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Sammanfattning 
 
Sammanbrott vid samhällsvård för ungdomar är ett förekommande fenomen. Denna studie 
bygger på litteratur kring ämnet där materialet bearbetats genom en innehållsanalys. Studiens 
syfte är att studera hur litteraturen framställer orsaker till sammanbrott i samhällsvård. Vidare 
är syftet att utforska vilka konsekvenser och effekter som uppstår vid sammanbrott i 
samhällsvård.  
 
I studien framkommer det att sammanbrott i samhällsvård är ett förekommande problem inom 
denna form av myndighetsutövning. Många av ungdomarna har upplevt fler än en placering 
under sin tid aktuella inom socialtjänsten. Vidare framkommer orsakerna till sammanbrott 
främst vara kopplade till ungdomens egen beteendeproblematik så som utåtagerande beteende 
eller psykisk ohälsa. Även när ungdomen inte initierar till sammanbrottet går fenomenet att 
indirekt relatera till ungdomen. Beträffande konsekvenserna för sammanbrott lyfts både 
positiva och negativa aspekter fram. Detta främst beroende på den definition av sammanbrott, 
undersökningsmetod och design som valts. Stabilitet, närhet och kontakt är dock de främsta 
kriterierna för om effekten av sammanbrott upplevs som positiv eller negativ.  
  
Nyckelord: sammanbrott, ungdomar, orsak, konsekvens, vårdform  
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Abstract 
 
Breakdown in out-of-home care for adolescents is an occurring phenomenon. This study is 
based on literature on the subject of where the material processed through a content analysis. 
The study aims to study how the literature presents reasons for the breakdown of out-of-home 
care. An additional purpose is to explore the consequences and effects arising from the 
breakdown of out-of-home care.  
 
The study found that the breakdown of out-of-home care is a frequent problem in this form of 
authority. Many of the adolescents have experienced more than one placement during their 
time in social services. Furthermore, the causes of the breakdown are mainly associated with 
the adolescents own behavior problems such as acting out or mental illness. Even when the 
adolescent’s not initiate the breakdown the phenomenon indirectly can be related to the youth. 
Regarding the consequences of the breakdown the study presents both positive and negative 
aspects. Depending on the definition of breakdown, the method and design the results of the 
consequences reveals different. Stability, proximity and contact are the primary criteria for the 
impact of the breakdown is perceived as positive or negative.  
 
Keywords: out-of-home care, breakdown, placements, adolescents    
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1 Inledning 
Vårdnadshavarna, vanligtvis föräldrarna, är de som i första hand bär ansvaret över sitt barn i 
Sverige. I detta ansvar ingår även att se till att barnets behov blir tillgodosedda. (6 kap. 2§ 
Föräldrabalken). Om föräldern eller annan närstående inte kan skydda eller tillgodose barnets 
behov har samhället ett övergripande ansvar över att barnet inte far illa. Detta kan ske i form 
av samhällsvård utanför hemmet där barnet blir placerat i främst familjehem eller hem för 
vård eller boende (HVB). Tanken med denna placering är att kunna tillgodose den unges 
behov, stödja och trygga denne i utvecklingen samt ge den unga en trygg bas. Antalet 
placeringar av barn i landet följer enligt många en trendvåg beroende på vad forskning säger 
eller vilken syn samhället har på vårdformen. Trenden har sedan 1930-talet visat en radikal 
minskning på placerade barn inom samhällsvård (SOU 2001:52) medan en ny ökning i antalet 
placeringar skett efter 1990-talet. Så många som 9500 barn påbörjade under 2009 
samhällsvård i Sverige och någon gång under samma år hade 23 400 barn dygnsvård 
(Socialstyrelsen, 2010).  
 Vid placering gäller i huvudsak två former som socialtjänstens insatser baseras på. 
Dessa är, om möjligt, på frivillig väg genom samtycke av vårdnadshavare enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) eller genom tvång, med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Barnet har även rätt att få komma till tals och själv 
föra sin talan efter 15 års ålder enligt SoL (11 kap. 10 §). LVU kan tillämpas vid 
missförhållanden på grund av den ungas egna beteende eller dennes hemmiljö. 
Missförhållandet måste, för att placering enligt denna lag skall vara genomförbart, vara en 
påtaglig risk för den unges utveckling och hälsa. (Norström & Thunved, 2010, sid. 335, 338). 
 Diskussioner förs idag i media, inom forskning och på arbetsplatser om denna typ av 
behandling är bra för barn och unga. Effekten av samhällsvård kan visa sig flera år efter 
avslutad placering och det är svårt att följa upp vården. Detta är tidskrävande och ett stort 
projekt. Det finns även möjlighet att granska vården genom att se till dess genomförande, ifall 
den varit stabil, haft kontinuitet samt inte avbrutits oplanerat, i så kallade sammanbrott.  
 Det finns en stor mängd studier som behandlar frekvensen av sammanbrott samt 
stabilitet vid dygnsvård både internationellt och nationellt. Dock närmar sig forskare ämnet på 
olika sätt vad gäller undersökningsgrupper, design, analysmetoder samt definitionen av 
sammanbrott. Vinnerljung et al. (2001, sid. 29) menar att detta kan bidra till svårigheter vad 
gäller att sammanfatta och försöka få en klarhet i vad tidigare forskning kommit fram till. 
Resultaten skiljer sig åt vad gäller frekvensen av sammanbrott, dess orsaker och konsekvenser 
beroende på vilken undersökningsmetod som använts samt vem som tillfrågats. 
 Unrua (2007, sid. 129) finner i sin studie omfattande 45 böcker och artiklar att endast en 
studie inkluderat biologiska föräldrar och en femtedel inkluderat ungdomen själv då sett till 
sammanbrott. Resterande artiklar baserar sitt resultat på meta-analyser gjorda på personakter. 
I de studier där ungdomen själv inkluderats ses effekten av sammanbrott inte enbart som 
negativt vilket är ett genomgående resultat baserat endast på personakter (Unrua, 2007, sid. 
133).  Sammanbrott är enligt Vinnerljung et al. (2001, sid. 21) ett relativt förekommande 
fenomen inom denna form av myndighetsutövning. Utifall sammanbrott inte går att motverka 
och orsakerna till fenomenet inte går att utkristalliseras kan det bli en fråga om placering som 
vårdform överhuvudtaget är genomförbart för ungdomar. I och med att tillvägagångssättet 
samt definitionerna skiljer sig inom forskning, vilket leder till tvetydiga och motstridiga 
resultat, är området något som vidare behöver belysas.  
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1.1 Problemformulering 
Forskning inom ämnet sammanbrott vid samhällsvård visar på varierande orsaker till 
sammanbrott. Även konsekvenserna av sammanbrott är tvetydiga beroende på vilket 
perspektiv forskare närmat sig frågan. Studien syftar därför till ett försök att sammanfatta och 
sammanställa forskning kring ämnet.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och granska orsaker till sammanbrott vid placering av 
ungdomar utanför hemmet. Vidare ämnar studien även se till vad forskning anser 
konsekvenser och effekter av sammanbrott vara för ungdomar placerade i samhällsvård.  
 

1.2.1 Frågeställningar 
För att uppfylla studiens syfte är det väsentligt att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka är orsakerna för sammanbrott vid samhällsvård av ungdomar? 
2. Vilka konsekvenser och effekter ger sammanbrott vid samhällsvård för ungdomens 
vidare utveckling? 

 
1.3 Disposition 
I kapitel två redogörs för den metod som tillämpats i studien. Vidare presenteras de urval, 
litteraturanskaffning, avgränsningar och etiska överväganden som tagits i beaktning. Kapitel 
tre introducerar de orsaker forskning lyfter fram ligger till grund för sammanbrott vid 
samhällsvård. I Kapitel fyra redogörs konsekvenserna och effekterna av sammanbrott och i 
kapitel fem analyseras resultatet. Materialet i sin helhet diskuteras i kapitel sex.  
 
1.4 För studien centrala begrepp 

1.4.1 Sammanbrott 
Utifrån forskning som tagits del av i studien kan det konstateras att det inte enbart finns en 
definition på sammanbrott. Beroende på vad som ämnas undersökas samt vad syftet med 
studien är kan definitionerna variera något. Majoriteten av studierna anammar dock samma 
definition på sammanbrott som Vinnerljung et al. (2001, sid. 67). Definitionen av 
sammanbrott av vård är då vården eller behandlingen oavsiktligt avslutas och det är uppenbart 
att avslutet inte planerats från socialtjänstens sida. Vinnerljung et al. (ibid.) skiljer dock på 
tydliga, otydliga och misstänkta sammanbrott där tydliga sammanbrott är då institutionen 
(vårdmiljön) avbryter vården mot socialtjänstens vilja, då ungdomen rymmer eller på annat 
sätt vägrar stanna kvar i vården samt då socialtjänsten på grund av missnöje gentemot vården 
avbryter placeringen. Vid otydliga sammanbrott inkluderas företeelsen av att vårdnadshavarna 
först samtyckt till föreslagen placering men sedan tagit tillbaka sitt samtycke, vilket leder till 
avbruten vård. Misstänkta sammanbrott definieras som där avbruten vård, enligt akten, tyder 
på en överenskommelse mellan socialtjänsten och vårdmiljön men där det finns skäl att tro att 
det rör sig om en omdefiniering av ett sammanbrott. Denna definition förekommer i flera 
studier från Norden (se bl.a. Westerberg, 2011; Sallnäs, 2006).  

Christiansen et al. (2010, sid. 915) använder sig av samma definition med undantag då 
den unge flyttar från en vårdmiljö, vilken var avsedd att vara långvarig, och istället byter 
vårdmiljö till ett mer lämpat eller bättre passande behandlingshem. Egelund et al. (2009, sid. 
47) har ytterligare en annan syn på vad sammanbrott är och menar att då föräldrar tar tillbaka 
sitt samtycke vid frivillig placering, även om detta motsätter sig socialtjänstens önskan, inte 
kan ses som sammanbrott. Även vad gäller ungdomar över 15 år, som enligt lag kan föra sin 
talan i sitt eget ärende, ses det inte som sammanbrott om denne motsätter sig vården. 
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Christiansen et al. (2010, sid. 915) problematiserar definitionerna av sammanbrott och 
menar att socialtjänsten inte alltid, trots lagstiftning gällande detta, har en utarbetad plan för 
varje placering av barn och ungdomar vilket ökar risken för sammanbrott. Vidare 
problematiseras det faktum att om en förändring i vårdmiljön sker, oplanerad från 
socialtjänstens sida, kan förändringen tänkas vara planerad från någon annan part, exempelvis 
ungdomen själv, vårdmiljön eller föräldrarna. Detta gör definitionen mångtydig och svår att 
anamma på olika studiers resultat.  

Unrua (2007, sid. 132) kritiserar även definitionerna som finns i dag gällande 
sammanbrott och menar att de är missvisande då barnets egen uppfattning om definitionen 
inte tagits del av. Författaren anser i och med detta att sammanbrott endast ses utifrån 
samhällets syn vilket i sin tur resulterar i ett missvisande resultat då fenomenets främsta aktör 
är barnet, som utesluts ur sammanhanget.  

Då definitionerna inte är entydiga med varandra kan resultaten i de olika studierna skilja 
sig åt beroende på vilken definition som valts samt vilket specifikt område som undersökts. 
Resultaten som presenteras i studien ses med försiktighet då både definitionerna och 
undersökningsmetoden skiljer sig mellan de olika artiklarna som behandlats.  
 

1.4.2 Samhällsvård 
Weitz Spånberger (2011, sid. 15) definierar begreppet samhällsvård som då socialtjänsten 
placerar barn eller ungdomar utanför hemmet på heltid i en vårdmiljö. Enligt Vinnerljung et 
al. (2001) kan denna definition även benämnas som dygnsvård. Weitz Spånberger (2011, sid. 
15) menar dock att med samhällsvård innebär det även att samhället aktivt tar ansvar för 
ungdomens utveckling under dygnet-runt-placeringen samt tar över en del av föräldraansvaret 
för den unga. Denna typ av samhällsvård måste även infinna sig inom socialtjänstens regi där 
socialtjänsten är den kontrollerande faktorn över ungdomens vardagstillvaro. I studien 
används samhällsvård och dygnsvård som synonymer.  
 

1.4.3 Institution 
Begreppet institution används i studien och syftar till HVB. Statens Offentliga Utredningar 
(SOU, 2005, sid. 73) definierar hem för vård eller boende (HVB) som ett hem inom 
socialtjänstens regi där vård eller behandling erbjuds den enskilde i förening med ett boende. 
HVB finns såväl för barn och ungdomar som för vuxna och verksamheten bör erbjuda 
heldygnsboende i kombination med vård eller behandling för att kunna klassas som ett HVB. 
Dessa typer av hem kan bedrivas av stat, kommun, landsting samt enskilda exempelvis i form 
av bolag, en förening, stiftelse eller av enskild individ. Tillstånd från länsstyrelsen måste 
emellertid tilldelas den enskilda för att få bedriva verksamheten yrkesmässigt och tillståndet 
delges endast om verksamheten uppfyller de krav på säkerhet och kvalitet som ställs. Dessa 
krav gäller exempelvis personal, personaltäthet, lokaler, journalföring, behandlingsplan samt 
att socialnämnden löpande har tillsyn över verksamheten (ibid.).  

Enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns det 
bestämmelser om särskilda HVB, s.k. § 12-hem. Dessa är avsedda för vård av unga vilka är i 
behov av särskilt noggrann tillsyn med anledning av att den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. SiS, statens 
institutionsstyrelse, är den centrala förvaltningsmyndigheten och skall tillgodose sådana 
särskilda ungdomshem (Nordström & Thunved, 2010, sid. 365).  

Studien skiljer på institution och familjehem vilket är ett enskilt hem som, på uppdrag 
av socialnämnden, tar emot barn och ungdomar och vars syfte är att ge stadigvarande vård 
och fostran. Denna placeringsform anses vara en naturlig och lämplig vårdform för unga som 
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skall beredas vård utanför hemmet. Yngre barn placeras främst i denna typ av vårdmiljö då 
placeringen innebär en nära anknytning till vuxna och som många gånger ersätter föräldrarna. 
Många gånger uppstår en känslomässig relation mellan familjehemsföräldrarna och barnet. 
Familjehem definieras inte som sådan verksamhet som bedrivs yrkesmässigt (SOU, 2005, sid. 
72). Familjehemsplaceringar kan ske både inom den egna släkten eller bekantskapskretsen i 
s.k. släktinghem eller i helt främmande familjehem. Oberoende av vilken typ av familjehem 
den unge placeras i genomgår familjehemsföräldrarna en gransknings från socialnämnden 
gällande deras kompetens att verka som familjehem.  
 

1.4.4 Lagstöd 
Utgångspunkten vad gäller ansvaret för barn i samhället är att föräldrarna själva skall se till att 
deras barn får en trygg och god uppväxt. Utifall detta inte är möjligt har samhället ett 
övergripande ansvar över de barn vars vårdnadshavare inte kan tillgodose dem deras behov. 
Den sociala barnavårdens organisering skiljer sig mellan länder vad gäller ifall arbetet har en 
förebyggande karaktär eller den fokuserar på stödjande insatser och skydd. Barnavården i 
Sverige är en kombination av familjestödjande och kontrollerande arbete. Samhällets 
övergripande ansvar för att stödja och skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa ligger 
i Sverige hos respektive kommun och dess socialnämnd (Westerberg, 2011, sid. 9). Ur 
lagstiftningen, Socialtjänstlagen (5 kap. 1 § SoL), går det att utläsa att socialnämnden 
ska ”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga förhållanden”. Socialnämnden 
skall tillsammans med hemmet verka för att barn och ungdomar, då de riskerar att utvecklas 
ogynnsamt, får stöd och skydd i den mån behovet kräver samt ifall barnets bästa motiverar det 
vård och fostran utanför det egna hemmet (Norström & Thunved, 2010, sid. 115).  
 Alla insatser erbjudna från socialnämndens sida skall så långt det är möjligt ske i 
samförstånd med både barnet och dess vårdnadshavare. Om barnet eller ungdomen beviljas 
vård och fostran utanför det egna hemmet sker det främst genom bistånd enligt 
socialtjänstlagen vilket förutsätter samtycke från föräldrarna. Då barnet är över 15 år krävs 
även samtycke från denne då ungdomen då har rätt att föra sin talan i sitt egna ärende. Utifall 
samtycke inte ges och det föreligger sådana skäl är Lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ett komplement till SoL. Lagen möjliggör för barn som 
far illa att vårdas och skyddas även om vårdnadshavarna eller barn över 15 år motsätter sig 
detta. För att vård enligt LVU skall gå att genomföras krävs att behövlig vård inte kan ges på 
frivillig väg. Omhändertagande enligt LVU kan ske utifrån så kallade miljöfall och 
beteendefall. Miljöfall är då det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas på grund av förhållanden i hemmiljön. Beteendefall är då barnets hälsa och utveckling 
skadas på grund av den unges eget beteende (Norström & Thunved, 2010, sid. 324f). 
 

1.4.5 Stabilitet och kontinuitet vid vård 
Stabilitet och kontinuitet vid samhällsvård är svårdefinierat. Christiansen et al. (2010, sid. 
916f) menar att stabilitet vid vård kan ses både utifrån antalet förflyttningar den unge gjort 
under placeringshistoriken samt utifrån antalet sammanbrott. Dock går stabiliteten inte att 
utläsas enbart utifrån detta utan även varaktigheten vid den senaste placeringen samt 
stabiliteten i vården given där bör tas i beaktning. Olika forskare diskuterar vad som påverkar 
den unge vad gäller stabilitet, om det är hela historiken vad gäller placeringar, eller endast den 
sista placeringen och slutresultatet utifrån den. Författaren menar att en ungdom kan känna 
stabilitet och kontinuitet i vården om detta har erfarits trots flera förflyttningar och 
sammanbrott så länge den sista placeringen kunnat tillgodose den unges behov och förberett 
denne för vuxenvärlden och ett individuellt liv. Christiansen et al. (ibid.) definierar dock 
stabilitet i samhällsvård som då den unge varit placerad på samma ställe, utan sammanbrott, 
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längre än fyra år. Vidare kan stabilitet ses utifrån förändringar inom vårdmiljön oberoende av 
sammanbrott och förflyttningar. Stabiliteten ses då snarare till själva behandlingen, 
personalen samt kontinuiteten i dessa.  
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2 Metod  
2.1 Ansats 
Studien är en litteraturstudie som genom jämförandet av redan befintlig forskning inom ämnet 
syftar till att besvara studiens frågeställningar. Thyren (2010, sid. 504) förklarar att en 
litteraturstudie kan användas för att identifiera och kartlägga metoder andra forskare använt 
sig av för att planera framtida forskning inom ämnet. Genom litteraturstudier kan man även 
sammanställa olika forskares syn på problemområden samt finna kvarstående 
forskningsområden vilka behöver belysas. Denna typ av metod används främst för att 
fördjupa och utvidga kunskapen hos forskaren inom ett område. 

Studiens genomförande har i enlighet med Thyren (2010, sid. 507) följt de steg som en 
litteraturstudie bör följa. Det första steget är att identifiera potentiella källor för litteratur 
genom förslagsvis bibliotekskataloger och internet. Därefter följer för forskaren att 
sammanställa användbara centrala begrepp för studien som är användbara vid sökning för 
material. Genom denna sammanställning av begrepp kan forskaren lättare finna och 
identifiera litteratur väsentlig för studiens syfte. Detta underlättar även möjligheten att 
inkludera och exkludera litteratur (ibid.).  

Valet att inkludera eller exkludera litteratur från studien bestäms dels utifrån ifall 
studien är kvalitativ eller kvantitativ samt ifall studien är utforskande eller förklarande. En 
svårighet med att göra en litteraturstudie är om utbudet på litteratur är begränsat. Ifall 
forskaren väljer att ta med litteratur som inte överensstämmer med studiens syfte kan 
resultatet bli missvisande men om forskaren väljer att inte ta med litteraturen kan studien bli 
begränsad i sitt material. Oavsett hur forskaren väljer att inkludera och exkludera material 
måste detta tydligt framgå i studien (Thyren, 2010, sid. 508).  
 
2.2 Urval 
Enligt Bryman (2001, sid. 194) väljs urvalet vid en innehållsanalys ut genom att specificera 
frågeställningen eller problemformuleringen och utifrån den finna nyckelord eller begrepp 
som ligger till grund för inhämtningen av data. I studien kommer begreppet ”sammanbrott” 
fungera som det väsentligaste nyckelordet vid inhämtning av data. Detta begrepp inkluderas 
både i syftet och i frågeställningen. Databaserna ”Summon” och ”SAGE” har använts vilka 
behandlar socialt arbete och psykologi. Då litteraturstudien ämnar sammanställa resultat 
gällande sammanbrott i dygnsvård vid placeringar planerad av socialtjänsten har dessa 
databaser ansetts vara att föredra.  

Som första steg i urvalsprocessen har artiklar vars ämne behandlar sammanbrott valts ut 
och dess abstract lästs för en första sållning. Efter detta har artikeln lästs i sin helhet för att se 
om dess innehåll kan användas i studien för att besvara dess syfte.  
 
2.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts i arbetet är mestadels en översikt kring de artiklar studien 
inkluderar. Artiklar som inte ansetts vara relevanta för studiens syfte har valts bort. Detta då 
studien är begränsad i den mening att ämnet styr undersökningen. Det hade varit intressant att 
intervjua ungdomar, socialarbetare samt personal i vårdmiljön för att få en närmare inblick i 
deras åsikter samt erfarenheter gällande orsaker samt konsekvenser av sammanbrott. Vidare 
har studien inte intresserat sig i kön eller etnisk bakgrund hos ungdomarna vad gäller 
förekomsten av sammanbrott. Detta då det inte varit av vikt för att besvara studiens syfte samt 
för att begränsa studien.  
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2.4 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har inte varit en central del i studien då den är baserad på redan 
existerande material. Etiska överväganden har dock tagits i beaktning vad gäller hanteringen 
och presentationen av forskarnas resultat och analys samt att detta görs på ett så rättmätigt sätt 
som möjligt. Sohlberg och Sohlberg (2009, sid. 73) menar att ens förförståelse alltid färgar 
ens tolkningar. För att kunna tolka resultatet och framställa det på ett trovärdigt sätt krävs det 
att förståelsen av den omsluter helheten av texten och inte delar av den. I enlighet med detta 
har därför undersökningar presenterade i studien lästs i sin helhet samt sammanställts därefter 
för att tolkningen av resultatet skall vara så överensstämmande med originalet som möjligt.  
   
2.5 Kunskapskällor och litteraturanskaffning 
Studien är en litteraturstudie som baserar sitt material på tidigare forskning kring orsaker till 
sammanbrott vid placering av ungdomar på institution samt dess effekt på ungdomen. 
Insamling av data har främst skett genom Örebro Universitetsbibliotek samt dess elektroniska 
litteraturkällor som exempelvis ”Summon” och ”SAGE”. Jag har vidare använt mig av 
sökmotorn ”Google Scholar” för att finna artiklar och studier relaterade till ämnet. Vidare har 
jag begränsat studien genom att endast se till artiklar som är möjliga att få i fulltext för att 
undvika bortfall samt för att undvika att helhetsöverblicken för studien faller bort. Majoriteten 
av studierna är tagna från Norden, Storbritannien och Amerika. Dock har vissa artiklar 
uteslutits då dessa ofta inte har översatts till engelska.  

En lista har konstruerats över tänkbara sökord vid inhämtning av vetenskapliga artiklar 
som kan ligga till grund för att besvara denna studies syfte. Vidare har anteckningar förts 
kring antal träffar som förefaller de olika sökorden samt anledningen till val av de specifika 
orden. De sökord som använts är: Sammanbrott, institution, ungdomar, out-of-home care, 
breakdowns of placements, adolescents och causes placement breakdown, vilka har använts i 
olika kombinationer.  

Sökträffar för sammanbrott, institutionsvård gav på Google Scholar 88 stycken träffar. 
På databasen Summon gav sökorden out-of-home care, breakdowns of placement 550 träffar. 
Vidare gav samma databas 140 träffar då sökorden istället var causes placement breakdown, 
out-of-home care. Rapporter som refereras till är funna via Socialstyrelsens hemsida eller via 
sökmotorn Google.  

Ett första försök att få en överblick av det material som fanns samt vilka sökord som var 
mest användbara söktes litteratur sporadiskt. Östlundh (i Friberg, 2006, sid. 47ff) framställer 
detta tillvägagångssätt som den inledande vid litteratursökning. Genom att närma sig befintlig 
litteratur på detta sätt ges en översikt över forskningsområdet vilket ämnas undersökas. 
Författaren menar att detta är ett effektivt sätt att samla in mycket material vilket senare 
förenklar det systematiska litteratursökandet. Vidare beskrivs dock att detta tillvägagångssätt 
kan vara ett hinder för den egentliga litteratursökningen vilken är mer målmedveten och där 
sökningen ofta är mer precis (ibid.).  
 
2.6 Artiklarnas utformning 
Majoriteten av artiklarna som behandlats i studien är av kvantitativ art. Det finns endast ett 
fåtal kvalitativa studier inom ämnet, och de fåtal som har funnits presenteras i studien. 
Vinnerljung et al (2001, sid. 29) menar att det finns en stor mängd studier vad gäller 
placeringsmönster och sammanbrott av barn och ungdomar. Dock ser författarna en 
problematik med att forskarna använder sig av olika undersökningsgrupper, design, 
analysmetoder samt sammanbrottsdefinition. Vinnerljung et al. (ibid.) menar att detta kan 
skapa svårigheter vad gäller sammanfattningen av vad tidigare forskning kommit fram till.  

Många studier är baserade på personakter av ungdomarna och andra har använt sig av 
enkätundersökningar vilka i de flesta fall socialarbetaren besvarat. Analysmetoderna varierar 
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från allt från bivariata och multivariata analyser till ”Standpoint Theory” och samband uttagna 
i Statistical Pacage for the Social Siences (SPSS). Vad gäller undersökningsgrupper varierar 
det även där vad gäller materialet som presenteras i studien. Ett fåtal har tagit del av 
ungdomens egen uppfattning av sammanbrott och i de flesta fall har endast information 
hämtas från socialarbetarna och vårdmiljön. En annan grupp som nästan uteslutande saknas 
inom forskning är biologiska föräldrar. Ett exempel på detta presenterar Uruna (2007, sid. 
129) i sin studie där författaren sammanställt 45 böcker och artiklar som studerar 
rörelsemönster vid placeringar av barn i Europa, Asien och Amerika. Ur data framgår att 
endast en av dessa artiklar har tagit del av de biologiska föräldrarnas syn och endast en 
femtedel av artiklarna har berört barnet/den unges syn på placeringar och omplaceringar. 
Unrua (ibid.) menar att detta kan resultera i ett missvisande resultat då olika aktörer ser på 
sammanbrott olika beroende på vilken syn och vilket perspektiv de har på fenomenet.  
 
2.7 Bearbetning och analys 
Efter att materialet granskats och noggrant studerats, sammanställdes resultatet. Därefter 
analyserades resultatet genom att kategorisera innehållet. Detta gjordes först genom att dela in 
resultatet i enlighet till studiens två frågeställningar. Kategoriseringen utifrån de två 
frågeställningarna valdes att göras genom de aktörer som är föremål vid sammanbrott. Dessa 
har identifierats som ungdomen, vårdmiljön (familjehem och institutionspersonal), biologiska 
föräldrarna samt socialtjänsten. Utifrån materialet har skillnader och likheter utkristalliserats 
och jämförts i analysen.  

Då studien syftar till att jämföra resultat från olika forskningar är det av stor vikt att se 
till forskningarnas närmanden av ämnet. Thoburn (1990, i Vinnerljung et al. 2001, sid. 29) 
menar att det krävs diskussion kring vilka individer som studeras, hur undersökningen 
genomförts samt är upplagd för att kunna bedöma hur jämförbara forskningarna är gentemot 
varandra.  
 
2.8 Reliabilitet 
Inom kvalitativa studier beskrivs reliabilitet som då andra forskare kan utläsa liknande analys 
och resultat utifrån den ursprunglige forskarens anteckningar. För att kunna utläsa en studies 
reliabilitet jämförs resultatet i relation till andra forskares resultat (Thyer, 2010, sid. 356). 
Inom reliabiliteten skiljer man på intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet anses vara då 
en annan forskare utifrån samma material kommer fram till liknande resultat. Extern 
reliabilitet syftar till att om en annan forskare skriver om samma ämne och lyckas finna annat 
material och komma fram till andra resultat kan den externa reliabiliteten bli svag. Den 
interna reliabiliteten i studien kan anses vara av relativt god karaktär då forskare aktuella i 
studien har nyttjat varandras material vilket gör att materialet är något upprepande och 
resultatet liknande. Den externa reliabiliteten kan däremot tänkas vara något mer tveksam då 
en annan forskare kan tänkas finna annat material med mera värdefullt resultat (ibid.).  
 En svaghet i arbetet kan tänkas vara att materialet som tagits del av refererar och 
använder sig av varandra vilket gör att resultatet i sig kan vara upprepande och intetsägande. 
Ytterligare en svaghet nämnvärd är att studien endast är skriven av en författare vilket har 
uteslutit diskussioner och gett utrymme för andra synvinklar.  
 
2.9 Validitet 
Validiteten syftar till trovärdigheten i studien samt om forskaren lyckats urskilja det hon 
ämnar urskilja ur materialet. Thyer (2010, sid. 362) påpekar risken med validiteten vad gäller 
författarens förutfattade meningar vilket kan vinkla resultat utifrån dennes önskemål. Inom 
validitet, likvärdigt till reliabiliteten skiljer man på intern och extern validitet. Den interna 
validiteten omfattar den trovärdighet författaren presenterar i resultatet medan den externa 
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validiteten syftar till resultatets generaliserbarhet gentemot annan, likartad, forskning. Studien 
kan antas ha både intern och extern validitet då den först och främst syftar till att presentera 
ett trovärdigt resultat. Vidare bör resultatet även gå att generalisera gentemot annan forskning 
då studien bygger just på tidigare studier inom ämnet. Risken gällande den egna förförståelsen 
samt tolkning av materialet kvarstår dock vilket kan medföra att den externa validiteten 
minskar.  
 
2.10 Metoddiskussion 
Metodvalet som gjorts är att utföra en litteraturstudie då denna form ansågs överensstämma 
med studiens syfte, vilket är att studera och sammanställa vad forskning anser orsakerna och 
konsekvenserna av sammanbrott i samhällsvård vara för ungdomar. Genom att använda redan 
existerande forskning vilka använt sig både av fältundersökningar samt intervjuer ges en bred 
insyn i ämnet utifrån flera infallsvinklar, vilket motiverar för metodvalet. En svårighet med 
detta har varit att finna litteratur lämplig för studiens syfte. Detta då majoriteten av 
forskningen berör barn samt är från USA och Europa vilka främst placerar inom familjehem 
medan Skandinavien i störst utsträckning placerar på institution.  
 En begränsning med studien är att definitionerna av sammanbrott inte är entydiga i 
forskning som tagits del av. Detta kan ha bidragit till att resultaten i de olika studierna skiljer 
sig åt beroende på definition samt vilket specifikt område som undersökts. Då studien syftar 
till att sammanställa och jämföra resultaten har detta emellanåt varit en svårighet på grund av 
olikheterna i studierna. Detta har dock bidragit till att bredda och fördjupa kunskaperna inom 
området vilket är syftet med en litteraturstudie (Thyer, 2010, sid. 504). Med anledning av 
detta har denna inriktningen valts och anses vara positivt då detta på bästa sätt besvarar 
studiens syfte.  
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3 Orsaker til l  sammanbrott i  samhällsvård 
I detta kapitel kommer jag att presentera faktorer vilka utifrån materialet definieras som 
bidragande eller direkta orsaker till sammanbrott vid samhällsvård men också faktorer som 
minskar risken för sammanbrott. En presentation av förekomsten av sammanbrott i relation 
till placeringens tidsperiod sammanställs även i kapitlet. Vinnerljung et al. (2001) beskriver 
hur alla aktörer vid en placering så som ungdomen, vårdmiljön, socialtjänsten och de 
biologiska föräldrarna alla påverkar placeringen och dess mönster. Forskningen som tagits del 
av har fokus på olika faktorer och alla behandlar inte alla aktörers påverkan på placeringen. 
Vidare har studierna anammat området på olika sätt vilket kan göra att resultatet skiljer sig. 
Detta kommer vidare diskuteras i analysen. 
 
3.1 Ungdomen 
Majoriteten av forskning som tagits del av i studien lyfter fram ungdomens egen 
beteendeproblematik som den mest signifikanta orsaken till sammanbrott. Denna 
beteendeproblematik yttrar sig främst som aggressivt beteende, relationsproblem och psykiska 
problem. Vad gäller orsakerna till placering av ungdomarna var egna beteendeproblem samt 
relationsproblem den största orsaken och så många som 57% av ungdomarna placerades på 
grund av båda dessa faktorer (Westerberg, 2011, sid. 19). Även Vinnerljung et al. (2001, sid. 
117) presenterar att de främsta orsakerna till att en ungdom placerades i dygnsvård var till 
42% eget beteende och 38% relationsproblem. Ur Westerbergs (ibid.) studie går även att 
utläsa vilken typ av problematik ungdomen hade vid tillfället av placeringen varpå problem i 
skolan (55%), våldsamt beteende (31%), psykisk ohälsa (30%) var de tre främsta 
problemområden ungdomarna hade. 

Westerbergs (2011, sid. 27f) studie visar att i 39% av fallen avslutades placeringen av 
ungdomar i och med sammanbrott. Resultatet för vem som initierade sammanbrotten visade 
att ungdomen i 45% av fallen var orsaken till sammanbrottet. I de fall sammanbrotten 
orsakades av barnet själv var det vanligaste orsaksmönstret då barnet meddelade att det inte 
tänkte stanna kvar i vården alternativt inte återvända efter en så kallad permission. Den andra 
orsaken var att ungdomen rymde vilket förekom i 41% av fallen. I socialtjänstens akter går 
även att utläsa att majoriteten av sammanbrotten var dramatiska och utgjorde negativa 
konsekvenser för barnet. De riskfaktorer som gick att utläsa från studien visade på en 
statistisk ökning av sannolikheten för sammanbrott då barnet hade ett våldsamt beteende. Det 
som däremot visade på en minskning av sannolikheten för sammanbrott var om barnet var i 
förskole- och skolåldern vid placeringens start (ibid.).  

Olsson, Egelund och Høst (2012, sid. 18) har i sin studie undersökt riskfaktorer för att 
finna signifikanta samband mellan variablerna och förekomsten av sammanbrott. De faktorer 
som studerats utifrån ungdomen själv var antisocialt beteende, psykisk ohälsa, låg 
skolprestation, missbruk, kriminalitet och relationsproblem. Ingen av dessa faktorer visade på 
ett signifikant samband vad gäller förekomsten av sammanbrott. Med andra ord visar studien 
inte på något resultat som tyder på att ungdomens egen problematik ökar risken för 
sammanbrott. 

Christiansen, Havik och Anderssens (2010, sid. 915f) studie, baserad på intervjuer med 
70 ungdomar, vars placering sträckte sig minst fyra år, samt med deras biologiska föräldrar 
och socialsekreterare, visade att 44% av ungdomarna hade erfarenhet av minst ett 
sammanbrott (Christiansen et al. 2010, sid. 20). Vidare visar resultatet i studien att 
ungdomens egen beteendeproblematik var den största orsaken till placeringen samt 
sammanbrottet. Värt att notera i och med detta är att flera ungdomar i intervjuerna uttryckte 
att deras beteende, som oftast karaktäriserades med att rymma, var ett uttryck för att få ”de 
vuxna”, vårdpersonal, socialtjänst och föräldrar, att lyssna (Christiansen et al. 2010, sid. 917).  
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Egelund och Vitus (2009, sid. 45f) studie är baserad på surveydata gällande 227 
ungdomar placerade utanför hemmet i dygnsvård i Danmark under 2004. En enkätstudie togs 
fram och ett frågeformulär skickades ut till de 169 socialsekreterare representerade för de 227 
ungdomar aktuella i studien. Resultatet från studien visade på att en signifikant faktor som 
ökade förekomsten av sammanbrott var ungdomens egna emotionella problematik. De 
faktorer som visade ett signifikant samband vad gäller sammanbrott var då ungdomen hade ett 
anti-socialt beteende. Övriga faktorer relaterade till ungdomen så som ålder, kön och etnicitet 
fann författarna inget samband kring. Dock fann författarna att ungdomar oftare är 
förekommande för sammanbrott om de blivit utsatta för misshandel och/eller försummelse. 
Studien presenterar även ett resultat kring i vilken utsträckning ungdomen initierar till 
sammanbrottet vilket var i 19% av fallen (Egelund & Vitus, 2009, sid. 50). 
 
3.2 Vårdmiljön 
Majoriteten av artiklarna som behandlats i studien har fokus på familjehem och få undersöker 
sammanbrottsfrekvensen vid institutionsvård.  Dock har några artiklar, med fokus på 
institution, tagits del av.  

Egelund och Vitus (2009, sid. 47) menar att ungdomar i Skandinavien sällan placeras i 
fosterhem utan majoriteten placeras på institution. Ungdomsplaceringar sker främst inom 
HVB under antingen låsta eller öppna former eller mindre, privatägda, vårdmiljöer. Dessa är 
ofta specialiserade på vissa målgrupper vilka exempelvis kan vara anti-socialt beteende, 
funktionsnedsättning, självskadebeteende i form av missbruk och/eller kriminalitet samt 
neuropsykiatrisk problematik.  

Flertalet av forskningen som tagits del av i studien gällande ämnet har behandlat 
placeringsmönster i familjehem och forskning visar på att familjehemsplaceringar inom 
släkten har den minsta förekomsten av sammanbrott. Därefter följer placeringar inom vanliga 
familjehem och flest sammanbrott förekommer vid placering på institution och övriga 
behandlingshem där 41% av alla placeringar slutar i sammanbrott (Egelund & Vitus, 2009). 
Detta är dock inte i enlighet med det resultat Vinnerljung et al. (2001, sid. 150) presenterar i 
sin studie vilken visar att förekomsten av sammanbrott sker i störst utsträckning i ”vanliga 
familjehem” (som inte ingår i ungdomens nätverk eller släkt) och på HVB där 41-51% 
respektive 52% av alla placeringar slutade i sammanbrott. Dock visar resultatet att minst 
sammanbrott ägde rum då placeringen gjordes i släktinghem och §12-hem. Vad gäller 
förekomsten av sammanbrott inom låsta eller öppna former på institution presenterar Olsson 
et al. (2012, sid. 19f) i sin studie ett samband vad gäller vårdmiljön i form av att öppna 
behandlingshem utför en ökad risk för sammanbrott för ungdomar. Vinnerljung et al. (2001, 
sid. 150) tror detta beror på att de låsta instanser som finns har en högre kompetens vad gäller 
ungdomars beteendeproblematik samt att fler personal per ungdom ofta förekommer på dessa 
behandlingshem. 

Resultatet från studien gjord av Westerberg (2011, sid. 27f) vad gäller vem som 
initierade sammanbrotten visade att vårdgivaren i 45% av fallen var orsaken till 
sammanbrottet. Då familjehemmen initierade till sammanbrott visades tre tydliga orsaker till 
detta varpå den största orsaken visades vara att familjen uttryckte att de inte orkade längre. 
Det andra var att familjehemmet ansåg att barnet hade behov som de inte besatt kompetens att 
tillgodose och det tredje orsaksmönstret var då familjehemmet ansåg att relationerna inom den 
egna familjen påverkades negativt av att vara ett familjehem (ibid.). Även Vinnerljung et al. 
(2001, sid. 152) fann ett samband mellan vårdmiljön som den bidragande orsaken till 
sammanbrott. Resultatet visade att sammanbrott utlöstes i 36% av fallen av vårdgivarna 
(familjehemmet eller institutionspersonal). Detta skedde oftast med anledning av konflikt- och 
relationsrelaterade problem samt att vårdpersonal/familjehemsföräldrar ansåg sig inte orka 
längre alternativt skyddade sig själva eller andra barn från en utåtagerande ungdom. 
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Författarna poängterar att ungdomen, i de fall vårdgivarna avbryter, inte har någon rätt att 
stanna kvar i vården även om denne skulle önska det (Vinnerljung et al. 2001, sid. 188). I 
studien gjord av Olsson et al. (2012, sid. 19) visade resultatet att vårdmiljön (samt 
socialtjänsten) i störst utsträckning initierade till förekomsten av sammanbrott.  

Vinnerljung et al. (2001, sid. 54) pekar även på ett resultat som visar att 
familjehemsplaceringar inom släkten är det bästa placeringsalternativet vad gäller risken för 
sammanbrott. Författarna menar att denna placeringsform har den minsta förekomsten av 
sammanbrott av alla placeringsformer. Studien visar även att stabiliteten är högst vid 
placeringar inom släkt. Diskussioner har förts i Sverige gällande lämpligheten i att placera 
barn inom släkten då det har ansetts att den problematik som har lett till att barnet behöver 
placeras även finns i släkten. Dock har denna syn förändrats och i Socialtjänstlagen står det nu 
att socialtjänsten i första hand ska undersöka om någon i släkten eller nätverket kan ta emot 
de barn som är aktuella för vård utanför hemmet (ibid.).  

Vinnerljung et al. (2001, sid. 46) presenterar att förekomsten av sammanbrott är minst 
dubbel så stor vid placering i ”vanliga familjehem” än vid släktingplaceringar. Vidare visar 
resultatet från studien att flera ungdomar med egen beteendeproblematik i mindre 
utsträckning placerades i familjehem inom släkten vilket också kan vara en orsak till varför 
förekomsten av sammanbrott vid denna placeringsform är lägre.  

Olsson et al. (2012, sid. 18f) undersökte i sin studie samband mellan variabler relaterade 
till vårdmiljön och förekomsten av sammanbrott. De faktorer som identifierades i studien var 
inom institutioner med flera ungdomar placerade, öppna institutioner, familjehem, eget 
boende (med personal och utan) samt skola och dagbehandling. Endast ett av de undersökta 
riskfaktorerna inom varje placeringsform visade signifikanta samband mellan variabler och 
sammanbrott. Detta var antalet placerade barn på ett specifikt hem vilket visade att fler än ett 
barn placerat på samma ställe ökade risken för sammanbrott. Övriga samband har inte hittats 
mellan de faktorer studien undersökt som ökar eller minskar risken för sammanbrott. Vilket 
gör det svårt att hitta en ”enkel” lösning på hur sammanbrott kan motverkas. Ur studiens 
resultat går det att utläsa att ungdomen i mindre utsträckning än övriga aktörer, så som 
vårdgivarna och socialtjänsten, initierade till sammanbrott (ibid.). Även Vinnerljung et al. 
(2001, sid. 55) menar att det finns en ökad risk för förekomsten av sammanbrott då 
familjehemmet har egna barn eller andra barn placerade hos sig.   

Vidare visade studien gjord av Egelund och Vitus (2009, sid. 45) på att system- och 
policyrelaterade faktorer hade påverkan på inträffandet av sammanbrott. Med system- och 
policyrelaterade faktorer syftar författarna till typen av vårdmiljö, målgrupp på 
behandlingshemmet, behandlingsprogram, utbildning hos personal samt resurstillgänglighet. 
Inget signifikant samband fanns mellan typen på vårdmiljö och sammanbrott. Dock fann 
författarna ett signifikant samband mellan stabiliteten i vården mellan ungdomar placerade på 
institution, som upplevde en instabilare vård, än ungdomar placerade i familjehem. 
 
3.3 Socialtjänsten/Socialarbetaren 
Som tidigare nämnts finns det få studier som uppmärksammar arbetsprocessen och dess risker 
för sammanbrott. Vinnerljung et al. (2001, sid. 58) presenterar dock ett resultat som visar på 
att desto fler socialarbetare och myndigheter involverade i placeringsprocessen och 
uppföljningen av vården ökar risken för sammanbrott. Vidare menar författarna att 
planeringen och förberedelsen av placeringen från socialtjänstens sida inte har något samband 
med förekomsten av sammanbrott. Detta överensstämmer inte med det Egelund och Vitus 
(2009, sid. 55) diskuterar i sin artikel då de menar att ett sätt att främja förekomsten av 
sammanbrott från socialtjänstens sida är att ha en ”plan B” ifall sammanbrott inträffar vid den 
första placeringen. Författarna menar att stabiliteten kan bibehållas på detta sätt. Även 
Egelund och Vitus (2009, sid. 45) presenterar i sin studie ett resultat som visar att en 
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signifikant faktor som minskar risken för sammanbrott är då ungdomen har samma 
socialarbetare under hela placeringstiden. Vidare menar författarna att det finns få studier som 
behandlar socialtjänstens påverkan på sammanbrott samt att de resultat som finns är tvetydigt.  

Westerberg (2011, sid. 27) gör i sin studie, omfattande 213 ungdomar som under 
studiens två årsperiod påbörjade 317 placeringar, en omfattande kartläggning över vilka 
aktörer i störst utsträckning initierar till sammanbrott. Ur denna kartläggning går det att utläsa 
att socialtjänsten i 7% av fallen var den direkta orsaken till att sammanbrott inträffade. Dock 
beskrivs det inte närmare på vilket sätt socialtjänsten initierade till att vården upphörde. 
Vidare har få studier berört socialtjänsten som aktör i relation till orsaken till sammanbrott. 
Olsson et al. (2012, sid. 19) presenterar i sin studie att socialtjänsten (tillsammans med 
vårdmiljön) i störst utsträckning initierar till förekomsten av sammanbrott, vilket inte 
överensstämmer med de resultat Westerberg (ibid) presenterar. Vinnerljung et al. (2001, sid. 
187) finner att i 15% av fallen är det socialtjänsten som initierar till sammanbrott av vården. 
Den vanligaste orsaken till detta finner författarna vara att socialtjänsten anser förhållandena i 
vårdmiljön otillräckliga eller att de inte lever upp till de krav som ställs. Det förkommer även, 
dock mycket sällsynt, att socialtjänsten avslutar en placering på grund av uteblivna eller 
negativa resultat av vården. Endast i få fall avslutas placeringen med anledning av att 
ungdomen far direkt illa i hemmet.  

I Stone och Stone (1991, i Vinnerljung et al. 2001, sid. 59) visar studien en påtaglig 
minskning av sammanbrott då socialarbetarna har en regelbunden kontakt med 
familjehemmet. Även det att socialtjänsten har pågående insatser för ungdomen då placerad i 
familjehem tyder på att vården blir stabilare och med betydelsefull vilket minskar 
förekomsten av sammanbrott.  
  
3.4 Biologiska föräldrar  
Vinnerljung et al. (2001, sid. 52f) sammanfattar i sin studie tidigare forskning vilket visar på 
att få studier finner samband mellan faktorer som rör de biologiska föräldrarnas egna 
förhållanden. Dock pekar studier från 1980- och 1990-talet på att positiv kontakt föräldrar och 
socialarbetare respektive föräldrar och barn emellan minskar risken för sammanbrott. Senare 
studier som undersökt området menar Vinnerljung et al. (ibid.) att inte funnit något samband 
mellan biologiska föräldrars påverkan på sammanbrott. Ur Vinnerljungs et al. (2001, sid. 
152f) eget resultat från studien gjord på sammanställning av personakter utgjordes endast 
0,3% av sammanbrotten av föräldrarna. Ett intressant resultat, presenterat i studien gjord av 
Vinnerljung et al. (2001, sid. 158), visar att ungdomar placerade i dygnsvård, på grund av 
relationsproblem i hemmet, i mindre utsträckning blir föremål för sammanbrott än ungdomar 
placerade på grund av egen beteendeproblematik.  

Ur Westerbergs (2011, sid. 27) kartläggning av vilken aktör som initierar till 
upphörandet av placeringen visar resultatet att ungdomens föräldrar i 14% av fallen initierade 
till sammanbrott. Detta resultat visar att föräldrarna, efter socialtjänsten (7%), i minst 
utsträckning bidrar till att vården bryter samman. Olsson et al. (2012, sid. 20) lyfter fram sitt 
resultat vilket belyser att biologiska föräldrar initierar till sammanbrott i minst utsträckning i 
relation till socialtjänsten, vårdmiljön och ungdomen.  

Egelund och Vitus (2009, sid. 46f) har gjort en kartläggning av faktorer hos ungdomens 
biologiska föräldrar som kan vara en riskfaktor för att ungdomens placering slutar i 
sammanbrott. Dessa faktorer, relaterade till föräldrarna, är identifierade som kontakten mellan 
barnet och föräldern, förälderns mentala hälsa, missbruk och kriminalitet, 
uppfostringsproblematik samt attityd till placeringen. Författarna menar att det inte finns 
mycket forskning kring faktorer rörande biologiska föräldrar vad gäller sammanbrott. De 
resultat som finns är dock ofta tvetydigt. Vad gäller kontakten mellan föräldrar och barn visar 
studien att det kan reducera förekomsten av sammanbrott men sambandet är inte signifikant 
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och kan i vissa fall inte ha någon effekt på ungdomen. Övriga faktorer finner författarna inget 
signifikant samband mellan. 
 
3.5 Tidsperiod 
Flertalet studier presenterar förekomsten av sammanbrott utifrån tidsperioden av placeringen. 
Olsson et al. (2012, sid. 19f) presenterar att 20% av de 367 placeringar studien omfattar 
inträffade inom de första tre månaderna av vården. Vidare visade resultatet att två tredjedelar 
(62%) av alla sammanbrott inträffade inom det första året. Av alla sammanbrott resulterade 
händelsen i 61% av fallen i en ny placering. Även de resultat Vinnerljung et al. (2001, sid. 
151) presenterar i sin studie visar att nästan 2/3 av sammanbrotten äger rum inom det första 
året av placeringen och sammanbrott är särskilt vanliga inom de första tre månaderna.  

Egelund och Vitus (2009, sid. 50) studie visar, vad gäller när sammanbrott äger rum, att 
15% av alla sammanbrott inträffar inom de två första månaderna av placeringen. Ytterligare 
15% av sammanbrotten inträffar inom den tredje och fjärde månaden. Fyrtiotvå procent av 
sammanbrotten inträffade inom det första halvåret och så mycket som 77% av sammanbrotten 
inträffar inom det första året.  

Vad gäller tidsperioden i relation till förekomsten av sammanbrott är forskningen med 
andra ord överens. Undersökningarna som presenteras i studien visar att över hälften av alla 
sammanbrott äger rum inom det första året av placeringen (se Vinnerljung et al. 2001; Olsson 
et al. 2012 & Egelund & Vitus, 2009). Detta tyder på att den första tiden av placeringen är den 
känsligaste och att alla aktörer bör arbeta för att sammanbrotten inte skall inträffa och så 
snabbt som möjligt försöka få struktur och stabilitet i vården för att motverka sammanbrott.  
 
3.6 Syntes 
I detta kapitel har olika orsaker till sammanbrott för placerade ungdomar presenterats. 
Orsakerna har setts utifrån de olika aktörer som är delaktiga i processen och som kan tänkas 
påverka den. Oavsett vilken av aktörerna man ser till, verkar orsakerna direkt eller indirekt gå 
att koppla till ungdomen, som utpekas som ”boven i dramat”. Detta oberoende om det går att 
direkt koppla till ungdomens handlande, som i de fall denne rymmer, eller till ungdomens 
mående, vid beteendeproblematik eller psykisk ohälsa. Även vid en indirekt åsyn ter sig 
ungdomen vara orsaken, som i de fall vårdmiljön avsäger sig uppdraget på grund av att de inte 
orkar längre, anser att andra barn blir skadade, eller inte förmår hantera situationen. Vidare tas 
kontinuitet, stabilitet och regelbunden kontakt mellan alla aktörer upp som den främsta 
främjande faktorn för att motverka sammanbrott. Trots detta har ytterst få forskningar tagit 
del av ungdomens egen upplevelse och erfarenhet vid undersökandet av sammanbrott. 
Ytterligare presenteras gemensamt för flertalet studier att familjehem och speciellt 
släktinghem är den främsta placeringen vad gäller stabilitet. Samtidigt menar majoriteten att 
ungdomar i Skandinavien i störst utsträckning placeras på behandlingshem och inte i 
familjehem.  
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4 Effekter och konsekvenser av sammanbrott i  
samhällsvård  
I kapitlet presenteras de konsekvenser av sammanbrott i samhällsvård som funnits i materialet. 
Flertalet undersökningar behandlar både direkta och långsiktiga konsekvenser och effekter för 
ungdomens del till följd av sammanbrott. Vad gäller övriga aktörer i placeringsprocessen 
finns det ytterst lite forskning som behandlar deras upplevelser och konsekvenser av 
sammanbrott. Jag har därför valt att se frekvensen av återplacering som en konsekvens av 
sammanbrott och närmare studerat förekomsten av detta. Vidare tas i detta kapitel upp de 
teoretiska perspektiv som presenteras i materialet gällande sammanbrott av dygnsvård.  
 
4.1 Ungdomen 
Westerberg (2011, sid. 13) finner genom sin undersökning att sammanbrott tenderar ge 
negativa effekter för ungdomen. De främsta konsekvenserna av sammanbrott för unga är 
enligt Coy (2009 i Westerberg, 2011, sid. 13) att deras kapacitet att utveckla och behålla 
fungerande relationer med andra begränsas i och med detta. Newton et al. (2000) visar i sin 
studie baserad på 415 barn att riskfaktorn beteende- och emotionella problem hos ungdomen, 
som visat sig vara den största orsaken till sammanbrott, även bör ses som en konsekvens av 
att vården upphör.  

Westerberg (2011, sid. 30ff) beskriver i sin studie att äldre barn i större grad genererar 
ha sammanbrott som orsak till avslutad samhällsvård medan yngre barn i större utsträckning 
byter vårdmiljö under planerade former. Detta kan enligt författaren ses som en paradox då 
majoriteten av tonåringarna initierade sammanbrott på grund av eget beteende i form av 
aggressivt beteende. Detta beteende kan tänkas vara orsaken till varför ungdomen är i behov 
av samhällsvård men beteendet blir även orsaken till varför ungdomen inte kan stanna i 
vården (ibid.). Även Vinnerljung et al. (2001, sid. 47) diskuterar fenomenet då författarna 
menar att ungdomar med beteendeproblematik oftare får bekymmer i vårdmiljön vilket leder 
till att de inte vill, kan eller får vara kvar. Beteendeproblematik är även den vanligaste orsaken 
till att tonåringar placeras inom dygnsvård. Författarna poängterar att dygnsvården används 
med syfte att motverka beteendeproblem, men att forskning visar att denna typ av vårdform i 
minst utsträckning kan genomföras då ungdomen har denna typ av problematik. 

Unrua (2007, sid. 132f) presenterar resultat från studier vars material är inhämtat från 
barnets personakter, vilket är baserat på socialtjänstens och vårdmiljöns syn, där enbart 
negativa aspekter lyfts fram vad gäller omplaceringar och sammanbrott samt att byte av 
vårdmiljön bör undvikas så långt som möjligt. Då ungdomarnas egen upplevelse inkluderades 
i resultatet visar det dock även på positiva aspekter. Resultatet från ungdomarna visade att 
närhet till familj är den mest väsentliga faktorn vad gäller om en omplacering är positiv eller 
negativ. Även relationen mellan de vuxna som verkar för barnen i vårdmiljön och barnen 
själva är en faktor som påverkar uppfattningen av sammanbrottet. I de fall de positiva 
relationerna går att bevara, trots omplacering, kan flytten i sig vara något positivt. Med andra 
ord kan ett sammanbrott som leder till en omplacering, i de fall närhet till familj, samhälle och 
skola bibehålls, vara något främjande och positivt för ungdomen (Unrua, 2007, sid. 134).  

Christiansen et al. (2010, sid. 915) presenterar i sin studie sammanbrottets påverkan på 
ungdomen, om relationer till vårdmiljön, skolan samt vänner och familj bevaras efter 
händelsen. Resultatet visar att sammanbrottet, utifrån ungdomens, familjens och vårdgivarnas 
uppfattning, inte ses som negativt eller dramatiskt då relationerna bevarats och tryggheten i 
och med detta kvarstår.  

Christiansen et al. (2010, sid. 915f) studie visar att sammanbrott inte endast kan ses som 
något negativt och dramatiskt. Författarna lyfter fram företeelsen då en ungdom placeras i en 
vårdmiljö med avsikt att den skall sträcka sig över en längre tid, men flyttas, trots detta inte 
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ingår i planeringen, då en bättre vårdmiljö finns tillgänglig. I detta avseende kan sammanbrott 
ses som något positivt. I studien skiljer man på definitionen av sammanbrott i den meningen: 
“a breakdown occurs when the child moves from a care arrangement that was intended to 
persist, except for moves from an acceptable care arrangement to a better one.” (ibid.). 
 Westerbergs (2010, sid. 31f) forskning visar även på att barn som flyttar upprepade 
gånger inom samhällsvård genererar ha sämre skolprestationer än barn vars samhällsvård varit 
stabil. Forskning visar även i längre utsträckning att barn som har lägre prestationer inom 
skolan tenderar i högre grad att få sämre framtidsprognoser i vuxen ålder. De problem som är 
överrepresenterade då är missbruk, allvarlig kriminalitet, tonårsföräldraskap samt beroende av 
ekonomiskt bistånd. Vinnerljung et al. (2001, sid. 48) finner dock inget signifikant samband 
mellan skolprestationer och beteendeproblematik i skolan och sammanbrott.  
 
4.2 Vårdmiljön, Socialtjänsten & Biologiska föräldrar 
Ett fåtal studier undersöker konsekvenser och effekter vad gäller de biologiska föräldrarnas, 
socialtjänstens och vårdmiljöns erfarenheter av sammanbrott. Barber och Delfabbro (2003, i 
Unrua, 2007, sid. 134) menar dock att sammanbrott av placering visat sig vara lika 
påverkande för familjehemsföräldrarna som för ungdomen vad gäller upplevelsen av 
sammanbrottet. Wilson et al. (2000, i Westerberg, 2011, sid. 14) finner i sin studie att 
sammanbrott ofta bidrar till svårigheter inom familjehemmet även efter att ungdomen flyttat. 
Resultatet visar på att en problematik har funnits inom familjen en längre tid innan 
sammanbrottet inträffar vilket leder till negativ påverkan på den egna familjen och svårigheter 
att hantera dessa. Brown (2008, i Westerberg, 2011, sid. 14) finner även han konsekvenser för 
familjehemmet i samband med sammanbrott i form av negativa effekter vilket ökar 
familjehemmens tankar på att sluta som familjehem.  

Höjer (2009, i Westerberg, 2011, sid. 14f) har studerat föräldrars upplevelse av 
föräldraskapet och kontakten med sina barn då placerade i dygnsvård. Undersökningen visade 
att föräldrarna ofta lever i en diskrepans mellan deras egna syn på föräldraskap och samhällets 
förväntade syn på föräldraskap vilket leder till en upplevelse av underlägsenhet, skuld och 
skam.  
 
4.3 Återplacering 
Vinnerljung et al. (2001, sid. 174f) finner i sin studie att 43% av alla sammanbrott leder till att 
ungdomen flyttar tillbaka hem eller till eget boende. Vidare visar studien att 57% av alla 
sammanbrott på institution leder till en ny placering. Författaren menar att detta är oroande då 
ungdomen i samband med placeringen genomgått en noggrann vårdplan där denne bedömts 
vara i behov av dygnsvård på institution. Då placeringen sedan havererar och ungdomen i 
nästan hälften av fallen flyttar hem eller till eget boende, vilket från början inte ansetts kunna 
tillgodose ungdomens behov, kan man ifrågasätta om socialtjänsten ger upp eller om 
ungdomens behov verkligen inte kvarstår.  
 Vidare presenterar Vinnerljung et al. (ibid.) ett resultat som visar att var fjärde 
tonårsplacering som avslutats ”normalt” (ej genom sammanbrott) leder till en ny placering 
inom dygnsvård inom ett år. Vad gäller då vården upphört genom sammanbrott placeras var 
tredje ungdom på nytt i dygnsvård inom ett år. Denna återplacering är enligt författarna 
vanligast då ungdomen har en kriminell problematik vid placeringens start. En amerikansk 
undersökning gjord på cirka 75 000 barn som varit i samhällsvård visar att ungdomar som 
placerades i vård för första gången då de var mellan 12 och 15 års ålder löpte nio gånger så 
stor risk för att hamna i ungdomsfängelse jämfört med barn som placerades i en annan ålder 
(Jonson-Reid & Barth, 2000 i Vinnerljung et al. 2001, sid. 176f).  
 Westerberg (2011, sid. 29) lyfter i sin studie fram återplaceringsfrekvensen vid 
sammanbrott, vilket är likvärdigt med tidigare forskning, och visar att av de 126 placeringar 
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som avslutades återplacerades ungdomen i 30% av fallen inom ett år och 70% av ungdomarna 
återkom inte till dygnsvård inom ett år efter avslutad placering. Dock visar även 
undersökningen att placeringar avslutade i sammanbrott återplacerades i större grad än 
ungdomar vars placering avslutades på ”normal” väg. Vidare visar undersökningen gjord av 
Olsson et al. (2012, sid. 19) vad gäller återplacering att av de 122 sammanbrott som inträffade, 
var det 61% av dessa som återplacerades inom uppföljningstiden. Sextionio procent av dessa 
återplaceringar inträffade redan samma dag som sammanbrottet ägde rum. 
 
4.4 Anknytning 
Vinnerljung et al. (2001, sid. 185ff) presenterar sitt resultat i relation till den psykoanalytiskt 
inspirerade teorin. Ur en studie gjord av Levin och Nilsson (1979, i Vinnerljung et al. 2001, 
sid. 185f) baserad på 12 tonåringar som sammanlagt hade erfarenhet av 121 placeringar på 
institution, gjordes en analys kring barnens livs- och vårdhistoria och ett tydligt 
utstötningsmönster i deras liv fanns. Då ungdomarna studerades såg man att majoriteten av 
tonåringarna tidigt blev utstötta från familjen, vanligtvis av modern och en styvfar. Denna 
utstötningsprocess ledde till kraftiga reaktioner hos ungdomen som under vistelsen i 
dygnsvård gav uttryck i utagerande- och konfliktinriktat beteende. Beteendet i sin tur 
provocerade fram nya ”straffande” utstötningar från fosterföräldrar eller institutionspersonal. 
Författarna analyserade mönstret och fann det grunda sig i försvars- eller motståndsfunktioner 
vilka uppkommer då erfarenheter/känslor, kopplade till ursprungshemmet, överförs till 
vårdmiljön och vuxna representerade i den. Händelseförloppet kan enligt Levin och Nilsson 
(ibid) förklaras med att ungdomen har ett straffprovocerande beteende som fungerar som ett 
motstånd hos den unge mot de depressiva känslor denne erfarit gällande tidigare rejektion. 
För att undvika denna onda cirkel menar författarna att institutionspersonal måste besitta 
kunskap kring konfliktprovocerande beteende för att undvika eventuell prestigekamp som 
slutligen leder till nya utstötningar för ungdomen. Ungdomar som upplever rejektion flertalet 
gånger får ofta en negativ bild av vuxna vilket bekräftas i och med ny utstötning.  
 Även andra undersökningar visar att sammanbrott uppstår på grund av 
disciplinkonflikter i vårdmiljön. Olydnad och aggressivt beteende hos ungdomen leder till 
relationskonflikter mellan familjehemsföräldrar/institutionspersonal och ungdomen vilket 
utlöser sammanbrottet. Forskare menar dock att sammanbrott på grund av ungdomens 
beteende i denna mening måste ses som ett uttryck för barnets alienation i vårdmiljön som 
slutar med ömsesidig rejektion (Proch & Taber, 1987, i Vinnerljung et al. 2001, sid. 186f).  
 Även Forkby (2003, sid. 6) tar upp förekomsten av sammanbrott ur ett psykoanalytiskt 
och anknytningsperspektiv. Författaren menar att ungdomen i störst utsträckning placeras på 
grund av relationskonflikter i hemmet vilket troligtvis har uppstått mellan ungdomen och 
föräldrarna och resulterat i att ungdomen sökt sig till andra ungdomsgrupper i samhället och 
blivit föremål för exempelvis missbruk och kriminalitet. Detta händelseförlopp har i sin tur 
lett till en utstötthet från familjen. Ungdomen kan i och med detta anses redan ha 
konfliktfyllda relationer redan då den placeras på institution vilket, ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv, kan anses försvåra förmågan hos ungdomen att senare skapa 
fungerande relationer i vårdmiljön.   
 
4.5 Syntes 
I detta kapitel har de konsekvenser och effekter av sammanbrott som forskning visar på 
presenterats. Resultatet är tvetydigt och skiljer sig beroende på vilken undersökningsmetod 
som har tillämpats i forskningen samt vilka aktörer som deltagit. Ett mönster inom forskning 
går dock att finna vad gäller kontaktens betydelse mellan de olika aktörerna och främst mellan 
ungdomen och familjehemsföräldrarna/vårdpersonal. Om goda relationer skapats under 
vården och dessa går att bibehålla även efter sammanbrott minskar skadorna för samtliga 
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parter. Även stabiliteten och kontinuiteten har betydelse för om sammanbrott leder till 
negativa eller positiva konsekvenser. Om stabiliteten går att bibehålla förminskas de negativa 
konsekvenserna. I de fall relationer, närhet och stabilitet inte bibehålls skapar det istället 
skadliga effekter på ungdomen. Ungdomar som placeras och har erfarenhet av flera 
placeringar besitter ett utstötningsmönster där deras anknytningspunkt är skadad. Hur 
relationerna ter sig efter ett sammanbrott är därför avgörande för om ungdomen på nytt 
känner sig utstött och lämnad ensam. En motsättning inom forskning visar även att orsaken 
till ungdomens placering oftast även är orsaken till sammanbrottet. 
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5 Analys  
5.1 Analys av orsaker till  sammanbrott i  samhällsvård 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån de teman som presenteras i kapitel tre. 
Dessa teman kan överlappa varandra något. Detta för att inte begränsa analysen.   
 

5.1.1 Ungdomen 
Forskning som behandlar placerade ungdomar i dygnsvård utanför hemmet, samt 
sammanbrott vid sådana placeringar, är relativt eniga gällande orsakerna till processen. 
Ungdomens egen beteendeproblematik enbart eller i kombination med relationsproblem i 
hemmet är de främsta orsakerna som ligger till grund för placeringen (Vinnerljung et al. 2001; 
Westerberg, 2011; Christiansen et al. 2010; Egelund & Vitus, 2009). Då sett till orsakerna till 
sammanbrott ses även här ungdomens egen beteendeproblematik, i form av anti-socialt 
beteende och emotionell problematik, som den främsta orsaken till att placeringen havererar 
(Vinnerljung et al. 2001; Westerberg, 2011; Christiansen et al. 2010; Egelund & Vitus, 2009). 
Endast Olsson et al. (2012) däremot finner inga signifikanta samband mellan faktorer 
kopplade till ungdomens egna problematik och placering/sammanbrott. Då ungdomen i stort 
placeras och avslutar sin behandling på grund av samma orsak kan det diskuteras huruvida 
genomförbar denna vårdform är för ungdomar.  
 Sett till yngre barn som placeras i dygnsvård utanför hemmet sker detta främst på grund 
av försummelse eller bristande hemförhållanden. Det kan tänkas att ungdomarna som placeras 
på grund av sin beteendeproblematik även de upplevt försummelse och bristande 
hemförhållanden men att samhället inte reagerat på detta och ungdomen senare utvecklar ett 
anti-socialt beteende. I och med detta ser samhället inte längre till ungdomens bakgrund utan 
snarare till det beteende denne anammar idag. Om placeringen sker på grund av 
beteendeproblematiken, men borde ha skett på grund av föräldrarnas bristande omsorg, 
kanske syftet med vården i sig fokuserar på fel område. 
 Ungdomens egen beteendeproblematik ses med andra ord som den största orsaken både 
till placeringen och till sammanbrott av den. Resultatet är dock tvetydigt vad gäller vem som 
initierar till sammanbrott där Vinnerljung et al. (2001) menar att ungdomen själv initierar 
detta i nästan hälften av fallen medan Egelund och Vitus (2009) presenterar att ungdomen 
initierar sammanbrottet i endast 19% av fallen. Anledningen till de oeniga resultaten kan bero 
på tolkningar av vad initiera är då Vinnerljung et al. (2001) menar att det främst är då 
ungdomen rymmer eller vägrar stanna i vården alternativt återvända efter permission. Egelund 
och Vitus (2009) å andra sidan presenterar inte hur denna initiering ter sig från ungdomens 
sida. Att ungdomen rymmer kan vara ett sätt för ungdomen att markera för de vuxna att 
behandlingen, boendeformen eller bådadera inte är bra eller överensstämmer med dennes 
behov. Detta är något Christiansen et al. (2010) fått fram ur sina intervjuer med ungdomar där 
de menar att deras beteende främst var ett sätt att göra sina röster hörda för de vuxna. 
Rymningen eller det utåtagerande beteendet kan tänkas vara en reaktion på att den unga inte 
trivs eller mår bra på det specifika behandlingshemmet.  
  

5.1.2 Vårdmiljön 
Ungdomar som placeras i dygnsvård utanför hemmet placeras beroende på tillgänglighet och 
problematik i olika vårdformer. Resultatet från forskning är dock tvetydigt vad gäller vilken 
form av vårdmiljön som är den stabilaste och har minst antal sammanbrott. Forskningen är 
enig om, då hårdraget, att placeringar på institution har den högsta förekomsten av 
sammanbrott och att placeringar i släktinghem har den lägsta förekomsten av sammanbrott 
(Vinnerljung et al. 2001; Egelund & Vitus, 2009; Westerberg, 2011). Dock skiljer sig 
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resultaten om man ser närmare på de specifika vårdformerna där Egelund och Vitus (2009) 
menar att familjehem, som tidigare inte är känd för den unge, har låg förekomst av 
sammanbrott medan Vinnerljung et al. (2001) menar att familjehem tillsammans med HVB 
har den högsta förekomsten av sammanbrott. Vinnerljung et al. (2001) menar vidare att §12-
hem tillsammans med släktinghem har minst sammanbrott av alla vårdformer. Detta skiljer 
sig ytterligare med det Olsson et al. (2012) finner att sammanbrott i störst utsträckning sker i 
öppna vårdformer.  
 Att forskning presenterar så pass olika resultat gällande vårdformens påverkan av 
sammanbrott kan bero på att den fysiska platsen i sig inte är avgörande för om ungdomen 
trivs eller inte utan snarare om relationen mellan vårdtagaren och ungdomen är bra eller inte. 
Om så är fallet har vårdformen, vare sig den är på familjehem eller institution eller sker 
genom öppna/låsta former, ingen betydelse för frekvensen av sammanbrott. Dock kan 
storleken på vårdformen, vad gäller antal barn och personal, tänkas vara bidragande orsaker 
till förekomsten av sammanbrott. Forskning visar på att i de fall vårdmiljön initierar till 
sammanbrott beror detta främst på en oro att övriga barn inom familjen eller på institutionen 
far illa av ungdomen i fråga (Vinnerljung et al. 2001; Westerberg, 2011; Olsson et al. 2012). 
Antalet personer i vårdmiljön kan tänkas påverka sammanbrott med tanke på flera aspekter. 
Dels att ungdomen i fråga inte blir sedd, får tillräckligt med tillsyn eller känner sig utanför om 
placerad i familjehem med egna barn.   
 

5.1.3 Socialtjänsten/Socialarbetaren  
Stabilitet och kontinuitet i vården är den främsta orsaken till om vården är genomförbar och 
effektiv. Genom att vården fortskrider och rutiner finns kan ungdomen få en trygg tillvaro att 
utvecklas i. För att detta skall uppnås menar forskning att socialarbetaren bör fungera 
som ”spindeln i nätet” och ha regelbunden kontakt med ungdomen och övriga aktörer. På 
detta sätt kan socialarbetaren få en övergripande uppfattning om ungdomens behov, hur de 
blir tillgodosedda av vårdgivaren samt hur relationerna mellan ungdomen och 
familjemedlemmar ter sig. Forskning visar på att om det finns kontinuitet i kontakten mellan 
socialarbetaren och övriga aktörer minskar det risken för sammanbrott (Stone & Stone, 1991, 
i Vinnerljung et al. 2001; Egelund & Vitus, 2009). Detta kan tänkas bero på att ungdomen 
finner trygghet och en fast punkt vid, kanske inte socialarbetaren som person, men 
verksamheten och att vården som ges flyter på och ses efter. Vidare menar Vinnerljung et al. 
(2001) att desto fler myndigheter och aktörer som är involverade i placeringen av ungdomen, 
desto större är risken för sammanbrott. Detta kan ses ha en koppling till antalet personer 
aktiva i vårdmiljön som tidigare diskuterades där detta kan ligga till grund för sammanbrottet.   
 Vad gäller placeringsprocessen och själva planeringen av vården ger forskning 
tvetydiga resultat gällande dess påverkan på sammanbrott. Vinnerljung et al. (2001) menar att 
processen i sig inte har någon påverkan på sammanbrott medan Egelund och Vitus (2009) 
trycker på planeringens betydelse för en lyckad placering. Egelund och Vitus (2009) menar att 
en ”plan B” är att föredra vid placering för att förhindra att kontinuiteten i vården fallerar vid 
sammanbrott. Genom en plan B skulle övergången från sammanbrott till ny placering ske 
relativt okomplicerat och vården kan tänkas fortskrida. Detta tänk kan bidra till både för- och 
nackdelar för ungdomen och vården i sig. Genom att ha en plan B finns det redan en 
förutfattad mening om att vården kommer att fallera och ingen tillit till ungdomen ges vad 
gäller att klara behandlingen. På detta sätt kanske ungdomen och vårdgivarna redan från 
början förväntar sig att vården kommer att haverera och söker sig till händelsen snarare än 
motverkar den. Dock kan det, just som Egelung och Vitus (2009) menar, finnas en vinst med 
att ha en plan B då ett sammanbrott i det fallet inte leder till att ungdomen blir placerad på ett 
kortvarigt jourhem, under tiden socialtjänsten utreder nya eventuella placeringsformer, vilket 
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gör att ungdomen måste flytta ytterligare en extra gång. Vidare kan det tänkas att 
placeringsprocessen, vad gäller utredning av ungdomen, dennes behov, samt vårdmiljön, har 
lika stor betydelse som uppföljningen av detta. Uppföljningsprocessen kan tänkas försäkra att 
placeringsproecssen var korrekt och vara en ”back-up” för att sammanbrott inte inträffar och i 
sin tur fungera istället för en plan B. 
 Socialtjänsten verkar som tillsyn för ungdomen vid placering. Vad gäller socialtjänstens 
roll i initierandet av sammanbrott ger forskning en tvetydig bild. Lagstiftningen som idag 
råder strävar efter kontinuitet i vården samt ligger till grund för socialtjänstens uppgift att så 
långt som möjligt verka för ungdomens bästa. Vidare resulterar en fungerande och långvarig 
placering, mindre arbete för socialtjänsten, till skillnad från om sammanbrott uppstår och ny 
bedömning måste göras samt processen med placeringen. Dessa aspekter argumenterar för att 
socialtjänsten inte skulle initiera till sammanbrott. Forskning menar att socialtjänsten främst 
gör detta vid missnöje av vården eller om ungdomen direkt far illa i vårdmiljön. Finns det en 
risk med detta som gör att socialtjänsten istället undviker sammanbrott så långt som möjligt 
på grund av arbetsmängden som uppstår samt kostnaderna vid omplacering och lägger 
ungdomens bästa främst? Med tanke på att kontakten mellan socialarbetaren och övriga 
aktörer finns och sammanbrott beskrivs som en längre process av konflikter och inte en 
specifik händelse, bör socialtjänsten vara informerad om läget och i så fall omplacera 
ungdomen före vården havererar på ett dramatiskt och konfliktfyllt sätt. Detta för att spara 
ungdomen skuldkänslor och aggressioner vilket uppstår vid sammanbrott. Samtidigt minskar 
även risken att förlora ett familjehem vilket forskning menar att dessa överväger vid 
sammanbrott.  
 

5.1.4 Biologiska föräldrarna 
Kontakten mellan föräldrar och övriga aktörer är enligt forskning från 80 och 90-talet en 
främjande faktor vad gäller förekomsten av sammanbrott (Vinnterljung et al. 2001). 
Kontakten kan som tidigare nämnts (mellan socialtjänsten och den unga/vårdmiljön) verka för 
att information gällande ungdomens situation blir tydlig och att alla aktörer vet vad som 
händer, vad som ska hända samt vilken uppgift varje aktör har (Vinnerljung et al. 2001; 
Egelund & Vitus, 2009). Vidare visar forskning att de biologiska föräldrarna i minst 
utsträckning initierar till att sammanbrott inträffar (Vinnerljung et al. 2001; Olsson et al. 
2012) och få samband finns mellan föräldrarnas egen problematik och förekomsten av 
sammanbrott. Detta kan tänkas bero på att föräldrarna dels inte är lika involverade i 
ungdomens liv då placerad och då inte heller kan påverka ungdomens agerande.  
  

5.1.5 Tidsperiod 
Samtlig forskning, som presenterar sammanbrott i relation till tidsperiod, menar att de första 
månaderna och framförallt det första halvåret av placeringen är den mest känsliga och att flest 
sammanbrott inträffar under denna tid (Vinnerljung et al. 2001; Egelund & Vitus, 2009; 
Olsson et al. 2012). Att sammanbrott sker i störst utsträckning under det första halvåret kan 
bero på många saker. Främst kan det bero på att ungdomen inte känner sig hemma, är osäker 
och/eller har hemlängtan. Detta kan leda till att ungdomen rymmer eller att vården havererar 
på annat sätt. Utifrån tidigare diskussioner kring relevansen av kontakt samt planering kan 
detta även ha stor betydelse för det första halvåret av placeringen. Genom att ha regelbunden 
kontakt med samtliga parter under denna tid kan det tänkas främja arbetet för ungdomen. Att 
ungdomen är sysselsatt och att personalen/familjehemsföräldrarna vet vad de ska göra direkt 
vid placeringens början kan öka känslan av ”värde” för placeringen för ungdomen. Om 
ungdomen placeras och behandlingen i sig inte inleds relativt omgående kan det tänkas att 
denne endast känner sig förvarad på institutionen och att placeringen i sig inte har något syfte.  
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5.2 Analys av effekter och konsekvenser av sammanbrott i  
samhällsvård 
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån de teman som presenteras i kapitel fyra. 
Temana kan överlappa varandra något. Detta för att inte begränsa analysen.   
 

5.2.1 Ungdomen 
Då forskning har sett till konsekvenserna för sammanbrott hos ungdomen har få tagit del av 
ungdomens egen berättelse. Då sett till övriga aktörers erfarenheter av sammanbrott som 
exempelvis utlästs ur ungdomarnas personakter visar dessa på negativa aspekter. Unrua 
(2007) har tagit del av ungdomens syn på sammanbrott vilka även visar på positiva följder. 
Som nämnts under hela arbetet saknas just ungdomens egen röst i en händelse där denne är 
huvudperson, vilket enligt mig gör resultatet ur dessa undersökningar något missvisande. Då 
ungdomarna inkluderades i undersökningarna visade det att kontakten, stabiliteten och 
relationerna var det mest avgörande för om ett sammanbrott gav negativa eller positiva 
konsekvenser (Unrua, 2007; Christiansen et al. 2010). I de fall kontakten mellan övriga 
aktörer, stabiliteten i exempelvis behandling och skola samt relationerna till ungdomen 
bibehölls efter att vården haverera sågs sammanbrottet i sig inte som något negativt. Det kan 
tänkas att ungdomen inte värdesätter den fysiska miljön i sig utan snarare finner trygghet och 
möjligheter att utvecklas genom relationer och kontakt. Om så är fallet verkar det vara mer 
väsentligt att bibehålla dessa än att sträva efter att ungdomen stannar kvar på ett specifikt 
behandlingshem under hela placeringstiden.  
 Christiansen et al. (2010) lyfter även fram stabiliteten och kontinuiteten, ur ett längre 
perspektiv tidsmässigt, är avgörande för ungdomens skolprestationer. Om en ungdom flyttar 
ofta och till olika platser i en region kan det vara svårt att bibehålla kontinuiteten i dennes 
skolgång. Ungdomen får glapp i sin utbildning, hamnar efter och får svårare att hänga med. 
Det kan även tänkas att ungdomen efter flera skolbyten ger upp och inte ens försöker lära sig 
något då processen med skolbyte kan tänkas inträffa igen. Forskning visar att ungdomar med 
låga skolprestationer löper större risk att senare i livet utveckla ett anti-socialt beteende i form 
av missbruk och kriminalitet (ibid.). 
 

5.2.2 Vårdmiljön, Socialtjänsten & Biologiska föräldrar 
Familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar är de enda aktörer som belysts inom forskning 
vad gäller konsekvenser för sammanbrott. Dock är det endast ett fåtal som belyst detta 
överhuvudtaget. Då sammanbrott inträffar och ungdomen flyttar kan separationen från 
familjehemsföräldrarna vara lika påfrestande som för ungdomen själv enligt Barber och 
Delfabbro (2003, i Unrua, 2007). Att sammanbrott är en följd av flera händelser snarare än en 
företeelse gör att problematiken som finns kvarstår även efter att ungdomen flyttat (Wilson et 
al. 2000, i Westerberg, 2011) vilket kan leda till att familjehemmet överväger att sluta helt 
som familjehem (Brown, 2008, i Westerberg, 2011). Om sammanbrottet inte är en plötslig 
händelse bör socialtjänsten vara införstådd med situationen som råder och att det finns 
konflikter i familjen. Socialtjänsten bör då gå in och arbeta mer effektivt med problematiken 
alternativt omplacera ungdomen under planerade former för att undvika sammanbrott. På så 
sätt kan det tänkas att familjehemmet fortsätter ta uppdrag från socialtjänsten istället för att 
helt sluta.  
 

5.2.3 Återplacering 
Frekvensen av återplacering av ungdomar inom forskning är relativt likvärdig. De vanligaste 
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siffrorna som presenteras är att ungdomarna i mer än hälften av fallen omplaceras efter ett 
sammanbrott (Vinnerljung et al. 2001; Olsson et al. 2012). Westerberg (2011) presenterar 
något lägre siffror och menar att endast 30% av ungdomarna återplacerades inom dygnsvård 
efter att vården havererat. Om så när som hälften av alla ungdomar återplaceras och andra 
hälften inte återplaceras då vården upphör oplanerat kan man fråga sig varför de ungdomar 
som inte omplaceras får flytta hem eller till eget boende. Eftersom ungdomen har ett 
vårdbehov vid placering och kravet för att vården skall avslutas är att detta behov inte ska 
kvarstå, verkar det osannolikt att nästan hälften av ungdomarna inte har kvar behovet vid 
sammanbrott. Om så är fallet, att hälften av ungdomarna inte har något vårdbehov vid 
sammanbrott, bör detta ha noterats av socialtjänsten tidigare och vården bör ha upphört under 
planerade former.  
 

5.2.4 Anknytning 
Då kontakten och stabiliteten lyfts fram som det mest väsentliga för en placerings 
genomförande blir det även tydligt att ungdomen knyter an och söker trygghet hos 
personal/familjehemsföräldrar och i hemmet. Forskning presenterar anknytningen som något 
avgörande för de konsekvenser ett sammanbrott ger. Om ungdomen erfarit konflikter i 
hemmet och placeras på grund av detta och sedan flyttar flertalet gånger mellan olika 
instanser bryts anknytningen och relationerna. Ungdomen finner ett mönster och ”straffar ut” 
sig själv genom att provocera fram konflikter, likvärdiga till de den tidigare upplevt (Levin & 
Nilsson, 1979 i Vinnerljung et al. 2001; Forkby, 2003; Proch & Taber, 1987 i Vinnerljung et 
al. 2001). Denna onda cirkel, där ungdomen blir utstött, vilket kan tänkas leda till att dennes 
konfliktbeteende eskalerar, gör att ungdomen inte finner någon trygg punkt eller får tillfälle 
att knyta an till någon. Det provocerande beteendet, om det leder till utstötthet, skapar misstro 
hos den unge och denne kan tänkas få svårt att finna tillit till vuxna vid senare tillfällen.  
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6 Slutdiskussion 
6.1 Orsaker till  sammanbrott i  samhällsvård  
Orsakerna till varför sammanbrott i dygnsvård för placerade ungdomar inträffar är tydliga och 
forskning framhåller en negativ bild av ungdomens del i det. Ungdomens egen 
beteendeproblematik är den främsta orsaken till sammanbrott, vilket samtliga studerade 
artiklar verkar eniga om. Vidare menar även många att beteendeproblematiken i kombination 
med relationsproblem i hemmet är orsaken till både placeringen och sammanbrottet av vården. 
Ytterligare orsaker kopplade till de andra aktörerna är få och kan i nästan alla fall kopplas till 
ungdomens agerande. Exempelvis de orsaker som presenteras vad gäller vårdmiljön som 
aktör är främst då familjehem/institution avsäger sig uppdraget på grund av att ungdomen är 
utåtagerande eller besitter annan beteendeproblematik vårdgivarna inte anser sig kunna 
hantera. Även här, trots att det är vårdmiljön som initierar till sammanbrottet, läggs skulden 
på ungdomen. Endast då socialtjänsten initierar till sammanbrott avskrivs ungdomens ansvar i 
frågan. Då handlar det främst om att vårdmiljön är otillräcklig för de krav som ställs.  
 I detta finns det, som jag ser det, två problem. För det första kan ungdomen ej dömas för 
sitt agerande genom att bli utstött från sin placering. Ungdomarna aktuella hos socialtjänsten 
med mål för placering har en egen problematik. Detta är självskrivet eftersom de annars 
troligtvis inte skulle vara i kontakt med myndigheten. Samhället bär ett ansvar över att hjälpa 
och trygga ungdomen i sina problem för att stärka denne och främja dess utveckling. Det är 
som jag ser det de vuxnas ansvar att se till att den vård ungdomen får, överensstämmer med 
dess behov och att ungdomen får den hjälp denne behöver. Då vården havererar och skulden 
direkt läggs på ungdomen fråntar sig de vuxna sitt ansvar för ungdomen och dess välmående 
och istället lägger över ansvaret på den unge. Denna bisarra paradox gör att ungdomen igen 
står ensam i en vuxenvärld den inte fått hjälpmedel att klara sig i. Ytterligare en aspekt i det 
hela är huruvida placering som vårdform är genomförbart då forskning tydligt visar på att 
ungdomen placeras på grund av samma problematik som utgör sammanbrott. Placeringen i sig 
har även som syfte att hjälpa ungdomen förändra sitt beteende och istället ge denne verktyg 
att fungera i samhället. Om ungdomen ”lyckas” avsluta placeringen genom sin 
beteendeproblematik har behandlingen fallerat och inte genomfört sitt syfte.  
 För det andra anser jag problemet vara att forskning inte tagit del av ungdomens 
berättelser och erfarenheter då det kommer till sammanbrott vilket gör resultatet ännu mer 
mörkt då all skuld läggs på ungdomen, vars röst inte ens blivit hörd. I Sverige använder sig 
alla socialtjänster systemet Barns behov i centrum (BBIC) vars syfte är att stärka 
barnperspektivet och göra barnen mer delaktiga (Socialstyrelsen). Detta borde, åtminstone i 
Sverige, uppmuntra forskning till strävan att göra den unge delaktig i undersökningen. Blir det 
inte en motstridighet i arbetet då myndigheterna samarbetar med barnen och tillåter dem att 
vara delaktiga men sedan förlitar sig på forskning där den unges röst helt är frånvarande? Blir 
inte resultaten i forskningen då oanvändbara i det praktiska arbetet med barnen? Även om det 
kan tyckas vara oförsvarbart att forskning inte tar del av alla aktörers erfarenheter i ämnet har 
jag förståelse för problematiken i att få kontakt med de unga. Det finns en svårighet i att finna 
ungdomar som vill prata och som vill delta i forskning. Och det kan tänkas att författarna 
försökt få kontakt med placerade barn men inte fått ett tillräckligt utbud för att resultatet skall 
vara användbart.  
 Vidare finns frågan om forskningen skall genomföras under tiden ungdomen är placerad 
eller efter placering för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Problemet kan tänkas 
vara att ungdomen, då placerad, uttrycker agg mot sin omgivning bara för att den inte får vara 
hemma, fast ungdomen egentligen trivs och förstår syftet med placeringen. Dock kan viktiga 
saker falla ur glömska om ungdomen intervjuas efter avslutad placering, år efter att den varit 
aktuell hos socialtjänsten. Övriga aktörer kan tänkas vara mer tillgängliga för forskning och 
vad gäller personakter från socialtjänsten ska och bör de kunna ligga till grund för forskning 



 25 

då ungdomens röst skall ha blivit hörd där. Dock finns problematiken att det är berättat i andra 
person och även skrivet av annan person vilket gör att en egen personlig tolkning alltid 
speglar texten. Oavsett de svårigheter som finns i forskning inom ämnet går det inte att 
undvika barnens delaktighet i den. Om barnen utesluts ur ett fenomen där den själv är 
huvudpersonen, hur tillförlitlig är då forskningen och hur användbar är resultatet sist och 
slutligen? Forskningen diskuterar även problematiken med detta och menar att resultat från 
forskning baserat på personakter bör ses med försiktighet då detta sammanställts av en 
persons (socialarbetarens) uppfattning om den unge, dennes problematik, familj och behov.  
 En annan fråga gällande socialarbetarens roll i just personakterna är dennes förmåga att 
formulera sig. Socialarbetaren har alltid ett syfte och en plan vad gäller klientens framtid. Då 
denne sedan formulerar sig i utredningen och bedömningar kan det tänkas finnas en risk att 
socialarbetaren formulerar sig så att beslut skall verkställas ”för egen vinning”. Om dessa 
formuleringar sedan ligger till grund för forskning medför det risken för missvisande resultat.  
 Vad gäller forskning inom ämnet går det att utläsa att majoriteten av ungdomar i 
Skandinavien placeras på HVB medan barn i övriga världen i större utsträckning placeras i 
familjehem. Att ungdomar i Skandinavien i störst utsträckning placeras i HVB kan ses som 
något oklart då forskning relativt samstämmigt presenterar resultat som visar att 
sammanbrottsfrekvensen är som högst i just HVB. Forskning visar att släktinghem och §12-
hem är den mest stabila vårdformen samtidigt som minst antal placeringar görs inom dessa 
former. Hur kommer det sig att forskningen är tydlig vad gäller detta men att det praktiska 
arbetet gör det motsatta? 
 Diskussioner har först länge och förs fortfarande gällande genomförbarheten i att 
placera i släktinghem och §12-hem. Släktinghem anses av vissa vara en olämplig placering då 
släkten kan tänkas ha samma problematik som familjen ungdomen placeras ifrån. Detta gör 
att ungdomen placeras i en familj med likvärdiga problem och samma utgångsläge som sin 
egen familj. Denna syn som finns på släktinghem kan anses vara något föråldrad samt oetisk. 
För det första döms släktinghemmet av samhället som inte ser till familjens egen karaktär utan 
har en förutfattad mening om att familjen besitter samma problematik som ursprungsfamiljen. 
För det andra genomgår varje familjehem, oavsett relation till ungdomen, en utredning av 
socialtjänsten gällande dess kompetens att verka som familjehem. Om släktinghemmet får 
godkänt bör placeringen i första hand skall ske där. Att jobba i närhet till familjen står sedan 
1996 (prop. 1996/97:124) även i lagen, men fortfarande är det väldigt få ungdomar som 
placeras inom sin släkt samt få släktmedlemmar som blir tillfrågade om de vill vara 
familjehem.  
 Vad gäller §12-hem har även denna vårdform få placeringar. Detta kan främst bero på 
att det endast finns ett fåtal sådana institutioner i Sverige samt att dessa är dyra. Det kan 
tänkas vara så att ungdomar i större utsträckning placeras i HVB, trots deras behov av 
placering på §12-hem, då kostnaderna skiljer sig mycket samt att tillgängligheten är bristande. 
Samtidigt lever vi i ett land där integritet och självbestämmande värderas väldigt högt och en 
placering på §12-hem är ett väldigt stor frihetsberövande. Det kan även tänkas att just denna 
vårdform undviks så långt som möjligt för att det motsäger sig de värdegrunder som finns i 
samhället. Trots detta får ungdomens behov inte bortses från vad gäller egna värderingar, 
kostnader och tillgänglighet. Resurserna vad gäller tillgänglighet överensstämmer inte med 
efterfrågan på institutionsplatser idag och en samhällssatsning kan tänkas vara befogad för att 
arbetet med ungdomar skall vara genomförbart. Om socialtjänstens bedömning är att en 
ungdom är i behov av placering på §12-hem men tillgängligheten inte finns och denne då är 
tvungen att placeras på HVB, vilket utgör en större risk för sammanbrott, kan det tänkas leda 
till flera omplaceringar under tid vilket i sin tur utgör en stor samhällskostnad. Denna 
samhällskostnad berör både resurserna kapitalmässigt, arbetsmässigt för socialarbetaren samt 
ungdomen som tar skada av detta vilket kräver ytterligare samhällsresurser.  



 26 

 
6.2 Effekter och konsekvenser av sammanbrott i  samhällsvård  
Då sett till konsekvenser av sammanbrott går det att utläsa två linjer beroende på vem som 
tillfrågas. I den forskning som baserat sitt resultat på personakter och behandlingshemmets 
uppfattning presenteras negativa konsekvenser av sammanbrott för ungdomen. Då ungdomen 
tillfrågats och varit delaktig i forskning presenteras å andra sidan både negativa och positiva 
konsekvenser. Beroende på om konsekvenserna är positiva eller negativa beror på kontakten 
och stabiliteten. Dessa två aspekter är avgörande för alla parter vad gäller upplevelsen av 
sammanbrott. Uppfattningen är att ungdomen inte lägger lika stor vikt vid den fysiska plats 
denne är placerad på utan snarare på personerna som befinner sig där och i vilken utsträckning 
ungdomen känner sig trygg. Vidare verkar det geografiska läget ha betydelse där närheten till 
familj, vänner, skola och samhället värderas.  
 Kontaktens betydelse rör alla parter och socialtjänsten ansvarar för att främja kontakten 
mellan aktörerna. Socialarbetarens uppgift är att verka som spindeln i nätet och informera 
samtliga under processens gång för att göra alla delaktiga. Det kan tänkas att de biologiska 
föräldrarna här faller något i glömska och fokus främst läggs på att skapa relationer mellan 
ungdomen och vårdgivaren samt socialarbetaren. Föräldern som redan kan tänkas känna skuld 
och skam över att de inte haft tillräckligt med resurser för att tillgodose sitt barns behov, blir i 
denna situation ytterligare utesluten från sitt barns liv, om kontakten uteblir efter placering. 
Att ungdomen även får en ”ny familj” genom placeringen kan detta vara en väldig påfrestning 
för föräldrarna. Om föräldern utesluts vid placeringen kan detta tänkas leda till att samarbetet 
fallerar och föräldern blir mindre delaktig och passiv i ungdomens liv. Socialtjänstlagen 
poängterar att socialtjänsten skall arbeta för närhet till familjen och en strävan finns att 
ungdomen skall återvända hem (6 kap. 1§ SoL). Blir föräldern passiv i arbetet med ungdomen 
under placeringen blir arbetet att återförena familjen betydligt svårare än om föräldern 
genomgående är delaktig i arbetet. Socialarbetaren står med andra ord inför en svår uppgift 
där denne bör komma överens och uppmuntra till kontakt mellan samtliga parter.  
 Anknytningens betydelse vid placeringar av ungdomar är av stor vikt och 
sammanbrottet i sig kan bidra till att denna anknytning fallerar. Forskning visar på att 
ungdomar som placeras och omplaceras flera gånger löper större risk att få en otrygg 
anknytning där en ond cirkel uppstår av erfarenheter av utstötning som i sin tur leder till 
ytterligare problematik vid nyskapande av relationer i kommande livssituationer. Ungdomen 
är van vid att bli utstött vilket kan resultera i att denne söker situationer där möjligheten att bli 
utstött kan uppstå. En form av defensiv karaktär anammas av ungdomen för att ha kontroll av 
situationen. Det kan tänkas att ungdomen från början tror att placeringen kommer att leda till 
en ny och därför provocerar fram detta för att få känslan av kontroll istället för att lita på 
vårdgivare och andra vuxna som sedan kan resultera i utstötthet vilket ungdomen inte kan 
påverka. Väsentligt i dessa situationer är att vårdpersonal och familjehemsföräldrar är 
informerade om detta och kämpar för att vården inte skall fallera. Genom att informera 
vårdgivarna om detta kan de förhoppningsvis frånse ungdomens beteende och se till den 
verkliga innebörden av det istället för att lägga skuld på ungdomen och dess beteende. 
Ungdomen blir då motbevisad sin tro om att bli utstött och kan förhoppningsvis återfå tilltron 
till vuxna och lära sig hantera och bibehålla fungerande relationer.  
 Sammanfattningsvis är de tre aspekter som bör ha mest fokus vid arbetet med placerade 
ungdomar kontakten, stabiliteten samt informationen. För att alla aktörer skall kunna 
samarbeta och få placeringen att fungera krävs att alla tre aspekter kontinuerligt belyses. 
Information behöver inledningsvis ges till samtliga parter om att sammanbrott kan förekomma 
samt lägga upp en plan för hur detta skall undvikas. Vidare behöver stöd ges regelbundet till 
vårdgivarna för att ge dem verktyg att hantera de eventuella påfrestande situationer som kan 
tänkas komma att uppstå.  
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 Vad gäller konsekvenser rörande socialtjänsten lyfts detta sällan fram inom forskning. 
Sammanbrott är troligtvis även påfrestande för den enskilde socialarbetaren beträffande 
arbetsbörda men även känslomässigt kopplat till yrkesrollen. Ett noggrant arbete har gjorts 
med ungdomen för att kartlägga dess problematik samt för att finna den mest lämpade 
behandlingsformen och vårdmiljön. Då vården sen havererar kan det tänkas vara frustrerande 
för socialarbetaren som blir tvungen att börja om. En känsla av hjälplöshet och kanske rent av 
besvikelse kan komma i samband med detta då arbetet denne gjort visat sig inte vara hållbart. 
Väsentligt i detta läge är att arbetsplatsen ger utrymme för diskussioner gällande detta samt 
även utbildning och utveckling för hantering av liknande situationer. Detta för att 
socialarbetaren skall kunna förbereda sig vad gäller hanteringen av fenomenet samt får det 
stöd denne behöver från arbetsplatsen. Om detta inte ges kan risken tänkas vara att 
socialarbetaren blir utbränd, frustrerad och tappar energin vad gäller arbetet i stort. Ifall det 
händer blir även arbetet med ungdomen problematiskt och engagemanget från socialarbetaren, 
som kan tänkas vara av stor vikt, fallerar vilket gör slutresultatet ytterligare ofullständigt.  
 
6.3 Förslag till  vidare forskning 
Placeringar inom dygnsvård för barn och ungdomar är ett väldigt brett område och 
variationerna i företeelsen kan skilja sig väldigt mycket från varandra. Beroende på om det är 
ett barn eller en ungdom, placeringen sker i öppna eller låsta former samt hur lång placeringen 
planeras fortskrida blir utgångsläget olikt. Den främsta problematiken inom dagens forskning 
kring placeringar och speciellt sammanbrott är att det inte råder en enig definition gällande 
sammanbrott. Vidare finns heller ingen enig undersökningsmetod för hur man närmar sig 
ämnet. Detta gör att resultaten kan skilja sig oerhört mycket beroende på hur forskaren valt att 
anamma frågan. Även landets rådande lagar, vilken tid undersökningen är gjord spelar en stor 
roll i resultatets utformning. En, representativ, definition bör tas fram för att säkerställa 
resultatets generaliserbarhet. Vidare bör en genomtänkt undersökningsmetod tas fram vid 
forskning inom detta område.  
 Det undersökningarna pekar på och som upplevs saknas inom dagens forskning är 
främst ungdomarnas egen röst vid genomförandet av undersökningarna. Vidare presenterar 
samtlig forskning att sammanbrott är väldigt förekommande i samtliga delar av världen vilket 
gör att frågan kring hur genomförbar denna vårdform är väsentlig. Om mer än hälften av alla 
placeringar för ungdomar slutar i sammanbrott vilket kan tänkas leda till negativa 
konsekvenser för ungdomen bör mer djupgående undersökningar göras gällande om annan 
vårdform kan ge mer positiva resultat. Kanske större arbetskraft bör läggas vid att lösa 
problematiken i hemmet och där problemet uppstått än att flytta ungdomen från 
problematiken i ett försök att lösa situationen.  
 Ett sätt att närma sig problemet i forskning är att se till placeringar som lyckats och där 
genomförandet av vården varit stabil. Att gå in i sådana ärenden kan tänkas ge väsentlig 
information beträffande vad som lett till att placeringen inte slutade i sammanbrott. Att i dessa 
fall försöka utkristallisera de skyddsfaktorer och övriga aspekter som gjort vården stabil och 
där kontakter bevarats kan tänkas ge ett mer användbart resultat än de forskningar där man 
enbart sett till vilka aspekter som bör undvikas.  
 
Slutligen har arbetet i stort väckt tankar samt gett kunskap som förhoppningsvis kommer 
utveckla mig beträffande mitt framtida yrkesval. Då studien är begränsad både i storlek och 
tidsmässigt har intressanta områden medvetet valts bort som exempelvis kön, etnicitet och 
ålder. Valet av metod har även bidragit till att ungdomens röst i arbetet är lika frånvarande 
som i majoriteten av dagens forskning vilket inte är det optimala. Då definitionerna, 
undersökningsmetoderna och designen skilt sig i materialet bör studiens resultat ses med 
försiktighet då författarens egen förförståelse kan ha färgat materialet.   
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