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ABSTRACT

The purpose of this study was investigating the means which rule the social worker’s choice
of institution placing youths and how they match the youth’s individual need compared with
the type of home. The questions were: Which significance has the characteristics of the youth
and their family for the placing? Which significance has the characteristics of the institution?
Which significance has the social workers’ way of working, investigation, theories, economy
etc.? A qualitative way of interviewing has been used. Eight interviews were done; six with
social  welfare secretaries who place youths and two social  workers who work with coun-
selling and placement. The choice of respondents was made from a systematic selection be-
cause they were considered having knowledge of the subject.  The interviews were taped,
which enabled several revisions. Then concentrations and structural analysis were made in
order to look for both common and deviant patterns in the material. The analysis and inter-
pretation is based upon the theory of risk, behaviour, response and systems alongside with
earlier studies in the subject. The conclusions were that there was a combination of factors
which ruled the choice: the need of the youth, earlier experience of institutions, and profes-
sional network connections. The social welfare secretary realized the importance of matching
but saw difficulties in acute placing and shortage of places. In order to facilitate for the social
welfare secretary there is a need for a system where they can get objective information about
the institutions for example from a co-ordinating authority.

Keywords:  institutional  placing, youth, social  worker,  social  service,  behavioural problem,
matching.
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SAMMANFATTNING

Syftet med studien var att undersöka vad som styr socialarbetarens val av institution vid pla-
cering av ungdomar och hur de matchar behandlingshem utifrån ungdomens individuella be-
hov. Frågeställningarna var: Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos ungdomarna
och deras familjer? Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos institutionen? Vilken
betydelse för placeringen har socialtjänstens arbetssätt, utredningar, teorier, ekonomi mm? En
kvalitativ intervjumetod har använts. Åtta stycken intervjuer gjordes varav sex med place-
rande socialsekreterare och två socialarbetare med rådgivnings- och placeringsfunktion. Ur-
valet av respondenterna gjordes utifrån ett systemiskt urval då respondenterna antogs besitta
relevant kunskap i ämnet. Till grund för analys och tolkning ligger risk-, behovs- och respon-
sivitetsteorin, systemteorin samt tidigare forskning i och omkring ämnet. Slutsatsen blev att
det som styr valen av institution var en kombination av barnets behov, tidigare erfarenhet av
institutioner och professionellt kontaktnät. Socialarbetaren insåg vikten av matchning men såg
svårigheter vid akuta placeringar och platsbrist. För att underlätta för socialarbetaren behövs
ett fungerande system där de kan få objektiv information om institutionerna som exempelvis
en samordnande instans. 

Nyckelord: Institutionsplaceringar, ungdomar, socialarbetare,  socialtjänst,  beteendeproblem,
matchning
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Ungdomar  med allvarliga beteendeproblem som placeras  utanför  hemmet  kan  komma till
många olika miljöer. Ungdomar med allvarliga beteendeproblem är ingen homogen grupp.
Skillnader finns i tidpunkt för problemdebut, utveckling och eventuella riskfaktorer. Detta gör
att de har olika behandlingsbehov och utgör olika utmaningar för institutionen (Andreassen
2003:21,43). Egenskaper hos ungdomar som placeras på institution kan enligt Armelius et al
(1996:13-14)  vara  att  de  har  svag  självkänsla,  missbruksproblem,  kriminalitet  eller  andra
brister i eget beteende. Vinnerljung et al. (2001:116-118) poängterar att placeringar kan bero
på brister i omsorg och relationsproblem, en annan faktor kan vara ungdomens kön. Även
etnicitet kan vara en påverkande faktor enligt Sallnäs ( 2000:136-138).

Bristande riktlinjer för institutionsbehandling har lett till stora variationer i institutionsutbudet
för barn och unga med beteendestörningar. En följd av detta är att åtgärdsvalet kan bli ganska
slumpartat för de enskilda ungdomarna. Många ungdomar placeras idag i behandlingsformer
som man inte känner till effekten av. Ofta klarar institutionerna inte av ungdomarnas provo-
cerande beteende. Många ungdomar har erfarenhet av att placeras på den ena institutionen
efter den andra utan att uppnå någon positiv utveckling (Andreassen 2003: 11). Egenskaper
som personalens kompetens, de teorier och metoder som används och institutionens storlek är
faktorer som kan påverka socialarbetaren i sitt val av institution. Andra faktorer är om institu-
tionen kan erbjuda skolgång, utvärderingar, akutplatser och/eller hjälp med utredningar.
Andreassen (2003:181) menar att det skiljer mycket mellan inriktning på de olika institu-
tionerna beträffande metoder, teorier och arbetssätt. 

Kyhle Westermark och Sallnäs (2004:112) säger att socialtjänstens utredning är mycket av-
görande  eftersom  den  ligger  till  grund  för  beslutet  att  placera  ungdomen  på  institution.
Möjligheten till  rätt  behandling försvåras om inte socialtjänsten fokuserat på rätt problem.
Författarna menar vidare att det är viktigt med matchning mellan institutionens målgrupp och
arbetsmetoder  och  ungdomens  olika  behovsområden.  Andra  egenskaper  hos  socialtjänsten
som kan påverka valet av institution är hur mycket hänsyn som tas till ekonomiska frågor. De
som drabbas om pris prioriteras före kvalitet är klienten (Sallnäs 2005:230). Socialtjänstens
egna tankar om teorier och metoder är även det en egenskap som kan påverka socialarbetarens
val av institution (Blomqvist 1991:45).

I en undersökning av Ångman (2004) understryks vikten av att hitta rätt institution till rätt
ungdom. För ungdomen handlade det om att få känna sig förstådd, bli accepterad och rätt be-
mött.  Ungdomarna  berättade  själva  om hur  fel  hela  placeringen kan  bli  vid  misslyckade
matchningar men även att lyckade matchningar kan förändra hela deras situation (Ångman
2004:7). Utifrån kunskapen om vikten av rätt matchning vid val av institution vid placering av
ungdom kommer denna undersökning fokusera på just detta. 

1.2. Syfte och frågeställningar
Studien syftar till att undersöka vad som styr socialarbetarens val av institution vid placering
av ungdomar  och hur  de  matchar  behandlingshem utifrån ungdomens  individuella  behov.
Teoretisk referensram i studien är risk-, behovs- och responsivitetsteori samt systemteori. 

Frågeställningar
1. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos ungdomarna och deras familj?
2. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos institutionen?
3. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos socialtjänsten?
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1.3. Definitioner
Ungdomar med allvarliga beteendeproblem
Dessa ungdomar är mycket brottsbenägna och utåtagerande och kräver särskilt intensiva in-
satser på grund av sitt  beteende. Till dessa räknas även ungdomar som har svåra psykiska
problem (Korpi 1996:19). 

Matchning
Med matchning menas medvetna och konsekventa ansträngningar att hitta den för varje klient
lämpligaste vårdformen eller behandlingsmetoden. 

Institution
I uppsatsen innefattar uttrycket institution en inrättning som utreder och behandlar ungdomar
med behov av dygnsvård utanför hemmet, benämns i uppsatsen även som behandlingshem.
Studien behandlar både offentliga och privata institutioner. Till de offentliga räknas § 12 –
hem, dessa benämns även SiS-institution (statens institutionsstyrelse) och HVB-institutioner
(hem för vård och boende) som drivs av kommuner (Vinnerljung et.al. 2001:191). Till de pri-
vata  institutionerna  räknas  de  som drivs  enskilt,  i  bolagsform eller  som stiftelse  (Sallnäs
2005:226). 

Ungdom
I studien undersöks barn mellan 13 och 18 år. De benämns i studien som barn, ungdom eller
tonåring. 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I kapitlet som följer har först systemteorin ur ett allmänt perspektiv tagits upp. Systemteorin
belyser flera aspekter gällande ungdomen och dess nätverk. Den andra teorin som studien
utgår  från  är  risk-,  behovs-  och  responsivitetsteorin.  Denna  teori  är  intressant  vad  gäller
matchning och behandling av ungdomar. Dessutom har viktiga lagrum som är aktuella i ämnet
använts.

2.1. Systemteori 
Systemteorins värde ligger i att den betonar helheter. Den tillämpas både på sociala system
och på biologiska system. De sociala  systemen kan vara grupper,  familjer  och samhällen
(Forsberg & Wallmark 2002:23, Payne 2002:193). Systemteorins fokus är enligt Forsberg och
Wallmark (2002:24) samspelet,  kommunikationen mellan människor i ett  gemensamt sam-
manhang.  En  människas  identitet  utvecklas  i  ett  ständigt  pågående  samspel  med  andra.
Forsberg och Wallmark förklarar hur de olika systemen för en individ kan se ut och fungera.
Varje system ingår som en del av ett större system till exempel är ett familjesystem ett sub-
system i släkt- och nätverkssystemet. Dessa är i sin tur en del av det kulturella och sociala
systemet.  I  det  systemteoretiska  perspektivet  bildar  helheten  ett  större  värde  än  delarna.
Forsberg och Wallmark ger ett  exempel på en stråkkvartett som först  när alla spelar sam-
stämmigt blir till musik. Samtidigt påverkar varje del systemet och dess delar. Systemen är
levande och för att bestå måste de anpassa sig till yttre och inre krav som ställs från sub-
system, angränsande system och övergripande system (Forsberg & Wallmark 2002: 25-26). 

Enligt  Payne (2002:197) erbjuder olika systemteorier ett  sammanhang för en förståelse  av
människors känslor, samspel och inre responser på yttervärlden. Systemteorin förkastar inte
teoretiskt tänkande på beteendenivå, utan möjliggör en integration av ett sådant tänkande med
systemteorins mer generella tänkande. 
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Den ger en bild av hur det privata och offentliga kan samverka med varandra, hur olika för-
ändringsförmedlare kan dras in i arbetet och hur socialarbetaren och sociala instanser kan bli
föremål för förändringsförsök (a.a.). Enligt systemteorin måste det sociala arbetet inriktas på
system som människan  har  i  sin  omedelbara  sociala  omgivning.  Forsberg  och  Wallmark
(2002:24) menar att genom systemteorin kan man beskriva och förstå de aktuella relationer
som finns i ett nätverk, dessutom ger den idéer och verktyg att använda i behandlingsarbetet.
Enligt Payne (2002:198-199) finns det tre olika system som kan hjälpa individen: Informella
eller naturliga system som familj, vänskapskrets, formella system som kommunala myndig-
heter och fackföreningar samt sociala eller samhälleliga system till exempel skolor och sjuk-
hus. Det sociala arbetet kan gå ut på att se vad det är i samspelet mellan klienten och dess
omgivning som ger upphov till problem. Det kan vara samspelet dem emellan som kan vara
problemet inte klienten eller omgivningen. Payne menar att det sociala arbetet vinner på att ta
reda på vilka system klienten tillhör (a.a.). 

Enligt  Forsberg och Wallmark (2002:38-41)  har  Urie  Bronfenbrenner  beskrivit  de sociala
nätverkens samspel och ekologi i sin socialekologiska modell. Bronfenbrenners system för-
klarar  de  olika  strukturerna  mikrosystem,  mezzosystem,  exosystem  och  makrosystem.
Bronfenbrenner menar att vi ingår i pågående samspel mellan flera sammanhang där individen
i  utveckling  befinner  sig  i  centrum.  Mikrosystemet  är  de  system individen  själv  ingår  i,
mezzosystemet är den kontaktväg som finns mellan människans olika mikrosystem. Dessa
kräver inte individens närvaro men de påverkar individen. Exosystemet är ett utanförliggand
system där individen inte själv ingår men påverkas av.  Den övergripande nivån som våra
kulturellt betingade värderingar, lagstiftning samt den politiska och ekonomiska makten kallas
makrosystemet. Makrosystemet påverkar människan både direkt och indirekt (a.a.).

2.2. Risk, behov och responsivitetsteori
Effektiva behandlingar inleds med goda utredningar och hänvisar till  risk-, behovs och re-
sponsivitetsteori som knyter ihop utredning och behandling. Ungdomar måste utredas i för-
hållande till både riskfaktorer och skyddsfaktorer. Modellen omfattar tre principer för effektiv
behandling. De är riktade mot att  matcha den unge med behandlingen utifrån den risk de
löper, deras behov och deras personliga egenskaper. 

Riskprincipen hävdar att ungdomar med hög risk för asocialt beteende kan tillgodogöra sig
intensiva insatser i högre grad än ungdomar med låg risk. Behovsprincipen hävdar att ung-
domskriminellas behov kan indelas i kriminogena och icke kriminogena behov och att det är
de kriminogena behoven som skall påverkas. Responsivitetsprincipen indikerar att  behand-
lingsinsatserna  bör anpassas  efter  ungdomarnas  inlärningsstil.  Vissa  personlighetsdrag och
kognitiva beteendedrag påverkar hur mottaglig han/hon är för behandlingsinsatsen (Dowden
& Andrews 2000).

2.2.1. Riskprincipen
Andrews och Bonta (1998:242) menar  att  det  finns två aspekter med riskprincipen, förut-
sägelse och matchning. Förutsägelse innefattar att fastställa riskfaktorer, vilka kan hänvisa till
personliga utmärkande egenskaper och omständigheter som kan förutsäga och öka förståelsen
för framtida allvarliga beteendeproblem och kriminellt beteende (Dowden & Andrews 2000).
Enligt  Andrews et al.  (1990:28) finns fem indikatorer för antisocial  benägenhet:  beteende,
känslor, kognitioner, personlighet och umgänge. Andra riskfaktorer kan vara arbetslöshet, låg
utbildning och för ungdomar att de är i konflikt med sina föräldrar eller att de är utsatt för
brister i omvårdnaden. Andreassen (2003:249, 262) påpekar att drogmissbruk, skolproblem
och lagöverträdelser kan vara exempel på ökade riskfaktorer. 
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Han menar att kunskap om riskfaktorernas betydelse betyder att behandlingen måste inriktas
på de identifierade riskfaktorerna. Eftersom det finns flera riskfaktorer på många områden
måste behandlingen inriktas mot alla dessa. Om behandlingen isoleras till att gälla förändring
av ungdomen utan hänsyn till andra kända variabler ökar risken att utveckla beteendeproblem
och man kan förvänta sig att det negativa beteendet återkommer. Ungdomar måste utredas
med hänsyn till  aktuella individuella riskfaktorer på alla områden. Asocialt  beteende är ett
ömsesidigt samspel  mellan  egenskaper hos  individen och viktiga sociala  system. Åtgärder
som inte riktas mot alla de faktorer som bestämmer asocialt beteende kan inte lyckas (a.a.).

Den andra aspekten på riskprincipen menar att det är viktigt att matcha behandlingsnivån till
risknivån på lagöverträdaren vilket leder till en ökad effektivitet när man bestämmer behand-
lingsprogram (Andrews & Bonta 1998:242, Dowden & Andrews 2000). Principen grundar sig
på studier som visar att intensiv behandling är nödvändig för att uppnå en signifikant minsk-
ning av riskbeteende bland asociala ungdomar. När lågriskkriminella får samma behandling
har intensiv intervention minimal effekt på kriminaliteten, den kan till  och med få negativ
effekt (Andrews & Bonta 1998:243). Andreassen (2003:246-247) menar att det är viktigt att
förstå olika variabler i  ungdomarnas omgivning och samspelet  mellan dessa variabler  och
ungdomen. En behandling baserad på kunskap om hur allvarliga beteendeproblem och anti-
socialt beteende utvecklas, ökar möjligheten att bättre förstå hur och varför behandlingen fun-
gerar. Åtgärder bör inriktas mot att minska riskfaktorerna (a.a.). Dessutom anser Andrews et
al. (1990:29-30) att förutsägbarheten av återfall ökar när faktiska förändringar kring personen
och omständigheterna av förbrytaren är kontrollerade.

2.2.2. Behovsprincipen
Många människor ur problemgrupper har olika behov. De behöver till exempel någonstans att
bo och/eller  så  behöver  de sluta missbruka.  Enligt  behovsprincipen delas  riskfaktorer och
skyddsfaktorer in i dynamiska och statiska faktorer utifrån möjligheten att förändra. Dyna-
miska behov är de riskfaktorer som går att förändra, förändras i möjligheten att minska åter-
fall. Behovsprincipen skiljer mellan kriminogena och icke-kriminogena behov. 
Kriminogena behov är riskfaktorer som när de förändras förknippas med minskad kriminell
eller antisocial aktivitet. Behovsprincipen hävdar att förändringar av kriminellt beteende är
beroende av förändringar i den kriminelles kriminogena behov. Icke kriminogena behov för-
binds inte med minskning av kriminellt beteende. Här kan det handla om självkänsla, person-
liga  problem  mm  som  inte  är  relaterade  till  det  asociala  beteendet  (Andrews  &  Bonta
1998:243).  Behandling måste  inriktas  mot  kriminogena mål  för  att  vara  effektiva,  de ska
minska återfall. Behandling behöver också tillfredsställa övriga behov; det är viktigt och vär-
defullt att klienten mår bättre, men fokus ligger inte på det då det inte med säkerhet minskar
återfall. Då man vanligtvis inte kan observera direkt kriminellt beteende får man försöka att
förändra de observerbara saker som finns i individens situation som man tror har samband
med det kriminella beteendet, exempel är antisociala attityder, drogberoende och tillhörighet i
en kriminell kamratkultur. Hittar man de behoven i utredningen ökar chanserna till en lyckad
behandling (Andrews & Bonta 1998:244). När de faktorerna avtar minskar sannolikheten för
kriminalitet.  Behovsprincipen ger information om inriktningen av behandlingen; vilka om-
råden behandlingen bör inriktas på. Den bygger på forskningskunskap om de faktorer som hör
ihop med framväxande eller kvardröjande allvarliga beteendeproblem. Vilka specifika om-
råden  som gäller  för  den  enskilde  ungdomen  måste  utredas  individuellt  (Andrews  et  al.
1990:35, Andrews & Bonta 1998:244, Andreassen 2003:92). 
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2.2.3. Responsivitetsprincipen
Andrews och Bonta (1998:89)  definierar  responsivitetsprincipen som de särskilda kompe-
tenser, intressen eller inlärningsstil som en individ måste ha för att tillgodogöra sig specifika
programtyper. Det betyder att olika program kan passa för olika slags asociala personligheter.
Principen hänför sig till individuella anlag och inlärningsstilar och riktar sig mot individuella
egenskaper som styr individens förmåga eller möjlighet och motivation att lära. Genom att
identifiera personlighet och kognitiva stilar kan man matcha behandling till klienten (Andrews
& Bonta 1998:245). Enligt Andrews et al. (1990:35) handlar responsivitetsprincipen om olika
egenskaper i behandlingsprogrammet för klienten. Den slår fast att interventionens stil och
form bör stämma med de asociala ungdomarnas sätt att lära. Andreassen (2003:252) förklarar
att ångest, depression, och psykiatriska störningar är nyckelfaktorer för responsivitet. Innan
arbetet inriktas på de kriminogena målen kan det vara nödvändigt att arbeta med responsi-
vitetsfaktorer. Man måste arbeta med alla störande faktorer som förhindrar inlärning. Andrews
et al. (1998:37) menar att det finns två olika typer av responsivitet: generell responsivitet och
specifik responsivitet. Generell responsivitet gör gällande att den effektivaste behandlingen
bygger  på  kognitiv  beteendeterapi  och  social  inlärningsteori.  Dessutom  är  det  viktigt  att
behandlaren,  föräldern eller läraren är känslig för individens personlighet och hur han/hon
reagerar på behandlingen. De som arbetar med klienten ska vara varma, toleranta och flexibla
samt  att  de  ska  vara  bestämda  men rättvisa  (Andrews  & Bonta  1998:175).  Dowden  och
Andrews  (2000)  menar  att  dessa  tekniker  omfattar  förstärkning,  modellinlärning,  praktik,
upprepning/övning,  rollspel,  verbal  vägledning och  förklaringar  med förslag  till  lösningar
mm. 

Specifik responsivitet däremot fokuserar på två avgörande variabler: klientens egenskaper och
behandlingen. Enligt Andrews et al. (1990:38) är det viktigt att dessa matchar varandra, att
interaktionen med terapeuten och stöttande föräldrar är grunden till att upplösa underliggande
problem och  därför  minska  bakslag.  Även  Andreassen  (2003:252-256)  påpekar  vikten  av
nödvändigheten att matcha egenskaper hos den unge med personalen och programmet. Annars
kan  programmet  misslyckas,  inte  för  att  man  saknar  terapeutisk  integritet  och  kompetent
personal  utan  för  att  man  inte  riktar  sig  mot  egenskaper  som  kognitiva  svagheter  eller
intellektuella färdigheter hos ungdomarna. En responsivitetsfaktor som har stor betydelse är
ungdomarnas/klienternas motivation för behandling. Kriminalitet är olika, inte bara behand-
lingsmotivation,  utan också responsivitet på olika interventionsmetoder. Dessa faktorer på-
verkar direkt behandlingens effekt. Därför är det viktigt att bedöma responsivitetsrelaterade
variabler  för  att  bestämma hur  man  skall  arbeta  med kriminogena  behov (Andrews et  al.
1990:38). Enligt Andreassen (2003:93) kan de individuella egenskaperna hos klienterna vara
interpersonell sensitivitet, ångest och verbal intelligens. Ungdomar med begränsade kognitiva
och problemlösande färdigheter behöver en mer strukturerad omgivning och ett konkretare
program. Principen omfattar behov av auktoritet kontra själbestämmande och kontroll kontra
diskussioner.  Medan behovsprincipen bestämmer riktning och mål  för  inblandningar visar
responsivitetsprincipen vilken metod för den enskilde ungdomen som bör användas för att
åstadkomma en förändring i riktning mot de valda målen. Responsivitetsprincipen betonar att
behandlingsinsatsen måste anpassas till  kognitiva drag och personlighetsdrag hos den unge
(a.a.). Behandling är en fråga om att lära sig samt att hitta de faktorer som stör eller under-
lättar lärandet vilka är responsivitetsfaktorer den unge har. Många faktorer kan förekomma
och  de  bestämmer  hur  ungdomarna  svarar  på  behandlingen.  Eftersom gruppen  ungdoms-
kriminella ofta har svaga sociala färdigheter, liten inre motivation till förändring och är kon-
kret inriktade i sitt sätt att tänka så är det inte överraskande att de effektivaste programmen är
de som sätter upp klara mål för beteendet (Andreassen 2003:251). 
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2.3. Lagrum
Lagen om vård av unga; LVU
10 § Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart om-
händertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och
föreskrifterna i 11-20 §§. Lag (2001:466). 11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den
unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge
och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes
personliga förhållanden.

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grund-
läggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. Lag (2003:406).

12 § För vård av unga som på någon grund som anges  i  3  §  behöver  stå  under  särskilt
noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem. Om socialnämnden har beslutat att
den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket skall Statens institutionsstyrelse
anvisa plats i ett sådant hem.

Socialtjänstlagen; SoL
6 kap SoL. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende
Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det
egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar
för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god
vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och
andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller
boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt
3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

3 § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall
tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse är central  förvaltningsmyndighet för dessa
hem.  Styrelsen leder  och  har  tillsyn över  verksamheten  vid  hemmen. Statens  institutions-
styrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt ett landsting eller en
kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket. För vård i ett hem som
avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.

4 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende skall  bedrivas i samråd med social-
nämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter  om vård i  familjehem och hem för
vård eller boende.

6



7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet
1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan
tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av 1. Hem för vård eller
boende, 2. sådana boenden som motsvarar dem som avses i  5 kap. 5 § andra stycket eller 5
kap. 7 § tredje stycket, 3. Hem för viss annan heldygnsvård, 4. Hem eller öppen verksamhet
för vård under en begränsad del av dygnet. Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas. Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen ge-
nom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

2 § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas endast om verksam-
heten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Tillstånd får förenas med villkor av bety-
delse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten. Om verksamheten helt eller till väsentlig
del ändras eller flyttas, skall nytt tillstånd sökas.

3.  TIDIGARE FORSKNING
I kapitlet som följer presenteras tidigare forskning som gjorts i ämnet. Den presenteras i form
av teman som utgår ifrån de frågeställningar studien har. 

3.1. Egenskaper hos ungdomen och deras familjer
Enligt Armelius et al. (1996:13-14) har ungdomar som placeras på institution ofta en svår
uppväxt med instabil och otrygg relation till föräldrar och andra närstående. Familjerna är ofta
socialt utsatta, ungdomen har svag självkänsla och dåligt utvecklad identitet. Dessa ungdomar
är svåra att behandla speciellt om de utvecklat ett missbruk och/eller har en betydande krimi-
nalitet. I Vinnerljung et al. (2001:116-118) studie framgick att de vanligaste skälen för pla-
cering var brister i omsorg, eget beteende och relationsproblem. Sallnäs (2000:176) menar att
barns problem sällan är statiska eller endimensionella. Det är frågan om en lång rad samver-
kande faktorer som gör att en viss person anses ha behov av vård på institution. Hon säger
även att skälen till en placering inte på ett självklart sätt återger bilden av de förhållanden som
barnet faktiskt lever under. 

Öjehagen (2000) och Blomqvist (1991) har båda fokus på matchning och vuxna missbrukare.
Dessa forskare har tagits upp i denna studie eftersom det inte finns någon renodlad forskning
angående matchning av kategorin ungdomar med allvarliga beteendeproblem såsom krimi-
nalitet och missbruk. Genom att matcha klient och behandling anser Öjehagen (2000:195) att
man  försöker  att  öka  effektiviteten  av  en  given behandling,  använda tillgängliga  resurser
bättre och förhindra att behandlingen gör skada i stället för nytta. Matchningsförfarandet kan
grundas på individkaraktäristika, vad som utmärker behandlingsmetoden, terapeuten och olika
faser  i  behandlingsprocessen.  Hon menar  att  det  centrala  är  hur  effektskillnaden  blir  vid
matchning respektive utan matchning. Vissa klientegenskaper finns det stöd till att matcha;
graden av social stabilitet, missbrukets svårighetsgrad, graden av psykisk störning samt olika
personlighetsdimensioner, framför allt  behov av struktur,  aktiv vägledning samt graden av
antagonism.  Dessa klientegenskaper  har visat  statistiskt  säkerställda skillnader mellan för-
bättringar vid matchning till  vissa metoder och behandlingsintensitet  i  förhållande till  fel-
matchning. Manualbaserade program av välutbildade terapeuter bör erbjudas och klienter bör
få välja en behandlare han/hon har förtroende för. Dessutom bör den behandling som föreslås
som stöd till förändring i missbruksbeteendet kompletteras med insatser med hänsyn till den
individuella problembilden (Öjehagen 2000:218).
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Blomqvist (1991:133-136) har i sin rapport ett syfte att belysa vad matchning kan och inte kan
göra inom socialtjänstens arbete med missbrukare. Enligt Blomqvist är det stora skillnader
bland de socialsekreterare som han intervjuat i  uppfattningar och arbetssätt.  En del samlar
systematiskt in relevant bakgrundsinformation om klienterna som grund för de behandlingsval
de föreslår. Andra arbetar utifrån ett mer intuitivt sätt där man försöker pussla ihop de intryck
man får  i  kontakten  med klienten  med de  intryck man sedan tidigare  har  av  klimat  och
stämningar på olika behandlingshem. Blomqvist menar att de kriterier och kategoriseringar
som  används  för  att  beskriva  matchning  ofta  är  ganska  skissartade  och  inte  alltid  är  så
konsekventa. Den höga arbetsbelastningen är något som återkommer i många av intervjuerna
detta gör att  man tvingas göra mindre genomtänkta och mindre väl förberedda placeringar
eller andra åtgärder. Dessutom hinner man inte följa upp placeringar som gjorts på det sätt
som vore  önskvärt.  Brist  på  vårdplatser  kan  vara  orsak  till  att  man  placerar  där  man  är
tveksam till behandlingen. Akuta lägen kan också leda till val av en vårdgivare där man inte
har gjort någon ingående bedömning av det långsiktiga vårdbehovet (a.a.).

Vissa forskare har enligt Blomqvist (1991:23-24) knutit starka förhoppningar till att förbättra
missbrukarvårdens  effektivitet  med matchningshypotesen.  Andra  forskare  menar  att  ambi-
tionen att få till stånd en god matchning i sämsta fall kan leda till att bevara vården precis som
den  och  inte  förnya  den  (a.a.).  Matchningshypotesens  tillämpning  på  organisatorisk  och
administrativ  nivå  brukar  omtalas  som den  ”sociala  systemstrategin”.  Systemstrategin  ger
möjligheter att vetenskapligt undersöka olika effekter av olika program, vilket skulle kunna
leda till en utveckling och anpassning av systemet som helhet och till klienternas behov och
förutsättningar till förändrade yttre villkor (Blomqvist 1991:30-31). En god matchning kan ur
detta perspektiv ses som en fråga om hur händelser i behandlingen tar hänsyn till individuella
förutsättningar och samlade  levnadsomständigheter  samt  samspela  med de läkande krafter
som finns i klientens liv. Matchning blir därmed en fråga om strategier och förhållningssätt.
Matchningsperspektivet  har relevans för val  av behandling, för analys och beskrivning av
behandlingsprocessen inom ett givet program samt för behandlarens fortlöpande granskning
av det egna arbetet (Blomqvist 1991:36-38). 

Dowden och Andrews (2000) har gjort en metaanalys för att undersöka om man applicerar
risk-, behovs- och responsivitetsprinciperna med korrekta behandlingar och om det faktiskt
reducerar  nivån på kriminellt  återfall.  En metaanalys är  när  man statistiskt  jämför  under-
sökningar för att sedan sammanföra resultaten. Genom omfattande litteratursökning anskaffas
allt publicerat material inom det valda området. Dowden och Andrews redovisar att samtliga
principer  fick  empiriskt  stöd.  Författarna  menar  att  principerna  av  effektiv  kriminalvård
diskuteras som lösningen, vilket borde tas hänsyn till vid utveckling av effektiva vårdprogram
för minskning av återfall. Resultaten från studien pekar på att vårdprogram för kriminella är
mer effektiva för högriskkriminella; men har inte kunnat bevisas till en statistsikt signifikant
grad. Senaste metaanalysen, vilken använde samma procedurer, redovisar att riskprincipen är
det svagaste bidraget av de tre principerna. Dowden och Andrews (2000) påstår att  val av
behandlingsmetod gav intressanta resultat. Resultaten visar på att maximal minskning av kri-
minellt  beteende åstadkoms när de redovisade principerna för kriminalvård var tillagda till
behandlingsprogrammen.  Analyser har visat  ett  starkt  samband mellan behandlingstyp och
effekter. Kognitiva/beteendeinriktade komponenter och program som betonade underliggande
riskfaktorer ökade effektiviteten signifikant. Man drog slutsatsen att behandling på institution
kan ha effekt på minskning av kriminalitet om behandlingen tillrättaläggs och differentieras
utifrån ungdomarnas behov (Andreassen 2003:95). 
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Armelius et al. (1996:13-14) skriver att det krävs att ungdomarna ses ur ett helhetsperspektiv
och  att  behandlingen  utgår  från  individens  faktiska  behov.  Författarna  säger  att  återfalls-
frekvensen för dessa ungdomar är hög och att de behöver långsiktig och återkommande be-
handling. Andreassen (2003:172-178) menar att det är viktigt att identifiera vilka ungdomar
som befinner sig i riskzonen för avbruten behandling och många institutionsbyten, eftersom
detta har stor betydelse för behandlingsresultatet. Enligt Andreassen (2003:243) bör man fråga
sig vad som fungerar för vem och under vilka förhållanden. Det är viktigt att matcha individ
och behandling genom att noggrant utreda klientvariabler, problembeskrivning och anpassad
behandling  med  hänsyn  till  att  olika  ungdomar  inte  reagerar  på  samma  sätt  på  olika
behandlingsformer.  Ungdomar  med  beteendeproblem  kan  klassificeras  utifrån  exempelvis
kön, ålder, problemområde, familjebild, beteendehistorik mm. 

Vinnerljung et al. (2001:144-154) skriver att utbud och efterfrågan av olika placeringsformer
baseras på kunskap om att  vårdbehovet  ser olika ut  för olika ungdomar.  Ansvarig social-
sekreterare bör välja  placeringsform efter  en rad olika övervägande för varje enskilt  barn.
Viktiga frågor att ställa sig är exempelvis: vilken vårdmiljö som kan klara av barnet, vilken
typ av vård som kan ge barnet någon effektiv hjälp.  Han menar att  det inte alltid sker en
optimal och rationell matchning mellan barn och placering och att mycket tyder på att det
finns mycket av diagnostisk  oordning i  barnavården. Enligt  Dowden och Andrews (2000)
finns det relevanta riskfaktorer för dessa ungdomar på många områden. Behandlingen måste
därför riktas mot riskfaktorer på alla områden annars riskerar den att misslyckas. Man har
enligt Andreasson (2003: 164, 244) under senare år kommit fram till att olika problemprofiler
kräver olika slags behandling. Exempelvis så har ungdomar med psykiska problem behov av
andra insatser än ungdomar med kriminellt beteende. Det finns ingen behandling som passar
alla ungdomar. Andreassen (2003:134) menar att det finns stora skillnader i effekter mellan
olika institutioner och mellan ungdomar. Detta medför att en institution kan ge effekt för vissa
ungdomar men inte för andra. Öjehagen (2000:218-219) anser att  det behövs kunskap om
generellt  verksamma metoder  samt  om matchning samtidigt  som man alltid  måste  beakta
individuella behov. 

Vinnerljung et al. (2001:129) fann att kommunerna håller fast vid närhetsprincipen. Närmare
80 % av placeringarna sker inom en tiomilaradie  från tonåringens hemort.  Distansvård är
vanligast  vid  privata  HVB  där  upptagningsområdet  ibland  kan  gälla  hela  landet.  Sallnäs
(2005:234-236) har gjort en undersökning om privata aktörer inom institutionsvården för barn
och ungdomar. Enligt Sallnäs kan kommunerna i princip välja vilket HVB-hem de vill även
om det i lagstiftningen finns en norm att göra placeringar i barnets geografiska närhet. Sallnäs
fann att den privata HVB-vården endast till liten del arbetar enligt närhetsprincipen. De har
oftast över hälften av sina placeringar från kommuner utanför det egna länet (a.a.). 

Andreassen (2003:241) säger att det finns institutioner som specialiserat sig på flickor eller
pojkar och menar att  flickor kan ha nytta av en annan behandlingsmiljö  än pojkar. Enligt
Vinnerljung et al. (2001:113-115) har mer än var fjärde placerad flicka varit utsatt för miss-
handel eller sexuella övergrepp i hemmet. Utav pojkar som placeras har två tredjedelar skol-
problem i bakgrunden och flickorna hade skolproblem i hälften av fallen. Pojkarna har mer en
bakgrund av kriminalitet och våldsamt beteende. Flickor placeras mer på grund av missbruk,
relationsproblem  och  beteendeproblem  som  rör  sexuellt  beteende  (a.a.).  Andreassen
(2003:264-268) ställer frågan om resultat från effektiva behandlingsprogram kan generaliseras
till  att  gälla båda könen. Han menar att  det kan finnas skillnader i effektivitet av behand-
lingsinsatser mellan flickor och pojkar. 
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Flickor har vid undersökningar ansett att en viktig del är att personalen är kvinnlig, speciellt
om de varit utsatta för fysisk och sexuell misshandel. De kan på en sluten institution känna sig
skyddade från att bli fysiskt angripna. Flickor upplever fler depressionsperioder under ung-
domstiden och blir mer sexuellt utnyttjade (a.a.).

Enligt Vinnerljung et al. (2001:104-112) är placering av tonåringar med invandrarbakgrund
vanligt.  Risken att de skall  hamna i  dygnsvård är tre gånger så hög jämfört med svenska
jämnåriga. Det är sju gånger vanligare att utrikesfödda ungdomar utreds av socialtjänsten på
grund  av  brott.  Ju  mer  ingripande  insatserna  var  desto  högre  var  representationen  av
invandrarungdomar.  Sallnäs  (2000:136-138)  skriver  att  barn  med  invandrarbakgrund  är
kraftigt överrepresenterade i § 12-hemsvården och att antalet placeringar i stort ökat mest för
dessa barn.

3.2. Egenskaper hos institutionen
Andreassen (2003:181) menar att institutionerna varierar mycket beträffande metodval och
arbetssätt. Inriktningen på de olika institutionerna kan skilja mellan att man inte alls arbetar
utifrån någon teoretisk grund till en renodlad behandling utifrån en speciell teori. Det finns
institutioner som lämnar beskrivningar av behandlingsteorier som inte kan kallas teori eller
modell i  rimlig mening, exempelvis  att  arbeta individanpassat.  Hälften av institutionerna i
Andreassens undersökning hade inte någon känd teori som behandlingsbakgrund. 

Enligt Sallnäs (2000:198) är det inte självklart att institutionen har någon teori/metod över
huvud taget. Många institutioner arbetade exempelvis ”individuellt anpassat” eller uppger att
de erbjuder ”en naturlig familjemiljö”. Vinnerljung et al. (2001:133) fann att syftet att ”er-
bjuda en familjelik miljö” uppgavs i 16 % utav privata HVB-hem. Det finns enligt Sallnäs
(2000:174-181) inget formellt eller allmänt accepterat sätt att dela in olika slag av hem för-
utom i HVB-hem och § 12-hem. Vissa informella kategoriseringar av typen utredningshem,
akuthem och behandlingshem förekommer. Sallnäs menar att även om institutioner anses till-
höra samma typ så varierar de och utvecklar sina egna inriktningar och stilar. Ett sätt att tala
om för omgivningen vilken verksamhet man har kan vara att ange vilken målgrupp man riktar
sig till. Här menar Sallnäs att det är svårt att kategorisera en institution utifrån vilka barn som
man tar emot. 

Sammanbrott har stor betydelse för resultatet av behandlingen enligt Andreassen (2003:161-
162). Upprepade placeringar ökar risken för dålig anpassning. Här är det viktigt att se på vad
som skiljer institutioner som klarar av att handskas med utagerande och våldsamt beteende,
institutioner med få rymningar från andra institutioner. Vinnerljung et al. (2001:164-167) tar
upp vad som mest  verkar påverka sammanbrott relaterat till  andra variabler. Här kan man
nämna faktorer som att tidigare sammanbrott ökar risken vid placering vid HVB-hem, invand-
rarbakgrund ökar risken vid placering i privat HVB, ungdom som är utredd på § 12-hem ökar
risken vid placering på HVB, relationsproblem medför minskad risk vid placering på HVB,
övergrepp under uppväxt ökad risk vid placering på § 12-hem osv. 

Enligt Vinnerljung et al. (2001:144-154) är differensen stor mellan § 12 hem och privata HVB
när det gäller sammanbrott i vården. Tydliga sammanbrott inträffar i 18 % av placeringarna på
§ 12 hem och 39 % i privata HVB. Han menar att detta kan bero på att § 12 hemmen har sär-
skilda befogenheter för att hantera starkt problematiska tonåringar och personalen kan rent
fysiskt hindra ungdomarna från att avvika från institutionen. Sammanbrott utlöses antingen av
ungdomen själv eller av institutionen. Det kan handla om att ungdomen avviker (31 %) eller
att institutionen säger sig inte orka med ungdomen (49 %). 
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Vinnerljung et al. (2001:174-176) menar att placeringar i institutionsvård borde föregås av en
noggrann vårdplanering där barnets behov uppfattas som så stora att det placeras på insti-
tution.  När  socialtjänsten  avbryter  en  placering  (15  %)  är  det  enligt  Vinnerljung  et  al.
(2001:187-189)  oftast  beroende  på  att  vården  inte  lever  upp  till  normativa  krav.  Det  är
ovanligt  att  de avbryter av skäl  som har att  göra med uteblivna eller  negativa resultat  av
vården. 

Vikten  av  att  det  inte  finns  personalkonflikter  på  institutionen  påpekas  av  Andreassen
(2003:296-305). Personalen bör vara överens om tillvägagångssätt och kunna lita på att kolle-
gorna handlar på ett lämpligt sätt vid olika situationer. Personalen måste veta att den har stöd
under och efter  speciella händelser  som exempelvis  våldsamma situationer.  Är personalen
kunnig i  konflikthantering,  medvetna  om teori  och metod och använder dessa i  praktiken
minskar detta risken för våld på institutionen. En bra institution kännetecknas av att det råder
enighet i personalgruppen och att man är överens om de metoder man använder. Det är även
väldigt viktigt att personalen får handledning och vidareutbildning (a.a.). 

Enligt  Sallnäs  (2000:165)  har hälften av HVB-hemmen sju anställda eller  färre.  Personal-
tätheten på HVB-hem är ca 1,1 anställd/ungdom och vid § 12-hem är den 2,2/ungdom. Hon
menar att personalen på institutionen har en nyckelroll i verksamheten och att andelen perso-
nal med högskoleutbildning står i direkt relation till en gemensam professionell grund efter-
som det genom likartad utbildning skapas gemensamma normer och synsätt. Sallnäs säger att
en negativ faktor är hög omsättning på personal. De offentligt drivna HVB-hemmen har färre
andelar högskoleutbildad personal men har större del kärnutbildad personal. De privata i sin
tur har fler helt outbildad personal. Hon säger att den samlade bilden är att institutionsvården
saknar en tillräckligt kvalificerad personal. Detta kan enligt henne bero på att det finns en
ambivalens hos både myndigheter och i själva verksamheten till nödvändigheten av formell
utbildning och att familjeidén som metodisk grund kan legitimera låg utbildningsnivå. Det
finns enligt Sallnäs (2000:232-239) ett samband mellan utbildningsnivå och användande av
vedertagen teori/metod. Det finns inga tvingande regler i länsstyrelsens tillståndsgivning för
hur personalgruppen skall vara sammansatt. Detta öppnar utrymme för institutionen att väga
personliga egenskaper mot formella kvalifikationer. 

Institutionens teoretiska inriktning utgör enligt Andreassen (2003:181) grunden för de meto-
der som används för att nå en beteendeförändring hos ungdomen. De teoretiska ramarna av-
speglar personalens idéer om vad som har effekt eller inte. I de fall personalen inte håller fast
vid de mål och metoder man enats om menar Andreassen (2003:212) att resultatet ofta blir
dåligt. Det räcker inte att säga sig använda rätt metoder om man inte försäkrar sig om att de
genomförs som det är tänkt. Enligt Dowden och Andrews (2000) har perspektivet vad fun-
gerar i stället för inget fungerar ökat inom kriminalvården de sista två decennierna. Dessutom
har metoder som undersöker effektiviteten av kriminalvård ökat markant.  Vid jämförelser av
institutioner tar man ofta för givet att de metoder institutionen säger sig ha existerar. Levin
(1998:301) menar att begreppet behandling har en dubbel karaktär av straff och pedagogik
eller psykoterapi. Det innebär för olika grupper helt skilda saker. På institutionen blir det ett
begrepp som används utan att det betyder något. Andreassen (2003:213) påpekar behovet av
att undersöka om institutionen har de resurser som behövs för att utföra det de säger sig göra.
Frågor man bör ställa sig är: om personalen har relevant utbildning och träning, förekommer
systematisk uppföljning samt om planerna omsätts i verkligheten. 
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Sallnäs (2005:228) menar att de myndigheter som har att kontrollera HVB-hemmen ställer få
och oklara krav för att man ska få starta institutioner och att kontroll och uppföljning av inne-
hållet i vården fungerar dåligt. I Sallnäs undersökning befanns att socialtjänsten sällan eller
aldrig ställer krav på eller ifrågasätter innehållet i vården. Det var inte heller vanligt att de
frågade efter utvärderingar eller kvalitetsuppföljningar vid en placering. Andreassen (2003:17)
säger att varje institution klart bör definiera vilka speciella delar programmet består av och
vilka problem det behandlar effektivt. Man bör utveckla forskningsbaserade mätmetoder för
utvärdering. Faktorer som bör utvärderas är problemens art och svårighetsgrad, problemens
inverkan  på  ungdomarnas  utveckling,  svårigheter  i  familjen  mm.  Man  bör  även  studera
samband  mellan  ungdomarnas  problemprofiler,  behandlingsform och  resultat.  Andreassen
(2003:215-216)  säger  att  goda  processutvärderingar  är  ett  sätt  att  säkra  att  metoden
genomförs.  Det  är  utmärkt  om institutionen använder  effektiva system för  dokumentation
samt använder en behandlingsmanual som bygger på en godtagbar teori. 

Andreassen (2003:136-137) menar att kontakten med andra avvikande ungdomar är orsak till
en slags smittoeffekt. Ungdomarna utvecklar en egen subkultur och systemet socialiserar dem
till  ett  avvikande värdesystem. Andreassen poängterar att  det är olämpligt när institutioner
blandar  ungdomar  med  olika  problem.  Även  Levin  (1998:307-308)  skriver  om  att  ung-
domarna på institutionen socialiseras i asociala värderingar. Han menar att detta beror på att
de intagna skapar en egen kultur som står i motsättning till personalgruppen och deras mål-
sättning. Det  är dessa processer som grundlägger institutionens negativa effekter.  I Levins
undersökning hade åttio procent av ungdomarna återfallit i brott efter behandlingen. En stor
fråga enligt Andreassen (2003:245) är vilka ungdomar som kan placeras på samma institution
utan  risk  för  att  målet  och  avsikten  med  behandlingen  undermineras.  Enligt  Andreasson
(2003:281-291) utvecklar många ungdomar på slutna institutioner större problem efter pla-
ceringen än innan.  Dessa institutioner  tycks inte  bidra till  en  positiv  utveckling hos ung-
domarna.

Sallnäs (2000:159) fann att hemmens storlek är en viktig fråga. Nästan hälften var mellanstora
enheter med fem till nio platser. § 12-hemmen är över lag större där 60 % har tio platser eller
fler. Enligt Sallnäs (2005:226) har offentligt finansierade tjänster som produceras i privat regi
blivit allt vanligare. Vid undersökningstillfället fanns det närmare 340 privata eller stiftelse-
drivna HVB-hem för barn och ungdomar. Institutionsvården för unga är ett sådant område där
privatiseringen varit  påtaglig. Enligt  socialstyrelsen drivs närmare nio av tio HVB-hem av
någon typ av enskild huvudman. Andreassen (2003:95) säger att det finns ett starkt samband
mellan behandlingstyp och effekter.  Han fortsätter  vidare att  det  inte  är institutionen som
avgör effekten utan det specifika innehållet de arbetar efter. 

Andreassen  (2003:328-330)  menar  att  institutioner  som  lägger  vikt  vid  ungdomarnas  ut-
bildning och skolgång uppvisar klart bättre resultat än motsatsen. Det starkaste sambandet
med god anpassning för ungdomarna senare i livet var inte betoning av ett gott beteende utan i
vilken utsträckning institutionen planerade för skola och utbildning. Det är viktigt med ett
effektivt samarbete mellan skola och institution. Undersökningar har visat att ungdomar pla-
cerade på institution ofta får en segregerad skolgång. Ansvar tolkas och organiseras olika.
Vissa kommuner vill inte alls ta hand om denna grupp av ungdomar och får de någon under-
visning är de ofta åtskilda från den vanliga grundskolan. Dessa ungdomar isoleras ofta från att
träffa normalt fungerande ungdomar beroende på att de stör för mycket i den vanliga skolan
(a.a.).  Vinnerljung et  al.  (2001:133) fann att  det var vanligast med tillgång till  skolunder-
visning i § 12- hem, där 89 % av ungdomarna hade tillgång till skola på institutionen, Kom
ungdomarna till ett HVB hem var det ovanligare att de fick tillgång till undervisning. 
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3.3. Egenskaper hos socialtjänsten
Vinnerljung et al. (2001:131) säger att uppgifter om de olika institutionerna finns att hämta ur
socialstyrelsens förteckning över hem för vård och boende (HVB). Dessa ges ut i form av en
katalog där företrädare för de olika hemmen själva presenterar uppgifter om sin verksamhet.
Det rör sig om dels faktauppgifter som antal platser och antal personal och dels att de be-
skriver sitt arbete. Denna typ av kortfattad presentation är ofta vad berörda socialsekreterare
har att tillgå om man inte har direktkontakt med eller på annat sätt har personlig kännedom
om institutionen. Problem med att beskriva institutioner och svårigheter med att veta i vilken
mån en sådan beskrivning har relevans för det arbete som faktiskt bedrivs på institutionen har
påtalats av flera forskare. Sallnäs (2000:195) fann att institutioner i sin marknadsföring pre-
senterar behandlingsinnehållet i termer av vilken teori/metod man arbetar utifrån. Hon säger
att det är viktigt att här se om detta används i praktiken. I Sallnäs (2005:235) undersökning av
enskilda HVB fann hon att hälften av institutionerna bedriver omfattande marknadsföring som
exempelvis annonser, utskick av foldrar, telefonreklam, mässor mm. Många av föreståndarna
menade att det var kommunernas tidigare kännedom om institutionen som var viktigast när
det gäller hur socialtjänsten får kunskap om verksamheten. Sallnäs menar att detta pekar på att
relationerna mellan HVB-hemmen och socialtjänsten upprättas via enskilda personer och till
stor  del  bygger på  kontakter.  De ingår  i  ett  gemensamt  nätverk  av  personer  som känner
varandra  och  som  tidigare  sålt/köpt  vård  av  varandra.  Sallnäs  (2005:242)  säger  att  alla
kommuner skulle vinna på om det fanns ett fungerande system för kommunerna att utbyta
information med varandra om HVB-hemmen och deras vård.

Levin (1998:299) är kritisk till institutioner och menar att de anpassar sig till omgivningens
förväntningar. Han säger att institutioner kan fortsätta att existera och utvecklas trots dåliga
behandlingsresultat. Sallnäs (2000:174) fann i sin forskning att institutionerna inte hade något
gemensamt  språk  för  att  diskutera  arbetsmetoder,  vårdinriktning  och  barnens  problem.
Andreassen  (2003:12)  menar  att  institutionsbehandling kan  ha  många former  och erbjuda
mycket olika formaliserade interventioner. Det finns inte någon standardiserad eller generell
institutionsbehandling. Sallnäs (2000:174) anser i sammanhanget att det måste göras någon
beskrivning av den verksamhet hemmen och de barn de riktar sig till för att socialtjänsten
skall kunna ta ställning till vilken institution man vill anlita. I en senare undersökning fann
Sallnäs (2005:230) att det är en omöjlig uppgift för socialtjänsten att bedöma vad som skiljer
den ena institutionen från den andra eller om dess arbete är av god kvalitet. Hon menar att det
saknas forskning som kan ge beslutsunderlag för den som står inför en placering. 

Andreassen (2003:126) påpekar att det är nödvändigt att undersöka vad som skiljer institutio-
ner med bra resultat från institutioner med dåligt resultat. Sallnäs (2000:174) menar att lag-
stiftningen anger ramar för samhällets möjligheter att ingripa i familjens liv, men att den inget
säger om innehållet i den vård en ungdom skall placeras i. Vilket av de olika vård- eller be-
handlingsalternativen man skall välja kan många gånger ses som en förhandlingsfråga.

Enligt lagstiftningen skall socialtjänstens åtgärder utformas i samverkan med den enskilde och
att man skall ta hänsyn till både ungdomens och föräldrarnas synpunkter. Det finns uppenbara
brister i den praktiska handläggningen (Sallnäs 2005:230). Vad gäller behandlingsbegreppets
tillämpbarhet menar Blomqvist (1991:27-28) att det som sker i vård och behandling inte är en
ensidig påverkan utan en interaktionsprocess där klientens egna erfarenheter, upplevelser och
tolkningar är lika betydelsefulla som behandlarens. Den professionella vården refererar till
samhället vilken både vårdare och vårdad har svårt att identifiera sig med (a.a.). Forskare har
enligt  Blomqvist  i  många  fallstudier  av  framgångsrik  behandling  sett  att  klienter  och
behandlares sätt att uppfatta och beskriva förändringsprocessen skiljer sig åt. 
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Blomqvist refererar till psykologen Jerome Frank vilken menar att en framgångsrik behand-
lingsprocess måste innehålla en medmänsklig relation och en fysisk miljö, som ger frihet att
uttrycka känslor och önskningar, utforska sig själv och pröva nya handlingssätt. Den hjälp-
sökande behöver dessutom få en trovärdig förklaring till hur problemen uppstått och hur de
kan avhjälpas (Blomqvist 1991:34-36). Blomqvist (1991:3) tycker att alla behandlande verk-
samheter exempelvis socialtjänsten ska försöka hitta den bästa metoden för varje enskild kli-
ent. Vidare menar han att en socialsekreterare kan vara övertygad om att en enda vårdform är
den bästa för alla och då hänvisa alla klienter dit. Vid platsbrist kan de prioritera antingen
genom ett något slumpartat förfarande eller genom att välja ut de klienter man tror att det
lönar sig bäst att satsa på. Eller så kan socialsekreteraren känna sig osäker på vad som är
hjälpsamma åtgärder och då låta  klienter pröva på lite  av varje i  hopp om att  åtminstone
någonting ska hjälpa (a.a.). Enligt Blomqvist blir socialsekreterarna hänvisade till sina egna
subjektiva, och mer eller mindre ofullständiga intryck av olika program och den information
programmen själva lämnar när de inte har tillgång till kunskap som är baserad på empiriska
undersökningar av programmens innehåll och resultat (Blomqvist 1991:45). 

Sallnäs (2000:177) skriver att det ofta uppstår olika bilder av vad barnets problem består av.
Att  arbetet  försvåras  av att  barnets  situation beskrivs  i  förenklade termer på ett  sätt  som
stämmer med det sociala arbetets organisation och rutiner. Frågan om vad barnet skall flyttas
till är ofta underordnad då en placering förbereds och genomförs. Diagnostiseringsfasen blir
byggd på slumpartade påståenden och värderingar om barnets situation och det är den möjliga
insatsen som påverkar hur dess problem definieras. Vinnerljung et al. (2001:116-118,125) vill
understryka att man bör tolka socialtsekreterarens anteckningar kring omständigheter för en
placering med viss försiktighet. Det kan finnas en risk för överdriven problembeskrivning av
barnet med syfte att få igenom exempelvis ett LVU. Han menar även att det ofta inte går att
utläsa något tydligt syfte i ungdomarnas akter till varför de placeras. I hälften av fallen fanns
inget konkret med vad man ville uppnå mer än att få tonåringen bort från hemmet. Andreassen
(2003:15) menar att faktorer som påverkar synen på vad som ger resultat är ideologi, etik,
social bakgrund, klinisk erfarenhet, kostnader mm. Sallnäs (2000:136-138) skriver att studier
visat  att  institutionsvårdens  ökning inte  alltid  avspeglar förvärrade problem hos barn.  Det
finns skillnader i hur socialtjänsten betraktar barnens situation och definierar gränserna för
ansvar. 

Finns det resurser att använda är behovet av insatser nästan oändligt. Hon skriver att  ”det
ökande användandet av institutioner är uttryck för en komplicerad växelverkan mellan barns
faktiska  förhållanden,  hur  socialtjänsten  bedömer  dessa  förhållanden,  vilka  handlings-
alternativ som finns samt rådande föreställningar om besvärliga barn och hur deras problem
bör lösas” (a.a.). Vinnerljung et al. (2001:118-119) menar att utredningar som föregår en pla-
cering inte alltid är tillräckligt ingående. Det var endast ca en tredjedel av ungdomarna som
före  placeringen  blivit  utredda  mer  ingående  av  t.ex.  BUP  eller  utredningshem.  Enligt
Blomqvist  (1991:28) är  det  svårt  att  avfärda matchningsproblematiken och frågan om hur
varje klient ska kunna erbjudas den för honom eller henne lämpligaste formen av hjälp. ”I ett
processorienterat perspektiv blir matchning inte en fråga om att en gång för alla pussla ihop
’rätt’ klient med ’rätt’ behandling, och forskningens uppgift blir inte att finna de slutgiltigt
effektiva kopplingarna mellan klientförutsättningar och behandlingsvariabler. Matchning blir i
stället en fråga om en stegvis eller successiv anpassning till  förutsättningar som själva för-
ändras, och den kunskap man kan hoppas på att forskningen ska kunna generera gäller vilka
olikheter mellan människor det är viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till i olika skeden
av  en  förändringsprocess,  och  vilken  betydelse  dessa  olikheter  har  för  det  fortsatta  för-
ändringsarbetet” (Blomqvist 1991:204). 
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Sallnäs (2000:176) menar att socialtjänstens utredning definierar ungdomens behov. Hon fann
att socialarbetare har en tendens att uppfatta själva placeringen av barnet som behandling i sig.
Det fanns en avsaknad av tydliga föreställningar om vad man ville att placeringen skulle ge
och otydliga mål  eller  strategier för placeringens syfte. Det  ger en bild  av att  det  sociala
arbetet inrättar sina rutiner efter organisationen och inte klientens behov. Blomqvists under-
sökning visar dels att flertalet av socialsekreterarna uppfattar matchning som någonting själv-
klart, dels att det samtidigt ibland finns andra faktorer än klientens vårdbehov och de verkliga
förutsättningarna som avgör vilken vård de ska få, såsom arbetsvillkor och andra omständig-
heter vilka sätter käppar i hjulet för matchningen (Blomqvist 1991:135). 

Andreassen (2003:275-276) anser att tvångsbehandling inte visat sig vara mindre effektiv än
frivillig behandling trots uppfattningen att en behandling är ineffektiv utan personlig moti-
vation. Det inte är säkert att ungdomar upplever tvång på samma sätt som vuxna; det viktiga
är att de får tillräcklig information speciellt om varaktighet och behandling. Det har däremot
visat sig att det förekommer fler sammanbrott på öppna institutioner än på slutna. Detta kan
förklaras  med  att  de  öppna  institutionerna  har  mindre  möjlighet  till  kontroll  och  tvång
(Andreasson 2003:281-291). 

Levin  (1998:298)  menar  att  socialarbetaren  anpassar  insatser  för  ungdomen  till  organisa-
tionens resurser och medel. Vinnerljung et al. (2001:126-129) fann att medianvårdtiden vid
placeringar var 11 månader. Vård i privata HVB blev mer långvariga och dess mediantid var
19 månader. Sallnäs (2005:237) fann att  ett  vårddygn på ett  privat  hem kan kosta mellan
1100kr och 6120 kr. Eftersom de flesta privata hemmen har en genomsnittlig vårdtid på mer
än ett år, kan årskostnaden alltså skilja mellan 400 000 kr och 2 miljoner. Hon fann att det
som har störst betydelse för avgiften var personaltätheten. Även institutioner som speciali-
serade sig på exempelvis  bara flickor hade en högre vårdavgift.  Distansplaceringar hänger
också samman med en högre avgift. Däremot har personalens utbildningsnivå inte någon be-
tydelse  för  vårdavgiften.  Sallnäs  poängterar  att  socialtjänsten  saknar  grundläggande infor-
mation om den tjänst de betalar mycket varierande priser för. Ett stort problem är om man från
HVB- hemmen agerar så starkt för att klara sin beläggning att det påverkar hur socialtjänsten
beslutar om placeringar. Sallnäs (2005:230) menar vidare att om pris prioriteras före kvalitet
eller  om man inte har underlag att  bedöma vad som är bra eller dålig vård så är det inte
institutionen och socialtjänsten som drabbas, utan de placerade barnen och deras familjer.
Blomqvist  påpekar  att  vårdavgiftens  storlek  kan  bidra  till  val  av  behandling  (Blomqvist
1991:189).

4. METOD
Med anledning av att denna studies författare har olika intresseinriktningar i sina kommande
arbeten, dels socialtjänstens arbete och dels institutionsinriktat arbete, har valet av ämne blivit
naturligt för att det intresserar båda. Studiens syfte var att undersöka vad som styr social-
arbetare  vid  val  av  institution  vid  institutionsplaceringar.  Teorierna  (systemteori,  risk-,
behovs- och responsivitetsteori) har valts för att visa på egenskaper hos ungdomen, för att visa
hur systemet påverkar ungdomen, hur man matchar ungdomens placering utifrån hur systemet
runt  ungdomen  fungerar  och  hur  egenskaper  hos  ungdomen  påverkar  förfarandet.  Den
teoretiska förståelsen medför enligt Holme och Solvang (2001:50) att bättre kunna förklara de
fenomen som undersöks. 
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För att få ett både brett och djupt material valdes att göra en kvalitativ intervjustudie. Kvali-
tativa metoder gör att man kan få en djupare förståelse av den problematik och man kan be-
skriva  helheten  av  problembilden.  En  sådan  helhetsbild  möjliggör  en  ökad  förståelse  för
sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang 2001:13, 79). Studien utgår från en
kvalitativ ansats då socialarbetare intervjuats, med så kallade respondentintervjuer (Holme &
Solvang 2001:104). Författarna till studien har i metoden utgått från intervjuforskningens sju
stadier enligt Kvale (1997:85). 

4.1. Litteraturanskaffning
Material  till  denna  studie  i  form av avhandlingar,  böcker  och  artiklar  har  anskaffats  via
Lidköpings och Karlsborgs bibliotek; de som inte fanns på plats lånades in från andra biblio-
tek via fjärrlån. På grund av tidsbrist har bibliotekarierna vid respektive bibliotek utnyttjats för
att hitta både svensk och internationell litteratur och forskning. De databaser och sökmotorer
som användes av uppsatsförfattarna själva vid sökandet var Google, Libris, Elin@Orebro. De
sökord  som  använts  är:  gryning,  SiS,  vårdplats,  socialt  arbete,  institutionsplaceringar,
ungdomar, matchning, behavior-, responsivity-, riskprinciple. För att hitta relevant litteratur
och forskning har  referenslistor  från uppsatser,  avhandlingar och annan litteratur  använts.
Litteraturen som studerats har valts i syfte att fördjupa kunskaperna utifrån frågeställningarna
och  för  att  möjliggöra  analys  av  intervjuresultaten  utifrån  tidigare  forskning  och  teorier.
Uppsatsförfattarna är medvetna om att det i ämnet finns ett stort utbud av relevant litteratur.
På grund av tidsbrist har uppsatsförfattarna varit tvungna att begränsa valet av litteratur. Det
som valdes var väsentlig litteratur som gick att få fram inom rimlig tid vilket medför att viss
litteratur inte finns med. Medvetenhet finns att urvalet av litteratur kan ha påverkat studien.  

4.2. Urval 
Urvalet  av  respondenter  har  varit  ett  så  kallat  systematiskt  urval.  Holme  och  Solvang
(2001:101) säger att ett systematiskt urval utifrån medvetet formulerade kriterier förutsätter
dels en bred kunskap om undersökningsgruppen och dels ett medvetet tillvägagångssätt för att
få den information som behövs. I denna studie har respondenterna valts utifrån att de repre-
senterar kommuner av olika storlek och förmodas ha olika erfarenheter av att placera ungdo-
mar på institution (Holme & Solvang 2001:104). Urvalet är begränsat till ett val av social-
tjänster i närheten av uppsatsförfattarnas studieort och av olika storlek. Att valet föll på kom-
muner  i  närheten  beror  på  att  uppsatsförfattarna  hade  begränsad  tid  och  resurser  (Kvale
1997:89). 

Från  början  valdes  tolv  kommuner  och  två  placeringskonsulenter  ut.  De  två  placerings-
konsulenterna verkar över ett större område och är inte bundna till någon kommun. För att
hitta lämpliga intervjupersoner togs telefonkontakter med respektive socialtjänst  i  kommu-
nerna.  De två  placeringskonsulenterna  fann  man genom Gryning respektive  SiS  hemsida.
Utav de tolv kommunerna svarade sex inom den tidsram som ansågs rimlig för att  hinna
utföra och bearbeta intervjun. Tyvärr så representerade två kommuner i bortfallet de större
kommunerna.  Detta  medför att  de kommuner som finns kvar  i  studien är medelstora och
mindre kommuner. De respondenter som sade sig vara intresserade av att delta i studien in-
formerades vid första telefonkontakten om syftet med studien, för att säkerställa att de hade
relevant kunskap i ämnet. Holme och Solvang (2001:104) menar det är viktigt att intervju-
personerna är villiga att delta och har en god förmåga att uttrycka sig. 
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4.3. Tillvägagångssätt
Intervjuförfarandet  inleds  med  funderingar  kring  vad  studien  syftar  till  och  vilka  fråge-
ställningar som skall besvaras. Utifrån detta sammanställs en intervjumanual. I sammanhanget
säger Kvale (1997:117) att syftet med en kvalitativ intervju är att få djup information av re-
spondentens erfarenheter kring ämnet för vidare bearbetning och tolkning. 

Uppsatsförfattarna valde att  utforma en halvstrukturerad intervjumanual.  Denna utgår från
studiens tre frågeställningar; egenskaper hos ungdomen, egenskaper hos institutionen, egen-
skaper hos socialtjänsten och hur de påverkar socialarbetarens val av institution. Dessa fråge-
ställningar utgör studiens tre teman. Frågorna i intervjumanualen har sammanställts utifrån
kunskap som inhämtats i tidigare forskning och de teorier som ligger till grund för under-
sökningen. Systemteorin täcker upp studiens tre teman. Enligt systemteorin måste det sociala
arbetet inriktas på de system som individen har i sin närhet (Forsberg & Wallmark 2002:24).
Uppsatsförfattarna har med detta förfarande försökt ringa in studiens syfte.  Frågeställningarna
följer som en röd tråd genom hela studien.  Manualen utformas på så sätt att den täcker upp de
områden som skall undersökas utan att alltför mycket styra respondenten. Respondenten bör
få möjlighet att  på ett  fritt  sätt  formulera sina tankar och erfarenheter (Holme & Solvang
2001:101,  Kvale  1997:117,  121).  För  insamlingen  av  datamaterial  har  två  olika
intervjumanualer använts  (se Bilaga 1 och 2).  Användandet av två olika intervjumanualer
beror på att respondenterna har olika yrkesfunktioner: dels placerande socialsekreterare och
dels rådgivande och hänvisande placeringskonsulenter. Inledningsvis konstruerades endast en
manual men inför intervjuerna med placeringskonsulenterna upptäcktes att flera frågor inte
var  relevanta  för  dem  utan  riktade  sig  till  placerande  socialsekreterare.  Vissa  frågor  i
manualen  förändrades  och  några  uteslöts.  För  att  säkerställa  att  få  tillstånd  att  citera
respondenterna valde uppsatsförfattarna att utforma ett samtyckes- och informationsformulär
(se Bilaga 3). 

Inför intervjuundersökningen har många frågor aktualiserats. Bland annat hur många inter-
vjuer som behövs, hur de skall bearbetas och redovisas. Att spela in intervjuerna på band be-
stämdes redan från början med anledning av att inte missa viktig information. En viktig faktor
med valet att spela in intervjun är att intervjuaren då kan koncentrera sig på ämnet och vad
som sägs. En annan aspekt är att det finns begränsningar om man väljer att istället anteckna
eller  lita  på  sitt  minne.  Uppsatsförfattarna  menar  att  man ofta  glömmer bort  detaljer  och
omedvetet väljer ut det man kommer ihåg vilket även Kvale (1997:147-148) påpekar. Ytter-
ligare en viktig infallsvinkel är att  bandinspelning gör det  möjligt  att  vid bearbetning och
analys  kunna återvända till  ursprungskällan  vilket  även Silverman (2002:149)  nämner.   I
samband med att det bestämdes tid för en intervju berättade intervjuaren kort om syftet med
intervjun, hur lång tid intervjun beräknades ta och frågade om det gick bra att spela in inter-
vjun på band (Holme & Solvang 2001:107).  

Vid genomförandet av intervjun deltog båda uppsatsförfattarna för att båda skulle få möjlighet
att uppleva det mänskliga samspel som uppstår i en dialog. Inledningsvis gavs respondenten
möjlighet att ställa kompletterande frågor om studien samt fick skriva på formuläret gällande
samtycke.  Intervjun började  med att  respondenten  fick berätta  om sin arbetslivserfarenhet
samt utbildning. I själva intervjusituationen var intervjuarna medvetna om att en intervjuar-
effekt kan uppstå. 
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För att minimera denna följdes intervjumanualen och respondenten fick berätta fritt  utifrån
denna. Intervjuarna intog rollen som lyssnare och undvek styrande följdfrågor. De följdfrågor
som ändå gavs ställdes utifrån ett förtydligande syfte (Holme & Solvang 2001:106). Intervjun
varade i cirka en timma och när den var genomförd gavs respondenten en förfrågan om de
hade något att tillägga. En utav intervjuerna genomfördes av praktiska skäl via telefon. Detta
med anledning att det geografiska avståndet var för stort. I denna intervju användes högtalar-
telefon vilket medförde möjlighet att dels banda samtalet och dels att båda intervjuarna aktivt
kunde delta i intervjun. 

4.4. Bearbetning och analys av intervjuerna
De inspelade intervjuerna delades upp mellan båda uppsatsförfattarna för utskrift direkt efter
intervjutillfället. Intervjumaterialet har skrivits ut ordagrant med undantag för upprepningar av
ord och information som helt hamnade utanför ämnet. För att göra det möjligt  att jämföra
intervjuerna  har  uppsatsförfattarna  kommit  överens  om  ett  gemensamt  förfaringssätt  vid
intervjuutskrifterna (Kvale 1997:155-156). Intervjuutskrifterna koncentrerades till kortare och
mer koncis text genom att förkorta och omformulera den viktiga innebörden i det som sagts.
Texten strukturerades efter de teman studien utgår från (Kvale 1997:174). Eftersom studien
har  två  författare  har  även  diskussioner  angående  resultat  medfört  en  ständigt  pågående
analys. Analysen började redan vid genomförandet av den första intervjun genom att uppsats-
författarna tolkar och jämför svaren mot tidigare forskning och teori. Vad är det som stämmer
och vad är det som skiljer sig åt?  Enligt Silverman (2002:119, 131) ska analysen börja så
tidigt som möjligt av forskningen samt pågå hela tiden. Uppsatsförfattarna har för att skapa
mening använt sig av olika tekniker och angreppssätt. I resultatbearbetningen har viss kvanti-
fiering gjorts genom att jämföra respondenternas svar på respektive fråga för att hitta mönster
och strukturer i resultatet som kan relateras till studiens syfte (Kvale 1997:184). I analysen
tolkades dessa mönster och strukturer utifrån studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare
forskning. Det har gjorts ansatser att hitta och analysera både likheter och olikheter i resultatet
gentemot tidigare forskning. Likheter kan styrka kunskaper utifrån tidigare forskning, olik-
heter kan generera i nya spännande kunskaper. Speciella yttranden har citerats i syfte att för-
stärka och levandegöra det redovisade resultatet. Utifrån det som framkommit i studien har en
slutdiskussion förts och slutsatser dragits. 

Avidentifiering av intervjupersonerna har skett genom att de benämns med versaler utifrån
alfabetet från A – H. Bokstäverna G och H ger namn åt de båda placeringskonsulenterna.
Uppsatsförfattarna har försökt att bibehålla de muntliga särdragen i resultatet. Men genom det
sätt avidentifiering av intervjupersonerna skett, har klimatet och tonen i intervjun i viss mån
förändrats (Holme & Solvang 2001:141).  Efter färdigställandet av uppsatsen har allt  inter-
vjumaterial förstörts. 

4.5. Validitet och reliabilitet
Eftersom undersökningen utgår från en kvalitativ ansats har studien ett brett underlag och en
större närhet till respondenterna, vilket medför att respondenterna inte blir lika styrda som i en
kvantitativ studie. Närheten kan vara ett problem genom att de skapar förväntningar på vad en
forskare är och gör samt vilka svar han vill ha. I studien har hänsyn till detta tagits genom att
så långt som möjligt undvika styrning och ledande frågor (Holme & Solvang 2001:94). Inter-
vjuarna har följt en intervjumanual för att få svar på de frågor som undersöks, samtidigt har
man låtit respondenterna tala fritt utifrån frågeställningarna. För att undvika intervjuarbias har
man följt intervjumanualen och bara ställt följdfrågor i förklarande syfte (Kvale 1997:261). 
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En  ansats  till  att  uppnå  högre  validitet  har  gjorts  enligt  fyra  av  de  fem  sätt  Silverman
(2002:177-178)  nämner i  sammanhanget.   Uppsatsförfattarna har  koncentrerat  intervjuerna
eftersom dessa inte kunde redovisas i sin helhet. Utifrån respondenternas svar har val gjorts
vid resultatredovisningen. I analysen har jämförelser skett mot tidigare forskning i syfte att få
en helhetsbild som inkluderar detaljer. Aktiv tolkning och analys av både likheter och olik-
heter i jämförelsen har genomförts.

Det  finns  viss  reliabilitet  i  studien  då  båda  uppsatsförfattarna  var  för  sig  kunnat  urskilja
gemensamma mönster  ur respondenternas  svar.  Silverman (2002:188)  säger att  reliabilitet
refererar till att olika forskare hittar samma mönster i materialet. Han säger vidare att det är
vikigt att dokumentera tillvägagångssättet. Därför har intervjuerna och dess bearbetning be-
skrivits så utförligt som möjligt i metodkapitlet i detta arbete; allt för att öka trovärdigheten.
Studien har även påverkats av de val som gjorts av uppsatsförfattarna i hela arbetet. Det går
inte att generalisera resultaten till att gälla fler än de respondenter som intervjuats. Syftet med
en kvalitativ undersökning inte är att generalisera. En kvalitativ studie ger en fördjupad kun-
skap  och  mer  nyanserad  bild  av  fenomenet  som  undersökts  menar  Holme  och  Solvang
(2001:94). 

4.6. Metoddiskussion 
Kritiken mot kvalitativ forskning är att resultatet inte går att generalisera eftersom intervju-
personerna är för få. I polemik mot den kritiken framhåller Kvale (1997:91, 98) att man er-
håller generell kunskap när man koncentrerar sig på några få fallstudier. Används ett mindre
antal intervjuer möjliggörs mer inträngande tolkningar. Uppsatsförfattarna anser att den djupa
kunskap och förståelse som erhållits  inte kunnat tillgodoses i  en kvantitativ undersökning.
Analys och slutsatser påverkas i studien av uppsatsförfattarnas egen förförståelse. Författarna
är medvetna om att även om stora ansatser gjorts för att stärka reliabilitet och validitet har
hela studien påverkats av subjektiva tolkningar vid val av litteratur och teorier, vid urval av
respondenter, vid resultatredovisning och analys etc. En diskussion har förts angående antalet
intervjufrågor. Alla  dessa har inte genererat i  relevant kunskap kopplat till  studiens syfte.
Även valet av socialarbetare med två olika funktioner har diskuterats. Bearbetning av resul-
tatet försvårades eftersom samma frågor inte kunde ställas till samtliga respondenter. Detta
komplicerade en jämförande analys och tolkning.

Urvalet har även påverkats av uppsatsförfattarnas tidsram, praktiska möjligheter och ekono-
miska aspekter. Här menas att resultatet kunde ha blivit annorlunda om de kommuner som
undersökts varit mer geografiskt spridda och representerat större skillnader i storlek. Social-
arbetare i kommuner med högre belastning av ungdomar med allvarliga beteendeproblem kan
ha större erfarenhet av placeringar. En diskussion har förts angående möjligheten att  detta
bortfall påverkat resultatet. Att intervjuarna varit två i intervjusituationen borde inte ha på-
verkat  resultatet.  En  möjlighet  kan  vara  att  intervjupersonerna  blivit  påverkade  av  detta
faktum att det inte är samma person som ställer frågorna. Att en intervju genomfördes via
telefon menar uppsatsförfattarna inte påverkat  resultatet  eftersom högtalartelefon användes
vilket  gjorde  att  båda  uppsatsförfattarna  kunde  medverka  aktivt  och  även  denna  intervju
kunde spelades in på band. 
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4.7. Etiska reflektioner
Inför studiens intervjuer förde uppsatsförfattarna ett resonemang kring etiska riktlinjer. Det
som kändes viktigt var att informera undersökningspersonerna om studiens generella syfte och
hur  undersökningen  är  upplagd.   Undersökningspersonerna  har  skrivit  på  ett  informerat
samtycke där intervjupersonerna upplyses om att de deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur
när som helst och att det de säger kommer att redovisas i studien. En viktig etisk fråga är hur
man förfar med de data studien inbringar. I denna studie har alla inspelade band och intervju-
utskrifter varit inlåsta under arbetets gång. Materialet har förstörts när det inte längre behövts
(Kvale 1997:158). Det är viktigt att intervjupersonerna inte kan identifieras. I studien har alla
intervjupersoner  avidentifierats  och  nämns  med  en  bokstav  (Holme  & Solvang 2001:32).
Studiens författare är medvetna om att det ändå kan var möjligt att identifiera vissa av re-
spondenterna och därför har alla respondenter genom det informerade samtycket godkänt att
deras information får användas (Kvale 1997:109). Intervjupersonerna har innan intervjun till-
frågats om de tillåter att intervjun spelas in på band vilket uppsatsförfattarna anser är etiskt
viktigt. Eftersom man i en intervjusituation får en viss personlig närhet är det viktigt att inter-
vjuaren är försiktig med hur långt hon går i sina frågor. I studien har därför känsliga frågor
och följdfrågor så långt som möjligt undvikits (Kvale 1997:106-110).  

Kvale (1997:112-113) för en diskussion angående tre viktiga etiska aspekter på forskarrollen
som innefattar forskarens oberoende, det vetenskapliga ansvaret och forskarens relation till
dem som undersöks. Han menar att  forskarens oberoende kan påverkas både uppifrån och
nerifrån.  I  denna  studie  menar  uppsatsförfattarna  att  påverkan  uppifrån  kan  bestå  av  de
direktiv och tidsramar som studiekursen ger. Påverkan nerifrån kan vara att intervjuaren på-
verkas av respondenten och därför inte klarar av att hålla rätt distans. När det gäller det veten-
skapliga ansvaret är det viktigt att studien producerar betydelsefull kunskap och att den är så
kontrollerad och bestyrkt som möjligt.  Kunskapen som producerats i  denna studie har för
uppsatsförfattarna känts viktigt och stora ansatser har gjorts att få den så kontrollerad och be-
styrkt som möjligt, genom att exempelvis koppla resultat till teorier och tidigare forskning.
Ser man till forskarens relation till undersökningspersonerna har uppsatsförfattarna i denna
studie tänkt på att inte citera sådant som kan uppfattas som ofördelaktigt för respondenten.

Ytterligare en viktig aspekt i intervjusituationen är att intervjuaren tänker på att inte identifiera
sig  för  mycket  med  intervjupersonerna  eftersom  det  finns  en  risk  att  forskarens  kritiska
perspektiv då går förlorat.  I studien kan förhållandet att  respondenternas yrke som social-
arbetare ha medfört en risk att uppsatsförfattarna identifierat sig med intervjupersonerna.

5. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS
Under detta kapitel har resultatet redovisats i de tre olika teman; egenskaper hos ungdom,
institution och socialtjänst som nämnts tidigare och följer frågorna i intervjumanualen. Analys
presenteras efter varje delfråga. Allra först kommer ett förtydligande angående några begrepp
som nämns i resultatet

Gryning Vård  AB är  Sveriges  största  vårdorganisation  inom Hem för  Vård  eller  Boende
(HVB).  Verksamheten  omfattar  ca  300  vårdplatser  inom  institutionsvård  och  familje-
hemsvård.  De har  27 behandlingshem geografiskt  spridda över  hela  Västra  Götalands län
vilka  riktas  till  barn,  familjer,  ungdomar  och vuxna  missbrukare.  De  erbjuder  även olika
former av öppenvårdsinsatser. Bolagets ägare är Göteborgsregionens och Sjuhärads Kommu-
nalförbund samt Kommunförbunden i Skaraborg och Fyrbodal. Gryning har ett utbud av vård,
behandling och utredningar inom det sociala området (www.gryning.se).
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Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i
åldern 12-21 år av sociala skäl. Vården sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av
LVU (lagen om vård av unga), SiS ansvarar även för verkställighet av straff för ungdomar i
åldern 15-17 år som dömts för brott enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten ungdoms-
vård). SiS har 35 olika institutioner för unga runt om i landet (www.stat-inst.se).

ADAD betyder Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är ett  utvärderings- och dokumenta-
tionssystem; det är uppbyggt på intervjuer med ungdomarna vid inskrivning, utskrivning och
efterbehandling (www.stat-inst.se).

5.1. Egenskaper hos ungdomen och deras familjer
5.1.1. Riskfaktorer
Här svarade alla respondenter att det oftast handlar om brister i ungdomens eget beteende,
exempelvis begynnande kriminell belastning, droger, utåtagerande beteende osv.  Några av
respondenterna svarade att det även kan gälla brister i familjen, svårighet med gränssättning
eller misshandel.

Analys: Svaret från respondenterna är samstämmigt. Riskprincipen menar att vissa personligt
utmärkande egenskaper kan förutsäga och öka förståelsen för kommande beteendeproblem
och kriminellt beteende. I principteorin presenteras riskfaktorer som beteende, känslor, per-
sonlighet och umgänge, ungdomar som är i konflikt med sina föräldrar eller att de är utsatta
för  brister  i  omvårdnaden (Andrews  et  al.  1990:28,  Andrews & Bonta  1998:242).  Payne
(2002:198-199) menar att det kan vara samspelet mellan klienten och dess omgivning som
kan vara orsaken till problemet. Med det menar han att problemet inte behöver ligga hos ung-
domen utan i samspelet och då är det viktigt att se vad som orsakar problemen hos den unge. 

5.1.2. Individuella behov
De flesta av respondenterna svarade att de utgår från ungdomens behov och sedan försöker
hitta institutioner som matchar just  de behoven. De säger att  det  vid akuta placeringar är
mycket svårare att kunna matcha. Som C uttrycker det ”Vid placering på § 12-hem får man
vara glad om det finns plats”. Respondent A svarar att grunden är att de gör en utredning med
syfte att ta reda på barnets och familjens behov. ”Vad är behoven och vad skall vi hitta som
matchar  de  här  behoven?” A menar  att  man  idag inte  överväger en institutionsplacering
förrän det finns ganska stora behov. C säger att de även utgår från ungdomens intresse om det
finns möjlighet. D tycker det är viktigt att känna till ungdomens problem och bekymmer för
att sedan leta efter en institution som jobbar med just dessa problem och bekymmer. 

E svarar så här
”Det är ju så att man försöker alltid matcha utifrån individuella behov, och de
individuella behoven är ju väldigt olika hos varje individ … Så ska man komma
överens med föräldrarna också. Det är också viktigt att ungdomen känner att det
kan bli bra. Oftast är det ju ungdomens beteende som avgör och institutioner är
ju specialiserade på olika saker och har förmåga till olika saker. Det handlar ju
väldigt mycket om beteendet, det är väl det viktigaste.” 

F svarar att olika problematik kräver olika typer av behandling och att när det gäller akut-
placering och utredning så hänger det samman med var det finns plats. Att man vid placering
på § 12-institution är hänvisade till vart man blir anvisad plats. F säger att de försöker matcha
så att ungdomen inte hamnar tillsammans med andra som har grövre problematik än de själva
har. 
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G uttrycker att:
 ”Det går till  så när socialtjänsten kontaktar  mig att  man gör  en beskrivning
vilken typ av vårdbehov eleven har. Och beroende på dels platssituationen men
också hur pass lång tid det är frågan om. Om det är en kort placering eller om
det  är en längre  behandling så tittar vi  på,  hur kan vi  på bästa möjliga sätt
matcha den här placeringen utifrån vårdbehovet”. 

H svarar att de har en manual socialtjänsten fyller i med syfte att ringa in ungdomens problem
och behov och att man sedan försöker matcha institution utifrån denna. Socialtjänsten skall
kunna lämna en så utförlig behovsbeskrivning som möjligt. Sedan ges förslag på lämpliga
institutioner och de diskuterar igenom detta med socialsekreteraren. 

Analys:  Alla respondenter är medvetna om vikten med matchning. Detta är i linje med vad
Öjehagen (2000:195) anser, att man genom matchning försöker öka effektiviteten av en be-
handling, använder resurserna bättre samt förhindrar att behandlingen stjälper istället för hjäl-
per. Riskprincipen menar att det är viktigt att matcha behandlingsnivån till risknivån på lag-
överträdaren  vilket  leder  till  en ökad effektivitet  när  man  bestämmer behandlingsprogram
(Andrews & Bonta 1998:242, Dowden & Andrews 2000). När lågriskkriminella får samma
behandling som högriskkriminella kan den till och med få negativ effekt (Andrews & Bonta
1998:243). Att göra en noggrann utredning som flera respondenter beskriver stämmer med
Andreassen (2003:243) som säger att  det är viktigt  att  noggrant utreda klientvariabler och
problembeskrivning för en anpassad behandling. 

5.1.3. Närhetsprincipen
Alla respondenterna (socialsekreterare och placerare) tycker att det är viktigt i en placering att
institutionen inte ligger för långt bort från barnets familj eftersom det är viktigt att nätverket är
delaktigt. Tre av socialsekreterarna nämner att de försöker hitta institutioner som är duktiga på
att arbeta med nätverket som A uttrycker det ”Det är inte bara barnen som placeras utan man
måste få med föräldrarna också, forskning visar ju att resultaten blir bättre om man får in
nätverket”.   Alla  respondenterna  svarade  också  att  det  inte  alltid  är  positivt  med  närhet,
exempelvis  i  fall  när  ungdomen  behöver  bryta  begynnande  kriminellt  beteende  eller  de-
struktivt kamratumgänge. 

Respondent F menar att det kan vara komplicerat om institutionen ligger för nära när man vill
bryta med gammalt nätverk och att man måste väga in risken med rymningar om det ligger för
nära. En annan aspekt som E och B nämnde är socialtjänstens egen arbetssituation. Placerar
man långt bort blir resorna för dem mer betungande vid exempelvis uppföljningar av placer-
ingen. Närhet i en placering är enligt respondenterna att ungdomen inte placeras längre än 15
mil  från  sitt  nätverk.  En  utav  placerarna  menade att  det  vid  korta  akut-  och  utrednings-
placeringar inte är så viktigt att placeringen sker i närområdet, utan att närhet är mest viktig
vid långvariga behandlingsplaceringar.

Analys: Samtliga respondenterna nämner att nätverksarbete är viktigt i behandlingen av ung-
domar.  Resonemanget  Forsberg  och  Wallmark  (2001:24)  för,  går  ut  på  att  man  utifrån
systemteorin kan beskriva och förstå de aktuella relationer som finns i ett nätverk, samt idéer
och verktyg att använda i behandlingsarbetet. Systemteorin orienteras på att det sociala arbetet
måste  inriktas  på  system som människan  har  i  sin  omedelbara  sociala  omgivning.  Några
respondenter  poängterar  att  det  ibland  är  nödvändigt  att  bryta  med  visst  nätverk  som
exempelvis olämpliga kamratrelationer och detta stöds i systemteorin. Forsberg och Wallmark
(2001:25-26) menar att ett system är levande och måste anpassa sig till krav från subsystem,
angränsande system och övergripande system. 
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5.1.4. Könsperspektiv 
Alla respondenter utom en ser till kön vid val av behandlingshem när det gäller flickor som
blivit sexuellt utsatta. De menar att dessa flickor bör placeras på enkönade institutioner. Även
när flickor är sexuellt  utagerande menar man det är en fördel med institutioner för enbart
flickor. B säger att de ser till om behandlingshemmet är vana vid den här problematiken. Två
av respondenterna nämner även att  när det gäller pojkar som begått  övergrepp så placeras
dessa på institutioner för enbart pojkar. A säger att när de placerar utagerande pojkar ser de till
institutioner som är bra på att gränssätta. I den kommun A arbetar i placeras flest pojkar. E
berättar att hon blivit mer skeptisk till att blanda flickor och pojkar eftersom ungdomar kan gå
in i en kärleksrelation med en annan ungdom och att detta motverkar behandlingen. E tycker
att det viktiga är att ungdomarna arbetar med sina problem och att det bör vara så att de ung-
domar som går in i en relation bör flyttas från institutionen. E menar även att det är viktigt
med personal av båda könen. Hon menar att det är viktigt att ”som personal vara en förebild
för barnen, som personal får man ju projektioner från barnen, från deras problematik”.

G berättar att de har både enkönade och blandade avdelningar. Flickor som varit utsatta för
övergrepp placeras på särskilda enkönade avdelningar och institutioner. Där finns en vana att
möta flickor med den bakgrunden. G säger att pojkar som gjort sig skyldiga till någon form av
sexualbrott aldrig placeras på blandade avdelningar. H svarar att de har hem för bara flickor
och att utsatta flickor inte bör placeras på institutioner där det finns jämnåriga pojkar. Där-
emot har man ingen institution med bara kvinnlig personal. Anledningen är att flickorna skall
kunna se alternativ till de män eller pojkar hon mött. Men det ställs särskilda krav på de män
som arbetar på dessa institutioner. De måste vara ytterst strikta, De måste klara av att uppträda
professionellt. H menar att dessa flickor ofta använder sin sexualitet för att provocera och då
är det viktigt att relationen med personalen är säker och trygg. 

Analys: De flesta respondenterna placerar utifrån kön på ungdomen när det är gäller flickor
som varit utsatta för övergrepp och de anser att det i dessa fall är nödvändigt för behandling
av ungdomen. En av respondenterna menar att det alltid är olämpligt att blanda kön på insti-
tutionerna. Samtidigt påpekar de flesta att det är bra om institutionernas personal representeras
av båda könen, vilket  inte stöds av Andreassen (2003:264-268) som menar att  det  i  hans
undersökning visat sig att dessa flickor anser det viktigt att personalen är kvinnlig. Han säger
även att  det  kan  finnas  skillnader  i  effektivitet  av  behandlingsinsatser  mellan flickor  och
pojkar. 

5.1.5. Etniska perspektiv
I denna fråga är åsikterna mer spridda. Tre av respondenterna har valt institution med hänsyn
till ungdomens kultur. A svarar exempelvis att de några gånger letat institution efter sådan
specialkompetens. I dessa situationer har de att ta hänsyn till om det finns plats samt om det
går att vänta på en ledig plats. Två respondenter ser mer till språksvårigheter och om institu-
tionen kan vissa språk. De institutioner B har erfarenhet av är vana vid att hantera ungdomar
med annan kultur. D tycker att det är viktigare att matcha institutionens filosofi med barnets
behov  än  med  barnets  etniska  bakgrund.  Några  respondenter  svarade  att  de  flera  gånger
använt sig av Grynings skyddade boende för hedersrelaterat utsatta flickor. 

G säger att en stor andel av deras elever har annan etnisk bakgrund än svensk. Att de i en pla-
cering tar hänsyn till att det finns personal på institutionen som talar samma språk som ung-
domen. De har avdelningar som tar emot hedersrelaterat utsatta flickor. H menar att de ofta tar
hänsyn till ungdomens etnicitet vid en placering. 
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H  berättar  även  att  de  fått  uppdrag  från  regeringen  att  bedriva  skyddsboende  för
hedersrelaterat  hotade  flickor.  Detta  kan  även komma att  utvecklas  till  att  gälla  även för
pojkar. Det är speciellt  homosexuella pojkar från vissa kulturer som har det besvärligt.  H
berättar att” Det är en skam att vara pappa i exempelvis Saudiarabien eller Jordanien eller
Iran och Irak och ha en homosexuell  son. Det är det värsta som kan inträffa för en man
alltså, det är så. Det enda som finns att göra är att göra sig av med en sådan son”. De har en
verksamhet som idag omfattar skyddat boende med tre konsulenter som arbetar med detta.
Verksamheten är ett projekt inom Västra Götalands län, med 25 lägenheter och ca 35 flickor
placerade inom detta. De har skyddad adress och skyddad identitet.

Analys:  Frågan besvarades utifrån flera aspekter. Flera respondenter såg till problemet med
språket. De tyckte det var viktigt att det fanns personal som kunde ungdomens språk. Även att
personal har  erfarenhet av andra kulturer var viktigt.  Flera respondenter ansåg att  det  var
positivt med att  ha tillgång till  skyddat boende för de flickor som blev utsatta för heders-
relaterade brott. H diskuterade i sammanhanget att det även finns pojkar som har behov av
skyddat boende. 

G svarade att ett stort antal av deras elever har annan etnisk bakgrund och detta stämmer med
Vinnerljung et al. (2001:104-112) som menar att det är vanligt med placeringar av ungdomar
med invandrarbakgrund; även Sallnäs (136-138) forskning visade att ungdomar med invand-
rarbakgrund är kraftigt överrepresenterade i § 12-hemsvården. 
 
5.2. Egenskaper hos institutionen
5.2.1. Personalens kompetens
Alla  respondenterna  frågar  institutionen  vilken  kompetens  och  utbildning  personalen  har.
Däremot lägger man olika vikt vid personalens kompetens. A berättar att de ser på persona-
lens utbildning, hur länge de jobbat på institutionen och brukar genom ett personligt möte
försöka få en egen bild av personalen. Han vill att personalgruppen skall vara trygg och stabil,
”det skall vara goa gubbar och damer där”. A brukar alltid fråga vad de har för problem och
konflikter att det är en styrka när man är ärlig i denna fråga. A menar att en intervju alltid är
lite tillputsad, ”jag får nog inte reda på allt utan det får bli en magkänsla i det hela”. B bru-
kar ta  reda på vilken grundutbildning och vidareutbildning personalen har. Både D och E
menar att kompetens är viktigt men inte utslagsgivande för placeringen. E säger att man vid en
akutplacering inte alltid har tid att gå på vad personalen har för kompetens. F är av den åsikten
att det beror på vilken kompetens man eftersträvar. Specialkunskaper och utbildning är viktig
i vissa placeringar. Hur många socionomer man har och om man har tillgång till psykolog. 

G säger att SiS institutionerna har välutbildad personal. De har många socionomer och deras
behandlingsassistenter har alla genomgått en 20 poängs internutbildning om de inte har någon
likvärdig utbildning tidigare. Personaltätheten på en SiS institution är enligt G cirka 15 per-
sonal på sex platser.

Analys: Enligt risk-, behovs- och responsivitetsprincipen påpekas att behandlaren, föräldern
eller läraren ska vara känslig för individens personlighet och hur han/hon reagerar på behand-
lingen. A menar liksom tidigare forskning att de som arbetar med klienten ska vara varma,
toleranta, flexibla samt bestämda och rättvisa (Andrews & Bonta 1998:175, Andrews et al.
1998:37). Enligt Andrews et al. (1990:38) är det viktigt att klient och behandlare matchar var-
andra. På liknande sätt menar Andreassen (2003:249, 262) att det är viktigt att matcha egen-
skaper hos den unge med personal och behandling. 
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I annat fall kan behandlingen misslyckas, inte för att man saknar terapeutisk integritet och
kompetent personal utan för att man inte riktar sig mot egenskaper som kognitiva svagheter
eller  intellektuella färdigheter hos ungdomarna. Detta kan kopplas till  att  flera av respon-
denterna är av den åsikten att kompetensen är viktig men inte utslagsgivande, utan det finns
flera andra faktorer som spelar in. Andreassen (2003:213) påpekar att man bör ställa sig frå-
gan är om personalen har relevant utbildning och träning. Andreassen (2003:296-305) pratar
om att det är viktigt att det inte finns personalkonflikter, att personalen är överrens, medvetna
om teori och metod. Sallnäs (2000:165) nämner att en negativ faktor är hög omsättning på
personal, vilket stämmer väl med vad A uttrycker.  

5.2.2. Teorier och metoder 
Fyra respondenter svarade att de tycker det är viktigt vilka teorier och metoder institutionen
arbetar efter och att dessa matchar ungdomen. E säger att det är en del i en helhet att institu-
tionen kan presentera en metod. Att de kan benämna det de gör och hur de tänker. Att inten-
tionen inte endast är följande: ”är man bara go och gla så blir det bra”. Hon säger att hon är
skeptisk till dem som har miljöterapi som enda behandlingsmetod, eftersom alla institutioner
enligt henne är miljöterapeutiska i sig. F menar att det är viktigt att man använder olika teorier
och metoder beroende på barnets problematik; att institutionen verkligen använder det som
står på pappret. Två respondenter svarade att teorierna kanske inte är det viktigaste. A menar
att personalgruppen spelar större roll; att det är viktigt att de har en tanke med hur de jobbar
och tror på det själva. Han säger att grunden är en tydlig gränssättning, vuxna människor som
ger struktur, tydlighet och förutsägbarhet. D är inte så säker på att det skall vara  en metod,
risken är att de anpassar individen efter sin metod istället för att anpassa metoden efter indi-
viden. 

När det gäller vikten av att institutionen arbetar utifrån evidensbaserade metoder poängterar
tre utav respondenterna att de tycker detta är viktigt. B menar att man vill att institutionen
skall hålla sig a jour med den forskning som finns men menar att det är viktigt att institutionen
samtidigt arbetar mycket med relationer. Hon vill att institutionen håller viss kompetens och
bedriver någon form av utbildning. E säger att metoder som utvärderas hela tiden och visar
positiva resultat är positivt för institutionen. ”Det är ju det man vill ha, man vill ju ha resultat.
Man lägger ju ner mycket pengar på detta”. Men hon menar även att man inte kan utesluta
arbetet med relationer. Hon säger att de evidensbaserade metoderna inte skulle fungera om
man  inte  även  arbetade  med  relationer.  ”Jobbar  man  inte  med  respekt  och  ett  bra
förhållningssätt,  vad har man då att ge till  ungdomen. Det är viktigt hur man pratar med
ungdomen”. F menar att man på senare tid tagit större hänsyn till att institutionen arbetar efter
evidensbaserade metoder och att de använt sig av institutioner som arbetat efter denna typ av
metoder. Hon menar att de evidensbaserade metoderna har en speciell inriktning och att de vid
behov letar runt efter det de söker tills de hittat en även om den inte finns i närheten. 

A är utav den åsikten att många institutioner skriver att de arbetar evidensbaserat. Han säger
att det är mycket kognitivt som kommer, men att det sedan innebär att de gör det i praktiken är
han mer skeptisk till. Han menar att det viktigaste är personalen och att de jobbar åt samma
håll:

 ”Dom kan ha på pappret och det kan vara lite flummigt, men vid en intervju eller
vid en kontroll skall det framgå alltså… Vad innebär de här vackra orden?” Men
är dom sammansvetsade i det här och tror på det själva och är tillräckligt sunda
och friska människor så brukar det funka.

Han säger också att grunden är en slags tydlig gränssättning där det finns vuxna människor
med struktur, tydlighet och förutsägbarhet, det är grunden sen kan man döpa det till lite olika. 

25



Analys: E påpekar att en metod är en del i en helhet precis som systemteorin vilken säger att
helheten bildar ett större värde än delarna. Dessutom att varje del påverkar systemet och dess
delar (Forsberg & Wallmark 2001 25-26). Risk- behovs- och responsivitetsteorin menar att
ungdomar måste utredas med hänsyn till aktuella individuella riskfaktorer på alla områden.
Åtgärder  som inte  riktas  mot  alla  de faktorer som bestämmer  asocialt  beteende,  kan  inte
lyckas. Liksom F anser måste behandlingsnivån matchas till  risknivån när man bestämmer
behandlingsprogram (Andreassen 2003:249, 262, Dowden & Andrews 2000). Det A säger om
att grunden är en tydlig gränssättning etc. kan kopplas till Öjehagen (2000:218) som anser att
behov av struktur och aktiv vägledning är egenskaper hos klienten som är viktiga att matcha.
Både Sallnäs (2000:198) och Andreassen (2003:181) fann att det inte är självklart att institu-
tionen har någon teori/metod över huvud taget. Många institutioner arbetade exempelvis ”in-
dividuellt anpassat” eller uppger att de erbjuder ”en naturlig familjemiljö”. Flera respondenter
ansåg inte att teorierna var det viktigaste; de menade att personalen spelade en större roll.

Sallnäs  (2000:195)  menar  att  institutioner  i  sin  marknadsföring  presenterar  behandlings-
innehållet i termer av vilken teori/metod man arbetar utifrån, men att det är viktigt att se om
detta används i praktiken. Andreassen (2003:17) menar att institutionen bör definiera vilka
speciella delar behandlingen består av och vilka problem man behandlar effektivt. A säger i
sammanhanget att flera institutioner skriver att de arbetar evidensbaserat men är skeptisk till
att det sker i praktiken. Andreasson (2003:305) menar att det är viktigt att det råder enighet i
personalgruppen, att de är överens om de teorier och metoder de använder, samt att personalen
får handledning och vidareutbildning.  Flera respondenter anser det  viktigt  att  institutionen
arbetar med relationer och samspel. Systemteorin menar att det sociala arbetet måste inriktas
på  de  system som  människan  har  i  sin  omedelbara  sociala  omgivning  och  att  se  vad  i
samspelet  mellan  klient  och  dess  omgivning  som  ger  upphov  till  problem  (Forsberg  &
Wallmark 2001:24, Payne 2002:198). 

5.2.3. Tidigare resultat och utvärderingar
Här svarar respondenterna att det inte finns någonstans man kan gå för att få reda på de pri-
vata institutionernas resultat och utvärderingar. Här får man själv fråga efter dessa. Det enda
man kan hitta är om institutionen har några anmärkningar via länsstyrelsen. Respondenterna
brukar inte fråga efter tidigare resultat. A säger att detta är något de kan bli bättre på. Han
menar att det ofta är så att man tappar lite av farten och kontrollen när man väl placerat; att
socialtjänsten har hög arbetsbelastning och andra ärenden som pockar på. B menar att hon tar
information på annat  sätt  och att  utvärdering och resultat  inte  tillhör  en av hennes första
frågor. 

D brukar fråga andra kommuner som placerat på den institutionen om hur resultatet för dem
blivit. Hon menar att det viktigaste är om det verkar rätt för hennes egen klient ”kan det vara
något för min, även om det inte var det för någon annan. Sen får det ju inte vara misshandel
och övergrepp och så”. E säger att hon känner viss trygghet i och med att hon mest använder
SiS och Gryning och att de har en del utvärderingar och uppföljningar men att hon inte brukar
begära att få se på dessa. F menar att de brukar fråga efter utvärderingar om det finns. 

G svarar att SiS arbetar med ett utvärderingssystem som heter ADAD. Sedan har de en social-
tjänstenkät som varje placerande handläggare får efter en avslutad placering. Denna finns till-
gänglig på SiS hemsida. H berättar att de har en kvalitetssäkringsmodell. Efter varje placering
får varje handläggare ett frågeformulär, en kundenkät så att säga. Även Gryning använder sig
av ADAD, vilket han menar är ett bra system. Enligt H har de få klagomålshanteringar.
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Analys: I likhet  med respondenternas svar,  visar  tidigare forskning; att  kontroll  och upp-
följning av vården på HVB-hemmen fungerar dåligt. Socialtjänsten ställer sällan eller aldrig
krav på eller ifrågasätter innehållet i vården, det var inte heller vanligt att de frågade efter ut-
värderingar  eller  kvalitetsuppföljningar  vid  en  placering  (Sallnäs  2005:228).  Sallnäs
(2000:176) säger att socialtjänstens utredningar definierar ungdomens behov och att social-
sekreteraren ofta anser att placeringen av barnet är en behandling i sig. Detta kan i sin tur leda
till avsaknad av tydliga mål och strategier för placeringen, vilket lite kan överrensstämma med
det A säger att man ”tappar farten och kontrollen” när man väl placerat. 

5.2.4. Tidigare sammanbrott
Två av respondenterna svarar att de brukar fråga institutionen angående tidigare sammanbrott
och varför dessa skett. D svarar att tidigare sammanbrott inte gör att hon undviker institu-
tionen i fråga eftersom ett sammanbrott kan vara individuellt. Att det som gäller för en klient
inte behöver gälla för nästa. C säger att  de aldrig får reda på tidigare sammanbrott  på en
institution  eftersom det finns sekretess angående detta.  E har aldrig tänkt på att  fråga om
sammanbrott. ”Men man har råkat ut för det, det är inte så roligt men det händer.” H säger
att man i allra högsta grad försöker ta hänsyn till risken för sammanbrott när man placerar.
Vårdsammanbrott skall så långt det vara möjligt undvikas. Det ligger i professionen att se var
gränsen går och vara tydlig i detta gentemot socialtjänsten. H menar att det är professionellt
att kunna säga att man inte kan mer än så här. 

Analys:  Andreasson (2003:161-162) menar att upprepade placeringar ökar risken för dålig
anpassning därför har sammanbrott enligt honom stor betydelse för resultatet av behandlingen.
Det  är då viktigt att se  om institutioner klarar att  handskas med utagerande och våldsamt
beteende och vad som skiljer institutioner som klarar av att handskas med, institutioner med
få rymningar, från andra institutioner. Vinnerljung et al. (2001:164-167) förklarar faktorer hos
ungdomen som kan påverka sammanbrott, vilket något stämmer in i det resonemang D för, att
ett  sammanbrott  kan  vara  individuellt.  Vinnerljung  et  al.  (2001:144-145)  nämner  att
sammanbrott  oftast  utlöses  antingen  av  ungdomen  själv  eller  av  institutionen.  H  säger  i
sammanhanget att det i vissa fall kan vara professionellt att kunna säga att man inte klarar av
en ungdom.   

5.2.5. Små eller stora institutioner 
Tre utav respondenterna svarar att de föredrar små institutioner. De menar att mindre institu-
tioner  är  mer  familjära.  A  säger  att  om  man  placerar  ungdomar  som  inte  är  tillräckligt
”trasiga” på en stor SiS- institution så blir de bara värre. ”det blir en slags, att samhället skall
skyddas ifrån dom, det är en av bieffekterna… låsa in och hoppas på att det är en tillräckligt
bra SiS institution som ger en fungerande vård”.  Han tänker i sammanhanget även på smitto-
effekten;  de som placeras  på en större  institution skall  redan vara allvarligt  kriminella.  E
menar att en mindre institution medför liten personalgrupp som känner varandra och är stabil.
De har ett mer enhetligt förhållningssätt gentemot ungdomen. Ungdomarna vet vad som gäller
och får inte så stort utrymme att dribbla med. På en större institution blir det mer personal
med väldigt mycket utrymme. Det blir olika värderingar och man bemöter ungdomen på olika
sätt och det fungerar inte så bra. 

B tycker att det kan vara bra på både större och mindre institutioner. Det beror på kompe-
tensen. Hon menar att de stora institutionerna ofta är uppdelade på mindre avdelningar. C
tycker inte heller att det är någon skillnad mellan stora och små institutioner. G menar att det
är för en del ungdomar fördel med mindre institutioner men att de större har mycket resurser
ute på institutionen, i form av specialistteam, neuropsykologer etc. 
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Hon säger att socialtjänsten ofta föredrar mindre institutioner. SiS institutioner sträcker sig
från sex platser upp till 46. G: s synpunkt på smittoeffekt är att det som tydligast märks inne
på institutionen är flickor som skär sig. Där blir det en omedelbar smittoeffekt. När det gäller
huruvida ungdomarna påverkas negativt av varandra är det ”något som inte vi ser när de är
inne  på  institutionen utan det  är  något  som oftast  sker  utanför  institutionen  efter  en  ut-
skrivning. Dom lär känna varandra, introduceras och provar nya droger”.

Analys:  Sallnäs (2000:159) fann i sin undersökning att storleken på behandlingshemmen är
en viktig fråga. Andreassen (2003:136) bekräftar det A säger att kontakt med andra avvikande
ungdomar kan har en smittoeffekt men inget om att det beror på storleken på hemmet. A
menar att man inte placerar på en stor SiS- institution förrän ungdomen är ”tillräckligt trasig”
Andrews och Bonta (1998:243) menar att det är viktigt med intensiv behandling för högrisk-
kriminella  men att  samma behandling ger minimal  effekt  eller  negativ  effekt  för  lågrisk-
kriminella. 

5.2.6. Tillgång till undervisning
Alla respondenter i undersökningen tyckte att det var viktigt med skolan. Men det var inte alla
som tog hänsyn till hur skolgången löstes vid en placering. C sade exempelvis att ”vid akuta
situationer är inte skolgången det primära”. C fortsätter vidare att skolan många gånger är ett
utav  problemen för  dessa  ungdomar,  ”men detta  får  ju  institutionen lösa  helt  enkelt”.  A
menade att ungdomar som är placerade får bättre förutsättningar när det gäller skolan än de
har i sin hemmiljö eftersom det på institutionen finns personal som orkar och har tid med
ungdomarna. A är av den åsikten att  det är kommunens skyldighet att  se till  att  alla barn
bereds undervisning. E säger att detta med skolan är en ekonomisk fråga. Det är inte alltid lätt
att få skolförvaltningen att stå för ungdomens skolgång vid en placering, eftersom det kan röra
sig om hundratusentals kronor. I den kommun F arbetar har de ett samarbete med barn- och
utbildningsnämnden vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden vid en tänkt placering
undersöker hur skolgången kan komma att se ut för ungdomen och gör en bedömning av detta.

G berättar att på SiS institutioner är elevernas tillgång till undervisning väldigt viktig. Därför
erbjuder alla SiS ungdomshem grundskoleundervisning och en del institutioner har även ut-
bildning på gymnasienivå. All undervisning sker i små grupper med hög lärartäthet. H svarar
att Gryning har skolverksamhet på ett antal institutioner som i huvudsak bedrivs av primär-
kommunen. I andra fall kan verksamheten bedrivas antingen på institutionen eller i den kom-
munala skolan. Man lägger stor vikt vid skolgången. Men det kan ofta vara svårt eftersom
man i kommunerna ibland tycker att det är jobbigt att ta emot dessa ungdomar. De stör i klas-
serna och lärarna har inte den kompetensen i sin utbildning. ”De får någon som är väldigt
omöjlig och svår att hantera och de kan inte förstå bakgrunden.”

Analys: Respondenterna är medvetna om vikten med skolgången för ungdomarna och ofta är
skolan ett bekymmer för dessa ungdomar. Några respondenter menar att det är svårt att lösa
ungdomarnas skolsituation och vissa menar att andra problem ungdomarna har behöver lösas i
första hand. Andreassen (2003:328-330)  fann att  de institutioner som lägger vikt vid ung-
domarnas skolgång och utbildning visar på bättre resultat än de som inte gör det. Detta har ett
starkt samband med god anpassning senare i livet. Han menar också att frågan om ansvar tol-
kas och organiseras olika vilket stämmer överens med vad E säger. Det Vinnerljung et al.
(2001:133) fann om att det är vanligare med tillgång till skola på § 12-hem stämmer bra över-
ens med det G berättar.
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5.3. Egenskaper hos socialtjänsten
5.3.1. Informationsväg 
Alla socialsekreterarna menar att de får väldigt mycket information genom att institutionerna
ringer, skickar foldrar och reklam. Men flera påpekar att de inte går så mycket efter detta. A
säger exempelvis  ”De skickar vackra broschyrer som säger så vackra saker i intervjuerna
men sen handlar det om att förverkliga det här också att det fungerar i praktiken. Det är inte
alltid det gör det.” F uttrycker sig så här ”Vi blir fullständigt dränkta i information från olika
institutioner som vill  ha kunder så att  säga”.  Andra vägar att  få information om institu-
tionerna är enligt respondenterna egen erfarenhet av institutioner man redan använt och in-
formation från kollegor i grannkommuner. Eller som A uttrycker det. ”Det är mycket djungel-
telegrafen här som gör sitt  och det är inte att  förakta.”  Man söker även institutioner via
Internet  (exempelvis  vårdplats  och  skandinavisk  sjukvårdsinformation),  använder  social-
styrelsens  förteckning  över  institutioner,  ringer  upp  placeringskonsulent  på  Gryning  eller
placeringssekreterare på SiS. 

När respondenterna blivit intresserade av en institution ringer de för ytterligare information,
åker på studiebesök, kontaktar referenter osv. Här svarade B att hon är lite skeptisk till de
referenter institutionen hänvisar till eftersom de väljer nöjda kunder. D söker institution på
egen hand exempelvis via Internet. D lägger inte så stor vikt vid vad andra kollegor har för
erfarenhet av en viss institution. Hon menar att även om en kollega säger att en institution inte
är bra så behöver det inte betyda att den inte passar hennes klient. A menar att det är viktigt att
ta  reda  på  vilka  institutioner  som  fungerar  bra  i  dagsläget  eftersom  ”institutioner  är  en
färskvara”. 

G berättar att socialtjänsten först får en kortfattad information om institutionen. Det beror på
vad det är för typ av placering. Sedan hänvisar G socialtjänsten att läsa mer om institutionen
på hemsidan, kontakta respektive institution och göra studiebesök. G menar det är oerhört
viktigt att hon är uppdaterad om de olika institutionerna i sitt distrikt. Det är även viktigt att
förmedla och ta emot information om andra institutioner i  landet  eftersom det  finns vissa
institutioner som vänder sig till specifika målgrupper och är väldigt specialiserade. H berättar
att hans funktion är att en handläggare vid en tänkt placering skall kunna ringa honom. De
skall inte vid exempelvis ett akut läge, behöva ringa runt till institutionerna själva. När hand-
läggaren ringer kan H ge besked om var det finns plats och i stora drag kunna berätta vad de
olika verksamheterna har att erbjuda. Socialtjänsten lämnar en behovsbeskrivning och utifrån
denna ger H förslag på några institutioner som kan vara aktuella. Sedan tar antingen H eller
handläggaren kontakt med institutionen i fråga och man diskuterar vidare om den institutionen
passar klienten. H säger att hans uppgift är att vara mycket välunderrättad och att han åker ut
och hälsar på, är med på personalkonferenser etc. Han har hela tiden kontakt med institutions-
cheferna på institutionerna och de för ständigt en dialog med varandra.

Analys: Alla respondenter menar att de får väldigt mycket information från institutionerna på
olika sätt.  Sallnäs (2005:230) menar att socialtjänsten inte har tillgång till väsentlig infor-
mation om de behandlingsalternativ som finns. Hon menar att det är omöjligt att bedöma om
institutionen håller  god kvalitet  och vad som skiljer de olika institutionerna åt  och att  det
saknas  forskning  som  ger  beslutsunderlag  åt  den  som  genomför  en  placering.  Sallnäs
(2005:242) påpekar att kommunerna skulle behöva ett system där de kan utbyta information
om institutionerna med varandra, i studien framkommer att alla respondenter inte hade samma
åsikt  vad  gäller  information  ifrån  andra  kommuner.  Även  Vinnerljung  et  al.  påtalar  om
svårigheter  att  få  korrekt  information  om  institutionerna  och  deras  arbete.  De  flesta  av
respondenterna berättar att de ofta söker information från kollegor. 
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Sallnäs (2005:235) menar i sammanhanget att kommunernas tidigare kännedom om institu-
tionerna var viktigast för hur socialarbetaren får kunskap om institutionen. Hon menar att det
pekar på att relation mellan institution och socialtjänst till stor del bygger på kontakter. 

5.3.2. Val av institution
När det gäller varför man väljer just den institutionen svarar A att de tar stor hänsyn till hur
det ser ut med personalomsättning, om personalen är kompetent, sammansvetsad och inte har
för mycket motsättningar. Man placerar sällan på institutioner man inte har erfarenhet utav. 

”Vi tittar själva på det här med valet av institutioner, avtalsskrivande och hur vi
kan bli bättre på det här. Det handlar om så pass mycket pengar så vi måste bli
bättre på det. Vi vill styra mer med avtalsskrivande, uppsägningstider, tillsyn och
sådant”. 

B menar att de är fundersamma till institutioner som menar de klarar allt. Det är positivt om
de är ärliga och berättar vad de är bra och mindre bra på. C menar att det är viktigt vad de
jobbar efter och att de ger ett bra intryck när de kommer dit. Hon pratar om att de ofta väljer
en institution man redan använt tidigare och att man inte har råd att chansa. E talar om att det
handlar om kvalitet på institutioner. Hon utgår mycket från Grynings och SiS institutioner
eftersom de står för en viss kvalitet. Det handlar om personal, utbildning, tänket, flexibilitet,
stabilitet i personalen, vilka teorier man har och hur man resonerar om den tänkta klienten. F
säger att det är barnets behov som de går efter i första hand. Mycket hänger ihop med om det
finns plats. Tidigare erfarenheter är viktiga, om man fått bra resultat då, bra utredningar osv. 
G berättar att hon utgår från det socialtjänsten berättat för henne om ungdomens problem. Hon
försöker då välja institutioner som jobbar på det sätt som hon tror kan vara lämpligt för just
den ungdomen. Hon ger socialtjänsten några olika alternativ och sedan är det upp till dem att
avgöra vad de tycker matchar bäst. Även H menar att han genom socialtjänstens beskrivning
ger förslag på lämpliga institutioner. Sedan är det handläggaren och institutionschefen som tar
beslut om själva placeringen.

Analys: B uttrycker att de är skeptiska till behandlingshem som säger sig klara allt. I likhet
med detta säger Levin (1998:299) att han är kritisk till institutioner som menar att de anpassar
sig  till  omgivningens  förväntningar.  D pratar  om att  hon  inte  lyssnar  så  mycket  på  sina
kollegor eftersom det som inte fungerat för dem kan fungera för hennes ungdom, detta kan
kopplas till Andreassen (2003:14) som menar att en institution kan ge effekt för vissa ung-
domar men inte för andra.  E talar  om att  valet  handlar om institutionens kvalitet.  Sallnäs
(2005:230) säger att socialtjänsten saknar nödvändig information om institutionerna. Det blir
då svårt att bedöma institutionernas kvalitet. 

5.3.3. Utredning, användande av utredningshem och inflytande 
Flera av respondenterna svarar att de ungdomar det gäller oftast är kända av dem sedan långt
tidigare. Man har oftast följt den här ungdomen under en lång tid. I själva utredningen ser det
lite olika ut hur många gånger socialsekreteraren träffar ungdomen. Det varierar mellan två
och tio gånger. Flera av respondenterna svarar att de samlar in information från andra för att få
en bredare bild av ungdomen. B säger att ett undantag kan vara migrationsverkets placeringar
eller när det kommer in en anmälan som föranleder ett LVU; då kanske man måste göra en
bedömning efter bara en gång. Alla socialsekreterare gör utredningar själva men använder sig
av utredningshem i vissa situationer. Flera svarar att man tar hjälp av utredningshem i akuta
situationer när barnet måste skiljas från sin omgivning direkt av olika orsaker. A säger att det
kan finnas vinster med ett utredningshem där man har möjlighet att observera ungdomen hela
dygnet.  B  uttrycker  att  vinsten  med  utredningshem  kan  vara  att  se  med  andra  ögon  på
ungdomen och dess problem. 
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C menar att hon använder utredningshem för att få reda på vad som är problemet och för att
lättare kunna hitta rätt. E säger att ” utredningshem kan vara kanonbra, särskilt om man har
en ungdom som man grubblar mycket över. Vad kan detta stå för, vad är detta? Så kan det
vara jättevärdefullt”. Men fortsätter med en fundering om utredningshemmen följer upp sina
rekommendationer och hur resultaten blir, vilket hon tror vore värdefullt. När det gäller att ta
hänsyn till ungdomens och förälderns åsikter svarar samtliga att de lyssnar på dem men i slut-
ändan är det socialsekreteraren som bestämmer. De menar att ungdomen har svårt att förstå
sitt eget bästa. 

G berättar att socialtjänsten ofta efterfrågar en utredningsplats. SiS kräver inte att alla ung-
domar som behandlas hos dem skall vara utredda på en SiS-institution. Vid utredningar hos
dem har de inte fokus på att ungdomen skall stanna kvar på en SiS-institution efter utred-
ningen. Socialtjänsten får efter en utredning en behandlingsrekommendation kring vilken be-
handling som bäst matchar just den ungdomen. 

Analys: Enligt risk-, behovs-, och responsivitetsprincipen är det viktigt med goda utredningar
som knyter ihop utredning och behandling (Dowden & Andrews 2000). De flesta respon-
denter anser att de träffar ungdomen vid utredningen tillräckligt för att bilda sig en god upp-
fattning om vad ungdomen behöver. Vinnerljung et al. (2001:118-119) menar att utredningar
som föregår en placering inte alltid är tillräckligt ingående. Det var endast ca en tredjedel av
ungdomarna som före placeringen blivit utredda mer ingående av t.ex. ett utredningshem. I
studien framgick att respondenterna använder sig av utredningshem vid vissa tillfällen men
oftast utreder själva. Enligt lagstiftning ska socialtjänsten utforma åtgärder så att den enskilde
ungdomens och föräldrars åsikter tas hänsyn till (Sallnäs 2005:230). På liknande sätt anser
Blomqvist  (1991.3, 34) att  vård och behandling är en interaktionsprocess där klientens er-
farenheter och upplevelser är lika betydelsefulla som behandlarens och att behandlande verk-
samheter som t ex socialtjänsten ska försöka att  hitta den bästa metoden för varje enskild
klient. Respondenterna i studien svarade att de lyssnar till ungdomens åsikter men att det till
sist ändå är de som bestämmer.

5.3.4. Socialtjänstens teorier och metoder 
Alla socialsekreterare menade att deras egna tankar om teorier och metoder till viss del spelar
in i valet av institution. A menar att de i den kommun han arbetar inte har någon renodlad
modell. Han säger att egna tankar och känslor spelar in samt vilken värderingsmodell man
har. Han har inte sett några stora skillnader i socialsekreterarjobbet vad man tycker och tänker.
Det handlar mer om man skall placera eller inte. 

F uttrycker det så här ”Ja det tycker jag de gör. Vi har väl kanske en ganska bred grund att
stå på. Vi säger inte att man bara skall gå efter en teori eller en metod. Utan det handlar om
att se utifrån varje ungdoms behov och vilka teorier som passar in på detta”. B svarar att det
är det socialsekreteraren bygger sina värderingar på och de letar efter något som de tror på
samt passar ungdomen. E arbetar mycket utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Hon menar att
det är ett system och att allt hänger ihop ” Ibland så tror föräldrar att de lämnar in ungdomen
på lagning och så. Skicka honom till Norrland och när han är ok så kan han komma tillbaka.
Det kan påverka mitt val av institution om jag tycker något är särskilt viktigt”.  G svarar att
hon inte har något egenintresse att sitta och bestämma utan att socialtjänsten i ett behand-
lingsärende kan få cirka tre olika alternativ och sedan diskuterar de igenom det hela. Men hon
säger att hon styr ganska mycket ändå. Om hon upplever att socialtjänsten är fel ute så kan
hon säga nej och hänvisa till en annan institution. 
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H svarar att socialtjänsten till honom kan komma med krav på vissa teorier eller modeller de
vill ha på institutionen. Då försöker han hitta en sådan institution. 

Analys: Blomqvist (1991:3) menar att det finns socialsekreterare som är övertygade om att en
vårdform är den bästa för alla och skickar alla klienter dit. Denna information strider mot det
respondenterna i undersökningen svarar. De flesta är dock medvetna om att deras egna värde-
ringar har betydelse för hur de handlar. Sallnäs (2000:176-177) nämner i sammanhanget att
det sociala arbetet inrättar sina rutiner efter organisationens och inte klientens behov. Hon
menar att  diagnosticeringsfasen blir  byggd på slumpartade påståenden och värderingar om
barnets situation och att det är den möjliga insatsen som påverkar hur ungdomens problem
definieras.  Detta  resonemang för  även  Levin  (1998:298).  E  menar  att  systemtänkande  är
viktigt vilket styrks av Forsberg och Wallmark (2001:24). 

5.3.5. Akut kontra planerad placering 
Alla respondenterna svarar att det är svårare med matchning vid en akut placering. Då tar de
oftast institutioner som ligger nära och har plats. D svarar att de ofta placerar på utrednings-
hem vid en akut placering och på det viset får de mer tid till att matcha. E uttrycker:

 ”att det i en akut situation är det ju mycket som man ska göra på väldigt kort tid.
Man ringer till SiS och de säger att det finns en plats på det hemmet och så. Det
är ju ofta SiS man vänder sig till då. Och då får man ju placera akut efter det får
man sätta sig och fundera på hur man ska gå vidare. Det kan ju bli så att man
placerar akut och så tänker man att  det behövs en utredning på den här ung-
domen och så hamnar den på ett utredningshem och så följer man de rekommen-
dationerna och så. Så det kan ju bli tre ställen”. 

H menar att matchning vi akuta placeringar av naturliga skäl blir mindre. Han definierar akut
på detta sätt ” Med akut menar jag att det skall ske på dagen möjligtvis senast imorgon, helst
igår. H fortsätter med att här skall akutinstitutionerna vara professionella och kunna ta emot
utan att veta särskilt mycket om ungdomen. Socialsekreteraren skall vara trygg i att veta att
institutionen kan arbeta med ungdomen under sådana förhållanden. 
H säger att socialsekreteraren kan:

 ”sitta i mobiltelefon hos en mamma som är plakat med ungar som springer om-
kring. Det är fullständigt kaos och en fylletratt som kanske ligger och sover ruset
av sig i rummet intill. Dom är inne på en toalett och ringer. Då kan jag inte säga
”ja nu skulle jag vilja höra lite grann kan du berätta den här familjens historia.
När jag ringer till akutinstitutionen säger jag att jag bara vet att socialen plockar
dom nu och går de inte med på det frivilligt begär hon ett omedelbart omhänder-
tagande och det kan gå på tio minuter.  Det är speciella institutioner som har
kompetens för att ta emot akutplaceringar. De är vana att hantera att det är en
omsättning hela tiden”. 

Analys: När det gäller akuta placeringar svarade de flesta respondenterna att de var beroende
av var det fanns plats. Blomqvist (1991:133-136) pratar om att placeringen vid platsbrist kan
bli något slumpartad och att man då placerar där man är tveksam till placeringen. Akuta lägen
kan också leda till val av en vårdgivare där man inte har gjort någon ingående bedömning av
det  långsiktiga vårdbehovet  (Blomqvist  1991:133-136).  Respondenterna svarade  att  det  är
svårt med matchning vid akuta placeringar. De hinner då inte göra som Vinnerljung et al.
(2001:144-155) säger, nämligen att välja placeringsform efter en rad olika överväganden för
varje enskilt barn. I dessa situationer blir inte matchningen mellan barn och institution varken
optimal eller rationell (a.a.). 
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5.3.6. Ekonomi 
I denna fråga svarar fem av socialsekreterarna att ekonomin är viktig, men inte viktigast. De
flesta försöker undvika placeringar om det går; men har de bestämt att en placering är det
bästa är det inte ekonomin som styr valet av institution. A menar att ekonomin inte alls spelar
in för om man inte gör en bra placering så blir det dyrare i längden. Han menar att de strävar
efter att göra ”rätt insats i rätt tid”.  Detta innebär också att inte placera i onödan. Rätt pla-
cering gör att  det blir kostnadseffektivt,  kanske inte för socialtjänsten men för samhället  i
stort. Han berättar att de ofta överskrider sin budget men att han ser till vad som blir bäst på
lång sikt. B uttrycker det så här ”givetvis tittar vi på dygnsavgiften med. Men samtidigt är vi
ju i händerna på dem, om det är en placering och vi tror på behandlingshemmet. Då får vi ta
de kostnaderna”.  C menar att det ibland kan skilja i dygnsavgifter mellan de olika institu-
tionerna men detta är inte det hon först ser till. Om något är väldigt mycket dyrare så bör det
framgå varför, annars väljer hon inte ett sådant. D säger att hon inte tar ett billigare alternativ
om något annat verkar bättre. Det är behovet som styr och att matchningen är viktig. E svarar
att ekonomin är viktig att hon tycker det är tråkigt; men den spelar stor roll. Detta menar hon
gör att socialtjänsten bör ställa krav på institutioner, ge tydliga uppdrag, göra uppföljningar
och från början sätta in ett slutdatum. F säger att om man bestämt sig för en placering spelar
ekonomin väldigt liten roll. Det är ungdomens behov som styr, inte ekonomin. 

G har den uppfattningen att socialtjänsten tar hänsyn till ekonomin vid en SiS placering. Att
det under hennes tio år i yrket blivit mer fokus på ekonomin. Socialtjänsten har mer krav på
sig från politiker och chefer när det gäller placeringar. Man har svårt att fatta beslut om pla-
ceringar för längre tid. SiS-institutionerna har dygnsavgifter som växlar mellan 2000 kr och
5800 kr. H svarar att kommunerna ser olika på ekonomin och att en liten kommun kan vara
mer ekonomiskt känslig. En dygnsavgift inom Gryning kostar i snitt 3500 kr/dygn. Han menar
att socialtjänsten inte för den skull gör avkall på sin profession utan att spärren finns så att
säga högre upp i  hierarkin.  Många frågar vad det kostar och kanske istället  efterfrågar ett
familjehem eftersom det blir billigare. Längden på placeringen spelar stor roll i ekonomin och
de flesta respondenter svarar att en behandlingsplacering oftast varar i ett till två år men att
man skriver kontrakt för högst ett halvår i taget. 

Analys: Levin (1998:298) menar att socialarbetaren anpassar insatser för ungdomen till orga-
nisationens resurser och medel. Detta kan inte helt styrkas av resultatet i denna undersökning,
eftersom  flera  av  respondenterna  menade  att  ekonomin  var  viktig  men  inte  viktigast.
Blomqvist (1991:189) påpekar att vårdavgiftens storlek kan bidra till val av behandling. Detta
styrks  av  placerarnas  åsikt  som  skiljer  sig  från  vad  socialsekreterarna  anser.  I  Sallnäs
(2005:237) undersökning framkommer att dygnsavgiften för en vårdplats på ett privat HVB-
hem kan skilja mellan 1100 kr och 6120 kr. Flera av respondenterna menar att man undviker
placeringar så långt det går. När man väl bestämt sig för en placering är inte dygnsavgiften
avgörande. Sallnäs (2005:230) menar att det är barnen och familjerna som drabbas när social-
tjänsten tar för stor hänsyn till ekonomin. 

7. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION
Syftet med studien var att undersöka vad som styr socialarbetarens val av institution vid pla-
cering av ungdomar och hur de matchar behandlingshem utifrån ungdomens individuella be-
hov. De frågeställningar som ställdes för att ta reda på detta var; 1) Vilken betydelse för pla-
ceringen egenskaper har ungdom och dennes familj? 2) Vilken betydelse för placeringen har
egenskaper hos institutionen? 3) Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos social-
tjänsten?
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Resultatet av studien visar att alla respondenter anser att det är viktigt att matcha rätt klient till
rätt institution. Detta stöds av Blomqvists (1991:135) undersökning som visar att flertalet av
socialsekreterare uppfattar matchning som någonting självklart. Samtidigt som det ibland är
andra faktorer som exempelvis arbetsvillkor och andra omständigheter som avgör vilken vård
klienterna får, vilket några respondenter också säger. I studien framkom att det finns svårig-
heter med matchning vid akuta placeringar. Samtidigt tillstår flera av respondenterna att de
undviker att placera så långt som möjligt bland annat av ekonomiska och etiska skäl, och där-
för blir många placeringar akuta. Akuta lägen kan också leda till val av en vårdgivare där man
inte har gjort någon ingående bedömning av det långsiktiga vårdbehovet. Här menar uppsats-
författarna att det uppstår en brist när det gäller matchning. 

Studien visar att valet av institution i mångt och mycket styrs av tidigare erfarenhet och kon-
takter med kollegor. Sallnäs (2005:235) menar att relationer mellan institutionerna och social-
tjänsten ofta bygger på kontakter och dessa personer bildar ett gemensamt nätverk. Uppsats-
författarna menar att det kan ligga en fara i detta genom att man väljer institution efter rela-
tioner med personalen och inte efter ungdomens behov. Den höga arbetsbelastningen är något
som  återkommer  i  Blomqvists  (1991:133-136)  forskning;  detta  gör  att  man  tvingas  göra
mindre genomtänkta och mindre väl förberedda placeringar eller andra åtgärder. Dessutom
hinner man inte följa upp placeringar som gjorts på det sätt som vore önskvärt, vilket stämmer
väl överrens med resultatet i studien. Uppsatsförfattarna fann i sin studie att brist på vård-
platser kan vara orsak till att man placerar där man är tveksam till behandlingen. 

Något som framkom i studien var att det är svårt att få objektiv kunskap om institutionerna.
Det som finns är institutionernas egna uppgifter angående information om institutionen, dess
resultat, personalens kompetens mm. Det är upp till varje socialsekreterare att bedöma kvalitet
på institutionen och dess behandling, detta kan vara svårt speciellt i pressade situationer. I
frågan menar uppsatsförfattarna, liksom tidigare forskning visat (Sallnäs 2005:242), att det
borde finnas ett säkert system för objektiva uppgifter angående de olika institutionerna. 

En annan aspekt är att lagen ger stort utrymme för både institutioner och socialtjänst.  Det
finns inga speciella direktiv om hur vård, behandling, personalens kompetens etc. ska se ut.
Det lagen (6 kap §1, 4 SoL) säger är att socialnämnden är skyldig att bereda ungdomen god
vård,  att  vården bör  utformas så  att  den underlättar  ungdomens kontakt  med nätverk och
hemmiljön. Vården skall bedrivas i samråd med socialnämnden. När det gäller tillstånd för
privata institutioner säger lagen (7 kap § 2 SoL) att ”tillstånd endast får beviljas om verksam-
heten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet”.  Sallnäs (2005:228) menar att myndig-
heter som skall kontrollera HVB-hemmen ställer få och oklara krav på kontroll, uppföljning
och innehåll i vården och att socialtjänst sällan ställer krav på eller ifrågasätter innehållet i
vården, vilket även framkommit i denna studie. I anslutning till detta fann uppsatsförfattarna
att socialtjänsten inte tar så mycket hänsyn till om institutionen tidigare haft många samman-
brott i vården. Detta befanns anmärkningsvärt eftersom tidigare forskning visat att upprepade
placeringar ökar risken för dålig anpassning och har stor betydelse för resultatet av behand-
lingen (Andreassen 2003:161-162). 
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En faktor som respondenterna ansåg viktig var  att  institutionen involverar  nätverket  i  sitt
arbete, men att det kan vara komplicerat när intentionen är att bryta med olämpligt kamrat-
umgänge. Här har man att balansera mellan behov av närhet till familj och att komma ifrån en
olämplig miljö. En faktor som komplicerar frågan ytterligare är att  målet med ungdomens
placering är att komma tillbaka och fungera i sin hemmiljö. Systemteorin menar att det sociala
arbetet inriktas på system som människan har i sin omedelbara sociala omgivning (Forsberg &
Wallmark  2001:24).  Respondenterna  menade  även  att  det  kan  bli  svårt  att  tillgodose
nätverksarbete vid akuta placeringar och vid platsbrist. 

Enligt tidigare forskning är det viktigt att ungdomar som är placerade får en fungerande skol-
gång då detta är avgörande för deras framtid. Vinnerljung et al. (2001:133) menar att under-
visning för placerade ungdomar kan vara bristfällig. En respondent hade en intressant åsikt
och menar istället att placerade barn får bättre förutsättningar vad gäller skolan än vad de har i
sin hemmiljö eftersom det på institutionen finns personal som orkar och har tid med ung-
domarna.  Vidare  forskning  i  denna  fråga  vore  intressant.  En  genomgående  åsikt  bland
respondenterna var att de föredrog små institutioner. De menade att de blev mer familjära och
att smittorisken minskade. Små institutioner medför enligt respondenterna en liten personal-
grupp som känner varandra, är stabil och är mer engagerad. Uppsatsförfattarna har inte funnit
något i tidigare forskning som styrkt dessa åsikter. Även detta vore därför något för vidare
forskning.

I dagens samhälle som i mångt och mycket styrs av marknadsekonomi var uppsatsförfattarnas
teori att socialarbetaren tar förhållandevis stor hänsyn till ekonomin i placeringen. Det som
framkom var att ekonomin spelade en stor roll men att den inte var viktigast. Respondenterna
svarade att man försöker undvika placeringar men när man väl bestämt sig för en placering
var det inte dygnsavgiften som var avgörande. Sallnäs (2005:230) menar att när pris priori-
teras före kvalitet eller om man inte har underlag att bedöma vad som är bra eller dålig vård så
är det inte institutionen och socialtjänsten som drabbas, utan de placerade barnen och deras
familjer. I sammanhanget framkom att de två respondenterna med placeringsfunktion var av
en annan åsikt och menade att socialtjänsten under senare tid fokuserat mer på ekonomin.
Vilket inte är anmärkningsvärt  eftersom kostnaden för en placering under ett år kan skilja
mellan 400 000 kr och 2 miljoner kr (Sallnäs 2005:237). 

Slutsatsen i studien är att det som styr valen av institution är en kombination av barnets be-
hov, tidigare erfarenhet av institutioner och socialsekreterarens professionella kontaktnät. Det
vi kommit fram till är att socialsekreterarna tycker det är viktigt med matchning men man har
inte verktyg att genomföra den i alla lägen speciellt vid akuta placeringar och platsbrist. Ett
förslag till  hur man kan underlätta för socialsekreteraren att  matcha rätt  institution för sin
klient  skulle  vara  ett  fungerande system där  man kan få  objektiv  information  om institu-
tionerna (resultat, utvärderingar, personalkompetens, metoder mm). Ett exempel är en sam-
ordnande instans för privata institutioner med objektiv information, på samma sätt som finns
inom Gryning och SiS. 
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Bilaga 1.
Frågor till socialsekreterare
1. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos ungdomen och
deras familjer?
1.1. Vilka egenskaper hos ungdomen och dennes familj ser man till vid en placering?

1.2. Hur matchar man institution utifrån individuella behov efter ungdomen?

1.3. Hur stor hänsyn tar man till att ungdomen placeras i närhet till sitt nätverk?

1.4. Hur stor vikt läggs vid att ungdomarna skall erbjudas skolgång?

1.5. Utgår man från kön vid val av behandlingshem? 

1.6. Spelar ungdomens etnicitet in vid valet av institution?

2. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos institutionen?
2.1. Hur får man information om de olika institutionerna?  

2.2. Vad avgör valet av institution?

2.3. Undersöker man hur många sammanbrott institutionen haft tidigare?

2.4. Hur ser man till personalens kompetens, på vilket sätt?

2.5. Ser man till vilka teorier och metoder behandlingshemmet arbetar efter? 

2.6. Undersöker man behandlingshemmets tidigare resultat och utvärderingar och i så
fall på vilket sätt?

2.7. Finns det tankar om små eller stora institutioner? 

2.8. Hur stor vikt lägger man vid att institutionen använder evidensbaserade metoder? 

3. Vilken betydelse för placeringen har socialtjänsten?
3.1. Hur ofta träffar man ungdomarna vid en utredning, används utredningshem och
hur stor hänsyn tar man till ungdomens och föräldrarnas åsikter?

3.2. Spelar socialtjänstens egna tankar om teorier och metoder in i valet av institution?

3.3. Vilken skillnad finns mellan en akut och planerad placering vad gäller matchning?

3.4. Hur mycket spelar ekonomin in i en placering?



Bilaga 2.
Frågor vid intervju med SiS-placerare

1. Vilken betydelse för placeringen har ungdomens behov?
• Hur matchar man institution utifrån ungdomens individuella behov?

• Tar man hänsyn till det geografiska läget vid placering. 

• Hur mycket påverkar strafftanken vart man placerar ungdomen? Hur ser
matchningen ut, vad väger tyngst (tanken på straff eller behandling)?

• Utgår man från kön vid val av behandlingshem? 

• Har etnicitet någon betydelse vid val av institution? Hedersrelaterat?

2. Vilken betydelse för placeringen har egenskaper hos institutionen?
• Vad är det som avgör vilken SiS-institutionen man väljer vid en placering?

• Matchar man institutionens uttalade arbetssätt (teorier och metoder) utifrån
ungdomens specifika problem? Hur ser man att SiS-institutionerna arbetar
utifrån de teorier och metoder man säger sig använda?

• Utvärderas institutionens metoder och resultat? På vilket sätt? Hur ofta sker
det? Har socialtjänsterna tillgång till dessa. 

• Finns det tankar om små eller stora institutioner, smittoeffekt, hur ser det ut och
har detta någon betydelse vid placeringen?

• Ni skriver i informationen att personaltätheten är hög, vad exakt innebär detta? 

• Vilken kompetens har personalen på SiS institutionerna, vilka olika professioner
och i vilken omfattning? Handledning, vidareutbildningar mm. 

3. Vilken betydelse för placeringen har socialtjänsten?
• Hur många ungdomar placeras på en SiS institution under ett år?

• Hur får socialtjänsten information vad det finns för institutioner och hur de
arbetar? Har de någon möjlighet att själva välja institution?

• Hur mycket lyssnar man på ungdomarnas egna åsikter?

• Vid utredningar, kan det då hända att man ser att det inte är en SiS institution
som är denne ungdoms behov. Bestämmer behovet vilken SiS institution som
ungdomen placeras vid eller blir han/hon oftast kvar på den institution där
vederbörande utreddes?

• Hur vanligt är det med SoL placeringar vid SiS institutioner?

• Har ni någon uppfattning om socialtjänsterna tar hänsyn till ekonomin vid en
SiS placering?

• Har ni olika dygnsavgifter på olika institutioner och vilka kostnader kan det röra
sig om. 



Bilaga 3.
Samtycke
ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap
Socionomprogrammet
Ht 2005

Samtycke till att delta i undersökningen

Du har valt att delta i en intervju som handlar om vad som styr socialtjänsten vid val av
institution av placering av ungdomar. Underliggande frågeställningar är: Vilken betydelse för
placeringen har egenskaper hos ungdomarna, institutionen och socialtjänstens arbetssätt,
teorier och ekonomi? Vi hoppas att vår undersökning ska bidra till större förståelse för hur
socialtjänsten arbetar för att matcha ungdomar med rätt institution. Vi kommer att genomföra
intervjuer med personer som arbetar med att placera ungdomar på institution, för att få större
kunskap om hur arbetet bedrivs.

Som deltagare i studien är Du skyddad enligt sekretesslagen. Inga uppgifter eller citat som gör
att Din identitet röjs kommer att skrivas eller lämnas ut. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst under arbetet ändra Dig vad gäller
deltagandet i undersökningen. 

Redovisningen av uppsatsen kommer att presenteras inom studiegruppen och ett exemplar av
den kommer bl a att finnas tillgänglig på Örebro bibliotek. 

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och väljer att delta i studien.

………………………………..
(namn på intervjuad)

…………………….. ………………………..
Ingela Eriksson Ulrika Gustafsson


