gör att journalernas omfång
sväller. Fler och längre anteckningar görs. Jag har ofta stött på ostrukturerade, omfångsrika
och svåröverblickade journaler oavsett var de kommer ifrån. Det har varit svårt och tagit
mycket tid att få en bild av klienten i dessa.

Jag tycker att alla diskussioner och utbildningar kring journaler eller journalföring som jag
deltagit i har varit mycket intressanta och givande. Men infallsvinklarna på dessa har alltid
varit ur ett normgivande perspektiv, såsom om detta ska eller inte ska ingå i en journal. Det
finns också en uppsjö av litteratur i detta. Men detta är inte meningen med mitt arbete. Jag
undrar istället vilken bild journalanteckningarna tar fasta på? Om det är många olika som för
journalen, som löpande journalanteckningar, hur beskriver då dessa klienten?

1.2 Syfte.

Syftet är att klargöra om och hur klienter vid ett HVB – hem kategoriseras och beskrivs i
journalanteckningar.

1.3 Frågeställningar.

• Vad styr beskrivningen av klienten i journalanteckningarna?
• Vad styr skillnader mellan pojk- respektive flickklienten?
• Vilken bild av klienten framkommer?
• Vem är klienten i dessa journalanteckningar?
• Går det att påvisa en gemensamt bild av klienten hos personalen?
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1.4 Metod.

Ett forsknings- eller uppsatsarbete har alltid sin början i en problemställning, menar Patel och
Davidsson (1994). Problemställningen är det som man avser att lösa eller klarlägga genom
undersökningen. Detta behöver inte innebära att det är något som är problematiskt i ordets
vardagliga bemärkelse. En problemställning är, fortsätter Patel och Davidsson, helt enkelt
något som man är intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om. Denna
problemställning var, för mig, hur en klientens beskrivning ser ut i ett journalmaterial. Jag
hade inga teorier eller idéer om vilken bild som skulle komma att framträda eller om mitt
slutgiltiga resultat. Jag fick bedriva en explorativ studie, en studie utan hypotes. Patel och
Davidsson menar på att det främsta syftet med en explorativ studie är att inhämta så mycket
kunskap som möjligt från ett bestämt problemområde.

1.4.1 Urval.

Eftersom jag inte hade några hypoteser, ville jag minimera min egen styrning så långt som
möjligt. För att detta skulle vara möjligt var jag tvungen att välja en empiri som är så nära
källan som möjligt. Detta blev möjligt genom att jag hade kontakt med en föreståndare på ett
HVB – hem som gav mig tillgång till journalmaterial på villkoren att identiteterna skyddades
samt att inget original journalmaterial lämnade HVB – hemmet. En annan variant hade kunnat
vara att jag intervjuade personer som för journal. Men frågor är styrande på så sätt att de
endast frågar efter vad den förfrågade minns. Dessutom fanns det redan ett färdigt material
som är närmre källan än intervjuer, nämligen att direkt titta på vad som faktiskt skrivs.
Empirin bestod av ungefär 70 fullskrivna A4 – sidor med journalanteckningar från ett HVB –
hem. Dessa sträckte sig över en 5 – månadersperiod, samt inkluderade både pojkar och flickor
i låg- och mellanstadieåldern. Åldern på journalanteckningarna var i skrivande stund inte mer
än femton år.

För mig har valet att göra studien på barn varit självklar och bygger på att jag finner barn i
denna ålder intressanta. Fram till skolåldern har det inte funnits några direkta krav på barnet.
Skolan är för barnet en plikt. Barnet ska gå i skolan oavsett vad barnet har för åsikter.
Samhället har, vad jag vet, ingen direkt juridisk skyldighet att lyssna på barnet förrän det
kommer upp i mellanstadieåldern. Då måste barnets åsikt inhämtas till exempelvis vid
föräldrarnas skilsmässor (vill jag minnas att Föräldrabalken fastslår). Det finns alltså ett slags
samhälleligt tomrum i åldersspannet från skolstarten till mellanstadiet och detta intresserar
mig.

Det är av vikt att klienternas identitet skyddas. Jag har under arbetets gång provat en del olika
sätt att skydda deras identitet. En tidig variant var att jag skrev ett avsnitt i uppsatsen utan att
använda mig av citat från journalanteckningarna, det vill säga jag författade citaten. Tyvärr
fungerade det inte därför att texten blev mycket svår att förstå. I framställningen av empirin
har jag ändrat namn på samtliga personer och orter. En del titlar på myndighetspersoner har
blivit mer allmänt hållna.

Balansgången i forskningsarbetet, tror Eliasson (1995), mellan förmyndarskapet och det
sociala ansvaret kan avklaras om vi tyder vårt ansvar så, att vi tar utgångspunkt i svaga parters
perspektiv och undviker att såväl uppifrån – utifrån beskåda och benämna dem och deras
”svagheter” som att ordinera dem vad som är gott och eftertraktat. Jag anser att detta arbete
tar den svaga partens parti, nämligen den enskilde. Arbetet handlar inte om den enskilde
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klienten eller den enskilde personalen utan i första hand om vårt samhälles syn på klienten
genom journalanteckningar. Journalanteckningarna är i och för sig förda av den enskilde
personalen om den enskilde klienten, men i detta arbete behandlas båda parter som ett
kollektiv. Det föreligger inte i detta arbete, som kommer att ha en relativt liten spridning,
någon stor risk att kränka enskildas personliga integritet. Innehållet är även skyddat såtillvida
att det inte får spridas eller reproduceras i någon form utan författarens medgivande, eftersom
det är copyrightskyddat.

1.4.2 Grounded theory

Grounded theory anslår, enligt Starrin (1996), ett arbetssätt som kan betecknas som
empiristyrt. Empiristyrningen medför att det är empirin som styr utvecklingen mot en teori.
Utvecklingen går via kodning. Med andra ord så ska teorin grundas i empirin,
journalanteckningarna. Detta innebär för Grounded theory, och innebar för mig, att mitt
forskningsarbetet inte utgick ifrån en bestämd teori som sedan styrde empiriinsamlingen,
vilket jag eftersträvade, eftersom jag inte hade några hypoteser kring vart detta arbete kom att
leda mig. I Grounded theory betonas betydelsen av att börja med så få förutfattade meningar
som möjligt om det område man är intresserad av att fördjupa sig i, fortsätter Starrin. De
formulerade forskningsfrågorna ska vara så öppet och allmänt formulerade som möjligt
inledningsvis, för att mer som slutprodukt preciseras, inte användas som förutsättning under
arbetsprocessen. Mina inledande frågor var: ”hur beskrivs klienten, och vilken bild ger detta
av denne?”. Det som är kännetecknande för Grounded theory är att empiriinsamling och
kodning sker parallellt.

1.4.3 ”Kategorisering”

Jag började bearbeta journalanteckningarna genom att läsa igenom dem både på längden, från
första datumet hos en klient till sista, och sedan läste jag allt på tvären. När jag läste på tvären
lade jag samtliga journalanteckningar bredvid varandra med första datumet överst. Sedan läste
jag vad som hände i de olika journalanteckningarna för samma datum, från första datumet till
det sista. Detta gav mig en idé om hur jag skulle kunna koda materialet. Härefter provkodade
jag en klients journalanteckningar och följde sedan upp denna kodning i övriga
journalanteckningar och jämförde dessa inbördes. Detta innebar att jag ofta fick gå tillbaka i
de redan kodade journalanteckningarna och göra mindre revideringar allteftersom jag fick nya
idéer om hur saker och ting förhöll sig. En av de nya idéerna som uppstod här förändrade
mina frågeställningar. Det blev klart för mig att klienten inte kunde betraktas som könslös i
den framtida framställningen. Det fanns empiri som tydde på att klienten beskrev olika vid
vissa tillfällen som jag endast kunde härleda till könstillhörighet. Materialet kodades efter
detta även med avseende på kön. Frågeställningen som tillkom var: Vilka skillnader finns
mellan pojkklienten och flickklienten?

Detta var den sista karaktäristikan som kom att finnas i detta arbete. De karaktäristika som
finns är åldern (låg- och mellanstadieåldern), boendet (ska vara boende på HVB – hem), kön
(kvinnligt och manligt kön) samt de ska vara betraktade som klienter med
journalanteckningar skrivna om dem av personal på HVB – hemmet.

Det är svårt att förstå vad Starrin (1996) menar med kategori, begrepp och egenskap i
Grounded theory. För mig har detta betytt att jag har hållit mig till definitionen att med en
kategori avse det mönster som kännetecknar en uppsättning av beskrivna händelser. En
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återkommande händelse kan exempelvis vara att klienten får besök och får agera värd. En rad
återkommande händelse bildar ett mönster och en kategori är född. I Grounded theory
använder man sig även av begrepp, men jag har mycket svårt att se hur Starrin skiljer detta
från kategorier och har inte någonstans hittat en tydlig eller konsekvent särskillnad, vilket har
inneburit att jag slagit samman begrepp med kategori och alltså inte gjort någon skillnad dem
emellan. Jag lämnar här orden begrepp och kategori, för att slå dem samman till ordet typ.
Härifrån och framåt kommer jag att använda ordet typ för att det ska skilja sig från min
teoridel. Varje typ som framställs i empirin skulle kunna vara ett eget uppsatsämne, men min
uppsats handlar om journalanteckningar i dess helhet och social kategorisering.

Inom traditionen inom Grounded theory skiljer man på två typer av koder: substantiva koder
och teoretiska koder, menar Starrin (1996). Substantiva koder är helt enkelt de koder som
alstras för att skildra det område man studerar. Teoretiska koder bildas av de förslag som
avfattats om förhållandena mellan en uppsättning substantiva koder. Substantiva koder kan
vara av två slag; disciplinbundna begrepp och vardagliga begrepp. De disciplin bundna
begreppen hör till en disciplin. Vardagliga begrepp är alldeles vardagliga och hör till de ord
som personer använder och förstår utan att ha vetskap om en speciell disciplin.

För att ge ett namn till en typ har jag valt att hålla mig till vardagliga begrepp och exemplet
ovan finns i journalmaterialet med namnet: Besöksvärdinna & -värd. Detta vardagliga
begrepp har jag valt, eftersom jag vid detta tillfälle ännu inte hittat någon teori som knyter an
till mitt material samt för att det speglar journalanteckningarnas utformning bäst. Alternativet
hade varit att använda något disciplinbundet begrepp, som kunde ha varit styrande, vilket jag
inte avsåg. Detta kom även att gälla de andra typer som utkristalliserade sig ur
journalanteckningarna. Med ordbehandlarens hjälp skrev jag över alla typer så att
journalanteckningarna som tillhörde varandra stod tillsammans.

Det var vid detta tillfälle som jag fann att dessa typer kunde behäftas med egenskaper.
Egenskap definieras i Grounded theory som en slags begreppsmässig beskrivning av en typ.
Starrin ger följande exempel: ”Antag att kategorin (typen, min kursivering) för enkelhetens
skull är det glas vatten som du just nu dricker. Jag ber dig beskriva vattnet. Du kanske
beskriver det som kallt, gott, klart, svalkande. När du säger detta har du också angivit de
egenskaper, som du anser kännetecknar det vatten som du just nu dricker” (Starrin, 1996, s.
108). Vid bearbetningen av journalanteckningarna fann jag att personalen ofta kännetecknade
de olika typerna med omdömen, ungefär som i exemplet ovan. Dessa egenskaper gick oftast
att sortera in i tre olika sorter: positiva, neutrala eller negativa ordalag. De positiva ordalagen
kännetecknas av ord som bra, nöjd, glad och så vidare. De negativa ordalagen av dåligt, trist,
gapig och så vidare. Neutrala ordalag kännetecknas av att innehålla varken negativa eller
positiva ordalag. Nästan varje typ kodades alltså även med egenskaper.

Inledningsvis var min kodning mycket öppen. I stort innebar kodningen att jag gav namn åt en
företeelse eller händelse. Starrin (1996) betonar att detta tillvägagångssätt ska vara
komparativt. Det innebär att man ska jämföra händelser med varandra, företeelser med
varandra samt företeelser och händelser med föreslagna typer. Detta förfarande leder till att
fler och fler typer och deras egenskaper bildas. Denna öppna kodning definieras som det
inledande steget i den jämförande analysen, och öppen kodning fortgår till dess att kodningen
formas till en huvudtyp. Jag kodade utifrån mening för mening och/eller sats för sats och
slutligen var i stort sett alla journalanteckningar härledda till olika typer. Det som fanns kvar
av journalanteckningarna bestod mestadels av beskrivningar kring andra än klienternas
förehavande, såsom vuxna och/eller diverse professionellas förehavande. Kvar hade jag efter
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inskrivningarna av journalanteckningarna i ordbehandlaren ett datamaterial, som visserligen
var sorterat, men hade svällt, eftersom en del av typerna överlappade varandra till viss del.

De typer som hade bildats kunde sorteras i tre huvudtyper. Typer som berörde klientens inre,
som berörde mellanmänskliga skeenden eller sådant som berörde företeelser på social nivå.
Här började jag även med vad Starrin (1996) kallar en selektiv kodning. Det vill säga att jag
kodade vidare i anslutning till en kategori och bildade vad jag har kallat undergrupper. Dessa
finns till de flesta av mina typer. Enligt Starrins Grounded theory är det här som man ska
börja se konturerna av en teori. Det jag kunde se här, var att jag letade efter en teori som
visade på hur individer i underordnad och beroende ställning blir beskrivna. Här kunde jag
även börja skönja svårigheterna med att använda mig av Grounded theory. Grounded theory
är en metod som kräver mycket tid och noggrannhet. Det tar väldigt lång tid att sortera datan
och det är lätt att sortera fel. Jag vet inte hur många gånger som jag hittat data som jag sorterat
fel. Det skulle förvåna mig om jag hittat all felsorterad data. Detta innebär att jag i de små
typerna inte kan dra alltför långdragna slutsatser i min analys. En annan svårighet är att
komma fram till en teori som är förenlig med datan. Vidare kunde jag inte få en tydlig
övergripande bild av materialet för att kunna framställa det. Detta ledde till att jag gjorde en
metodtriangulering.

Triangulering brukades, enligt Svensson (1996), från begynnelsen som en metafor för
navigering av en farkost, och som militär strategi när man behövde en referenspunkt för att
avgöra ett föremåls exakta position.

Bristen i en metod är ofta styrkan i en annan och genom att kombinera kan man ta tillvara det
bästa och neutralisera det sämsta med den enskilda metoden. Detta är, enligt min tolkning,
metodtrianguering. Genom att använda två metoder får jag en referenspunkt som gör det
lättare för mig att avgöra empiriens innehåll, position. Det var främst svårigheten att få en
övergripbar tydlig bild av materialet som fick mig att börja leta efter en metod att kombinera
Grounded Theory med. Jag behövde en metod som gav mig en möjlighet att se nyanser i
materialet med god skärpa.

1.4.4 Abstrakt och konkret identitet.

I mitt sökande efter en teori fann jag en annan metodteori. Denna handlade om Abstrakt och
konkret identitet (Bernler & Bjerkman, 1990). Låt mig börja med det konkreta.
Ordet konkret syftar från början på något som är sammanvuxet eller tätt, anser Bernler och
Bjerkman. Detta står i viss motsättning till dess vardagliga betydelse, som är: reell, verklig.
Majoriteten sociala företeelser framträder ju för övrigt högst konkreta, svårgenomskådade,
kaotiska och snåriga inför våra sinnen. Detta avspeglade sig i högsta grad i mina
journalanteckningarna. Sociala företeelser är i den vardagliga form de framträder både
sammanvuxna och förtätade med andra sociala företeelser, vilket även var fallet med
journalanteckningarna. De var bland annat sammanvuxna så till vida att klienterna kunde
finnas med i andra klienters journalanteckningar, även efter bearbetning. Jag skulle vilja säga
att Grounded theory hade lett mig fram till en relativt överskådlig konkret identitet av
klienterna. Att beskriva en människas konkreta identitet är svårt, menar Bernler och
Bjerkman.

Ordet abstrakt betyder i realiteten fråndragen, med andra ord att man har dragit ifrån vissa
karaktärsdrag. Att abstrahera är följaktligen att dra ifrån en företeelse en rad olika, vanligen
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särskiljande, karaktärsdrag. Detta är ibland nödvändigt, för genom att bortse, kan vi även se,
fastslår Bernler och Bjerkman (1990). Varje abstraktion bortser från vissa bestämningar av ett
givet eller tänkt komplex, i vilken man håller fast vid några få bestämningar. Denna process
blir abstraktionen. Vi generaliserar ständigt och abstraktionen är ett led i denna generalisering.
Vid sökandet av abstrakt identitet riskerar denna att framstå som klinisk, osensuell och
verklighetsfrämmande. Jag kvantifierade därför alla min data.

När jag kvantifierade min empiri räknade jag först alla kalenderdagar. Därefter hur många av
dessa dagar som faktiskt innehöll en journalanteckning, journalanteckningsdag.
Kalenderdagar utan journalanteckningar har jag betraktat som bortfall. Bortfallet kan ha berott
på att personalen inte hade något att rapportera just den dagen, eller att de glömde att föra en
journal just den dagen. Härefter har jag koncentrerat mig på journalanteckningsdagarna. Jag
har räknat det totala antalets fördelning över kön. Vidare har jag räknat hur många gånger
varje typ finns beskriven bland journalanteckningsdagarna. Varje typ har dessutom fördelats
efter kön och egenskaper. Det hela sattes slutligen in i tabeller. Med andra ord kan man säga
att jag dragit ifrån hela innebörden av typerna och egenskaperna för att ersätta dessa med en
siffra1.

Den abstrakta identiteten blir enkelt ett stillastående mått, ett abstrakt tal utan kött och blod,
hinder och möjligheter, anser Bernler och Bjerkman (s. 23, 1990). Färden går från det
konkreta mot det abstrakta, men blir framställningsbar först när det når syntesen, det abstrakt
– konkreta. Jag betraktar den abstrakt – konkreta identiteten som den bild av klienten som jag
framställer efter empirin i de små diskussionsavsnitten samt i bilden av den ideala klienten
som presenteras i slutet av detta arbete.

Parametrarna för ett teorival var en teori som tog hänsyn till att någon beskrev en individ i
underordnad ställning. Den skulle även ta hänsyn till en individs identitetsbildande i en
kontext. Det var bra om den kunde förklara hur den beskrivande parten kunde ge liknande
bilder av den beskrivne.

1.4.5 Empirin ger mig en teori.

Mitt första sökord för att finns en teori och ett sätt att bearbeta min empiri var ”journaler”
eller liknande ord för ungefär samma sak, det vill säga journaler, sociala journaler,
dokumentation, biografier och så vidare, men detta gav mig ingen tillfredställande teori. När
jag började bearbeta empirin enligt Grounded Theory slutade jag att leta efter en teori och
koncentrerade mig endast på bearbetningen. Bearbetningen gav mig parametrarna till en teori.

Enligt Nordstedts (1999) betyder kategorisera in dela i kategorier (typer) och något försvagat
beskriva, karakterisera. Det var egentligen detta jag hade gjort med min empiri enligt mitt
metodval och empirin bestod av sociala journaler. Vid en mix av dessa ord hade jag ett nytt
sökverktyg: social kategorisering. Det var detta sökverktyg ledde mig fram till den teori som
presenteras senare i detta arbete.

1.4.6 Diskussion kring metod.

                                                                
1 Se den abstrakta identiteten som presenteras i bilagorna.
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Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på att detta är en kvalitativ studie, med andra ord en
subjektiv studie. Svensson, P-G. (1996) redovisar ”fem huvudfrågor i anslutning till validitet i
kvalitativa studier:
1. Objektivitet, konfirmering och neutralitet handlar om i vilken utsträckning andra kan

reproducera studien och resultaten.
2. Reliabilitet och tillförlitlighet handlar om huruvida undersökningen är konsekvent

genomförd samt att resultaten är hållbara över tid.
3. Intern validitet, trovärdighet och äkthet handlar om resultatens rimlighet. Är slutsatserna

trovärdiga för den undersökta gruppen anses man ha fått en äkta bild av fenomenet.
4. Extern validitet, överförbarhet och passning handlar om huruvida resultaten från en studie

kan överföras till – ’passar’ i – ett annat sammanhang /…/.
5. Utnyttjande, tillämpning och handlingsorientering avser huruvida erhållna resultat kan

omsättas i konkreta handlingar i sådana situationer som studerats; här avser en slags
nyttoaspekt.” (s. 217).

Jag anser att andra kan reproducera studien. Min studie redovisas och är genomförd på ett
sådant sätt att det bör gå att förstå vad jag gjort och följa de resonemang som förts.
Därigenom menar jag på att man kommer till ett liknande, om inte samma, resultat. Under
arbetets gång har jag hållit mig till kända och/eller erkända metodteorier för bearbetning av
empirin. Jag har inte anpassat bearbetningen eller framställningen av empirin på något sätt för
att denna skulle passa teorianknytningen. Undersökningen är konsekvent genomförd och
resultaten är hållbara, även över tid, anser jag. Detta beroende på att jag varit mycket försiktig
kring vilka slutsatser jag kan dra av mitt arbete och haft detta i åtanke från första början.
Arbetet är genomfört under en kort tidsperiod och detta har naturligtvis spelat in på så sätt att
det är ett relativt litet arbete och att jag med detta inte kan svara på alltför stora frågor. Denna
inställning, anser jag, har gett mig trovärdiga slutsatser, och arbetet ger en äkta bild av
fenomenet.

Den externa validiteten är uppnådd. Inom svensk sinnessjukvård, menar Jönsson (1998),
gjorde man åtskillnad mellan olika patienter och placerade dessa i olika lokaliteter. Jönsson
talar om hur man under olika årtionden har haft olika bilder av den ideala patienten. Detta har
han kommit fram till genom bland annat studier av journaler förda över patienterna. Jag
menar att detta tyder på att man även inom svensk sinnessjukvård kategoriserade patienter
olika och gjorde åtskillnad. Detta medför att min studie är överförbar även på andra ställen än
på HVB – hem. Detta skulle kunna gälla samtliga journalförare som lyder under liknande
lagstiftning som HVB – hemmets journalförare lyder under. Det är till alla dessas nytta att ha
mina resultat i åtanke vid förandet av journal.

1.5 Tidigare forskning

Det finns en hel del skrivit om journalföring. Bland annat finns det ett antal normativa texter
utgivna på uppdrag av våra lagstiftare, såsom Allmänna råd från socialstyrelsen 1983:5 och
1994:3 samt SOU 1995:86. Tillsammans med dessa texter finns det de som kommenterat
dessa texter såsom Berglund (Red.) (1996); Bernler & Johnsson, (1996); Morén (1996);
Morén (1999); Renström Törnblom (1988); Sundell & Humlesjö (1996) samt Wächter (1981).
Men det finns även de som valt att studera hur journalen är uppbyggd eller dess innehåll,
såsom Bernler & Johnsson (1993) samt  Bernler & Johnsson (1995). Dessutom finns det
minst en C – uppsats inom detta ämne, Skaghammar (1996).
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1.6 Fortsatt framställning.

Detta arbete är uppbyggt efter principen att varje del inleds med en mindre inledning och
avslutas med en mindre sammanställning. Först i avhandlingen av problemet presenteras ett
teoriavsnitt. Därefter kommer en allmän beskrivning av journalerna som detta arbete är byggt
kring. Journalerna framställs sedan i tre avsnitt utifrån olika perspektiv på klienten som
anlagts. Detta följs av en analys och slutdiskusson. Efter litteraturförteckningen kommer
sedan bilagorna med diverse tabeller. Det finns i dessa rubriker och hänvisningar inom
parentes som talar om till vilka andra rubriker tabellerna tillhör.

Språket i framställningen av journalanteckningarna är framställt på ett sådant sätt som speglar
dess språkliga innehåll och form i så stor utsträckning som möjligt. Kategorier och
undergrupper redovisas i storleksordning med den mest representerade först, och därefter i
fallande ordning.

2. Teoretiska utgångspunkter.

2.1 Sociala kategorier.

Min avsikt här är att ge en teoretisk bild av hur verkligheten kan se ut. En teorisk bild som
tagit hänsyn till de parametrar som metodbearbetningen gav. En teori om social
kategorisering är den röda tråden genom denna text.

Det finns en hel del namn på barn som har kommit snett i vårt samhälle: problembarn, diverse
bokstavsdiagnoser, tjuvunge, strulpelle, skolkare med mera. Alla ger de oss en bild av ett barn
med problem. Ohlsson (1997) menar, att bilden av den problematiske unge grundläggs redan i
vår barndom och fortlever inom oss medvetet eller omedvetet genom litteraturen, konsten,
teatern, journalistiken och vetenskapen. I kraft av sin offentlighet och spridning styr de
framställda bilderna i stor grad vår föreställning om den problematiske unge. Jag tror inte att
våra föräldrar, eller du som förälder, vill att barnen ska hamna i ”dåligt sällskap”. Detta
särskiljande mellan bra och dåligt sällskap har ibland syftat till att ”objektivt” avgränsa vissa
människor som farliga eller avvikande, anser Svensson (1998), och dessa kan på så sätt
betraktas som ”dåligt sällskap”. Det ”dåliga sällskapets” förvandling från socialt tvivelaktiga
subjekt till vetenskapligt kartlagda objekt har genom kunskap om deras liv använts till att
forma sociala kategorier. Svensson har åsikten att kategorisering blir ett villkor för
människors självförståelse och förståelse av andra. Dessutom begränsas eller möjliggörs den
kulturella identiteten av den sociala kategorin som individen, eller subjektet, kommit att
tillhöra.

När jag här, genom Svensson, tar till orda om den kulturella identiteten är det i en specifik
mening. Det närmaste jag kan komma en tydlig bild här är med hjälp av Ramströms (1995)
definition. Han gör på så sätt kulturbegreppet tillämpbart för mig i detta arbete.

Definitionen av att kultur kan läggas fram som betraktandet av mänskligt liv i kulturella
termer är, för många av oss, ett spörsmål om betoningen av kollektivt medvetande och av de
kommunikationer som håller upp det. Kultur omspänner därav gemensamma kunskaper,
värderingar, erfarenheter och sammanhållande tankemönster. Men det påträffas inte bara inne
i huvudet på människor, fortsätter Ramström (1995). Medvetandet blir samfällt bara genom
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att man kommunicerar, delar ett språk, förstår koder och budskap, ser hela sin omgivning som
meningsladdad på ett sätt som är tämligen lika för alla eller åtminstone för flera. Ramström
betonar det kollektiva i de kulturella processerna och påpekar att det inte bara handlar om det
medvetet ”medvetna”. Det är det omedvetna och/eller det mindre medvetna som forskaren bör
rikta in sig på.

Med mer koppling till subjektet framhåller Ramström (1995) att kulturen är de former i vilka
människor hanterar de erfarenheter som deras sociala och materiella verklighet skapar. Kultur
är följaktligen det sätt som genom sociala relationer i en grupp struktureras och formas, men
likaledes det sätt på vilket dessa former upplevs, tolkas och förstås. Det handlar här, i denna
typ av kulturanalys, om spänningen mellan människors subjektiva, kulturformade bild av
världen och de objektiva, materiella villkor under vilka de lever, vilket jämväl innefattar den
del av världen som bilden av det egna subjektet utgör. Ramström förklarar med andra ord: Då
kulturen förändrar sig så ändras inte bara bilden av omvärlden och relationerna till andra (det
kollektiva), utan även den enskildes självbild.

Ramström (1995) menar även att vissheten om vem vi är hämtar vi ur våra identifikationer
med andra. Vi framställs ur den gemenskap vi har med andra. Från denna växer våra sociala
drivkrafter fram, förmågan att uppfatta hur andra har det samt den samhälleriga
självförståelsen. Det hela handlar om mänsklig reproduktion, om återskapande. Livsnerven i
all kultur är det mänskliga återskapandet, de kollektiva medvetandeformernas tillblivelse,
utveckling samt förnyelse.

Svenssons (1998) utgångspunkt är att social kategorisering används i en kamp om vilka
värden och normer som ska vara vägledande i ett samhälle. Social kategori sammankopplas
med begreppet socialt problem, med andra ord något som avgränsas som problematiskt av
någon och på så sätt skapar en viss social ordning. Genom att omvandla socialt missanpassade
subjekt till vetenskapligt kartlagda objekt har man menat sig få kunskap om deras liv.
Människorna inom dessa kategorier, anser Svensson, tvingas även att handla i enlighet med
kategoriseringarna. Makten att beskriva de sociala problemen utövas av experter. Experterna
har definierat vad som är rätt och fel, ont och gott, och inte minst fått avgöra och kartlägga de
sociala problemens karaktär och omfattning, fortsätter Svensson.

Det är inte bara nämnda Svensson och Ohlsson som uppmärksammat detta. Även Bernler och
Bjerkman (1990), framför och förklarar detta genom Foucault. Foucault ansåg att vi i modern
tid har en växande skara av experter på individer och det individuella – psykiatriker, präster,
psykologer, socialarbetare och andra – som är som trogna lakejer i ett samhälle genomsyrat av
kontroll, disciplinering och övervakning. Det hela är ett uttryck för maktens och statens
kontrollbehov. Smärre arméer av tjänstemän med olika professions- och myndighetsintressen
har varit ivrigt sysselsatta med att datera och registrera, med andra ord kategorisera, olika
medborgares levnadsprocesser.

Det är möjligt att säga att social kategori och kulturell identitet förhåller sig till varandra som
essens och konstruktion, påtalar Svensson (1998). Det essentialistiska synsättet
sammankopplas med ord som typ, natur, sort, läggning och grupp, vilka alla är synonymer till
kategori. Dessa olika uttryckssätt som bidrar till fastställandet av särskilda sociala kategorier
medverkar till ett slags väsensbestämning av människorna som kommer att tillhöra dem. Det
finns därför en fara i att ge form åt distinkta kategorier och inordna människor i alltför tydliga
mönster. Svensson menar att forskarens uppgift bör vara att avslöja kategoriseringen och
förordar ett konstruktivistiskt perspektiv, där studiet inriktas på hur relationerna mellan olika
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människor ser ut, utan att bortse från att det finns sociala fakta. Detta synsätt, som tar fasta på
människors sätt att leva, formas efter de omständigheter de har sin tillvaro i. Det bygger på,
tycker hon, den förutsättningen att det även finns strukturella maktförhållanden i samhället
som gör att vissa människor underordnas andra, även om de arbetar för att motverka
underordningen.

Den sociala kategoriseringen blir brukbar för forskaren på grund av att den gör det möjligt att
säga något om hur samhällets maktrelationer verkar och ser ut. Objektifiering och
kategorisering av grupper och individer går hand i hand, finner Svensson (1998). Detta
tvingar även dem själva att forma sig som subjekt i överensstämmelse med den kategorisering
som gjorts av dem. Genom att försöka förstå hur en sådan kulturell praktik präglar människors
erfarenhet blir det kanske även möjligt att förstå skapandet av det sociala minne mot vars
bakgrund vi formulerar våra kulturella uttryckssätt. Ett minne med vars hjälp stora grupper
underordnats utifrån kön, klass och etnisk tillhörighet.

Svensson (1999) anför att det finns ett förhållande mellan biografier, akter, fallbeskrivningar
och register å ena sidan, och minne på den andra. Biografier, akter, fallbeskrivningar och
register är ett sätt att befästa individuella identiteter samtidigt som dessa klassificerar
människor som en grupp. Detta är skapandet av en social kategori, hävdar hon. Idéer om hur
man objektivt ska beskriva människor gäller inte bara individers inre utan även deras yttre
karaktär.

2.2 Ett gemensamt minne

I fråga om det kollektiva minnets uppbyggnad anser Zintchenko (1999), att dessa är en
konstruktion bestående av många delar. Vidare framställs att det kollektiva minnet är
detsamma som en dominant struktur som via tolkningar definierar en aktuell situation. Ett
kollektivt minne blir till genom en process där enskilda spillror bildar dominanta helheter som
upprepats under långa tidsperioder. Helheterna har en så framträdande ställning att de
dessutom påverkar efterkommande tolkningar av uppkomna situationer. Zintchenko
framhåller att det gäller för den som vill undersöka det kollektiva minnets karaktär att finna de
kombinationer som bygger upp den offentligt gångbara minneskonstruktionen. Man behöver
vara uppmärksam på sådant som är upprepat ständigt i materialet, antingen i form av teman
eller konkreta exempel. I princip är allt möjligt att minnas, men störst chans att bli ett
kollektivt minne har det som den sociala omgivningen upprepar om och om igen.

I dagens västerländska samhälle är minnet något som ofta anses vara ett individuellt och
psykologiskt fenomen. Det går naturligtvis inte att bortse från en sådan förankring, men
gränsen för det utpräglat personliga överskrids ständigt. Zintchenko (1999) betonar att man
bör tänka på att minnet också har en kollektiv sida. Minnet finns inte enbart till för att ordna
individens tillvaro. Men, för att gemensamma minnen ska kunna uppstå och fortleva under
långa tidsperioder, är det av väsentlig betydelse att den sociala miljön är engagerad i att
lyssna, tänka och berätta om ett specifikt minnestema. Individens egna minne är beroende av
omvärlden, anser han. Det är i första hand via påminnelser som ett minne kan bevaras eller
väckas till liv. I avsaknad av påminnelser riskerar erfarenheter att förpassas till glömska.
Något absolut och för alla giltigt kollektivt minne existerar inte. Däremot finns det minnen
som omfattas av ett stort antal grupper och sociala institutioner i samhället. Existensen för ett
kollektivt minne har att göra med ett gemensamt intresse kring någonting, vilket inte betyder
att alla minns exakt likadant.



16

Jag låter avslutningsvis Zintchenko (1999) fråga sig vad det är för mening med att försöka
fånga upp kollektiva föreställningar, minnen och berättelser? Han svarar själv med att förklara
att ett gott skäl är att vi på en samhällerlig nivå flitigt använder och förhåller oss till en stor
mängd kollektiva referenspunkter. Det kollektiva minnet är något som samhället och sociala
grupperingar anser vara viktigt och nödvändigt att förmedla samt återberätta. Det tänkvärda
med det kollektiva minnet är att det är en del av en social process där vissa saker anses vara
mer minnesvärda än andra.

Vi bör ha i åtanke vad Bernler och Bjerkman (1990) säger om tolkning av biografin, vilket
även måste gälla akter, fallbeskrivningar, sociala journaler och register. De anser att i
tolkningen av biografin ingår även insikten av författarens villkor, av dennes livssituation och
samtid. Desto mer ”personligt” biografin skrivits, desto viktigare är förståelse av författaren.
Den omskrivne, författaren och läsaren kan ha väldigt olika liv och livsvillkor. Vid skrivandet
av en biografi förutsätts förståelsen av det liv som omskrivs, tycker Bernler och Bjerkman.
Förståelsen av en biografi fordrar något mer: att förstå ett liv och att förstå en text. Vid
förmedlingen av ett liv, är textförståelsen det primära för läsaren. Avståndet mellan
författaren och läsaren är oftast mycket mindre i den sociala biografi än avståndet mellan
författaren och den omskrivne, påpekar Bernler och Bjerkman. Jag tolkar det som att detta
tyder på att en biografi, akt, fallbeskrivning, social journal och register även kan handla om
författaren.

Thurén (1997) ger oss tumregler vid urval för att få en icke skev, objektiv text. En skev,
vilseledande, objektiv text ger oss en skev, vilseledande, bild av individuella identiteter.
Thuréns tumregler är, att ett urval är skevt om fakta döljs som är relevanta utifrån det valda
perspektivet, att ett urval är skevt om den som har gjort urvalet har anledning att undanhålla
hur urvalet är gjort samt att ett urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden.
Thurén fortsätter med att bedömningen av hur urvalet är gjort hänger på om man vet utifrån
vilket perspektiv det är gjort. Med hänsyn till perspektivet kan man fastställa vilka fakta som
är relevanta. Skevt urval görs dock inte alltid medvetet. Orsaken till detta kan vara praktisk –
omöjligt att få fram ett allsidigt faktaunderlag. Men orsaken kan även vara omedveten
partiskhet, anser Thurén. Man uppmärksammar och minns det som är lämpligt i förhållande
till ens förutfattade meningar och värderingar.

Jag tror att Svensson menar, apropå Thurén, att den sociala kategoriseringen till stor del är en
omedveten process. Detta innebär i så fall att biografier, akter, fallbeskrivningar, sociala
journaler och register inte bara skapar utan även upprätthåller de sociala kategoriseringarna
och kan vara skevt objektiva.

Ett utförligt minne, menar Svensson (1998), etableras över individer av all dokumentation och
registrering. Med andra ord, i all registrering av individer bearbetar vi våra minnen. Men
registreringen formas mycket utifrån de olika förutsättningar och möjligheter som individer
har. De som har en överordnad position i samhällets samtalsordning har benägenhet att både
leva och ordna sitt liv som ett projekt, under det att de underordnade oftast blir beskrivna som
levnadsöden, anser hon. För dem vars liv karakteriseras som öden kan de livshistorier som
samlats i de statliga institutionerna även råka att bli deras biografier, eftersom de tvingas att
leva i samklang med dessa. Det ”normala” folket beskrivs aldrig som en social kategori. En
social kategori blir med nödvändighet något speciellt och annorlunda.
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Materialet som blir till då det upprättas över människor som på skilda sätt brutit mot
samhällets normer säger förvisso mer om samhällsandan än om den subjektiva erfarenheten
hos den som beskrivs, fortsätter Svensson (1999). På samma gång ska man komma ihåg att
sådant som livsvillkor, minnen och social kategorisering sätter gränserna för vad som är
görligt. Identiteter formas i växelspelet mellan det subjektiva och objektiva. Det är genom
objektiveringarna som skapats som möjliggör kunskapen om subjektiveringsprocesserna,
framhåller Svensson. Människors uppgörelser med samhällets normer har lämnat spår och
dokumentation efter sig som gör det möjligt för oss att bli bekanta med delar av deras liv.
Men det är mötet med diverse myndighetspersoner och statens institutioner som skapat dessa
dokument, vilket i sin tur ger oss en jämförelsevis enkelriktad bild av människan bakom,
fastslår Svensson. Om majoriteten av människor tiger oftast dokumenten. Det är de avvikande
samt särarten som kartlagts och fått bekräfta normen.

Sammanfattningsvis redovisar jag Svenssons (1998) modell för hur den sociala
kategoriseringen kan utgå ifrån att det sker en maktutövning, där experter avgränsar och
skapar en viss verklighet som dessa individer har att leva i. Denna blir uppenbar för oss först
när någon värjer sig mot den underordning som kategorisering innebär. Motståndet klargör
makten. Den kulturella identitet som formas präglas ofta av en kamp emot den kategorisering
som gjorts, på samma gång som den är beroende av den, anser Svensson. I detta maktspel
formuleras och klargörs både den sociala kategorin som samhället med sina syften avgränsar
samt den kulturella identitet som de enskilda individerna själva vill tillhöra. Inte sällan är de
sociala kategorierna följaktligen både möjliggörande och tvingande. Hon menar att kategorin
formuleras av den som har makten över samtalsordningen i samhället. Människors handlingar
och kulturella identitet frambringas parallellt med hur vi kategoriserar och begreppsliggör
dem. Våra möjlighetssfärer och egna jag bygger till stor del på vilka kategorier som finns att
pröva verkligheten i, avslutar jag här Svensson.

2.3 Sammanfattande diskussion.

Jag har nu presenterat grunderna för min studie och förståelsen av den. Det kan förklara hur
kön kan underordna ens tillhörighet, att ett skevt urval kan bero på omedveten partiskhet samt
hur det kollektiva minnet är en social process där vissa saker anses vara mer minnesvärda än
andra. Slutligen vill jag konstatera att det är viktigt vara medveten om att social kategorisering
mest säger något om det samhälle som kategoriseringen tar form i.

3. Journalerna och dess sammanhang.

Min avsikt är att ge en allmän beskrivning av vad journalanteckningarna innehåller. Först
framställer jag en del om vad lagen säger om innehållet. Sedan använder jag mig av
barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren i ett försök att förtydliga att det inte rör sig om helt
vanliga journalanteckningar. Därefter beskriver jag mera ingående
journalanteckningsmaterialet. Jag berättar även här om det som beskriver klienten på ett
sådant allmänt sätt att jag inte kan lista ut på vilket sätt dessa journalanteckningar2

egentligen beskriver klienten. Slutligen gör jag en kort sammanställning.

                                                                
2 ”Socialstyrelsen rekommenderar att uttrycket ’journalanteckningar’ används” (Allm. råd, 1994:3, s 128) och
det är också det uttryck som används istället för daganteckningar, arbetsanteckningar, löpande anteckningar.
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3.1 Beskrivning av HVB – hemmet och dess verksamhet.

Socialtjänstförordningen 1981:750 definierar ett HVB – hem som ett hem som tar emot
enskilda för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i kombination med ett boende.
Verksamheten skall bygga på förtroende för och samarbete med klienterna, och utarbetas så
att vistelsen i hemmet blir meningsfull. De insatser som görs ska anpassas till klienternas
enskilda behov och förutsättningar. Skolpliktig klient ska fullgöra denna. Beskrivningen
passar in på det HVB –hem som denna studie har inhämtat sin empiri ifrån. Vidare finns det
både manlig och kvinnlig personal på HVB- hemmet. Personalstyrkan (de journalförande) var
mellan 10 – 15 personer vid tidpunkten för studien.

3.2. Lagen säger om journalanteckningar!

I socialtjänstlagens (SoL) 51 § framgår, enligt Clevesköld (1994), att det som kan vara till
betydelse för ett ärendes avgörande ska tas tillvara på ett betryggande sätt. Dokumentationen
ska innehålla det som krävs för en riktig bedömning av ärendet och dess handläggning.

Handläggaren, eller här personalen vid hemmet för vård och boendet, har ansvaret för att
kontinuerligt tillföra akten alla de uppgifter som kan vara av betydelse för ärendets
avgörande. Journalen ska, fortsätter Clevesköld (1994), föras på ett sådant sätt att det klart
framgår, vid varje tidpunkt, möjligheten att se vad som framkommit i ärendet.
Journalanteckningarna ska vara daterade och signerade så att det framgår vem som har
ansvaret för dem. De ska vara förda på ett sådant sätt, säger Socialstyrelsen (Allm. råd,
1994:3), att den enskilde kan ta del av dem. Detta innebär att de ska vara strukturerade så att
sökta uppgifter hittas på ett snabbt sätt, samt att klienten kan ta del av dem utan tekniska
hjälpmedel. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det också nödvändigt med dokumentation, för att
vård- och behandlingsarbetet måste kunna följas upp, anser Socialstyrelsen.

De journalanteckningar jag har tagit del av är utskrivna på A4 – papper med maskinskriven
text, några med skrivmaskin och några från data på printer. Alla journalanteckningarna är
daterade och signerade av personal med initialer. Ibland täcker journalanteckningarna en
tidsperiod över några dagar, ibland endast en dag. I socialstyrelsens författningssamling (SoF)
14 § framgår det att det ska föras journal vid hem för vård och boende (6 § SoF) och dessa
”ska innehålla:
• personuppgifter (för barn också föräldrar/vårdnadshavare, för vuxna närmaste anhörig)
• ansvarig socialnämnd
• beslut (datum, beslutets innehåll, lagrum)
• sammanfattning av utlåtande (utlåtandet kan också i sin helhet bifogas journalen)
• behandlingsplanering och resultat av behandling
• kontakter, observationer, samråd och åtgärder som är av betydelse för klientens vård och

behandling." (Allm. råd, 1994:3, s132-133).
De journalanteckningar som beskrivs ovan i sista punkten är de som jag använt mig av för att
få en bild av hur klienten beskrivs i ett journalmaterial. Det är de som här och kanske även på
andra platser kallas för journalanteckningar.

3.3 Med Astrid Lindgrens hjälp.

Journalanteckningarna har karaktären av en dagbok. Anteckningarna liknar extremt
komprimerade avsnitt ur Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” (1999). När Alma Svensson,



19

Emils mamma, i sina skrivböcker exempelvis beskriver en gäst på besök i Katthult gör hon
detta väldigt ingående och låter texten sväva ut. Ett liknande besök i de journalanteckningar
jag haft tillgång till hade antagligen beskrivits med cirka 5-6 meningar. De flesta dagar
beskrivs uppskattningsvis med 5-6 meningar. Om någon närvarande hade beskrivit dagen när
Emil hissar upp lillasyster Ida i flaggstången i journalanteckningar hade den kanske sett ut
enligt följande:

Årtal-06-10
Emil hissade upp Ida i flaggstången. Verkade inte förstå varför han inte fick göra det, när
Ida tyckte det var ok. Tillbringade största delen av kalaset i snickarboa. Försvann, men
hittades i matboden, sovande, ätit upp fru Petrells korv. Somnade lugnt på kvällen. XY

Den längsta journalanteckningen i materialet sträcker sig över nästan en hel A4 sida och den
kortaste innehåller 2 ord. I journalanteckningarna, som i böckerna om Emil i Lönneberga,
visas ett rikt persongalleri upp. Kalas, högtider, sjukdomar, konflikter, mellanmänskliga
samtal och andra vardagliga händelser skildras om vart annat. De olika klienterna, släkt,
vänner och kompisar kan dyka upp i varandras journalanteckningar, ibland med namn men
även i mera dold form. Journalanteckningarna skrivs kontinuerligt ner dels efter att barnen
gått till sängs i aftonlampans sken, dels efter att barnen har gått i väg till sin skoldag. Kanske
ungefär som Alma Svensson gjorde ”när hon präntade ner Emils hyss i sina skrivböcker”
(Lindgren, A, 1999, s.294). Man kan fråga sig vad vi hade fått veta om Emil om det hade varit
någon annan som präntade ner Emils hyss. Vad hade exempelvis lillasyster Ida,
troparkäringen Krösa – Maja, pigan Lina eller drängen Anton tagit fasta på? Vem av dessa
figurer kan det egentligen vara som skrivit journalanteckningen ovan? 3

En rad händelser om Emil kommer givetvis alla att nämna, men ordvalen och perspektiven
kommer att vara annorlunda. Men hur stor skillnad kommer det att bli på Emil? Även hans
mamma beskriver ju en väldigt aktiv unge. Går det utifrån mammas beskrivning att fundera
kring om hur Emil skulle kunna diagnostiseras? För inte alltför länge sedan hörde jag, på en
föreläsning, en psykiatriker som gav Emil diagnosen ”Sensationssökare”. Detta gjorde denne
före ”DAMP”, eftersom Emil så sällan slog sig, vilket tyder på att han har bra
koordinationsförmåga, vilket ett ”DAMP – barn” inte anses ha. Vad hade Personalen tagit
fasta på om Emil hade bott på HVB – hemmet, kan man fråga sig?

3.4 Journalanteckningarna lite mer ingående.

Varje kalenderdag innehåller inte en journalanteckning, men 77 av 100 kalenderdagar gör
det4. Pojkklienten har både fler kalenderdagar och journalanteckningar, vilket kan förklaras
med att det bodde fler pojkar än flickor på HVB – hemmet under den period som jag har
studerat. Det är dock vanligare att Flickklienten har journalanteckningar på sina
kalenderdagar än Pojkklienten. Fortsättningsvis handlar detta arbete endast om de dagar som
är kalenderdagar med journalanteckningar. Jag har valt att kalla dessa
journalanteckningsdagar.

Journalanteckningarna går att dela upp i 3 stora huvudtyper som beskriver klienten från olika
perspektiv; Intrapersonellt, Interpersonellt och Socialnivå. Dessa 3 huvudtyper har alla
tillhörande typer som mestadels innehåller både undergrupper och egenskaper. En typ verkade
                                                                
3 Detta är en kuggfråga, ingen av nämnda figurer har skrivit denna journalanteckning. Den har jag, författaren,
skrivit. Vad hade du skrivit om du hade 5-6 meningar på dig att beskriva händelsen?
4 Se även bilagorna.
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inte höra hemma i någon av huvudtyperna eller kunde höra hemma i samtliga, Allmänna
omdömen, och presenteras därför här nedan.

3.4.1 Allmänna omdömen om klienten.

Vid bearbetning av journalanteckningarna formades en typ som fick namnet Allmänna
omdömen. Karaktäriserande för typen är att den innehåller omdömen om dagen,
insomningstillfället eller om klienten. Det går inte att härleda omdömena till något specifikt i
klienten eller i relation till någon/något. Det går heller inte att utesluta detta. Detta är den
största enskilda typen och undergrupperna kännetecknas av egenskaper i positiva, neutrala
och negativa ordalag. Förekomsten bland journalanteckningsdagarna är 4 av 10 dagar. Den
största undergruppen är Allmänt om klienten.

Maria 5  vid gott humör.

God glad kille.

I det stora hela är Kent välfungerande.

Kim glad och lugn ömhetstörstande.

De Allmänna omdömena kännetecknas merendels av positiva ordalag. Flickklienten återfinns
oftare här än Pojkklienten. Nästa undergrupp är Allmänt om insomningstillfället.

Är ofta orolig och har svårt att somna.

Mjuk o go vid nattning.

Flickklienten är vanligare förekommande här och kännetecknas mestadels av negativa ordalag
(se första exempel ovan). Pojkklienten kännetecknas oftast av positiva ordalag här. Den sista
undergruppen här är Allmänt om dagen.

Bra dag.

Allmänt berättar om dagen eller kvällen. Denna undergrupp kännetecknas nästan uteslutande
av positiva ordalag.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både Allmänt om dagen och Allmänt om klienten
för det mesta kännetecknas av positiva ordalag. En stor skillnad finns mellan Flickklienten
och Pojkklienten i Allmänt om insomningstillfället, i vilken Flickklienten oftast kännetecknas
av negativa egenskaper, och Pojkklienten av positiva.

3.5 Sammanfattningsvis.

Det lagen kallar kontakter, observationer, samråd och åtgärder som är av betydelse för
klientens vård och behandling är de journalanteckningar som jag har använt mig av. I löpande
form kan dessa beskrivas som extremt komprimerade avsnitt ur ”Emil i Lönneberga” i
dagboksform. Det finns inte journalanteckningar för varje kalenderdag. Den största enskilda

                                                                
5 Vare utdrag ur journalanteckningarna har påhittat namn oavsett vem det är.
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typen är Allmänna omdömen som inte passar in i någon av huvudtyperna. Begreppet allmänt
har återkommit här ofta i olika skepnader. Detta beror på att det hela varit väldigt allmänt
hållet. Denna form av allmänna journalanteckningar är så allmänt hållna att dess innebörd i
det närmsta rinner ut i sanden, vilket även kan gälla lagtexterna om journalanteckningar.

3.6 Sammanfattande diskussion.

Vi har nu tittat på hur jag gått till väga för att bearbeta min empiri. Det finns en
teorianknytning som handlar om social kategorisering. Ett resonemang utifrån hur urval görs
till en journalanteckning har förts utifrån vad lagen säger och med Astrid Lindgrens hjälp. Vi
är nu på väg att gå över till de dominerande områdena i denna studie. I de tre följande kapitlen
beskrivs klienten utifrån journalanteckningarna.

4. Klientens inre värld.

Min avsikt är att försöka klarlägga vad som beskrivs röra sig i en klientens inre, med andra
ord klienten intrapersonellt. Här kommer det att beskrivas vad som rör sig i huvudet på en
klient, Tänkaren. Men även sådant som sjukdomar, somatiska och psykosomatiska,
Sjuklingen. Den egna personliga hygienen får också sägas handla om den enskilde personen,
Smutsgrisen. Efter detta följer en kort sammanställning med vissa slutsatser. Tänkaren,
Sjuklingen och Smutsgrisen är alla olika typer som kommer ifrån metodbearbetningen, och de
bildas utifrån en återkommande händelse.

4.1 Tänkaren.

I journalanteckningarna refereras klienternas egna utsagor eller samtal. Detta kan vara i
kontext av besök eller andra tydligt givna sammanhang. Men ibland är sammanhangen inte
tydliga för mig som läsare utan jag får bilden av att det rör sig om utsagor eller samtal som
har hållits spontant av klienten eller med en stor tidsdifferens från en given kontext. Dessa
utsagor har gett upphov till typen Tänkaren. Denna typ ger ett utslag ungefär 3 av 20
journalanteckningsdagar. Flickklienten är vanligare förekommande här än Pojkklienten. Till
Tänkaren har jag funnit nio liknande undergrupper som alla ger en bild av vad klienten
beskrivs tänka på. Undergrupperna är Mamma, Pappa, Släkt/familj/hem, Framtid,
Familjehem, Förändring, HVB, Barn och Sig själv. Undergrupperna har alla egenskaper som
kännetecknar dem i positiva, neutrala och negativa ordalag. En journalanteckning kan ge
utslag i flera undergrupper vid kvantifiering6. Den största undergruppen är Mamma.

Kim tog på eget initiativ upp hennes reaktion på hela situationen. Hennes ilska,
besvikelse och sorgen kring mammas agerande och handlande.

Detta utdrag från journalanteckningarna visar hur klientens uttalande beskrivs. Klienten gör
här ett negativt uttalande om mamma, vilket är kännetecknande i mer än hälften av de
uttalande om mamma som registrerats av personalen. Den näst största undergruppen är
Framtiden.

…, talat med personal7 om framtid och familjehem och när det blir.

                                                                
6 För att ta del av kvantifiering av utslagen se bilagor
7 Alla personals namn på HVB – hemmet har bytts ut mot substantivet personal.
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Det vanligaste är att Framtiden kännetecknas, som här, oftast av neutrala ordalag, men
skillnaden mot de positiva ordalagen är marginell. Den tredje största är Sig själv.

…, har uttryckt att ”jag vill inte vara jag”.

Klientens uttalande om Sig själv kännetecknas mestadel av negativa ordalag. Denna
undergrupp är en av de fyra undergrupper som kännetecknas mestadels av negativa ordalag.
Släkt/familj/hem är den fjärde undergruppen.

Pratade mycket om händelser i hemmet..

Precis som i Framtiden kännetecknas denna undergrupp främst av neutrala ordalag, men
skillnaden i denna undergrupp är marginell mot de negativa ordalagen. Femte största
undergruppen är HVB, det vill säga HVB –hemmet klienten är boende på.

Kim ger även uttryck för att HVB 8 är bra. Vi är snälla samtidigt som hon tycker vi är
rättvisa och stränga.

De positiva ordalagen som kännetecknar undergruppen HVB är överväldigande. Tillsammans
med undergruppen Förändring är HVB de enda undergrupperna kännetecknade av positiva
egenskaper. Familjehem och Förändring är två undergrupper som är lika stora, sjätte störst.

Samtal med ut (läses undertecknad, min kursivering) om familjehem. Adekvata frågor
och undringar.

Familjehem kännetecknas mest av neutrala egenskaper.

Talade vid läggning om sin klump i magen som inte finns där så ofta nu. Förändringen
är den att det hjälpte att tala med soc.

Förändring kännetecknas oftast av positiva egenskaper. Den åttonde undergruppen är Pappa.

Berättar om de gånger han blivit slagen av Carl.

Pappa kännetecknas mest av negativa ordalag och är den näst minsta undergruppen. Den
nionde och sista undergruppen är Barn.

Själv tycker han det är besvärligt med ”småbarnen”.

Denna undergrupp Barn kännetecknas även den av huvudsakligen negativa egenskaper.
”Småbarnen” i exemplet avser mestadels andra barn boende på HVB – hemmet, vilket även
undergruppen Barn som helhet gör.

Det finns inga dramatiska skillnader mellan könen och deras utslag i de olika grupperna med
egenskaper.

Sammanfattningsvis vill jag peka på att Flickklienten är vanligare här än Pojkklienten, trots
att det finns fler journalanteckningar på Pojkklienten. Mamma talas det mest om spontant.
Mamma kännetecknas oftast av negativa ordalag. Detta samtidigt som det professionella, här
representerat av HVB, överväldigande kännetecknas av positiva egenskaper. Vidare vill jag

                                                                
8 Namnet på HVB – hemmet har byts ut mot HVB.



23

påpeka att det verkar finnas en tro på Förändring och Framtiden hos klienterna. Således
förefaller detta handla om en person som reflekterar över saker och ting samt hela sin
situation. Det verkar även vara så att Personalen uppmuntrar detta.

4.2 Sjuklingen.

Alla blir sjuka ibland och så även klienten. Klienten är på undersökning hos medicinsk
personal eller är sjuk 1 journalanteckningsdag av 10. Det går att dela in journalanteckningarna
kring typen Sjuklingen i två undergrupper Medicinsk undersökning och Sjukdomar, men inte
med egenskaper.

Den Medicinska undersökningen är av två slag Hälsokontroll…

Varit hos skolsköterskan. Allt väl.

eller Sjukhusbesök.

Nytt läkarebesök, Inga nya ordinationer.

Klienten gör fler Sjukhusbesök än Hälsokontroller. Den enda skillnaden mellan Pojkklienten
och Flickklienten är att Pojkklienten har större utslag i Sjukhusbesök. Skillnaden kan
förklaras med att en Pojkklient hade svår astma.

Sjukdomar består av sju slag. Klienten har oftast problem med Öron/näsa/hals.

Ont i halsen. Täppt näsa.

Pojkklienten har här fler utslag vid kvantifiering, som jag, än en gång, anser kan förklaras
med att en klient hade svår astma. Hälften så ofta som problem med Öron/näsa/hals uppstår,
har klienten problem med Magen.

Ont i magen bajsade på sig 2 gånger.

Pojkklienten har oftare problem med magen än Flickklienten. Det går inte att avgöra av
journalanteckningarna om detta beskrivs som något med somatisk eller psykosomatisk
förklaringsgrund. Den tredje Sjukdomsgruppen kan sägas med ett ord, Underlivsbesvär.

Barnkliniken. Infektion i underlivet, vita blodkroppar i urinen. Prov tagit, slemhinnor
o.d., diabetesprov. Ordinerats salva.

Det är uteslutande Flickklienten som beskrivs har Underlivsbesvär. Nästan lika ofta beskrivs
klienten som Sjuk/mår dåligt.

Julia varit småsjuk, vägrar ta medicin. Hon har varit hemma från skolan.

Flick- och Pojkklinten beskrivs med dessa besvär utan större skillnad. Astma är nästa
sjukdomsgrupp.

Conny förkyld, hostig tydligt besvärad av astman.
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Det är uteslutande Pojkklienten som beskrivs med dessa besvären, vilket kan förklaras med att
endast en klient hade astma. Slutligen bland Sjukdomarna finns två som verkar vara lika
vanligt förekommande, Allergi och Feber9.

Maria i armveck och på rygg. Är ev. allergisk mot pälsdjur.

Varit hemma från skolan med feber. Fått alvedon.

Skillnaden mellan Flick- och Pojkklienten kring Allergi får förklaras med slumpen, eftersom
utslaget som helhet i undergruppen, vid kvantifiering, är litet.

Det finns ytterligare en bit att lägga till i kategorin Sjuklingen. Det var en undergrupp som föll
ur framställningen på grund av allt för litet klientunderlag. Undergruppen handlade om
Matintag10. Här beskrevs en Pojkklient som kunnat ha dålig aptit vid sjukdom och en
Flickklient som kunnat äta ohämmat vid oro, vilket kunde ha berott på psykosomatiska
besvär.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det vanligaste sjukdomsbesväret hos klienten är med
Öron/näsa/hals. Pojkar verkar ha mer besvär med Magen och endast flickor beskrivs ha
Underlivsbesvär. Således förefaller det handla om en person som blir sjuk då och då, oftast i
något som skulle kunna sammanfattas med förkylning. Personen uppsöker ibland medicinsk
hjälp och gör sina hälsokontroller. Om personen är av kvinnligt kön förekommer
underlivsbesvär. Om personen är av manligt kön kan denna ha besvär med magen oftare.

4.3 Smutsgrisen.

I Smutsgrisen beskrivs den personliga omvårdnaden hos klienten ungefär 2-3
journalanteckningsdagar av 100. Beskrivningen kan innehålla allt från intim hygien till
klädsel, samt kännetecknas av positiva, neutral och negativa egenskaper. Det finns här en
dramatisk skillnad mellan Flickklienten och Pojkklienten avseende deras utslag i egenskaper.
Flickklienten kännetecknas endast med positiva egenskaper kring den Personliga
omvårdnaden.

Kim klarar av att sköta sin hygien mkt bättre.

Man kan dock oftast skönja i beskrivningarna att det inte alltid har varit endast positiva
egenskaper kring Flickklienten. Pojkklienten kännetecknas mestadels av negativa egenskaper.

Conny börjat slarva med sin hygien. Torkar sig ej, spolar ej på toaletten.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Flickklienten beskrivs ha bättre personlig omvårdnad än
Pojkklienten. Sålunda förefaller det handla om en Flickklient som är intresserad av att vara
fräsch och en Pojkklient som inte bryr sig om hygien. Personalen tycks vilja att Klienten
sköter sin hygien för sin egen och allas trevnad.

                                                                
9 Feber är ingen sjukdom, utan ofta en infektion i kroppen, som i folkmun kallas feber.
10 Redovisas ej i bilagorna på grund av för litet klientunderlag.
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4.4 Sammanställning av klientens inre värld.

Klientens inre värld innehåller spontana uttalande som redovisades i typen Tänkaren.
Uttalanden gjordes kring Mamma, Pappa, Släkt/familj/hem, Framtid, Familjehem,
Förändring, HVB, Barn och Sig själv. Flickklienten har fler utslag än Pojkklienten i denna
kategori. Undergruppen HVB kännetecknas av överväldigade positiva ordalag.

I typen Sjuklingen visade det sig att Klienten kan delas in i två undergrupper, dels Medicinsk
undersökning innehållande Hälsokontroller och Sjukhusbesök samt dels Sjukdomar
innehållande sjukdomsbesvär kring Öron/näsa/hals, Magen, Underlivsbesvär, Sjuk/mår dåligt,
Astma, Allergi och Feber. En undergrupp om Matintag föll ur. Denna typen beskriver
Klientens sjukdomsbild.

Smutsgrisen är den sista och minsta typen i detta avsnitt. Denna handlar om klientens
personliga omvårdnad, allt från intim hygien till klädsel. Smutsgrisen har inga undergrupper.
Flickklienten kännetecknas endast med positiva egenskaper och Pojkklienten mestadels med
negativa.

4.5 Kort diskussion om Klientens inre värld.

Klitenten förefaller uppmuntras av personal till att tänka och reflektera över sin situation. I
journalerna syns det kring vilka områden (undergrupperna) som personalen verkar ta fasta på.
Klientens reflektioner förefaller registreras i negativa ordalag om till exempel mamma, och
klientens reflektioner i positiva ordalag om HVB – hemmet.

Klienten blir sjuk och personalen verkar inte göra några direkta värderingar av det. Det tycks
som om det är något som bara händer. Dock visas det på omsorg med medicinska
undersökningar och diverse medicinering från Personalens sida.

Den personliga omvårdnaden föresvävar ha betydelse av att vara god, det vill säga att klienten
ska vara hygienisk. Det ser ut som om personalen får Flickklienten att lättare svarar an på
detta än Pojkklienten.

5. Klientens mellanmänskliga relationer.

Min avsikt är här att beskriva klientens mellanmänskliga relationer, med andra ord klienten
interpersonellt. Det kommer att framställas vilka som klienten besöker, Gästen. Klienten som
Lekkamrat och i konflikter eller liknande, Klammerier. Pratkvarnen beskriver vilka klienten
har telefonkontakt med. När klienten får besök berättas det om i Besöksvärdinna & –värd.
Vidare framställs klienten sexuella utspel i Sexgalningen & Sexoffret. Avslutningsvis finns det
en sammanställning med vissa slutsatser. De typer som framställs här är Gästen,
Lekkamraten, Klammerier, Pratkvarnen, Besöksvärdinna & -värd samt Sexgalningen &
Sexoffret.

5.1 Gästen

Vid de tillfällen som Klienten vistas utanför HVB – hemmet, bland annat hos släktingar,
mamma, pappa eller på allmänna platser har jag betraktat klienten som en gäst. Det har även
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blivit namnet på denna typen, Gästen. Det finns beskrivningar i journalerna om dessa tillfällen
vid ungefär 3 journalanteckningsdagar av 10. Klienten beskrivs ibland gästa exempelvis släkt
eller kompisar med övernattning. Väl tillbaka på HVB - hemmet ges besöket egenskaper i
form av exempelvis ”bra besök” eller ”farmor var glad att slippa Kent”. Detta har gett typen
Gästens undergrupper egenskaper i form av positiva, neutral eller negativa ordalag.
Pojkklienten är klart överrepresenterad i denna typen, det vill säga han rör sig mer och
besöker fler och mer utanför HVB – hemmet, utom i en undergrupp. Alla undergrupper
kännetecknas oftast av neutrala egenskaper. Den som klienten mestadels beskrivs besöka är
utan tvekan Mamma.

Hemma hos mamma.

Conny varit hemma hos mamma.

Kom från mamma. Trevligt. Sa att helgen varit bra. Hade dock ngt som han ej ville
berätta.

Dessa besök hos Mamma kännetecknas av mer positiva än negativa egenskaper. Det är
vanligt med övernattningar hemma hos mamma. Mindre än hälften så ofta beskrivs klienten
besöka sina Mor- och Farföräldrar.

Hämtad i Södra Småstad11 efter helgvistelse. Farmor önskar större kunskapskrav ifrån
skolan.

Egenskaperna bland dessa besök är relativt jämt fördelade över de olika egenskaperna med en
liten övervikt åt det positiva. Klienten övernattar ofta även här vid besök. I stort sett lika ofta
som klienten besöker Mor- och Farföräldrar besöker klienten Allmänna platser. Detta kan
exempelvis vara badhus, restauranger, affärer, ”stan” eller bio.

På badhus med Kent12. Därefter comics affären på stan.

Det är inte ovanligt att ett besök som två klienter gör tillsammans finns beskrivet i den enes
klientens journalanteckningar, men inte i den andres. Det händer även att ett besök egentligen
kan vara två som i exemplet ovan. Besök på Allmänna platser kännetecknas sällan av negativa
egenskaper. Klienten besöker även Pappa.

Hos pappa.

Det är nästa uteslutande Pojkklienten som beskrivs göra besök hos Pappan. Det är inte
ovanligt att Pojkklienten stannar över natten vid dessa besök. Något mindre antal besök gör
klienten hos Professionella. Med Professionella avses här familjehem, psykologer,
socialsekreterare och personal.

Kört Lars till Familjeköping. Lars lite tyst och spänd inför mötet med hela familjen.
Lars hämtas söndag eftermiddag.

Pojkklienten besöker Professionella betydligt oftare än Flickklienten. Klienten gör även en del
besök på Lägervistelser.

Kent åter från läger med fritidsgården. Hade varit en bra helg.

                                                                
11 Alla ortsnamn är ändrade.
12 En annan klient boende på HVB – hemmet.
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Lägervistelser kännetecknas oftast av positiva egenskaper. Till sist beskrivs även besök hos
Kompisar/Skolkamrater.

Kim sovit över hos kompis.

Detta är den enda undergrupp som Flickklienten är mer representerad i förhållande till
Pojkklienten. Det är inte ovanligt att Flickklienten övernattar hos Kompis/Skolkamrat.

Sammanfattningsvis bör det betonas att Pojkklienten beskrivs vara Gäst betydligt oftare än
Flickklienten. Den som Klienten mestadels besöker är utan tvekan Mamma. Flickklienten gör
nästa inga besök hos Pappa eller Professionella, men gör fler besök hos
Kompisar/Skolkamrater än Pojkklienten. Sålunda förefaller det som om Klienten är en person
som är van vid att besöka en del platser och personer. Personalen verkar underlätta detta.
Vidare verkar Personalen lita mer på att Pojkklienten kan klara sig själv med andra än
Flickklienten.

5.2 Lekkamraten

Klienterna är barn och barn förknippas med lek, alltså beskriver även journalanteckningarna
klienten som en Lekkamrat, vilket även är namnet på typen. Klienten som lekkamrat beskrivs
i ungeför 3 av 10 journalanteckningsdagar. Lekkamraten beskrivs i undergrupper med
egenskaper som kännetecknas av positiva, neutrala och negativa ordalag. Det är vanligare att
Flickklienten beskrivs som Lekkamrat än Pojkklienten. Klienten leker främst med, Kompis på
HVB.

Kim är förtjust i att pyssla med mindre barn, trivs när hon får tillfälle till det.

På kvällen tränade Lars, duktigt, småbarnen i ”voltlekar”.

Lek med de andra barnen går lite bättre.

Lekt bra med Peter, ville ej gå och lägga sig.

Janina har dock lyckats leka bättre med framför allt ett barn som bor på HVB.

Flickklienten är klart överrepresenterad i denna undergrupp. Klienten kännetecknas för det
mesta av positiva egenskaper. Mindre än en tredjedel av det antal som beskriver klientens lek
med Kompis på HVB beskriver lek med Kompis utanför HVB.

Lars med polare till kl 18.00. Ringde till HVB o undrade om detta var ok.

De negativa egenskaperna i denna undergrupp är inte många. Betydligt mer utslag finns det
bland de neutrala och positiva egenskaperna. Den tredje och sista undergruppen som beskriver
klienten som Lekkamrat heter Kompis från HVB utanför HVB.

Lars och Jonas på Badhus. Med personal och Jonas på Intersport för att köpa fotboll,
därefter skulle dom spela fotboll. Spöregn.

Pojkklienten är den som klart mest beskrivs i denna undergruppen, och undergruppen
kännetecknas oftast neutralt.
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Sammanfattningsvis måste det påpekas att Flickklienten är vanligare här än Pojkklienten.
Klienten beskrivs mestadels som Lekkamrat med Kompis på HVB. Pojkklienten beskrivs
klart mer än Flickklienten som Lekkamrat med Kompis från HVB utanför HVB. Sålunda
förefaller det som om klienten är en person som leker. Personalen registrerar detta och verkar
inte ha några invändningar mot det, snarare tvärtom.

5.3 Klammerier

I journalerna beskrivs klienten komma i klammeri ungefär 2 av 10 journalanteckningsdagar.
Klammeriet kan vara konflikter mellan Barn – Barn, Barn – Barngrupp eller med
Vuxenetablissemanget. Klammeriet kan även vara Vandalisering eller Stöld. Detta är de
undergrupper som finns identifierade i denna typ. Undergrupperna kan behäftas med
egenskaper såsom Förövare, Inblandad eller Offer. Förövare kännetecknas av att klienten är
drivande vid exempelvis en konflikt eller beskrivs stjäla. Inblandad kännetecknas av att
klienten är inblandad i skeendet och Offer av att klienten kännetecknas som offer för
skeendet. Vanligast beskrivs en konflikt Barn – Barn.

Lars i konflikt med Jonas. Lars hotade Jonas rejält. Detta gjorde Jonas rädd. Jonas valde
att ringa till Nils. Nils ville prata med Lars vilket Lars vägrade. Lars stod dock bredvid
telefonen och kallade Jonas föräldrar diverse saker, ex Pissmamma osv. Trist
händelse.13

Klienten kännetecknas oftast i journalanteckningarna som en förövare (Lars ovan i exemplet).
Sedan följer tre undergrupper som är ungefär lika stora: Barn – Barngrupp,

Janina blir lätt utanför och personal ser tendenser till mobbing av Janina. Detta är något
som vi diskuterar med de andra barnen.

Vuxenetablissemanget

Är mer trotsig och säger Nej och vill inte ofta till personal.

och Stöld.

Kim fortsätter ta saker som inte är hennes. Detta är ett problem för oss, Kim erkänner
utan omsvep och tycker att allt skall vara ur världen i och med detta.

I undergruppen Barn – Barngrupp är egenskaperna jämt fördelade över Förövare, Inblandad
och Offer, men Flickklienten syns här oftare än Pojkklienten. I konflikter med
Vuxenetablissemanget är egenskapen Inblandad den enda med utslag. Pojkklienten är klart
mer vanlig här än Flickklienten. Det beskrivs inga bestulna Klienter (Offer) på HVB –
hemmet, men en del som stjäl (Förövare) beskrivs. Flickklienten är överrepresenterad här,
men den stora representationen här kan bero på en individuell beskrivning. Det minsta utfallet
bland undergrupperna i typen Klammerier är undergruppen Vandalisering.

                                                                
13 Utdrag ur Lars journalanteckningar. Detta kan stå som exempel på hur klienterna vävs samman i deras olika
journalanteckningar. Ovan med Jonas och hans familj på besök i Lars journalanteckningar. Samma händelse
beskrivs i Jonas journalanteckningar såhär: ”Ringt hem efter bråk med Lars. Rädd och ledsen. Ville ej vara kvar
på HVB. Lugnade sig efter samtal med personal och Nils”. Här med Lars och hans familj på en kort visit i Jonas
journalanteckningar.
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Conny berättade hur hans och P:s bus tagit uttryck. Det hela började med att de rotade
igenom andra barns rum. Stal från ett rum. Var i källaren där de förstörde proppskåpet.
Hittade en såg och sågade i sönder två kassettband. Conny föreslog att de skulle göra
inbrott i vaktmästarens rum, förstörde dörrkarmen. Bräckte därefter sönder låset till
mangelkällaren för att stjäla läsk. Conny blev kissignödig och kissade bakom soffan.

Det är i stort uteslutande Pojkklienten som är representerad här och endast som Förövare.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Klienten beskrivs ha de flesta konflikter med barn.
Flickklienten är oftare i konflikt mellan Barn – Barngrupp, emedan Pojkklienten oftare är i
konflikt med Vuxenetablissemanget samt Vandaliserar. Sålunda förefaller det som om
Klienten är en person som hamnar i klammerier och verkar bidra till detta. När Klienten är ett
offer här tycks det som om denne är ett mobbingoffer. Personalen uppfattas försöka stävja
detta beteende. Journalanteckningarna ter sig bli längre kring klammerier och personalens
inblandning större.

5.4 Pratkvarnen

Pratkvarnen ger oss en bild av vilka Klienten talar i telefon med. I journalanteckningarna
förekommer en beskrivning av ett telefonsamtal cirka 3 av 20 journalanteckningsdagar.
Flickklienten beskrivs tala i telefon oftare än Pojkklienten. Undergrupperna har egenskaper i
form av positiva, neutrala och negativa ordalag. Vanligast är de neutrala ordalagen.
Pratkvarnen talar oftast med Mamma.

Mamma ringt.

Det kännetecknas oftast av neutrala ordalag. Pappa är den som Klienten talar näst mest med.

Pappa ringt.

Pojkklienten talar vanligtvis oftare med sin Pappa än Flickklienten. Härnäst talar Klienten
med Mor- och Farföräldrarna.

Ringt farmor och farfar och bjudit hit dem. De ringer när de har möjlighet att komma.

Flickklienten talar betydligt oftare med Mor- och Farföräldrarna i förhållande till
Pojkklienten. Kompisar är nästa undergrupp.

Ringt kompis i Småby.

Flickklienten återfinns här oftare än Pojkklienten. Familjehem kan det också talas med i
telefon.

Ringt fd familjehemmet.

Någon enstaka gång kan klienten ringa utifrån till HVB – hemmet.

Sammanfattningsvis kan det nämnas att Flickklienten talar i telefon oftare än Pojkklienten.
Främst talar Klienten med Mamma. Sålunda förefaller det som om Klienten är en person som
har viss vana vid att umgås med nära och kära över telefon. Personalen verkar inte ha några
invändningar kring Klientens telefonerande.
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5.5 Besöksvärdinna & -värd.

Denna typ kommer ur de journalanteckningar som beskriver när klienten får eller skulle ha
fått ett besök. De som besöker klienten är dess föräldrar, Mamma och Pappa, i mer än hälften
av fallen, sedan Kompisar, Släkt, Professionella och Skolklassen. Klienten får agera värd
ungefär 3 journalanteckningsdagar av 20. Besöken kännetecknas av egenskaper, positiva till
negativa. Den som besöker klienten mest är dennes Mamma.

Janina ser fram emot mammas besök, detta besök avlöper bra. Janina är lite splittrad
men Helen klarar av detta på ett bra sätt.

Besök av Mamma beskrivs oftast med positiva ordalag. I stort sett beskrivs aldrig Mamma
och Pappa komma på besök samtidigt, men de beskrivs komma på besök nästa lika ofta.

Pappa på ett mycket trevligt besök. Åt söndagsmiddag med barnen. Fördelade
uppmärksamheten bra mellan barnen.

Precis som med Mamma kännetecknas besöken oftast av positiva egenskaper. Båda
föräldrarna beskrivs utebli från planerade besök lika ofta, men det finns två skillnader att
uppmärksamma. Den första är bland egenskaperna kring besöken. Efter det största utslaget i
egenskapen positiv hos båda föräldrarna har de sedan ungefär lika stora utslag i nästa
egenskap, men nästa egenskap är neutral för pappa och negativ för mamma. Med andra ord är
Mammas besök hos Klienten oftare negativt beskrivna än Pappans. Den andra skillnaden är
den kring antalet besök mellan Flickklienten och Pojkklienten. Båda könen får ungefär lika
många besök av sin mamma14. Men Flickklienten verkar få mer besök av pappan än
Pojkklienten. Om jag sedan jämför alla klienters journalanteckning för en specifik dag, finner
jag att pappas besök inte alltid registreras i tillhörande klients journalanteckningar. Men
besöket kan registreras i andra klienters journalanteckningar. Detta är dock inget som händer
frekvent. Efter föräldrarna besöker Släkt oftast klienten. Släkt kan vara syskon, mor- och
farföräldrar, mor- och farssyskon samt kusiner.

Kims kusin Kamilla sovit över Kim glad för detta.

När klienten agerar värd åt, eller vid besök av, Släkt kännetecknas detta oftast av positiva
ordalag i journalanteckningarna. Kompisar/Klasskamrater besöker Klienten nästan lika ofta
som Släkten.

Lars hade kompis med sig. Lars mycket glad för detta. Killarna gick på bio och var
ytterst tonårsaktiga. Trevligt.

De positiva egenskaperna är det vanligaste kännetecknet för dessa besök. De Professionella är
nästa grupp. Professionella kan vara familjehem, socialsekreterare och dylikt.

Ellen Stenman15 besökt Maria. Enligt Maria har Ellen hittat ett familjehem till henne i
mellanlandskap.

Besöken kännetecknas oftast av neutrala ordalag. Skolklassen kommer också på besök ibland.
                                                                
14 Detta med tanke på att det finns fler journalanteckningar kring Pojkklienten. Denne bör således ha ett betydligt
större utslag i antalet besök, vilket den har kring besök av Mamman.
15 En socialsekreterare.
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Conny skötte klassens besök på HVB bra. Conny mycket nöjd efter besöket.

Positiva ordalag är uteslutande kännetecknande vid besök av en skolklass.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att som Besöksvärdinna eller -värd kännetecknas
mötet med besökande vanligtvis av positiva ordalag. Föräldrarna besöker klienten mest.
Mammans besök hos Värden, klienten, kännetecknas av fler negativa ordalag än Pappans
besök. Sålunda förefaller det som om Klienten är en person som får besök. Personalen synes
uppmuntra besök till klienten. Mammans besök verkar vara viktiga och dessa tycks
skärskådas med en kritisk blick. Pappas besök verkar vara muntra tillställningar, ibland ges
det intryck av att han glöms bort i yran.

5.6 Sexgalningen och Sexoffret.

Denna typen är tillsammans med Smutsgrisen en av de minsta typerna. Det finns inga
undergrupper eller egenskaper i denna typ, men det finns en tydlig underkastelse av kön.
Förekomsten är 2-3 journalanteckningsdagar av 100. Flickklienten tycks vara en Sexgalning
och Pojkklienten ett Sexoffer.

Skillnaden blir tydlig efter en sexlek på HVB – hemmet mellan en flicka och två pojkar.
Sexleken återfinns endast i flickans och den ena pojken journalanteckningar. Ett
åtgärdsprogram, för att lekarna inte ska bli ”avancerade”, formas. Åtgärdsprogrammet
återfinns endast i flickans journalanteckningar, men det går att se att det även gäller pojkarna
eftersom tillämpningen av programmet återfinns i deras journaler i form av samtalsgrupp med
alla mindre barn inblandade, även de som inte lekte sexleken. Samtalen refereras kort och det
är bland annat här skillnaden blir tydlig. I en flickjournal står det:

Barn och personal har än en gång pratat om sexlekar, pojkarna påstår att Janina lockar
dem att de ska ”knulla” med dem. Detta har ej skett då pojkarna inte velat.

Samma möte beskrivs i en pojkjournal:

Under barnmötet sa Peter att han ej har ”knullat” sen förra mötet. Han sa sig stått emot
inviter från med ett nej samt lurat henne för att slippa.

Rollerna är tydliga. Rollen som Sexgalning har flickan och Sexoffret är pojkens roll. En
personal avbryter något som kan vara en sexlek ett par dagar innan detta möte och denna
händelse beskrivs såhär i dessa inblandades journalanteckningar. Flickan först:

Lekt mamma – barn med de andra barnen, leken avbröts när personal kom in och Kim
och K (Kent, min kursivering)  låg tätt omslingrade i sängen. Kim hoppade mkt skyldigt
upp från sängen.

Pojkens journal gör en sammanfattning av ett mindre antal dagar för samma period och har
lydelsen:

Fortsatt bra. Lugnt på dagarna men lite oroligt på nätterna. Tillbringat helgen i Södra
Småstad. Hämtad där av personal.
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Min tolkning är att leken endast handlade om Flickans beteende och inte Pojkens, eftersom
den inte nämns i hans journal. Det närmast en pojke beskrivs ha ett sexuellt agerande
beteende som är:

Ibland mycket könsord.

Flickans sexuella inviter kan även drabba personal.

Personal upplevde att Kim tidigt under kvällen närmade sig honom på ett
närgånget/sexuellt inviterande sätt. Verkade göra detta för att försäkra sig om
uppmärksamhet och tid vid nattning.

Sammanfattningsvis beskrivs Flickklienten som en Sexgalning och Pojkklienten som ett
Sexoffer. Det hela är en liten typ. Sålunda förefaller det som Flickklienten är en person med
ett stort sexuellt behov. Pojkklienten verkar vara sexuellt attraktiv och värjer sig mot
beundrarinnor med bland annat list. Personalen tycks göra en hel del för att förhindra sexuella
kontakter. Det verkar inte vara något man uppmuntrar. Denna typen har ett litet utslag vid
kvantifiering, men tar relativt stor plats i journalanteckningarna textmässigt sett. Personalens
beteende och närvaro i journalanteckningarna här är tydlig. Det hela framstår som mycket
delikat ur Personalens synvinkel.

5.7 Sammanställning av klientens mellanmänskliga relationer.

Den största typen här är Gästen, och beskriver besök som klienten gör och därmed agerar
gäst. Denna innehåller undergrupperna Mamma, Mor- och farföräldrar, Allmänna platser,
Pappa, Professionella, Lägervistelser samt Kompisar/Skolkamrater. Pojkklienten beskrivs
betydligt oftare som Gäst än Flickklienten.

I typen Lekkamraten beskrivs lek i undergrupperna Kompis på HVB, Kompis utanför HVB
och Kompis från HVB utanför HVB. Som helhet i Lekkamraten är Flickklienten vanligare än
Pojkklienten, men Pojkklienten är vanligast i undergruppen Kompis från HVB utanför HVB.

Klammerier beskriver konflikter och liknande som klienten hamnar i. Undergrupperna är
Barn – Barn, Barn – Barngrupp, Vuxenetablissemanget, Stöld och Vandalisering.
Egenskaperna här är Förövare, Inblandad och Offer. Egenskapen Offer är inte beskriven ofta.

Typen Pratkvarnen ger oss en bild av vem klienten talar i telefon med. Undergrupperna är
Mamma, Pappa, Mor- och farsföräldrar, kompisar samt Familjehem och är de klienten talar i
telefon med. Flickklienten talar i telefon oftare än Pojkklienten.

I Besöksvärdinna & -värd beskrivs när klienten får eller skulle haft besök. Besökande är
Mamma, Pappa, Släkt, Kompisar/Klasskamrater, Professionella och Skolklassen, vilket även
är namnet på undergrupperna. De enda som beskrivs utebli från besök är Mamma och Pappa.

Den minsta typen i detta avsnitt är Sexgalningen & Sexoffret. Flickklienten är Sexgalningen
och Pojkklienten är Sexoffret.

5.8 Kort diskussion om Klientens mellanmänskliga relationer.
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Klienten verkar hålla kontakten och relationerna med sina nära och kära genom att besöka,
telefonera och få besök av dem. Personalen synes inte göra några invändningar mot detta,
snarare motsatsen. Klienten tycks hamna både i klammerier och leka med sina jämnåriga.
Klammerierna tycks det som om personalen söker stävja och minska samtidigt som lek
registreras som positivt. Slutligen framstår Flickklienten som sexuellt aktiv, samtidigt som
Pojkklienten verkar vilja vara sexuellt inaktiv. Personalen verkar vilja att Klienten är sexuellt
inaktiv.

6. Klienten och mötet med samhället.

Min avsikt är att ge en beskrivning av hur klientens möte med vanliga samhällsaktiviteter
beskrivs i journalanteckningarna. Alla barn möter skolan, Skolarbetaren, och många barn har
en Fritidsaktivitet. Avslutningsvis framställs en mindre sammanställning med vissa slutsatser.
Typerna är Skolarbetaren och Fritidsaktivitet.

6.1 Skolarbetaren.

Skolan är, enligt Köhler (1990), barnets första arbete, där barnet ska ha en meningsfull
funktion genom kunskapsinhämtning och socialisation med jämnåriga. Barnet får ingen
ekonomisk ersättning för detta, emedan samhället står för alla kostnader. Från och med första
skoldagen kommer skolan att ta mer och mer av barnets vakna tid, menar Köhler. Denna
typen har fått namnet Skolarbetaren. I journalanteckningarna ger detta utslag 1
journalanteckningsdag av 10. Skolarbetaren kännetecknas även av positiva, neutrala och
negativa egenskaper. Den undergrupp som mestadels ger utslag är Läxläsaren.

Personal gjort läxan med Lars.

Klienten kännetecknas oftast av neutrala ordalag. Flickklienten kännetecknas sällan av
negativa ordalag som Läxläsare. Elevomdömen finns i två former om Klienten. De från
skolan, Elevomdömen/Skola, och de HVB – hemmet, Elevomdömen/HVB.
Elevomdömen/Skola beskriver i stort sett endast Pojkklienten.

Samtal med Connys fröken. Conny slarvar mycket med läxorna, är okoncentrerad,
likgiltig inför skolarbetet. Även personal på fritids har noterat denna förändring.

Mestadels kännetecknas detta av negativa eller positiva egenskaper. Elevomdömen/HVB,
antar jag, görs av personal vid läxläsningssituationer.

Janinas läsning och skrivning går sakta framåt.

Klienten kännetecknas sällan av negativa ordalag i Elevomdömen/HVB. Det finns även ett
möte med Skolkamrater.

Vägrar gå till skolan pga mobbing. Delat min åsikt att det inte löser några problem att
stanna hemma.

Relationen med Skolkamrater beskrivs oftare hos Flickklienten än hos Pojkklienten. Den
kännetecknas inte vanligast av positiva ordalag. Skolarbetaren uttalar sig även om sin skola,
Skolomdömen.
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Trivs bra i skolan.

Skolan kännetecknas nästa bara av positiva ordalag utav Skolarbetaren, det vill säga klienten.
För övrigt visar Journalanteckningarna på att mer än hälften av Pojkklienterna har
elevassistenter och Flickklienterna inga.

Sammanfattningsvis kan det sägas att klienten är en Läxläsare. Det kan vara svårt med
relationerna i skolan, men klienten ger skolan högt betyg. Pojkklienten har ofta hjälp av en
Elevassistent. Sålunda förefaller det som om klienten är en person som läser sina läxor samt
har ögonen på sig att sköta sig skolgång både från skolpersonal och HVB – personal. Klienten
tycks trivas i skolan, trots mobbing. Personalen verkar tycka att skolan är viktig och tycks
stödja klientens skolgång. Det går att skönja Personalens agerande i journalanteckningarna.

6.2 Fritidsaktiviteter.

På fritiden beskrivs klienten ägna sig åt Fritidsaktiviteter. Det går inte att dela in denna typ i
några undergrupper, eftersom den bara nämns 4 journaldagar av 100 och klienterna har
ganska olika intressen. Det finns dock vissa likheter inom könet. Flickklienten verkar oftast ha
en Fritidsaktivitet som inkluderar ett djur.

Kim mkt duktig i ridning har förmågan att ta emot instruktioner och omsätta det i
praktiken.

Fått kanin att sköta om.

Pojkklienten verkar oftast ha en Fritidsaktivitet som inkluderar styrka och kondition.

Varit och tränat handboll.

Glad på judoträningen.

Om klienten har åldern inne är det inte ovanligt med plats på Fritidshem efter skolan, oavsett
kön.

Sålunda förefaller det att Flickklienten är en person som tycker om djur och att Pojkklienten
är en person som värderar styrka och kondition. Personalen synes inte ha något att invända,
snarare uppmuntra.

6.3 Sammanställning av Klienten och mötet med samhället.

Skolarbetaren är den kategorin som beskriver klienten kring skolan. Undergrupperna är
Läxläsaren, Elevomdömen/Skola, Elevomdömen/HVB, Skolkamrater och Skolomdömen.
Pojkklienten har ofta hjälp av en Elevassistent.

I Fritidsaktiviteter beskrivs Flickklienten har en fritidsaktivitet som inkluderar ett djur och
Pojkklienten ha en fritidsaktivitet som inkluderar styrka och kondition. Klienten har plats på
Fritidshem om ålder är inne.
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6.4 Kort diskussion om Klienten och mötet med samhället.

Klienten verkar gå i skolan. Vidare tycks det inte vara ovanligt för Pojkklienten med
Elevassistent. Det ter sig som att Personalen bör ha ögonen på klienten, så att denne sköter sin
skolgång. På fritidsaktiviteter framstår det som om Flick- och Pojkklienten har lite olika
intresse, med Personalens goda minne.

7. Upplösningen av denna studie om social kategorisering.

Färden har nu gått från problemformulering över metod, teorianknytning, allmänt om
journaler, journalanteckningarna med Klientens inre värld, det mellanmänskliga och mötet
med samhället till upplösningen, påvisandet av den Sociala kategoriseringen. Detta kapitel är
detta arbetes näst sista hållpunkt.

7.1 Den sociala kategorins existens.

Min avsikt är att här nedan väva samman teori med empiri och påvisa den sociala
kategoriseringens existens i journalanteckningarna. Jag börjar med grundförutsättningar för
social kategorisering. Därefter visar jag på det kollektiva minnet, den etniska underkastelsen
på grund av kön samt präglandet av en kulturell identitet i påvisandet av social
kategorisering i journalanteckningarna. Sedan följer en slutsats och avslutningsvis ger jag
min bild av den ideala klienten så som jag har uppfattat att klienten beskrivs utifrån
journalanteckningarna.

7.1.1 Den sociala kategorins grundförutsättningar.

För att det ska kunna påvisas att det handlar om social kategorisering måste vissa
grundförutsättningar vara uppfyllda. Den viktigaste är vem som beskriver vem. Svenssons
(1998) utgångspunkt är att social kategorisering används i en kamp om vilka värden och
normer som ska vara vägledande i ett samhälle. Social kategori hopkopplas med begreppet
socialt problem, det vill säga något som definieras som problematiskt av någon och på så sätt
bildar en viss social ordning. Genom att ombilda socialt missanpassade subjekt till
vetenskapligt kartlagda objekt har man menat sig få kunskap om deras liv. Makten att skildra
de sociala problemen utövas av experter. Experterna har definierat vad som är rätt och fel, ont
och gott, och inte minst fått avgöra och kartlägga de sociala problemens karaktär och
omfattning, fortsätter Svensson.

Det framgår klart och tydligt utifrån lagen att det är Handläggaren, här Personalen, som har
ansvaret för att kontinuerligt tillföra akten, här journalanteckningarna, alla de uppgifter som
kan var av betydelse för ärendets avgörande. Makten att beskriva de sociala problemen, eller
här klienternas vardag, utövas av experter, Personalen. Personalen får, genom
journalanteckningarna, makten att avgöra och kartlägga klientens karaktär och omfattningen
av dennes sociala problem. Genom att omvandla klienternas vardag till kartlagda
journalanteckningar får vi kunskap om deras liv. Idén är att Personalen objektivt ska beskriva
dem. Det är ur Personalens perspektiv som fakta väljs ut till fastställandet av
journalanteckningen. Personalen uppmärksammar och minns det tills de för in det i
journalanteckningarna. För att detta ska ske krävs en stor medvetenhet hos personalen för att
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urvalet inte ska bli skevt, på grund av omedveten partiskhet. Detta är nästa viktiga
grundförutsättning som handlar om hur urvalet till författade journalanteckningar görs.

En dag består av ett näst intill oberäkneligt antal skeenden, som komprimeras till 5-6
meningar i journalanteckningarna. Vid partisk omedvetenhet, menar Thurén (1997)
uppmärksammar och minns man det som är lämpligt gentemot ens förutfattade meningar och
värderingar. Bedömningen av vad som rapporteras i journalanteckningarna är från ett
perspektiv, nämligen personalens. Personalen är ett kollektiv, det vill säga att den består av
mer än en person. Personalen på ett HVB - hem är socialarbetare och ibland även utbildade
som sådana (socionomer, socialpedagoger, psykologer med mera). Socialarbetare är ofta
förknippade med ett engagemang av att lyssna, tänka och samtala kring olika minnesteman,
vilka kan säga en del om den sociala miljön på HVB- hemmet. Detta är även grogrunden för
att gemensamma kollektiva minnen ska kunna uppstå och fortleva under lång tid, menar
Zintchenko (1999). Den enskilde personalens egna minne är beroende av sin omvärld, HVB -
hemmet. Existensen, grundförutsättningen, för ett kollektivt minne har med en gemensam
arbetsuppgift, det vill säga klienten som är ett specifikt minnestema, att göra.

Nästa grundförutsättning har att göra med kollektiva kulturella processer. Kultur, menar
Ramström (1995), omspänner gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och
sammanhållande tankemönster. Detta är det kollektiva i de kulturella processerna, och det
handlar inte endart om medvetet ”medvetna” processer. Via påminnelser, genom
journalanteckningarna som beskriver klienten, etableras ett utförligt minne som minskar
risken för att erfarenheter av klienten skall förpassas till glömska. Det kollektiva i de
kulturella processerna blir samfällt genom att Personalen kommunicerar, delar ett fackspråk,
förstår koder och budskap, ser hela sin arbetsplats som tämligen lika mellan dem själva.

Detta resonemang, menar jag, uppfyller att grundförutsättningarna finns, för att en social
kategorisering ska kunna äga rum i journalanteckningarna. Låt oss nu fördjupa oss i teorin om
sociala kategoriseringar för att se om vi kan finna belägg för att det pågår en social
kategorisering i dessa journalanteckningar.

7.1.2 Kan man tala om social kategorisering i journalanteckningarna?

För att med någon substans faktiskt kunna säga att journalanteckningarna är sociala
kategoriseringar måste jag påvisa att det kan existera ett kollektivt eller socialt minne.
Zintchenko (1999) menar på att den som vill undersöka det kollektiva minnets karaktär måste
finna den offentligt gångbara minneskonstruktionen. För att göra detta måste jag vara
uppmärksam på sådant som är ständigt upprepat i materialet i form av teman eller konkreta
exempel. En synonym till teman är genomgående ämnen. Empirin går att dela upp i händelser
som faktiskt inte är så många till antalet, 12. Ni har stött på dem tidigare i arbetet. Det är mina
typer, Allmänna omdömen, Tänkaren, Sjuklingen, Personlig omvårdnad, Gästen,
Lekkamraten, Klammerier, Pratkvarnen, Besöksvärdinna & -värd, Sexgalningen & Sexoffret,
Skolarbetaren samt Fritidsaktiviteter. Alla dessa kategorier representerar även genomgående
teman i journalanteckningarna utifrån sina perspektiv. Betänk att klientens vardagsliv kan
beskrivas utifrån 12 teman. Men även i kategoriernas innehåll finns det en del genomgående
ämnen. Föräldrarna, det vill säga undergrupperna Mamma och Pappa, finns i typerna
Tänkaren, Gästen, Pratkvarnen och Besöksvärdinna & -värd. Det är faktisk så att just dessa 4
typerna har väldigt liknande undergrupper, och då även liknande genomgående ämnen.
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Ett annat liknade genomgående ämne är jämnåriga till klienterna. Med jämnåriga till
klienterna avser jag kompisar, barn boende på HVB – hemmet, skolkamrater. Det finns
undergrupper som handlar om jämnåriga i Tänkaren, Gästen, Lekkamraten, Klammerier,
Pratkvarnen, Besöksvärdinnan & -värden, Sexgalningen & Sexoffret och Skolarbetaren. Jag
tror inte att det är omöjligt att hitta fler andra genomgående ämnen som korsar de typer som
jag tidigare i detta arbete framställt. Jag anser dock inte det nödvändigt för att kunna påstå att
det bland Personalen på HVB – hemmet kan existera ett kollektivt minne.

Svensson (1998) ger oss en annan utgångspunkt utifrån vilken vi kan försöka finna att det
existerar ett socialt eller kollektivt minne. Hon menar att detta minne har underordnat grupper
utifrån bland annat kön. Om vi tittar igen på typerna med deras egenskaper finner vi att trots
händelsen (besök, telefonsamtal, insomningstillfället) är Klienterna i vissa typer (eller
undergrupper) beskrivna väldigt annorlunda utifrån könstillhörighet. I typen Allmänt om
insomningstillfället kännetecknas Flickklienten mestadel i negativa ordalag, samtidigt som
Pojkklienten nästan uteslutande kännetecknas i positiva ordalag. I undergruppen
Vandalisering tillhörande kategorien Klammerier beskrivs nästan uteslutande Pojkklienten.
Flickklienten är Sexgalningen och Pojkklienten är Sexoffret i typen med samma namn. Det
finns alltså även påvisbara könsskillnader som pekar på att det finns ett Socialt minne.
Dessutom är jag medveten om att det i min empiri inte är omöjligt att hitta fler skillnader som
är underordnade kön.

Jag håller det sociala eller kollektiva minnet som mycket centralt för att en social
kategorisering genom journalanteckningarna sker på HVB – hemmet. En annan viktig del är
den kulturella identiteten. Svensson (1998) menar att den sociala kategoriseringen präglar
individen, det vill säga klienten, och på så sätt kan forma dess kulturella identitet. Jag tror inte
att jag får speciellt många motsägelser om jag påstår att den problematiske unge ofta
förknippas med ett kriminellt beteende.

Låt oss här fördjupa oss i typen Klammerier som är den Typen som jag förknippar mest med
kriminellt beteende på grund av vissa av dess undergrupper, Stöld och Vandalisering, och
dess egenskaper i form av Förövare, Inblandad och Offer. Det som väcker mitt intresse här är
avsaknaden av Offer, framförallt i undergrupperna Barn – Barn, Vandalisering och Stöld i
förhållande till Förövare. Offret är oftast andra Klienter boende på HVB – hemmet, vilket
man kan utläsa i beskrivningarna av Förövaren. Men Offret beskrivs sällan i dess
journalanteckningar. Vad betyder då detta för den kulturella identiteten? Ramström (1995)
menar på att den enskildes självbild påverkas av kulturen, det sätt som sociala relationer i en
grupp formas och struktureras och på vilket sätt dessa former upplevs, tolkas och förstås. I
relationen mellan den individuella klienten och personalkollektivet hämtas kulturella
identifikationer som ger visshet om vem man är. Personalen identifierar klienten mestadels
som en Förövare. Det är därför möjligt att detta kan prägla Klientens kulturella identitet som
den problematiske unge.

7.1.3 Slutsatsen om den sociala kategoriseringen i journalanteckningarna.

Social kategorisering används, menar Svensson (1998), i en kamp om vilka värden och
normer som ska vara vägledande i samhället. På HVB - hemmet är det Personalens värden
och normer som är vägledande. Social kategorisering sammankopplas med begreppet socialt
problem, med andra ord något (Klienten) som avgränsas som problematiskt av någon
(Personalen) och på så sätt skapar en viss ordning. Det socialt missanpassade subjektet,
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Klienten, omvandlas till ett vetenskapligt kartlagt objekt. Makten att beskriva Klienten utövas
av Personalen. Personalen definierar vad som är rätt och fel, ont och gott samt avgör och
kartlägger Klienten i journalanteckningarna. Det finns ett förhållande mellan
journalanteckningarna å ena sidan och minne å den andra. Journalanteckningarna är ett sätt att
befästa individuella identiteter samtidigt som de klassificerar klienterna som en grupp, vilket
är skapandet av en Social kategorisering. Jag hävdar alltså att journalanteckningar gör en
social kategorisering av Klienten, vilket inte står i motsats till att de tar tillvara det som kan
vara till betydelse för ett ärendes gång.

Denna slutsats svarar mig även på några av mina frågeställningar. Jag finner att det är den
sociala kategoriseringen som styr beskrivningen av klienten i journalanteckningarna. Den
sociala kategoriseringen underordnar kön och styr därmed skillnader mellan pojk- och
flickklienten. Det finns en gemensam bild av klienten hos personalen som framkommer av det
kollektiva minnet samt av de kollektiva kulturella processerna.

7.2 Hur ser alltså den ideala klienten ut?

Min avsikt är här att sammanställa den mest framträdande bilden av klienten som berättar
vem han är, och kanske även ge en uppfattning om varför han är som han är. Utifrån de olika
typerna har jag fått en bild som ger mig min tolkning om vem klienten är. Sålunda förefaller
det som om att Klienten är en person som…

7.2.1 Den ideala klienten rent allmänt sett.

Rent allmänt är Klienten en god, glad individ vid gott humör. I det stora hela välfungerande.
Klienten är en person med bra och lugna dagar eller kvällar. Fast om klienten är en flicka kan
det bli lite oroliga kvällar vid sänggåendet, emedan pojken brukar vara mjuk och go vid
nattning. Men detta är rent allmänt sett.

7.2.2 Den ideala klienten sett från dennes inre värld.

Klienten är en tänkande reflekterade person, och detta uppmuntras av omgivningen. Det som
mest upptar klientens tankar är dess mamma. En mamma som har ställt till en del ilska, sorg
och besvikelse. Allt ska inte lastas mamman, för klienten har även negativa minnen och
erfarenheter att reflektera kring om sig själv, släkten, familjen, pappan och de andra barnen
boende på HVB – hemmet. Fast det är inte bara så här nattsvart i klientens tankevärld. Det
finns även vissa ljusglimtar. Det största stjärnan på denna mörka himmel är HVB – hemmet.
Personalen är snäll, samtidigt som de är stränga och rättvisa, uttrycker klienten. Det finns
även en tro, hos klienten, om att framtiden ska ha gott med sig och att undrens tid inte är
förbi, utan att det kan bli en del förändringar. Kanske för framtiden med sig ett boende i
familjehem. Klienten drar sig inte för att undra och ställa adekvata frågor om detta. Det verkar
som om det anses som bra att klienten är en reflekterande och tänkande person.

Omsorgen kring klientens hälsotillstånd är god. Hälsotillståndet följs regelbundet med jämna
hälsokontroller. Detta till trots, blir klienten sjuk. Vid sjukdomar är det inget ovanligt att
personalen ser till att klienten undersöks medicinskt. Klienten drabbas oftast av öron, näsa
eller hals problem, vilket antagligen kan skyllas på förkylningar. Andra sjukdomssymptom är
magproblem, underlivsbesvär, mår dåligt, astma, allergi och feber. Det är med andra ord inga
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ovanliga sjukdomar här. Klienten verkar ha samma sjukdomar som alla andra. Det kan väl i
och för sig påpekas att pojkklienten har mer magproblem än flickklienten, vad nu det kan bero
på? Samt att flickklienten har underlivsbesvär, vilket inte pojkklienten har. Som antagligen
alla barnföräldrar visar personalen oro och omsorg för barnen, när denna är en sjukling. Det
verkar som om man bara måste acceptera att alla ibland blir sjuka.

Hygien och hälsa sägs ibland gå hand i hand. Personalen verkar anse att klienten ska ha en
god hygien samt vara helt och rent klädd. Flickklienten verkar svara an på detta mer än
pojkklienten, som inte verkar bry sig direkt om sin hygien. Han gör heller inget för att dölja
detta. Det verkar önskvärt att både flickklienten och pojkklienten är hela och rena.

7.2.3 Den ideala klientens relationer.

Den viktigaste personen bland klientens nära och kära är mamma. Hon är den som klienten
besöker mest, talar mest telefon med och får flest besök av. Klientens besök hos mamma
brukar vanligtvis vara trevliga och bra. Det är inte ovanligt att Klienten sovit över hos
mamma. Mammas besök hos klienten på HVB – hemmet verkar skärskådas av personalen.
Oftast avlöper dessa besök bra, men ungefär vart tredje blir inte bra. Allt kan inte gå i dur, en
del måste även gå i moll. Det händer också ibland att mamma inte dyker upp på besök som
planerats. Trots detta talar Klienten med sin mamma i telefon mellan träffarna. Relationen
mellan Klient och mor uppmuntras av Personalen, som ser att Klienten längtar efter sin
mamma. Det verkar som om banden mellan Klienten och mamman är starka och ska så vara,
kanske är mamma viktigare för Klienten än vad Klienten är för mamman.

Det förefaller som om den näst mest viktigaste personen bland klientens nära och kära är
pappa. Framförallt är pappa viktig för Pojkklienten som oftare besöker honom och talar mer i
telefon med honom. Fast det kanske jämnar ut sig, för pappan besöker Flickklienten oftare.
Men det verkar som om pappan anses vara viktigare för Pojkklienten än för Flickklienten. När
Pojkklienten besöker pappan är det inte ovanligt med övernattningar. Personalen verkar tro att
Pojkklienten kan klara sig bättre på egen hand än Flickklienten. Pappans besök på HVB –
hemmet är muntra tillställningar, ibland ges det intryck av att han glöms bort i yran. Ibland
händer det att pappa inte dyker upp på besök som planerats. Men det hindrar inte att det
telefoneras dem emellan. Det verkar som om banden mellan Pojkklienten och pappan är
viktigare än banden mellan Flickklienten och pappan.

Andra viktiga nära och kära är mor- och farföräldrarna. Klienten umgås med dessa genom
besök, över telefon, samt att de besöker. Det verkar inte som mors- och farsföräldrarna är lika
viktiga som föräldrarna, men relationen mellan klienten och dessa uppmuntras.

I samspelet med andra individer är det samspelet mellan klienten och jämnåriga som mest
framträder i bilden av klienten. Det beror antagligen på att klienten spenderar mest tid med
sina jämnåriga medklienter, men klienten har även en del relationer med jämnåriga utanför
HVB – hemmet. Klienten ser sina jämnåriga främst som lekkamrater. Personalen uppmuntrar
klienten till att leka med dessa. Flickklienten leker oftare än pojkklienten. Men pojkklienten
tycks vara friare i sitt val om var leken ska äga rum. Det verkar som om klienten är en person
som tycker om att leka och att detta är något som är bra för klienten.

Lek är inte det ända som klienten gör tillsammans med sin jämnåriga. Det är också med den
jämnårige som det bråkas med, stjäls ifrån och vandaliseras med. Klienten verkar bidra till att
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hamna i klammerier, en bråkstake. Detta är inget drag hos klienten som personalen
uppskattar. Det finns lite skillnader här mellan Pojkklienten och Flickklienten. Det verkar som
om att vandalisera är ett pojkstreck, och att mobbas är något som mest Flickklienten råkar ut
för. Dessutom verkar det som om klienten är en bråkstake.

Sexuella relationer är något som Flickklienten vill ha. Företrädesvis med pojkklienten som
med list klarar sig undan. Personalen ser helst att Klienten är sexuellt inaktiv. Det verkar som
om Flickklienten har ett översexuellt beteende.

7.2.4 Den ideala klienten och samhället.

Klienten är en person som läser sina läxor samt har ögonen på sig att sköta sig skolgång både
från skolpersonal och HVB – personal. Klienten tycks trivas i skolan, trots mobbing.
Personalen verkar tycka att skolan är viktig och tycks stödja klientens skolgång.

På fritiden väljer Flickklienten en aktivitet som inkluderar ett djur och Pojkklienten en
aktivitet med stryka och kondition. Personalen stödjer dessa val.

7.2.5 Den ideala klienten sammanfattningsvis.

Den ideala klienten är en tänkande och reflekterande person. Denne kan inte undgå att bli sjuk
ibland, men borde sköta sin personliga omvårdnad bättre.

Mamma är den viktigaste personen bland den ideala klientens relationer och det finns starka
band dem emellan. Den näst viktigaste är pappan. Han är antagligen viktigare för den ideala
Pojkklienten än vad han är viktig för den ideala Flickklienten. Vidare är även Mors- och
farsföräldrar bland de viktigaste för den ideala klienten. Idealklienten håller kontakt med dem
genom att besöka, telefonera samt få besök av dem.

Den ideala klienten är en person som umgås med sina jämnåriga. Främst delar man lek, men
även klammerier. Den ideala klienten kan kallas en bråkstake. Den ideala flickklienten skulle
gärna ha en sexuell relation med Pojkklienten.

I skolan sköter den ideala klienten sig, trots vissa svårigheter.

Allt kanske inte är vad de flesta skulle identifiera med den ideala klienten, fast lite problem
måste väl klienten visa upp. Hur skulle den annars kunna bli betraktad som den problematiske
unge och få en journal förd om sig? Det hela handlar om vilken social kategorisering personen
tillhör och vilken kulturell identitet som följer med kategoriseringen.

Detta svarar även på en del av mina frågeställningar. Detta ger en bild av en Klient som
framkommer ur journalanteckningarna, och jag får en uppfattning om vem denne är.

8. Mina förändrade åsikter kring journalanteckningar.

Min avsikt är här att göra en kort avslutande diskussion om hur mina åsikter förändrats efter
detta  arbete. Jag hoppas att det även blir konsekvensen av att läsa detta arbete.
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Innan jag började detta arbete var jag väldigt inspirerad av vetenskapsteoretikern Karl
Poppers idéer kring vart vi ska rikta vår uppmärksamhet. Enligt Gilje och Grimen (1992)
påvisade Popper genom ett experiment vid en föreläsning hur viktigt det är med ett urval av
objekt, en bestämd uppgift, ett intresse, ett perspektiv och ett problem vid en observation. Det
flesta journalanteckningar bygger på observationer, så jag var helt inne på att det skulle kunna
gå att göra ett dataprogram som styr journalföraren vid journalförfattande. Objekten skulle
vara återkommande händelser. Uppgiften skulle vara att påvisa olika beteende förändringar.
Intresset skulle vara att hitta behandlingsmetoder, lösningsfokuserade med mera, som ändrade
beteenden. Perspektivet var ifrån behandlarens perspektiv. Problemet var den problematiske
unge. Jag hade en hypotes om att alla journalanteckningar egentligen redan kunde vara
skrivna om man följde Poppers idéer. Jag ratade lagen och hånade den för dess allmänna
hållning. Popper skulle det vara, annars fick det vara. Det hela låg klart framför mig. Detta
arbete skulle leda till ett dataprogram. Det tog ett tag och jag nådde fram till början av detta
arbete och jag var inte säker på något längre, mer än att jag hade en hel del funderingar kring
journalföring.

Nu efter arbetes slutförande funderar jag mestadels kring vikten av en medvetet kritisk
hållning till vad som förs in i journaler. Vad säger dessa om personen som de förs över, och
hur kunde de gjorts annorlunda utan att ha förändrat händelserna? Jag har idag en större
beundran till Astrid Lindgrens (1999) Alma Svensson och hennes sätt att beskriva Emil än
tidigare. Hon beskrev Emil utan att sticka under stolen med att han säkert inte var ett lätt barn
att ha boende hos sig. Detta gjorde hon på ett mycket respektfullt sätt. För kommunalråd Emil
Svensson var det nog med stor munterhet som han läste sin mors dagboksanteckningar om sin
egen barndom.

Jag undrar hur det skulle kännas för de barnen som ingår i denna studie att ta del av sina egna
journalanteckningar. De skulle nog inte läsa detta med stor munterhet. Vad skulle de säga?
Sörjer de den bild de får av sin barndom? Skulle de börja gråta? Vart har dessa
journalanteckningar fört dem? Är de kommunalråd?

Om jag skulle skriva en journalanteckning idag, så hoppas jag att jag skulle skriva den som
om Alma Svensson hade skrivit den!
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10. Bilagor med tabellförklaring

Bilagorna innehåller i stort sett två typer av tabeller. Den ena typen innehåller en rad med tre
kolummer. Denna tabell visar oftast det totala antalet journalanteckningsdagar och dess
fördelning på kön. Den andra typen av tabell innehåller fler rader och fyra kolummer. I direkt
anslutning till denna står namnet på undergruppen. Den första kolumnen innehåller hur många
av de antal journalanteckningsdagar som denna undergrupp finns med i, samt fördelning över
kön. Mer än en undergrupp kan finnas på en journalanteckningsdag i samma typ, vilket
medför att det totala antalet journalanteckningsdagar i undergrupperna och typen inte är
jämförbara med varandra. De olika typernas antal journalanteckningsdagar är däremot
jämförbara, likaså undergruppernas antal dagar inom en typ. De tre andra kolumnerna visar
vilka egenskaper som kännetecknar undergruppen. + står för positiva, 0 för neutrala och – för
negativa. Inom parantes finns i varje rubrik en hänvisning till vilken annan rubrik i uppsatsen
denna har samhörighet med.

10.1 Kalenderdagar och Jouranteckningsdagar (3.4)

Kalenderdagar: 1086 Flickkalenderdagar: 459 Pojkkalenderdagar: 627
Journalanteckningsdagar: 838 Flickklienten: 380 Pojkklienten: 458
Bortfallna dagar: 248 Flickklienten: 79 Pojkklienten: 169

10.2 Allmänna omdömen om klienten. (3.4.1)

Journalanteckningsdagar: 348 Flickklienten: 189 Pojkklienten: 159

Allmänt om klienten
+ 0 -

Klienten: 259 160 16 83
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Pojkklienten: 114 78 5 31
Flickklienten: 145 82 11 52

Allmänt om insomningstillfället
+ 0 -

Klienten: 94 49 0 45
Pojkklienten: 25 23 0 2
Flickklienten: 69 26 0 43

Allmänt om dagen
+ 0 -

Klienten: 64 62 1 1
Pojkklienten: 37 36 0 1
Flickklienten: 27 26 1 0

10.3 Klientens inre värld. (4)

10.3.1 Tänkaren (4.1)

Journalanteckningsdagar: 125 Pojkklienten: 70 Flickklienten: 55

Mamma
+ 0 -

Klienten: 38 4 13 21
Pojkklienten: 10 0 3 7
Flickklienten: 28 4 10 14

Framtiden
+ 0 -

Klienten: 27 11 12 4
Pojkklienten: 16 7 8 1
Flickklienten: 11 4 4 3

Sig Själv
+ 0 -

Klienten: 21 5 5 11
Pojkklienten: 10 2 4 4
Flickklienten: 11 4 1 6

Släkt/Familj/Hem
+ 0 -

Klienten: 19 2 9 8
Pojkklienten: 8 1 3 4
Flickklienten: 11 1 6 4

HVB
+ 0 -

Klienten: 15 13 1 1
Pojkklienten: 5 3 1 1
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Flickklienten: 10 10 0 0

Familjehem
+ 0 -

Klienten: 13 0 11 2
Pojkklienten: 3 0 2 1
Flickklienten: 10 0 9 1

Förändring
+ 0 -

Klienten: 13 9 3 1
Pojkklienten: 8 7 0 1
Flickklienten: 5 2 3 0

Pappa
+ 0 -

Klienten: 12 3 2 7
Pojkklienten: 8 3 1 4
Flickklienten: 4 0 1 3

Barn
+ 0 -

Klienten: 10 1 0 9
Pojkklienten: 3 0 0 3
Flickklienten: 7 1 0 6

10.3.2 Sjuklingen (4.2)

Journalanteckningsdagar: 83 Pojkklienten: 40 Flickklienten: 43

Medicinsk undersökning.
Journalant. dagar: Pojkklient: Flickklient:

Sjukhusbesök 14 9 5
Hälsokontroller 4 2 2

Sjukdomar.
Journalant. dagar: Pojkklient: Flickklient:

Öron, näsa, hals: 30 18 12
Magen: 15 10 5
Underlivsbesvär: 12 0 12
Sjuk/mår dåligt 10 6 4
Astma 8 8 0
Allergi 3 0 3
Feber 3 2 1

10.3.3 Smutsgrisen (4.4)
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+ 0 -
Klienten: 21 12 2 7
Pojkklienten: 11 11 2 7
Flickklienten: 10 10 0 0

10.4 Klientens mellanmänskliga relationer. (5)

10.4.1 Gästen (5.1)

Journalanteckningsdagar: 262 Flickklient: 67 Pojkklient: 195

Mamma
+ 0 -

Klienten: 102 27 64 11
Pojkklienten: 82 15 61 6
Flickklienten: 20 12 3 5

Mor- & Farföräldrar
+ 0 -

Klienten: 44 18 14 12
Pojkklienten 27: 9 13 5
Flickklienten: 17 9 1 7

Allmänna platser
+ 0 -

Klienten: 42 18 21 3
Pojkklienten: 31 12 19 0
Flickklienten:11 6 2 3

Pappa
+ 0 -

Klienten: 27 10 15 2
Pojkklienten: 26 9 15 2
Flickklienten: 1 1 0 0

Professionella
+ 0 -

Klienten: 20 7 9 4
Pojkklienten: 18 7 9 2
Flickklienten: 2 0 0 2

Lägervistelse
+ 0 -

Klienten: 18 12 6 0
Pojkklienten: 13 8 5 0
Flickklienten: 5 4 1 0
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Kompisar/Skolkamrater
+ 0 -

Klienten: 16 7 8 1
Pojkklienten: 5 1 4 0
Flickklienten: 11 6 4 1

10.4.2 Lekkamraten (5.2)

Journalanteckningsdagar: 236 Pojkklienten: 109 Flickklienten: 127

Kompis på HVB
+ 0 -

Klienten: 165 73 54 38
Pojkklienten: 59 24 24 11
Flickklienten: 106 49 30 27

Kompis utanför HVB
+ 0 -

Klienten: 50 20 25 5
Pojkklienten: 32 11 17 4
Flickklienten: 18 9 8 1

Kompis från HVB utanför HVB.
+ 0 -

Klienten: 23 8 14 1
Pojkklienten: 21 6 14 1
Flickklienten: 2 2 0 0

10.4.3 Klammerier (5.4)

Totalt: 149 Pojkklienten: 75 Flickklienten: 74

Barn - Barn
Förövare Inblandad Offer

Klienten: 50 30 12 8
Pojkklienten: 31 15 10 6
Flickklienten: 19 15 2 2

Barn - Barngrupp
Förövare Inblandad Offer

Klienten: 33 11 11 11
Pojkklienten: 6 4 0 2
Flickklienten: 27 7 11 9

Stöld
Förövare Inblandad Offer

Klienten: 32 32 0 0
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Pojkklienten: 10 10 0 0
Flickklienten: 22 22 0 0

Vuxenetablissemanget
Förövare Inblandad Offer

Klienten: 30 0 30 0
Pojkklienten: 25 0 25 0
Flickklienten: 5 0 5 0

Vandalisering
Förövare Inblandad Offer

Klienten: 11 11 0 0
Pojkklienten: 10 10 0 0
Flickklienten: 1 1 0 0

10.4.4 Pratkvarnen (5.4)

Journalanteckningsdagar: 120 Pojkklient: 54 Flickklient: 66

Mamma
+ 0 -

Klienten: 50 14 24 12
Pojkklienten: 23 7 13 3
Flickklienten: 27 7 11 9

Pappa
+ 0 -

Klienten: 45 10 29 6
Pojkklienten: 29 4 20 5
Flickklienten: 16 6 9 1

Mor- och Farföräldrar
+ 0 -

Klienten: 27 4 18 5
Pojkklienten: 7 1 6 0
Flickklienten: 20 3 12 5

Kompisar
+ 0 -

Klienten: 11 1 9 1
Pojkklienten: 2 0 1 1
Flickklienten: 9 1 8 0

Familjehem
+ 0 -

Klienten: 8 0 7 1
Pojkklienten: 3 0 5 1
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Flickklienten: 5 0 2 0

HVB
+ 0 -

Klienten: 2 0 2 0
Pojkklienten: 2 0 2 0
Flickklienten: 0 0 0 0

10.4.5 Besöksvärdinna & -värd. (5.5)

Journalanteckningsdagar: 118 Flickklienten: 52 Pojkklienten: 66

Mamma
Besök + 0 -
Klient: 35 21 3 11
Pojkklient: 20 11 2 7
Flickklient: 15 10 1 4

Uteblivna besök + 0 -
Klient: 5 0 2 3
Pojkklient: 3 0 2 1
Flickklient: 2 0 0 2

Pappa.
Besök + 0 -
Klient: 30 21 7 2
Pojkklient: 14 8 6 0
Flickklient: 16 13 1 2

Uteblivna besök + 0 -
Klient: 5 0 4 1
Pojkklient: 4 0 3 1
Flickklient: 1 0 1 0

Släkt
+ 0 -

Klient: 18 10 7 1
Pojkklient: 9 4 6 0
Flickklient: 8 6 1 1

Kompis/Klasskamrat
+ 0 -

Klient: 15 7 6 2
Pojkklient: 8 4 3 1
Flickklient: 7 3 3 1

Professionella
+ 0 -
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Klient: 8 0 7 1
Pojkklient: 6 0 6 0
Flickklient: 2 0 1 1

Skolklassen
+ 0 -

Klient: 5 5 0 0
Pojkklient: 2 2 0 0
Flickklient: 3 3 0 0

10.4.6 Sexgalningen & Sexoffret. (5.6)

Journalanteckningsdagar: 21 Flickklienten: 11 Pojkklienten: 10

10.5 Klientens möte med samhället (6).

10.5.1 Skolarbetaren. (6.1)

Journalanteckningsdagar: 91 Pojkklienten: 56 Flickklienten: 35

Läxläsaren
+ 0 -

Klienten: 51 17 27 7
Pojkklienten: 28 6 18 4
Flickklienten: 23 11 9 3

Elevomdömen/Skola
+ 0 -

Klienten: 18 9 2 7
Pojkklienten: 15 6 2 7
Flickklienten: 3 3 0 0

Elevomdömen/HVB
+ 0 -

Klienten: 15 6 7 2
Pojkklienten: 8 2 4 2
Flickklienten: 7 4 3 0

Relationen Skolkamrater
+ 0 -

Klienten: 14 3 5 6
Pojkklienten: 5 0 3 2
Flickklienten: 9 3 2 4

Skolomdömen
+ 0 -

Klienten: 11 9 0 2
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Pojkklienten: 7 5 0 2
Flickklienten: 4 4 0 0

10.5.2 Fritidsaktiviteter (6.2)

+ 0 -
Klienten: 35 12 22 1
Pojkklienten: 26 7 18 1
Flickklienten: 9 5 4 0


