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Abstract
The purpose of this paper was to establish what possible set of problems might be associated
with three different types of social care available to young people. I chose to study
institutionalised care, foster care and home-based intervention.

Through interviews with three social workers, my aim was to answer the following questions:

- What set of problems related to the teenagers tend to generate a certain type of social care?
- What set of problems and possibilities are associated with the three forms of social care?
- What dilemmas are social workers faced with when deciding upon a suitable type of social
care for youths?
- What connotations, related to gender and age, can be drawn from limitations in these forms
of social care?

It can be concluded that teenagers placed in institutions have problems differing according to
gender. Aggressive behaviour, criminal activity and substance abuse are problems associated
with teenage boys. Teenage girls are commonly placed in institutions due to suicide attempts,
self-destructive acts and substance abuse. In foster care, parents’ (dis)abilities become focused
upon, and their lack of care and boundaries increase risk behaviour in their children. There are
gender differences. In home-based intervention, relationship difficulties are in a majority.
Differences can be seen in girls’ and boys’ behaviour.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

I dagsläget pågår det en livlig debatt om för- och nackdelar med att ungdomar placeras

utanför hemmet. Exempelvis har det under hösten gått att följa en artikelserie i fem delar i

Sydsvenska Dagbladet titulerad ”Kaos i ungdomsvården”. Tveklöst är det så att alla kan enas

om att en placering medför ett stort uppbrott för den det berör, oavsett vilken ståndpunkt man

innehar. Varje dag gör socialsekreterare i Sverige bedömningar om huruvida deras klienter, de

ungdomar de möter i arbetet, ska ges vård i form av placering utanför hemmet eller om de ska

få hjälp genom insatser inom öppenvården. Dessa bedömningar vågar jag anta har sin grund i

den kunskap och erfarenhet som socialsekreterarna har tillskansat sig dels genom sin

utbildning och dels genom sin profession. Jag ställer mig frågan vilka möjliga problembilder

som kan tänkas ingå i de olika behandlingsalternativ som socialsekreterare har att tillgå för

ungdomar. Vad är det som gör att socialsekreterare väljer institutionsvård på SiS-hem i vissa

fall, familjehemsplacering i andra fall, och insatser inom öppenvården i ytterligare fall?

Det saknas idag mycket forskning kring hur socialsekreterare arbetar, hur det sociala arbetet

faktiskt utförs i realiteten och vilken syn socialsekreterare har på den verklighet de möter.

Detta är tragiskt, då det är min uppfattning att socialsekreterarna besitter kunskap som det inte

går att läsa sig till, erfarenheter som bidrar till att forma den sociala strukturen i det samhälle

vi lever i idag. Jag vill därför lyfta fram socialsekreterarnas egna berättelser, deras

resonemang, ur deras eget perspektiv. Med denna undersökning hoppas jag kunna bidra med

kunskap som kan vara behjälplig för de som kommer att möta ungdomar i sitt arbete.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med min undersökning är att undersöka vilka möjliga problembilder som ingår i de tre

olika behandlingsalternativen institutionsvård på SiS-hem, familjehemsplacering och insatser

inom öppenvården.

Jag vill således undersöka vilken problematik som genererar ett visst behandlingsalternativ

eller en viss insats. Jag vill även undersöka vilka möjliga dilemman som socialsekreterare

ställs inför när de skall besluta om åtgärd. Mina frågeställningar är:

-Vilka problembilder hos ungdomarna tenderar att generera ett visst behandlingsalternativ?
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-Vilka problembilder och möjligheter ryms inom de olika behandlingsalternativen?

-Vilka dilemman ställs socialsekreterare inför i samband med beslut om åtgärd?

-Vad innebär behandlingsalternativens begränsningar ur en köns- och åldersaspekt?

Genom att sedan jämföra socialsekreterarnas berättelser vill jag visa på intressanta likheter

och skillnader berättelserna emellan.

1.3 Metod

Jag valde att använda mig av intervjumetoden då jag ansåg den vara mest lämplig för

ändamålet i denna undersökning. Det osystematiska, ostrukturerade och djupgående som

karaktäriserar den kvalitativa intervjun tilltalade mig och jag ville att respondenternas egna

utsagor skulle utgöra stommen i detta arbete. I Introduktion till forskningsmetodik står det att

läsa att en stor fördel med att använda sig av intervjuer i forskningen kommer av att metoden

är flexibel och att intervjusituationen tillåter följdfrågor och därmed utveckling och

fördjupning av svar (Bell, 2000). Då jag ville att mina intervjupersoner skulle berätta så

ingående som möjligt om händelseutvecklingen i olika ungdomsärenden, ansåg jag att

intervjuer var den enda metod som lämnade tillräckligt med utrymme för respondenternas

svar. Jag valde bort enkätundersökning då jag ville ha resonerande och uttömmande svar.

Min intervjuguide (se även bilaga 1) konstruerades så att den skulle tillåta intervjupersonernas

fria berättande, med tre relativt öppet utformade frågor för att generera så ingående svar som

möjligt:

• Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att institutionsvård på SiS-hem är den lämpligaste åtgärden.

• Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att placering i familjehem är den lämpligaste åtgärden.

• Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att insatser i öppenvården är den lämpligaste åtgärden.

 Att genom öppna frågor lämna utrymme för respondenternas egna berättelser hoppades jag

kunna stärka validiteten av denna undersökning. För att få fram så utförliga och representativa

problembilder som möjligt anser jag att den fria berättelsens form är överlägsen i svarsväg.

Mina intervjuer var s.k. ”styrda”, vilket kännetecknas av att intervjuaren ”har en viss struktur
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genom att man valt ut en rad olika teman som ska täckas under intervjuns gång” (Bell, 2000,

s. 122). I mitt fall var de teman som skulle täckas de tre behandlingsalternativen

institutionsvård på SiS-hem, familjehemsplacering och insatser inom öppenvården. Bell

skriver även att en fördel med den styrda intervjun är att strukturen redan från början är

utformad vilket underlättar för den efterföljande analysen. Detta är viktigt i all forskning, men

framförallt då ”man bara har en viss begränsad tid till sitt förfogande” (ibid., s. 122).

Jag har även valt att göra en relativt omfattande genomgång av tidigare forskning kring de

olika åtgärdsalternativens begränsningar och möjligheter för att kunna besvara mina frågor.

1.4 Metodreflektion

Mitt val att använda mig av ovanstående intervjuform medförde att intervjuerna blev väldigt

olika. Det är mycket möjligt att intervjuerna hade sett annorlunda ut hade någon annan gjort

dem. Det är också lika möjligt att de hade sett annorlunda ut om de hade genomförts vid ett

annat tillfälle. Detta påverkar förstås reliabiliteten av denna undersökning, något jag är

mycket medveten om.

Vidare, i mångt och mycket handlade socialsekreterarnas berättelser om problembilder

snarare än påhittade fall, något som min intervjuform eventuellt kan hållas ansvarig för. Den

intervjuform jag valt inbjuder till schablonisering, vilket är helt i enlighet med mitt syfte med

denna undersökning.

Jag är bekant sedan tidigare med två av intervjupersonerna, vilket kan ha påverkat resultatet.

Dock tror jag inte att denna påverkan handlar om annat än att deras berättelser ibland blev

personliga och berörde andra ämnen än vad som ingår i denna undersökning.

1.5 Urval och avgränsningar

Genom intervjuer med socialsekreterare från två olika kommuner i Skåne hoppades jag få en

mer nyanserad och icke-kommunbunden bild av vilken problematik hos ungdomar som

genererar ett visst behandlingsalternativ.

I mitt val av kommuner i Skåne utgick jag dels ifrån närhetsprincipen, och jag tog även

hänsyn till detta projekts småskaliga natur. Den ena av kommunerna i Skåne har ca 25 000

invånare, och socialförvaltningen i denna kommun har hela kommunen som
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upptagningsområde. Den andra kommunen är något större (ca 100 000 invånare), och

socialförvaltningen har även här hela kommunen som upptagningsområde. Då jag skulle

intervjua socialsekreterare från två olika kommuner, och tillika eftersom en viss tidsbrist

gjorde sig gällande, begränsade jag ursprungligen mitt antal intervjupersoner till fyra. Den

sista av de fyra intervjuerna sköts först upp på grund av sjukdom och fick sedan ställas in.

Mitt intervjuantal är således tre istället för fyra.

I denna undersökning hade jag som kriterium att intervjupersonerna skall ha några års

erfarenhet av socialt arbete, men inte nödvändigtvis ha arbetat med ungdomar under alla åren.

Att ha några års yrkeserfarenhet anser jag bidrar till större säkerhet vad gäller vilka

problembilder som kan urskiljas. De tre socialsekreterare jag intervjuade är också alla

kvinnor. Detta var ett medvetet val, då jag inte ville ha med någon genusaspekt gällande

socialsekreterarna själva. Jag anser även att kvinnor är mer representativa för yrket i och med

att de utgör en klar majoritet av socialsekreterarna i Sverige. En närmare beskrivning av

respondenterna följer i avsnitt 6 längre fram i detta arbete.

Att jag valde att fokusera på ungdomar (13 – 18 år) har dels att göra med att det finns ett

relativt bra utbud av tillgänglig forskning kring ungdomar och ungdomar i samhällsvård. Ett

annat skäl till att jag valde ungdomar är att jag personligen tycker att tonåren är en intressant

och fascinerande period i en människas liv. Det bör dock påpekas att jag i mitt arbete kommer

att använda båda begreppen barn och ungdom för att beteckna individer under 18 år.

1.6 Intervjusituationen

Kontakt med de två berörda socialförvaltningarna togs per brev och telefon. Intervjuerna

genomfördes sedan på socialförvaltningarna under v. 48 – 50. I samtliga intervjusituationer

var jag ensam med respondenten och intervjuerna spelades in på bandspelare. Intervjuerna

varierade i längd, men inte i något fall överskred de en timme. Materialet transkriberades

sedan för att underlätta den efterföljande analysen.

1.7 Material och disposition

De tre intervjuerna transkriberades och utgör stommen i detta arbete. Till hjälp i min analys

och för läsarens förståelse av denna undersökning kommer jag att använda mig av fakta och

tidigare forskning. Jag anser det vara nödvändigt att redogöra för socialsekreterarnas

arbetssituation och har därför tagit hjälp av tidigare forskning kring socialtjänsten och
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socialsekreterare som yrke (bl.a Lundström, 2000 och Egelund, 1997, se avsnitt 3). Jag vill

tillika redogöra för de klienter som detta arbete rör sig kring, nämligen ungdomar, och har

därför anlitat tidigare forskning kring ungdomstiden (bl.a Andersson, 1996 och Sarnecki,

1996, se avsnitt 4). Jag redogör därefter för de tre olika åtgärdsalternativen som ingår i min

frågeställning där jag använder mig av tidigare forskning kring samhällsvård och ungdomar i

samhällsvård (bl.a Andreassen, 2003, Levin, 1997; 1998, Vinnerljung, 1996 och Lindén,

1998, se avsnitt 5). Fakta och tidigare forskning återfinns i avsnitt 3 – 5. I avsnitt 6 presenterar

jag intervjupersonerna och avsnitt 7 och 8 behandlar resultaten från min undersökning, knutet

till tidigare forskning och mitt teoretiska perspektiv.

2. Teoretiskt perspektiv

2.1 Genusperspektiv

Jag har valt att analysera mina intervjuresultat utifrån ett genusperspektiv. Jag valde att

använda mig av genusperspektivet för att jag ville undersöka huruvida våra eventuella

föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt spelar en roll i de olika

placeringsalternativen. Jag ställer mig frågan om det går att urskilja några könsskillnader i

vilka ungdomar som placeras. Min egen föreställning är att pojkar placeras oftare på

institution än flickor, men stämmer denna bild med verkligheten? Jag ställer mig även

undrande till om det går att urskilja några könsskillnader i den problematik som ungdomarna

har. Mycket forskning, och tillika min egen uppfattning, säger att flickor är introverta och

pojkar är extroverta. Hur stämmer det med den bild de tre socialsekreterarna ger?

2.2 Schlytters resonemang om könsdiskriminerande lagstiftning

Jag kommer att utgå ifrån Astrid Schlytters (1999) resonemang om att flickor diskrimineras i

tillämpningen av § 3  LVU. Denna paragraf reglerar omhändertaganden på grund av den

unges eget beteende, där missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet och

annat socialt nedbrytande beteende utgör grunder för omhändertagande. Schlytter menar att

lagstiftningens form, och då främst det faktum att den är könsneutral, ”bidrar till att dölja

politiska värderingar och prioriteringar” (Schlytter, 1999, s. 43). Med detta menar hon att

lagens själva utformning öppnar upp för individuella tolkningar som tar sig uttryck i

tillämpningen. Verkligheten står i direkt förhållande till lagens tillämpning, där ”värden,

föreställningar och känslor spelar en stor roll” (ibid., s. 53). Allmänt hållna och könsrelaterade
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värderingar och ställningstaganden från samhällets sida påverkar alltså domslut. Schlytter

menar att lagens allmänna riktlinjer ”i första hand täcker pojkars sociala verklighet” (ibid., s.

47). Det görs ingen distinktion mellan ”flickors och pojkars asocialitet” i lagen, vilket det

borde ha gjorts i förarbetena enligt Schlytter, då flickors och pojkars problematik är så olika

(ibid., s. 46).

Schlytter har undersökt länsrättsdomar från 1994. Dessa domar rör flickor i åldern 13 – 17 år

som har blivit omhändertagna enligt § 3 LVU. Totalt rör det sig om 137 domar, varav 44

gällde annat socialt nedbrytande beteende och 93 gällde missbruk. Schlytter såg att kriteriet

”annat socialt nedbrytande beteende” hade olika innebörd som kunde hänföras till ungdomens

kön. Flickor kunde exempelvis bli omhändertagna på grund av en psykisk störning och

självdestruktivt beteende. Schlytter menar att § 3 LVU enligt förarbetena skall fokusera på

beteendet i sig, och inte det bakomliggande syftet eller sammanhanget i vilket det uppstår.

Självdestruktiva beteenden, exempelvis självmordsförsök, är beteenden som överhuvudtaget

inte nämns i förarbetena under ”annat socialt nedbrytande beteende”. Självdestruktivitet är

också till skillnad från andra destruktiva beteenden riktat mot ungdomen själv. Hon menar att

då det inte lever upp till riktlinjerna såsom uppsatta i förarbetena borde självdestruktivitet

falla utanför kriteriet ”annat socialt nedbrytande beteende” och inte utgöra någon självklar

grund för omhändertagande. Schlytter anser inte heller att psykisk störning faller under ”annat

socialt nedbrytande beteende” då hon menar att ”att inte behärska och kunna använda

samhällets grundläggande normer är inte det samma som att bryta mot dem” (ibid., s. 88). Det

borde bli aktuellt att omhänderta först när den psykiska störningen leder till att personen begår

någon handling i strid med samhällets normer. Schlytter såg även att flickor omhändertogs på

grund av promiskuitet. Hon ställer sig ytterst tveksam till att en pojke skulle omhändertas för

att han ”lever ut sin sexualitet” (ibid., s. 93). Flickorna görs till bärare av problem som

egentligen inte strider mot samhällets normer:

När det från samhällets sida föreligger förväntningar på flickor om att de dels ska se på sig

själva som ett objekt som bland annat är till för att behaga män, dels är ansvariga för mäns

nedbrytande handlingar när dessa är riktade mot dem, är det knappast ett normbrott när de gör

sig själva ansvariga för att de inte kan leva upp till dessa krav (ibid., s. 141)

Schlytter tycker sig se att domstolarna följer ”särskilda flicknormer och inte könsneutrala

normer” (ibid., s. 93) när domarna faller. Hon menar att lagen inte är utformad efter flickors
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livserfarenheter, utan diskriminerar flickorna och bör således ändras till sin utformning. Hon

efterlyser att lagen skall ta hänsyn till flickors och pojkars skilda problematik (ibid.).

Jag ställer mig därför undrande till om det även är så att flickor diskrimineras i de tre olika

åtgärdsalternativen, i deras utformning och genomförande. Är det så att, i likhet med

Schlytters resonemang om att lagens utformning inte är könsneutral och tillämpningen följer

vissa flicknormer, även åtgärdsalternativen följer olika normer beroende på kön? Är

insatserna som finns tillgängliga för tonåringen mer lämpade för pojkars problematik eller är

de könsneutrala?

3. Bakgrund om socialtjänsten och socialsekreteraren

Jag anser att en genomgång av socialtjänsten som organisation och av de lagar som kommer

att beröras längre fram i denna uppsats, samt en problematisering av socialsekreterare som

profession är behövlig för att till fullo förstå intervjupersonernas vardag och eventuellt även

deras förförståelse av den verklighet de möter i sin vardag.

3.1 Socialtjänsten som organisation

Socialtjänsten är den organisation som bär det yttersta ansvaret för ungdomars välmående i

vårt land. Socialtjänsten har som organisation en mängd olika funktioner, funktioner som

ibland kan tyckas svårförenliga och som kräver en noggrannare genomgång. Ulla Pettersson

beskriver i Etik och socialtjänst att socialtjänsten ”skall förmedla en service som människor

efterfrågar, men också ingripa utan att den enskilde själv sökt hjälp” (Pettersson, 2000, s. 96).

Vidare skall socialtjänsten ”utgå från klienternas självbestämmande och ansvar, men

samtidigt finns möjligheten att tillgripa tvång” (ibid., s. 96). Detta senare citat illustrerar det

jag personligen anser vara socialtjänstens svåraste balansgång. Socialtjänsten har genom sin

myndighetsutövande funktion ett svårt uppdrag – den skall dels förmedla den service som

människor efterfrågar, men har samtidigt makten att ingripa där den eventuellt inte är önskad.

Även den danska forskaren Tine Egelund tar upp det något speciella med socialtjänsten som

organisation eller ”byråkrati”. Hon menar att det som gör socialförvaltningar till speciella

byråkratier är att de är människobehandlande, något som kännetecknas av att organisationen

arbetar med människor som råmaterial. Detta råmaterial skall sedermera omvandlas till att

passa in i organisationens administrativa struktur, såsom i t.ex ett ärende eller i en journal.
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Egelund skriver att ”selve det, at mennesker er råmateriale, skaber saerlige problemer for

bureaukratiet. Mennesker er i bund og grund ikke nemme at saette på formler” (Egelund,

1997, s. 243). Egelund tydliggör således problematiken kring en organisation som har med ett

så levande arbetsfält som människan att göra.

Den avdelning inom socialtjänsten som denna uppsats berör är socialtjänstens individ- och

familjeomsorg (IFO). Det är också den del av socialtjänsten som huvuddelen av all forskning

kring socialt arbete har varit inriktad på (Johansson, 2003). Som beteckningen IFO antyder, är

det frågan om ett brett arbetsfält, där klienternas behov och problem varierar stort.

3.2 Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU)

Socialtjänsten som organisation rör sig och fattar beslut inom olika lagrum, men de två lagar

som är relevanta för denna undersökning är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilda

bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag. Detta innebär att den lämnar mycket

stort utrymme för kommunerna att själva reglera hur de vill anpassa sina insatser för

klienterna. Tommy Lundström debatterar problematiken med SoL som ramlag i sin Etik i den

sociala barnavården. Lundström förklarar att man enligt socialtjänstlagen skall

>>verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden<< och >>med

särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat tecken till en

ogynnsam utveckling<< (Lundström, 2000, s. 39)

Att Lundström är kritisk till lagens vaga utformning kan skönjas i hans ord att lagstiftaren ”är

väldigt sparsam med ledtrådar om vad som avses med ogynnsam utveckling och hur

kommunerna skall behandla barnen/ungdomarna och deras föräldrar” (ibid., s. 39).

Socialtjänstlagen (SoL) bygger även på frivillighetsprincipen. Med detta menas att de insatser

(den hjälp och behandling) som klienterna beviljas är något de själva samtycker till. De

insatser och åtgärder som socialtjänsten gör för ungdomar syfta till att ”i nära samarbete med

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social

utveckling” (SoL kap 5 § 1). Likaså skall socialnämnden ”aktivt arbeta för att förebygga och
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motverka missbruk” (SoL kap 5 § 1). De grundläggande principerna för insatserna är

trygghet, demokrati, jämlikhet, solidaritet och medansvar, principer som hela socialtjänstens

arbete skall bygga på. Insatser som kan beviljas enligt SoL är t.ex samarbetssamtal (SoL kap 5

§ 3), kontaktperson eller kontaktfamilj (SoL kap 3 § 6), placering i familjehem och frivillig

placering på institution eller behandlingshem (SoL kap 6 § 1).

Ibland räcker dock inte frivilliga insatser till. Situationen kan stundom vara sådan att åtgärder

till skydd för den unge och/eller den unges omgivning måste vidtas utan dennes samtycke.

När situationen är sådan tillämpas Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU).  LVU är tillämplig om vårdnadshavarens samtycke (om den unge är under 15 år) inte

kan fås, om den unge mellan 15-18 år inte ger sitt samtycke, eller om det befaras att

samtycket kommer att återtas. I vissa fall är lagen tillämplig även då vårdnadshavaren ger sitt

samtycke, men den unge under 15 år kan tänkas vägra finna sig i de åtgärder som

socialtjänsten förespråkar. Ingripande enligt LVU sker i två situationer, i s.k. miljöfall och

beteendefall (Norström/Thunved, 2002). Miljöfall regleras av LVU § 2 och pekar på

bl. a. brister i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet som kan komma att skada den

unges hälsa eller utveckling. I LVU § 3 regleras beteendefallen, där den unge själv utsätter sin

hälsa eller utveckling för risk. I LVU § 12 regleras de särskilda ungdomshemmen (sk § 12-

hem) som skall finnas till hands för ungdomar som behöver stå under särskild tillsyn.

Kontaktperson kan även utses enligt LVU § 22. LVU § 22 skall ses som en förebyggande

insats och är tillämplig då det kan befaras att den unge (under 20 år) kan komma att bli

föremål för ett omhändertagande enligt LVU § 3 (beteendefall) ifall beteendet inte kan

stoppas på frivillig väg. I dessa fall kan socialnämnden utse en kontaktperson eller förorda att

den unge skall delta i andra öppenvårdsinsatser (t. ex. råd- och stödsamtal hos

socialsekreterare eller deltagande i behandling på ungdomsmottagningar). Socialnämnden kan

även förorda att den unge beviljas en kontaktperson i kombination med ett deltagande i andra

öppenvårdsinsatser. Ett ingripande enligt LVU § 22 bör ha föregåtts av försök på frivillig väg

(Norström/Thunved, 2002).

Enligt Lundström är tvångsomhändertaganden av barn enligt LVU ”det område inom

socialtjänsten som orsakar mest offentlig debatt” (Lundström, 2000, s. 37). Han skriver att

socialtjänsten här utsätts för ”motsägelsefulla signaler” och anklagas både för passivitet och

obefogade ingripanden (ibid., s. 37-38). Detta uttalande från Lundström leder oss in på dem

som faktiskt utför socialtjänstens funktioner, nämligen socialsekreterarna. För, som Johansson
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förklarar, det är ju faktiskt ”personalgrupper och inte organisationer som interagerar med

omgivningen” (Johansson, 2003, s. 55).

3.3 Socialsekreterare som yrke

Att arbeta som socialsekreterare är idag både ett mycket ansvarsfullt och tungt arbete. Detta

antagande grundar jag på fakta såsom att socialsekreteraren skall arbeta med människor (ett

levande och svårbemästrat arbetsfält), hon/han skall i samråd med klienten och bunden av

lagen arbeta för att hitta bästa lösningar för klienten. Samtidigt har socialsekreteraren en

skyldighet gentemot organisationen han/hon ingår i att vara kostnadsmedveten och effektiv.

Vidare ställs en socialsekreterare även inför att ingripa där han/hon inte är önskad, vilket

ställer hårda krav på att yrkesutövaren har både god självkännedom och yrkeskännedom.

Egelund beskriver socialsekreteraren som

det graenseoverskridende element mellem klient og organisation. Hun udlaegger klientens

problemer for organisationen og organisationens regler og muligheder for klienten. Hun er det

nodvendige filter for, at organisationen kan udfore sine opgaver (Egelund, 1997, s. 244)

Ovanstående illustrerar socialsekreterarens betydelse för organisationens, socialtjänstens,

själva överlevnad, men beskriver även vad jag vill kalla för organisationens hållhake på

yrkesutföraren inom organisationen. Socialsekreteraren står relativt ensam i sin

”gränsöverskridande” position och måste utifrån denna position stundom fatta väldigt svåra

beslut. Jag vill påstå att organisationens själva uppbyggnad kan medföra hindrande

mekanismer för yrkesutövandet. Johansson tar upp Håkan Larssons och Stefan Moréns

avhandling Organisationens mänskliga insida. Om det sociala arbetets

utvecklingsmöjligheter från 1988. Även om studien har några år på nacken anser jag att det

Johansson tar upp från studien fortfarande har relevans. Larsson/Morén menar att

socialtjänstens organisationen på en och samma gång är

både frånvarande och närvarande, sett utifrån socialarbetarnas perspektiv. Frånvarande på så sätt

att den verkar likgiltig inför vad man gör när man arbetar med klienter. Men ändå ständigt

närvarande eftersom socialarbetarna känner sig kringskurna av administrativ styrning

(i Johansson, 2003, s. 25)
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Socialsekreterare arbetar för och utifrån den organisation de ingår i. Samtidigt ingår det i

yrket att arbeta utifrån klienternas särskilda behov och finna så adekvata lösningar som

möjligt på problem, lösningar som både klienterna och organisationen är nöjda med. Greta

Marie Skau tar upp den svåra balansen mellan makt och hjälp som socialtjänstens själva

struktur och socialsekreterare som yrke frambringar. Skau menar att socialsekreterare kan,

genom att ta ställning för klienterna och genom att definiera sig själva som ”redskap i deras

tjänst dämpa den strukturella makt- och kontrollaspekten i sin yrkesroll och åtminstone

undvika att förstärka detta element” (Skau, 1993, s. 79)

Socialsekreterare gör en mängd bedömningar och definitioner av problem i sitt dagliga

yrkesliv. Lundström menar att dessa bedömningar inte enbart är baserade på vetenskap och

beprövad erfarenhet. Även ”rådande moraliska föreställningar i samspel med lagstiftningen

och den professionella diskussionen har en betydande roll i bedömningsförfarandet”

(Lundström, 2000, s. 44). Naturligtvis är det så. Socialsekreterare är mänskliga de med, och

det vore väl mycket underligt om inte de, precis som alla andra, påverkades av omgivningen

runt omkring.

3.4 Yrkesutövningen ur ett genusperspektiv

Christina Andersson, som bl.a. har forskat kring flickors avvikande beteende, menar även hon

att utomliggande faktorer i omgivningen påverkar våra bedömningar av vad som är

avvikande: ”Olika förväntningar på flickors och pojkars beteende avspeglas i vad som

bedöms som avvikande och därigenom vad som kräver ingripande och åtgärder” (Andersson,

1996, s. 207).

En ytterligare aspekt som är genusrelaterad och som behandlas av Andersson är hur

socialarbetaren påverkas beroende på om klienten är en pojke eller en flicka. Andersson

menar att flickor, av många socialarbetare, överlag anses som svårare att arbeta med än

pojkar. Flickornas ”känslomässiga svängningar, brist på rationalitet, utbrott av aggression och

internalisering av missbelåtenhet gör att behandlare inte vet vad de ska göra och blir osäkra på

sin egen roll och kapacitet” (ibid., s. 207). Även om Andersson talar i vida termer såsom

”socialarbetare” och ”behandlare” ser inte jag någon anledning att tvivla på att ovanstående

även kan inkludera socialsekreteraren. I sin profession möter socialsekreteraren flickor som

många gånger har svår problematik, och händelseutvecklingen som leder fram till exempelvis

ett omhändertagande sker ofta över en längre tid, under vilken socialsekreteraren förmodligen
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har utvecklat en djupare relation till flickan. Med det i tankarna är det inte svårt att tänka sig

att socialsekreteraren ibland har fått uppleva ”känslomässiga svängningar” och ”utbrott av

aggression” som eventuellt har försvårat arbetet. Andersson påpekar vidare att tonårsflickor

mer än pojkar reagerar på ”ytliga eller konstlade känslor” och en ”sann relation” mellan

socialarbetaren och flickan är därför eftersträvansvärd och av stor betydelse (ibid., s. 208).

Ovanstående för oss in på vem det egentligen är som är klient hos de tre intervjupersonerna i

denna undersökning, nämligen ungdomar.

4. Ungdomsforskningen

Det finns otroligt mycket intressant forskning kring ungdomar och tonårstiden. Då de klienter

som är aktuella i denna undersökning befinner sig mitt i denna fas i livet, har jag gjort ett litet

nedslag i denna uppsjö av litteratur som jag tycker bär speciell relevans här.

4.1 Ungdomsåren

Ungdomsåren är en tid som kännetecknas av en stor inre psykisk omstrukturering hos

individen. Tonåren ses som en social konstruktion och kan därför få kulturella förtecken. Den

innefattar en övergångsprocess där tidigare erfarenheter är av stor betydelse. Samtidigt som

tonåringen strävar efter att bli en självständig varelse, att frigöra sig från föräldrarna, har

tonåringen även ett starkt behov av att få känna sig som ett barn i behov av skydd (Daniel et

al, 1999). Lalander och Johansson talar, i Ungdomsgrupper i teori och praktik, om

progression och regression för att uttrycka denna inre motstridiga kamp hos tonåringen: ”de

progressiva tendenserna – frigörelse, mognad etc. – förekommer parallellt med regression –

extrem längtan efter trygghet och beroende” (Lalander/Johansson, 2002, s. 17). Författarna ser

tonåren som en övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet. En tid som kännetecknas

av ”en spirande sexualitet, ett utforskande av det andra könet, idoldyrkan, spänningssökande

och av specifika konsumtionsmönster” (ibid. s. 16).

Tonåringar idag har, genom bl.a. massmedias försorg, en större kunskap än tidigare om sin

omgivning, sitt liv och det samhälle de lever i. Lagerberg/Sundelin framhäver att detta inte

nödvändigtvis gör dem mer kapabla att fatta kloka beslut och ta större ansvar. Kloka val

baseras på livserfarenhet, vilket tonåringar av naturliga skäl inte har mycket av. Ungdomar

kan därför handla väldigt överilat och irrationellt och deras handlingar kan få ödesdigra
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konsekvenser (Lagerberg/Sundelin, 2000). I tonåren försöker individen hitta sig själv, skapa

en egen identitet, samtidigt som hon utsätts för ett massivt grupptryck om hur man ska vara

och hur man ska se ut. Tonåringen ska fatta sina egna beslut och förväntas göra, ibland alltför

ansvarsfulla, val (exempelvis inför framtiden) samtidigt som han/hon är föremål för en otrolig

mängd intryck som påverkar från massmedia, TV, video och Internet. Denna omvälvande

process är tänkt att mynna ut i en autonom fullvuxen individ, mogen att ta sitt ansvar i vårt

samhälle.

James Garbarino, professor i Human Development and Family Studies vid Cornell University

i New York, hävdar att tonåringar idag inte är annorlunda än de var för femtio år sedan, men

de sociala omgivningarna har förändrats. Samhällsklimatet har blivit hårdare och våra

valmöjligheter har blivit fler, vilket kan försvåra omständigheterna för redan sårbara barn

(Garbarino, 2000).

4.2 Ungdomsteorier ur ett genusperspektiv

Andersson lyfter fram tonårstiden som en ”tid då flickor löper risk att gå vilse” (Andersson,

1996, s. 189). Hon menar att teorier om tonårsutveckling betonar vikten av utveckling av

autonomi (jmf ovanstående resonemang fört av Lalander/Johansson) medan ”teorier om

kvinnors psykologiska utveckling beskriver betydelsen av relationer i kvinnans livscykel”

(ibid., s. 189) Detta, menar Andersson, illustrerar en del av den problematik som tonårsflickor

ställs inför. En flicka kan välja vägen antingen mot relation eller mot separation. Separation

ses som vägen till självständighet, medan relation antas leda till samhörighet och även

kvinnlighet. Det problematiska i detta då, menar Andersson, är att separation, eller

självständighet, innebär för en flicka att hon mister ”sin plats i kvinnogemenskapen” medan

samma självständighet ses som mognad och som ett tecken på manlighet för en pojke. Om en

flicka då skall tillfredsställa sina egna behov, sitt behov av självständighet – det som hör

ungdomsåren till – måste hon ”motstå konventionerna om kvinnlighet” (ibid., s. 189). Enligt

Andersson är det således etter svårare för en flicka i tonåren eftersom hon vill frigöra sig, som

varje tonåring oberoende av kön, men frigörelseprocessen försvåras av att den kan innebära

ett brott mot de samhälleliga konventionerna om vad som är manligt och vad som är kvinnligt

(ibid.).

Garbarino, å andra sidan, hävdar att pojkar i ungdomsåren utsätts för ett tryck från regler som

styr manlig socialisation, regler som säger att pojkar skall vara tuffa, orädda, starka och ha
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maktpositioner. Detta är, enligt Garbarino, inte heller något som alltid är lätt att leva upp till

(Garbarino, 2000).

Vi ser således att både pojkars och flickors frigörelseprocess kan försvåras av gängse

uppfattning från omgivningen om vad som är kvinnligt och manligt.

4.3 Avvikande beteende ur ett genusperspektiv

Missbruk och annat avvikande beteende hos flickor betraktas ofta med ambivalens. Å ena sidan

är flickors drogkonsumtion och kriminalitet mindre omfattande än pojkars och anses därmed

mindre alarmerande. Å andra sidan betraktas en flickas asocialitet som sjukare – mer avvikande

– än pojkars i samma situation och anses därmed mer alarmerande (Andersson, 1996, s. 187)

Ovanstående illustrerar det som även berördes i föregående avsnitt, det att vår (samhällets)

syn på vad som är manligt och kvinnligt påverkar i sin tur hur vi betraktar avvikande beteende

hos pojkar respektive flickor.

Andersson skriver att en stor generell skillnad i riskbeteende könen emellan är att pojkar

handlar mer aktivt, medan flickors riskbeteende ofta utgörs av att de försätter sig i riskfyllda

situationer där de är potentiella offer – alltså ett mer passivt agerande. Det mest

uppmärksammade riskbeteendet, eller avvikande beteendet, hos flickor är tidig sexdebut och

promiskuitet. Det senare är, för övrigt, en beteckning som aldrig läggs på pojkars sexuella

beteende, utan för pojkar är det fortfarande mer accepterat med många sexpartners, och ses

kanske till och med som manligt. Istället är det så, enligt Andersson, att flickor skall avhålla

sig från det mesta, medan toleransnivån för pojkars bruk och missbruk, av exempelvis

narkotika och sex, är betydligt högre. Allt enligt gängse normer i samhället (Andersson,

1996).

Vad gäller brottslighet är det också en aspekt som inte ses på med blida ögon när det gäller

flickor. Det enda brott som inte väcker mer uppmärksamhet när det begås av flickor är

snatteri. De flesta andra brott, exempelvis våldsbrott, ses som mer allvarliga när de begås av

flickor, allt i enlighet med samhällets syn på kvinnan. Jerzy Sarnecki (i Andersson, 1996) har

undersökt skillnaden mellan flickors och pojkars brottslighet. Enigt honom är pojkars

brottslighet mer ett uttryck för ”behov av aktivitet och spänning” än något annat. Flickors
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brottslighet, däremot, är mer genomtänkt, ”man tog vad man ville ha och behövde” (ibid., s.

200-201).

Flickors bruk av våld har dock ökat. Det finns rapporter som visar på större aggressivitet hos

flickor än tidigare. De är mer vålds- och brottsbenägna än tidigare och gängbildning

förekommer. Andersson ser detta ökande våldsbruk som ”en konsekvens av ett hårdare

samhälle, av kvinnors ökade självständighet och som ett underkännande av en vuxenvärld

som inte förmår skydda flickorna” (ibid., s. 202). Detta resonemang om ett hårdare

samhällsklimat stämmer väl överens med det som Garbarino påpekar och som tidigare fördes

fram i detta arbete.

5. Fakta och tidigare forskning kring ungdomar i samhällsvård

Nedan kommer jag att presentera fakta och tidigare forskning kring samhällsvård som har

relevans i min undersökning. I anslutning till det vill jag förklara när ett ingripande mot en

ungdom sker. Det finns statistik som visar på att ingripanden mot flickor ofta sker vid

promiskuitet, rymning, olydnad och alkoholförtäring. När det gäller pojkar, sker ingripanden i

första hand vid aggressivitet och kriminalitet (Andersson, 1996).

5.1 Institutionsvård på SiS-hem

Sedan flera århundraden har vård och omhändertaganden av unga förekommit i Sverige – från

1600-talets tukthus, 1700-talets spinnhus, 1800-talets uppfostringsanstalter och

räddningsinstitut till tidiga 1900-talets skyddshem och våra nutida § 12-hem. Den svenska

barnavården har sedan 1900-talets början befattat sig med barn- och ungdomsanstalter. I 1924

års barnavårdslag reglerades att staten skulle ansvara för de särskilda skyddshemmen, de hem

som vårdade de mest tillsynskrävande barnen. 1983 övergick huvudmannaskapet över de

statliga institutionerna till kommunerna och landstingen (Levin, 1998). Det första, och

fortfarande verksamma, § 12-hemmet är Råby Ungdomshem i Skåne som tillkom år 1838. De

första slutna avdelningarna tillkom på institutionerna Lövsta och Långanäs år 1946, i en

ambition att hindra de då många rymningarna (SOU 1992:18). 1994 övertog staten, genom

Statens institutionsstyrelse (SiS), huvudmannaskapet över de särskilda ungdomshemmen.

1996 fanns det ett trettiotal särskilda ungdomshem i Sverige. De hade sammanlagt plats för

600 ungdomar och ungefär hälften av dessa fanns i slutna enheter. Tre fjärdedelar av platserna

användes som behandlingsplatser, och resterande utgjorde akuta och utredningsplatser. Dessa
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institutioner varierade både i storlek och inriktning och målgrupp, och det fanns även direkta

flick- och pojkinstitutioner (Korpi, 1996). Förhållandena är i stort sett de samma i dag.

Redaktörerna för antologin Vård av ungdomar med sociala problem – en forskningsöversikt

(1996) skriver att de ungdomar som kommer till behandling på SiS-hem ofta har haft en

besvärlig uppväxt och har erfarenheter av otrygga relationer till föräldrar och närstående. Ofta

har ungdomarna även psykiska problem, dålig självkänsla och erfarenhet av en undermålig

skolgång vilket har resulterat i kunskapsluckor (Armelius et al, 1996, s. 13). Antologin är från

1996, men det är inte svårt att föreställa sig att dessa förhållanden fortfarande råder för de

ungdomar som placeras på SiS-hem idag.

Knudsdotter & Wihlborg (2002) skriver i sin Flickorna i fokus. Ett underlag för

verksamhetsplaneringen att antalet platser på SiS-hem för flickor successivt har ökat. Det

fanns år 2001 totalt 256 platser tillgängliga för flickor. Av dessa var 156 platser avsedda för

enbart flickor, vilket motsvarade 22 % av det totala antalet platser för ungdomar. År 2001

utgjordes vidare 28 % av de intagna ungdomarna av flickor. Författarna beskriver att flickorna

på SiS-hemmen ”är i stora behov av hjälp för sina psykiska och känslomässiga problem”

(Knudsdotter & Wihlborg, 2002, s. 20) och att ”inåtvända missbrukande och suicidbenägna

flickor kan vara svåra att hantera i grupp” (ibid., s. 32), vilket gör att dessa flickor är

svårplacerade. De efterlyser för år 2003 kompetensutveckling på SiS-hemmen vad gäller

missbruk, sexuella övergrepp och ätstörningar för att kunna hantera flickornas speciella

problematik på ett bättre sätt. De vill även att verksamheten, SiS, fortsätter att eftersträva en

utveckling mot fler platser avsedda för enbart flickor på SiS-hemmen (ibid.).

Den norske forskaren Tore Andreassen har gjort en diger sammanställning över internationell

forskning från år 1980 – 2001 som rör institutionsvård av ungdomar i åldrarna 12 – 18 år. De

behandlingsresultat som finns över institutionsvård pekar ofta på att institutionsplaceringen

inte har haft någon positiv inverkan på den unge och dennes fortsatta liv (jmf Levin nedan, s.

17-18). Detta riktar Andreassen stark kritik mot. Han anser det vara av största vikt att

institutionerna, eller personalen på institutionerna, är medvetna om ”vad som bidrar till en

negativ utveckling och att de har metoder som kan motverka en sådan effekt” (Andreassen,

2003, s. 161). Han menar att denna kunskap är av stor betydelse, dels för utformningen av

behandlingen på institutionen, och dels för att undvika den etiska problematiken som kommer

av att ett barn blir föremål för åtgärder vars positiva inverkan inte kan påvisas. Andreassen
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menar att institutionsvård kan bedrivas så att ungdomen genomgår en positiv utveckling med

bestående inverkan. I sin genomgång av den internationella forskningen har han bl. a. tittat på

vilken slags behandling som fungerar på olika typer av problematik, samt vad som måste ingå

i en behandling för att den skall uppnå goda resultat. Andreassen menar att forskningen visar

att kognitiv beteendeterapi fungerar bäst när det gäller behandling av ungdomar med

allvarliga beteendeproblem. Den kognitiva beteendeterapin syftar till att förändra tankesätt

och beteende, och i terapin ingår olika metoder, exempelvis aggressionskontrollträning. För

att behandlingen skall vara effektiv krävs dessutom att den är individinriktad och inriktad på

familjen och hemmiljön. Behandlingsmiljön skall också vara så lik den naturliga omgivningen

som möjligt. Personalen måste vara adekvat utbildad och följa den metod som utstakats

(behandlingsintegritet), och tillika utgöra en enad personalgrupp. En enhetlig personalgrupp

kan lättare hantera den speciella ungdomskultur som uppstår på institutioner, en

ungdomskultur som måste erkännas och bearbetas. Sist, men absolut inte minst, nämner

Andreassen den viktiga eftervården. Finns det ingen effektiv eftervård kan allt arbete innan

vara som förgjort (ibid.).

Claes Levin genomförde en undersökning på Råby Ungdomshem under åren 1983 – 1993, i

vilken 208 ungdomar fick ge sin syn på Råby och behandlingen de hade fått. 61 ungdomar

(varav 16 flickor), med en genomsnittsålder på 16 år, valdes ut som representativa för hela

urvalsgruppen. Levin undersökte hur det hade gått för ungdomarna, hur de upplevde tiden på

Råby samt hur deras liv såg ut nu. Han fann att nästan 80 % hade fortsatt med brottslighet

under en längre eller kortare tidsperiod och endast 13 % hade lämnat den brottsliga banan

helt. Nära 70 % hade efter placeringen missbrukat narkotika (amfetamin, heroin och hasch)

och antalet missbrukare hade t.o.m. ökat efter utskrivningen. 57 % hade fortsatt sin bana i

fängelse, psykisk klinik eller nya vistelser på § 12-hem efter utskrivningen. Det är en dyster

statistik Levin uppvisar, och hans slutsats är att placeringen sällan ger någon brottsavhållande

verkan eller har någon god fostrande inverkan på de unga. Han tror inte heller att Råby är

ensam i sitt slag (Levin, 1997).

I sin doktorsavhandling Uppfostringsanstalten – Om tvång i föräldrars ställe från 1998, som

delvis bygger på Råby-undersökningen ovan, undersöker Levin vilken betydelse

ungdomshemmen har och varför ungdomsanstalten är så framgångsrik som institution trots att

den tenderar att uppvisa dåliga resultat, mätt i exempelvis ett stort antal återfall efter

utskrivning. I denna undersökning utgår han från Råby Ungdomshem, som han menar är
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representativ för uppfostringsanstalten som samhällsinstitution. Hans studie bygger på

intervjuer med personal och ungdomar samt observationer under åren 1989 – 1992 och 1994 –

1996. Levin utgår ifrån en syn på uppfostringsanstalten som en ”människobehandlande

organisation” (Levin, 1998, s. 21) vilket också utgör en del av problematiken (jmf Egelund i

avsnitt 3.1). Intervjuerna med personalen resulterade i att Levin drar slutsatsen att arbetet

upplevs som svårorganiserat i och med att ungdomarna inte utgör någon homogen grupp (på

grund av olika problematik och personligheter). Samtidigt delar ungdomarna på anstalten en

”gemensam situation” (ibid., s. 205). Denna konflikt beskrivs av Levin som ständigt

närvarande.

En annan konflikt som personalen upplever är den mellan behandling och samhällets krav på

kontroll. Personalen ser ungdomarnas tid på anstalten ofta som enbart förvaring, där

samhällets behov av skydd går före den unges behov av behandling. Vidare, hur skall en

anstalt kunna fostra någon till ett ”normalt” liv? En anstalt är ju ingen ”normal” miljö. Mycket

av personalarbetet gick ut på att hantera ungdomarnas beteende i denna ”onormala” miljö, och

fokuserades således inte på de bakomliggande problemen hos ungdomarna.

Vid intervjuerna med ungdomarna som hade varit föremål för behandling på Råby fann Levin

att placeringen sällan hade lett till någon bestående förbättring. Många, en majoritet, av

ungdomarna hade återfallit i både kriminalitet och missbruk. I vissa fall hade situationen

t.o.m. försämrats efter vistelsen.

Levin frågar sig då varför institutioner såsom Råby Ungdomshem har sådan självklar status i

vårt samhälle när de samtidigt uppvisar så undermåliga resultat. Han menar att

uppfostringsanstalterna inte fungerar tillfredsställande för att de har motstridiga uppdrag,

vilket bidrar till en ineffektivisering av arbetet. Samhället kräver både behandling och

kontroll, vilket är svårt att kombinera i praktiken. Samtidigt representerar ungdomsanstalterna

vår svenska välfärdspolitik. Det är denna politiska och symboliska betydelse som Levin

menar är anledningen till att anstalterna överlever som samhällsfenomen. Bra

behandlingsresultat får ge vika för den socioekonomiska betydelsen av uppfostringsanstalten

(ibid.).

Med anledning av en artikelserie i fem delar i Sydsvenska Dagbladet titulerad ”Kaos i

ungdomsvården” debatterar Sture Korpi, generaldirektör för SiS, i en oberoende artikel för
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institutionsvård av ungdomar. Korpi uppmanar läsaren att inte döma ut institutionsvården och

att inte heller ställa institutionsvården i ett motsatsförhållande till öppenvården, då han menar

att båda vårdformerna behövs. Han menar vidare att minskade institutionsplaceringar inte

indikerar en bättre fungerande öppenvård, då många av de mest utsatta ungdomarna har

erbjudits vård i andra former innan en SiS-placering men utan resultat. På grund av den nu

låga efterfrågan (närmare 100 platser av de totalt 700 som SiS förfogar över står tomma)

riskerar SiS snart att behöva skära ned på sin verksamhet, något Korpi varnar för (Korpi,

2003-11-20).

Jerzy Sarnecki har gjort en undersökning (som tidigare refererats till) titulerad

Problemprofiler hos ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem i Stockholms län åren

1990 – 1994. Den omfattar totalt 814 ungdomar på sammanlagt sju särskilda ungdomshem i

Stockholms län (Sarnecki, 1996). Christina Andersson (som också refererats till tidigare)

presenterade 1993 en undersökning av 155 missbrukande ungdomar på Maria Ungdomsenhet

i Stockholm. Hon tar bl. a upp könsskillnader i ungdomarnas problemprofiler (Andersson,

1996). I likhet med Levins Råby-undersökning från 1994 kommer ovanstående två studier

även utgöra en grund i min kommande analys av den egna undersökningen.

5.2 Familjehem

Familjehemsvård är den vårdform som dominerar för de barn och unga som inte kan bo

hemma. En stor fördel med familjehemmen är den familjeliknande boendesituationen med

vuxna ”föräldraersättare” (Norström/Thunved, 2002, s. 115) och den nära relation som

uppstår dem emellan. Detta är en av anledningarna till att familjehemsvård helst skall prövas

innan institutionsvård. Vården i ett familjehem skall liknas vid en så normal familjesituation

som möjligt och inte avvika ”från den unges normala förhållanden” (ibid., s. 115). Vården

skall även ges i så nära anslutning till det egna hemmet som möjligt, dvs närhetsprincipen gör

sig gällande. Ibland kan det förvisso vara så att behovet av bra vård får gå före

närhetsprincipen. Ibland är det också så att den enskilde individen kan behöva mer hjälp och

vård än vad som kan ges i ett familjehem. Det krävs kanske t.ex mer utbildad personal, och ett

HVB-hem (Hem för vård eller boende) eller ett behandlingshem med dygnsvård kan då bli

aktuellt. Denna senare typ av institutionell vård skall dock följa samma principer och ha

samma mål som socialtjänsten överlag (ibid.). De här institutionsplaceringarna är inte i SiS

regi.
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Studier, i bl.a Hessle och Vinnerljungs Child Welfare in Sweden – an overview från 1999 (i

SOU 2000:77) visar att de flesta barn, 30 – 40 %, som placerades i familjehem 1999

placerades på grund av att familjen på något sätt hade brutit samman. 25 – 35 % av

placeringarna berodde på föräldrarnas missbruk. 20 % av barnen placerades för att föräldrarna

var utvecklingsstörda, eller på annat sätt brast i föräldraförmågan. En annan grupp var barn

till psykiskt sjuka föräldrar (ca 15 %). Få barn togs om hand på grund av misshandel eller

sexuella övergrepp (5-10 %). Då en del barn togs om hand av mer än en orsak överskrider

siffrorna 100 %. Resultaten ovan gäller barn i allmänhet. Den vanligaste orsaken till att

tonårspojkar placerades i familjehem var kriminalitet. För tonårsflickorna gällde

placeringarna annat nedbrytande beteende (SOU 2000:77).

Vinnerljung har gjort en översikt över svensk forskning kring fosterbarnsvård. Han använder

sig av de gamla beteckningarna fosterbarn och fosterhem, men avser det som i SoL heter

familjehem och familjehemsplacerade barn. Hans översikt behandlar svensk forskning om

fosterbarnsvård av barn och unga från 1970-talet och framåt. Han tar själv upp vissa problem

med sin översikt, t.ex att den behandlar och analyserar forskning från olika tidsperioder och

barnavårdens villkor ändras ju över tid. Ibland har uppgifterna också varit knapphändiga. I

översikten står det att läsa att per den 31 december 1993 fanns det 8917 barn i familjehem

enligt SoL och LVU. Vinnerljung säger att familjehemsvård är mer omfattande än

institutionsvård eftersom vårdtiden för det mesta är längre. Den utgör ungefär 75 % av all

årlig dygnsvård för barn och ungdomar, beräknat efter antalet vårddygn. Vården utförs av

enskilda familjer på uppdrag av socialtjänsten. Det finns även privata institutioner.

Vinnerljung uppskattar grovt att 3 – 4 % av den svenskfödda befolkningen under 20 år har

varit fosterbarn någon gång under uppväxten, vilket ger en siffra på 200 000 personer.

Fosterbarnsvård är tänkt som en tillfällig lösning, där återförening med föräldrarna är

eftersträvansvärt (Vinnerljung, 1996).

Det finns ofta mer än en orsak till att ett barn fosterhemsplaceras. Det kan bero på

missbruksproblem i familjen, att föräldrarna är olämpliga eller oförmögna, att föräldrarna är

psykiskt sjuka, att barnen är övergivna eller utstötta eller att barnen har utsatts för misshandel

eller sexuella övergrepp. Endast ett fåtal placeringar kommer av barnens egna beteende (ibid.,

s. 30-31). Vinnerljung poängterar att placeringar sker i ”interaktion med myndigheten” (ibid.,

s. 31), vilket innebär att socialsekreterarens bedömningar spelar stor roll för utgången.

Fosterbarnen är ofta barn till ensamstående mödrar och fäderna är ofta inte närvarande i
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någon egentlig mening. Familjerna är ofta fattiga och föräldrarna har ofta egna tragiska

erfarenheter av sin egen uppväxttid (ibid., s. 38-39).

Inte bara den ursprungliga hemsituationen påverkar vilka barn som återvänder hem efter en

tid i fosterhemsvård. Även faktorer såsom kontakten mellan socialsekreteraren och

föräldrarna, fosterföräldrarna och barnet spelar en avgörande roll. Vinnerljung kan inte

redovisa några uppgifter på hur vanligt det är att återföreningen med hemmet misslyckas, men

faktorer som kan medverka till ett misslyckande är att föräldrarna tvivlar på sin

föräldraförmåga och att de är rädda för att mista sina barn på nytt. Sammanbrott, dvs att

vården avslutas oplanerat, leder oftare till hemflyttning än omplacering i Sverige. Vad gäller

tonåringen, finns det forskning som tyder på att ”tonårsplaceringar oftare än andra ledde till

sammanbrott ” (ibid., s. 85). För att undvika sammanbrott, är det av stor betydelse att barnen

får en känsla av tillhörighet i fosterfamiljen och att kontakten mellan myndigheten och mellan

föräldrarna och barnen är bra. Vinnerljung efterlyser forskning kring tonåringar i

fosterhemsvård, då han tycker att det är ”orimligt” (ibid., s. 191) att sådan saknas när var

tredje barn år 1992 i fosterhemsvården var i tonåren. Vinnerljung nämner att det finns

kommuner i Sverige som använder sig av specifika fosterhem avsedda för besvärliga

tonåringar (ibid., s. 141). Dessa påminner till sin utformning om MTFC (se nedan, s. 23) i det

att verksamheten riktar sig mot barnet, fosterhemsföräldrarna (de får handledning) och

familjen (även de får handledning).

Gunilla Lindén undersöker, i sin doktorsavhandling från 1998, tonåringar som

fosterhemsplaceras och vad ett sådant ingrepp innebär för den unge och dennes relationer.

Lindén utgår ifrån den psykodynamiska objektrelationsteorin i sin undersökning, där tidiga

samspelsrelationer mellan barnet och omgivningen spelar en central roll. Tonåringen befinner

sig i både en progressions- och regressionsfas, men viktigt här är framförallt regredieringen.

Denna kan t.ex yttra sig i ett ”provocerande utspel gentemot föräldrarna” och regressionen

kan ses som tonåringens ”restaureringsförsök av en tidigare grundlagd brist i relationen till

dem” (Lindén, 1998, s. 89). Det handlar således om en brist på något från tidigare som

tonåringen försöker gottgöra sig. Lindén anser att detta ”bristperspektiv” (ibid., s. 89) är

viktigt för förståelsen av vad tonåringen går in med vid en fosterhemsplacering. Lindén menar

att det är en extra svår situation för en tonåring att placeras i ett fosterhem, då denne redan

befinner sig i en fas i livet då man skall frigöra sig från sina föräldrar. Att då samtidigt också
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förväntas knyta an till fosterhemsföräldrarna, som ju är en förutsättning för gott resultat,

komplicerar det hela ytterligare (ibid.).

Lindéns undersökningsgrupp bestod av 27 tonåringar (varav 15 pojkar och 12 flickor) i

Malmö kommun som placerades enligt SoL eller LVU i fosterhem under perioden 1981-01-

01 – 1982-05-31. De flesta av placeringarna gjordes när den unge var ca 15 år. Barnen

placerades utifrån olika orsaker, men bland de yngre tonåringarna (13-14 år) var föräldrarnas

beteende (exempelvis missbruk och misshandel) den dominerande placeringsorsaken.

Placeringar på grund av den unges eget beteende (t.ex aggressivitet och missbruk) dominerade

bland tonåringarna i åldern 14-16 år. Genom intervjuer med föräldrarna (främst mödrarna)

undersökte Lindén mödrarnas förhållningssätt till barnen utifrån fem kategorier: nyanserat,

rejekterande, indifferent, ambivalent och symbiotiskt. Nyanserat ses som det ”normala” i en

mor-barn relation. Lindén gjorde bedömningar utifrån mödrarnas utsagor om den unges tidiga

barndom (0-3 år) och om uppväxten/tiden före placeringen. Berättelserna gällande uppväxten

genererade följande resultat: nyanserat (0 st), rejekterande (13 st), indifferent (7 st),

ambivalent (6 st) och symbiotiskt (1 st). Värt att notera är att Lindén inte fann någon som

passade i kategorin nyanserat, men jag anser detta vara föga förvånansvärt, då man kan anta

att ett nyanserat förhållningssätt kanske inte hade resulterat i en placering.

Lindén undersöker sedan hur tonåringarna har anpassat sig till situationen som fosterbarn och

hur mödrarnas förhållningssätt är i två faser. Första undersökningen görs när den unge har

varit placerad i två-tre månader (fas 1) och den andra undersökningen görs ca två år efter att

placeringen gjordes (fas 2). I fas 1 fann Lindén att ett par mödrar nu kunde sägas ha ett

nyanserat förhållningssätt till sina barn, men att dessa beklagligt ”återfallit” (ibid., s. 243) i

fas 2. I de flesta fall var mödrarnas förhållningssätt i fas 2 detsamma som i fas 1. Lindén

undersöker även fosterföräldrarnas empati (med variablerna hög – ordinär – låg) och fann,

föga förvånansvärt, att ju högre empati desto mer lyckad placering. Lindén konkluderar med

att en lyckad fosterhemsplacering är beroende av att fosterföräldrarna tillåter att tonåringen

knyter an till dem och använder dem som ”objekt” (ibid., s. 261). Tonåringen skall även

utnyttja fosterhemsföräldrarna som en säker bas att utgå ifrån när relationen till de egna

föräldrarna bearbetas. Och den måste bearbetas (ibid.).

Sedan den 9 nov i år har det gått att följa en artikelserie i fem delar i Sydsvenska Dagbladet

titulerad ”Kaos i ungdomsvården”. I olikinriktade reportage har tidningen undersökt vården
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av barn och unga i Sverige, och den bild som målas upp är inte munter (något som ju själva

titeln på artikelserien vittnar om). I en artikel kan vi läsa att HVB-vården är den mest

privatiserade vårdsektorn i landet. Vid 90-talets början var 2000 ungdomar placerade i HVB-

hem, en siffra som tio år senare hade fördubblats. Bo Vinnerljung, som intervjuas i artikeln,

förstår denna utveckling utifrån det faktum att det kan vara svårt att hitta familjehem

samtidigt som utbudet av HVB-hem har ökat (Vulovic, 2003-11-12). I en annan artikel i

samma serie berättar Vinnerljung att utvärdering av behandlingen på HVB-hem saknas, vilket

gör att de barn och ungdomar som placeras där kan ses som ”försökskaniner” (Vulovic, 2003-

11-09). I samma artikel riktar även Jerzy Sarnecki kritik mot att systemet öppnar upp ”för

oseriösa verksamheter (...) då det finns ett stort utrymme för vinstmarginal i branschen”

(ibid.). Han efterlyser därför vetenskapliga utvärderingar av verksamheten på HVB-hemmen.

Innan vi talar om öppenvården är ytterligare en artikel från ”Kaos i ungdomsvården” värd att

nämnas. I denna artikel kan vi lära oss om MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care)

som beskrivs som ”ett slags mellanting mellan öppenvård och institutionsplacering”

(Thomasson, 2003-11-15). Under ett års tid placeras ungdomen i ett fosterhem. Ungdomarna

får en ungdomsbehandlare som de får träffa och fosterfamiljen får i sin tur handledning. Den

placerade ungdomens egna familj deltar också i terapi och utbildning, så att ungdomens hela

nätverk tas om hand. Metoden kommer ifrån USA och än så länge har 15 ungdomar i Sverige

behandlats enligt denna metod (ibid.).

5.3 Öppenvård

Vad som menas med insatser inom öppenvården kan variera från kommun till kommun, men

det gemensamma med öppenvårdsinsatser är att det inte sker någon placering, utan ungdomen

bor kvar hemma. Kommunerna har en lagstadgad möjlighet att tillhandahålla exempelvis

kontaktperson och/eller kontaktfamilj (SoL kap 3 § 6) och samarbetssamtal (SoL kap 5 § 3)

om behov föreligger. Socialförvaltningen i de enskilda kommunerna kan sedan ha utökat sitt

utbud av öppenvård genom t.ex. olika projekt.

I en artikel ur serien ”Kaos i ungdomsvården” står det att läsa att ökningen av

öppenvårdsinsatser är explosionsartad i Sydvästra Skåne. Antalet program inom öppenvården

har mer än tredubblats under de senaste fem åren. Satsningen på öppenvården kommer inte

av, enligt en intervjuad socialsekreterare från Malmö, att kommunerna skall spara pengar,
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utan handlar om att man eftersträvar vård på hemmaplan för att det fungerar bäst

(Holm/Vulovic, 2003-11-15).

En av de vanligaste insatserna inom öppenvården är kontaktperson eller kontaktfamilj. Ett

barn kan t.ex få komma till en annan familj vissa veckoslut. En kontaktfamilj är en vanlig

familj som gör denna insats mot en vanligen låg ersättning. Under de senaste åren har både

insatsen kontaktperson och kontaktfamilj ökat. År 1999 fick omkring 21 000 denna insats

någon gång under året. Det finns forskning som visar att både den som beviljas insatsen och

den som utför den uppskattar insatsen (SOU 2000:77). Kontaktpersonens uppgift är att

”hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter” (Norström/Thunved,

2002, s. 58). Han/hon skall vidare fungera som ett stöd och vara behjälplig på olika sätt. Om

det rör sig om missbruk kan kontaktpersonen exempelvis förmedla kontakt på alkoholklinik.

Kontaktpersonen skall även hjälpa den enskilde att bryta sig loss ur en destruktiv eller

olämplig miljö, om så skulle vara fallet. Han/hon kan även vara till hjälp vid arbets- och

bostadssökning. Den enskildes behov avgör vilka kvalifikationer kontaktpersonen skall ha.

Kontaktperson är ingen rättighet, utan det är socialnämnden som avgör om det föreligger

behov av insatsen eller inte. Dock kan en kontaktperson aldrig utses mot den enskildes egen

vilja, om han eller hon är över 15 år. Vårdnadshavarens inställning (om den unge är mellan 15

– 18 år) spelar ingen formell roll, men det kan skapa problem för kontakten om

vårdnadshavaren motsätter sig stödet (ibid.).

Samarbetssamtal förekommer främst vid vårdnadstvister och är i första hand för föräldrarna.

Samarbetssamtal utgörs av ett samtal där en sakkunnig försöker få föräldrarna att enas kring

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Barn eller unga kan, och bör, komma till tals

och ge sin syn på saken någon gång under samtalen (ibid.). Det går att föreställa sig att en

ungdom kanske känner att en del av den egna problematiken beror på föräldrarnas osämja,

och samarbetssamtal kan eventuellt då utgöra ett ypperligt tillfälle att få vädra sina åsikter.

Andra öppenvårdsinsatser kan t.ex vara råd- och stödsamtal med socialsekreterare. Det kan

också vara att ungdomen, om man misstänker missbruk, förbinder sig att lämna urinprov för

droganalys exempelvis en gång i veckan.
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6. Presentation av intervjupersonerna

Jag presenterar nedan de tre socialsekreterare jag intervjuade v. 48 – 50. Nummerordningen

kommer endast av i vilken följd intervjuerna genomfördes. Socialsekreterare 1 och 2 arbetar i

samma kommun och socialsekreterare 3 arbetar i en annan, därav den tudelade indelningen.

6.1 Socialsekreterare 1 och 2

Socialsekreterare 1 arbetar på socialförvaltningen i en kommun som har ungefär

25 000 invånare. Hon ingår i en arbetsgrupp på tre socialsekreterare som arbetar uteslutande

med ungdomar och ungdomarnas familjer. Socialsekreterare 1 har arbetat i ungdomsgruppen

sedan april i år. Tidigare har hon bl. a arbetat på en avgiftningsenhet.

Socialsekreterare 2 arbetar på samma socialförvaltning som socialsekreterare 1 och ingår i

samma arbetsgrupp. Hon har ingått i denna arbetsgrupp sedan årsskiftet 99/00. Tidigare har

hon bl.a. arbetat med vuxna och på en flyktingmottagning.

Jag är bekant med både socialsekreterare 1 och 2 sedan tidigare. Jag tror inte att detta har

påverkat intervjuresultaten, annat än att intervjuerna kanske vid vissa tillfällen blev lite

personliga och berörde frågor som inte har med denna undersökning att göra.

6.2 Socialsekreterare 3

Socialsekreterare 3 arbetar på socialförvaltningen i en kommun som har ca 100 000 invånare.

Hon ingår i en arbetsgrupp, Ungdom och familj, tillsammans med nio andra socialsekreterare.

Hon har arbetat i ungdomsgruppen sedan tre år tillbaka. Tidigare har hon bl. a arbetat inom

kriminalvården och på en avgiftningsenhet.

7. Presentation av intervjuresultat och analytiska reflektioner

Nedan följer en sammanställning av resultaten från de tre intervjuerna med socialsekreterare

från två kommuner i Skåne. För att göra resultaten så överskådliga som möjligt har jag valt att

presentera svaren i enlighet med den ursprungliga intervjuguiden (se bilaga 1) och däri

tematiserat intervjusvaren. Efter varje tema följer en kommentar där jag knyter an till tidigare

forskning och mina egna reflektioner och frågeställningar.
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7.1 Institutionsvård på SiS-hem

Nedan följer en sammanställning av de tre socialsekreterarnas berättelser vid frågan Beskriv

så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsärende, där du skulle anse att

institutionsvård på SiS-hem är den lämpligaste åtgärden.

7.1.1 Sista utvägen

Socialsekreterare 1 berättar att institutionsvård på SiS-hem är det absolut sista alternativet för

ungdomen och att det förutsätter att andra insatser har provats tidigare. Hon säger att man

tidigare har gjort så mycket man har kunnat för att stötta familjen i att ha kvar ungdomen i

hemmet eller familjehemmet. Enligt henne kan det bli aktuellt med institutionsvård på SiS-

hem när det behövs mer professionell hjälp än vad de t.ex. kan ge i ett familjehem, eller om

man som ungdom kanske behöver behandling i någon form. Det kan även vara så att

ungdomen kan ha ”straffat ut” sig från ett familjehem och har ”kört de andra korten”. Med

andra ord är det ”sista utvägen”.

Socialsekreterare 2 berättar att de ärenden som drivs så långt som till placering på SiS-

institution oftast har varit aktuella ett tag, kanske några år eller t.o.m. längre. Hon ser

institutionsvård på SiS-hem som den sista lösningen, och säger att det ”är en mycket lång

väg” och att man skall ”ha prövat många andra saker” innan en sådan placering sker. Hon

berättar att det ofta handlar om att man skall skydda ungdomen från att göra sig själv eller

andra illa. Ofta har det varit många utredningar angående den unge och familjen tidigare, och

de har kanske blivit erbjudna hjälp men inte tagit emot det. Det kan även vara så att de

frivilliga insatser man har försökt med inte har visat sig fungera och till slut ”går det till nån

gräns där det inte går längre”:

När man gör ett sånt här kraftfullt ingripande…och det går inte att stoppa på något annat vis…att

det går inte på frivillig väg att hålla dem antingen hemma hos föräldrarna eller kanske genom

någon annan placering i familjehem eller så…utan att man måste ha det här låsta, fyrkantiga i ett

visst skede

Socialsekreterare 3 berättar att många SiS-placeringar börjar med utredningsavdelning, ”man

känner att man behöver veta mer, och vi känner att vi inte klarar av at ta reda på det på

hemmaplan”. Sedan är det osäkert vad som sker efter utredningstiden på SiS, men eventuellt

beslutar man om en fortsatt placering på ett SiS-hem.
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Hon berättar att när det väl blir tal om institutionsvård på SiS-hem så är det ”ofta många fler

områden i livet som inte funkar, det är liksom knappt nåt som funkar”. Hon säger även att de

inte placerar någon utan att först prova med andra insatser, om det inte är så allvarligt att de

”måste bryta med detsamma”. Hon tänker sig noga för innan hon fattar ett sådant här beslut.

Socialsekreterare 3 säger dock att det inte alltid finns

tid att prova jätte jätte mycket, för är det illa så är det illa. Om du är 14 och röker heroin och

ingenting funkar. Det är kanske inte så att man kan riskera en ung människas liv genom att prova

en massa öppenvårdsinsatser, utan man får klippa till och sikta på att den unge ska komma

tillbaka igen.

7.1.2 Kommentar

Ovanstående berättelser från socialsekreterarna stämmer väl överens med vad tidigare

forskning har visat. Att institutionsvård på SiS-hem är något som generellt beslutas om som

en sista utväg för ungdomen är t.ex. i enlighet med vad Levins Råby undersökning visar.

Ungdomarna i hans undersökning var nästan alla innan placeringen kända hos myndigheterna

(Levin, 1997). Att placera en ungdom på ett SiS-hem som en sista utväg är också i enlighet

med lagen, både såsom stadgad i SoL och LVU. Frivilliga insatser skall helst föregå en

tvångsåtgärd i form av placering på SiS-institution.

Jag ställer mig frågan om det kan vara så att socialsekreterarna har tagit till sig av den kritik

som på senare tid har riktats mot institutionerna i landet. Andreassen (2003) sammanställer

dåliga behandlingsresultat och Levin (1997; 1998) uppvisar förödande resultat från Råby.

Eventuellt kan det vara så att socialsekreterarnas bevisade motvilja till att placera ungdomar

på SiS-hem dels naturligtvis är en följd av vad lagarna säger, dels en följd av medvetenheten

att det är ett stort ingrepp att skilja ett barn från sina föräldrar med tvång, men även en följd

av att kritiken mot hemmen, och de uppvisade dåliga behandlingsresultaten, starkt talar emot

en sådan placering. Är det således även en rädsla för konsekvenserna av placeringen som kan

skönjas?

7.1.3 Problembilder - utåtagerande pojkar och självdestruktiva flickor

Den unges problematik som leder till institutionsvård kan variera, men socialsekreterare 1

berättar att det t.ex. kan vara kriminalitet och missbruk som ligger bakom. Om det gäller

missbruk, som då är tyngre och har pågått ett tag, tycker socialsekreterare 1 att någon form av
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behandling egentligen är lämpligare än en placering på en SiS-institution, men hon tar upp

problemet kring hur motiverad den unge är till behandling. Motivation är ju en förutsättning

för att en behandling skall fungera. Eventuellt ser hon då att personalen på en SiS-institution

kan, genom samtal med ungdomen, motivera denne till att vilja genomgå behandling.

Socialsekreterare 1 påtalar hur viktigt det är att utreda den unges problem innan en placering

genomförs. Hon menar att det kan vara så att

missbruksbilden är den största biten, men det kan också vara så att det är kriminaliteten som är

det farliga beteendet, och sen kan det hänga ihop naturligtvis

och det är viktigt att veta var problemet ligger så att institutionsvården blir adekvat.

Det kan även vara så att den unge är så aggressiv och så utåtagerande att ”det är en fara att ha

dem i ett hem där det är andra barn eller vuxna”. Socialsekreterare 1 säger sig inte göra någon

större skillnad på om det är en pojke eller en flicka som kan vara aktuell för institutionsvård

på SiS-hem, men att pojkar kanske ”vänder ilska utåt och flickorna generellt vänder det inåt”

och problematiken kanske därför kan skilja sig åt. Hon påtalar dock att det här är grova

generaliseringar. Hon säger att hon främst tänker på flickor när det gäller det destruktiva

självskadebeteendet, som att t.ex. skära i sig själv. Hon säger att, vid självskadebeteende, tror

hon att det eventuellt

skulle räcka med ett familjehem, men där skulle jag kunna tänka mig att mer överväga om det är

mer professionell hjälp de behöver

Det är ju trots allt proffs som arbetar på institutionerna, säger hon.

Socialsekreterare 2 berättar att hon spontant tänker sig att det är en pojke som blir aktuell för

institutionsvård på SiS-hem. Hon tänker i generella drag på en pojke som har något kriminellt

beteende, med ett eventuellt inslag av droger. Pojkens föräldrar känner maktlöshet och

frivilliga insatser har inte visat sig fungera. Vad gäller flickor tror socialsekreterare 2 att de

kanske kan bli aktuella för en SiS-placering för att de kanske rymmer eller missbrukar, eller

”låter sig utnyttjas av killar kanske”. Hon berättar att hon ser en skillnad mellan pojkars och

flickors beteende:
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Flickor…de är kanske då inte så kriminella utan det är mer att de skadar sig själva, eller kanske

genom droger eller bara väldigt asocialt beteende…inte alls fungerar i skolan, hemma eller så…

Hon berättar att en sådan här placering kan bli aktuell då ”det inte går att nå i resonemang

med den personen det gäller” och det kan då ofta gälla en ”drogande ungdom” och ”då spelar

det ingen roll hur man försöker resonera”.

Socialsekreterare 3 berättar spontant om en tonårig pojke som hon har haft kontakt med i flera

år. Föräldrarna ansökte om hjälp då de var oroliga och då pojken hade varit våldsam. De

försökte prata med både honom och föräldrarna och tog kontakt med skolan men inget visade

sig fungera. Socialsekreterare 3 berättar att pojken var mycket ”forcerad och pratade hit och

dit och förnekade missbruk”. BUP var inkopplade och de misstänkte depression men ville inte

medicinera då missbruksbilden inte var klar. De fick även in lite rapporter om kriminalitet,

bl.a. skadegörelse. Efter att pojken hade blivit aktuell på socialförvaltningen hotade han sin

mamma och då kände socialsekreterare 3 att ”vi fick liksom ingen pejl på det, så vi kände att

han behövde utredas på en SiS-institution”. Efter utredningen framkom det att ”det var en

ganska allvarlig problemställning” där pojken saknade empati och hade rätt många

svårigheter, dock inte missbruk. Pojken placerades då på ett litet HVB-hem men ”efter en

vecka blev det katastrof, de kunde inte hålla kvar honom där och han åkte hem och slog itu en

massa”. Det blev då en akutplacering på SiS där han stannade kvar ett ganska bra tag. Sedan

flyttades han till en SiS-institution som hade mer inriktning på psykiatri.

Socialsekreterare 3 säger dock att SiS-placeringar oftast handlar om missbruk, och ”det är

bara SiS som kan låsa in, så att många gånger är det det som behövs när det är missbruk”.

Hon berättar om en 15-årig flicka som de ”väldigt hastigt”, någon månad efter att utredningen

hade påbörjats, fick omhänderta enligt LVU. Hon hade varit inlagd på BUP, förnekade

missbruk, men mådde jättedåligt. Det var många konflikter i familjen, föräldrarna var skilda

och kontakten med pappan var dålig. Flickan hade knappt varit i skolan under en hel termin.

Hon greps av polisen och var vid tillfället påverkad. Socialsekreterare 3 berättar att hon då

omhändertogs för utredning på en SiS-institution. Efter utredningen rymde flickan och kom

sedan tillbaka ”påverkad av alla droger och misshandlad och så. Så då tyckte vi att hon

behövde LVU:s skydd”.

När vi talar om könsskillnader säger socialsekreterare 3
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Jag har ju en mycket klar bild av att det är vanligare att pojkarna drogar. Flickorna gör något

annat. Alltså vi har väldigt många flickor med ett allvarligt självskadebeteende, men vi har ingen

pojke. Så det är inte så att nån mår bättre eller sämre, men att det yttrar sig väldigt olika. Det

finns flickor som missbrukar, men flickorna är mer ofta benägna på amfetamin än på hasch t.ex.

(…) Det är många pojkar som röker hasch men det är inte så många flickor. Men flickorna skär

sig och bränner sig och det är lika allvarligt det, men det är sällan det som gör att man får LVU

på sig. Det är i sig ingen grund.

Grunder för omhändertagande av flickor kan t.ex. vara allvarliga suicidförsök, prostitution

eller vagabondering. Socialsekreterare 3 säger att självskadebeteendet ”är lika allvarliga

problem, men det är inte så att de rymmer kanske, eller behöver kunna fångas in av polisen

igen”. Det är således dels det låsta och dels det att de kan fångas in igen som också styr om

det blir placering på ett SiS-hem eller inte.

Socialsekreterare 3 säger att ungdomens beteende kommer i fokus, framför allt när det blir tal

om LVU. Hon säger dock att det beteendet som tonåringen uppvisar naturligtvis inte kommer

från ingenting:

Nästan allt det som finns är naturligtvis brister i föräldraskapet som i tonåren får den unge att

själv få ett eget beteende som inte är bra, men det kommer ju inte från ingenting. Det är ju gamla

mönster som man kan se

Hon säger därför att LVU enligt § 2 eller § 3 är ”en sanning med modifikation”, då det finns

en ”god blandning” av de båda.

7.1.4 Kommentar

De möjliga problembilder som socialsekreterarna delger ovan kan sägas stämma överens med

vad tidigare forskning uppvisar. Socialsekreterarna ser en skillnad i pojkars och flickors

problematik, och talar om utåtagerande pojkar och självdestruktiva flickor, och bekräftar

därmed mitt ursprungliga antagande att pojkar är mer extroverta och flickor mer introverta. I

deras berättelser går det att urskilja en skillnad mellan könen på så sätt att pojkarnas

problematik bygger på kriminalitet, aggressivitet, missbruk och ett asocialt/utåtagerande

beteende som kan vara en fara för både pojkarna själva och deras omgivning. Flickornas

problematik handlar istället om självskadebeteende, missbruk, vagabondering, prostitution,

suicidförsök och asocialt beteende som mest är till skada för flickorna själva. Det finns en
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likhet i socialsekreterarnas berättelser och Levins ungdomar på Råby (1997), Anderssons

ungdomar på Maria Ungdomsenhet (1996) och Sarneckis ungdomar från § 12 – hemmen i

Stockholms län (1996). De beskriver alla pojkarna som bärare av mer aggressiv och kriminell

problematik medan de intagna flickornas problematik mer handlar om sexuella problem och

att de försätter sig själva i riskfyllda situationer genom t.ex. vagabondering. Andersson skriver

att ”bland Mariaungdomarna föreföll våld och aggressivitet vara enbart maskulina företeelser”

(Andersson, 1996, s. 201). Det går även att, ur socialsekreterarnas berättelser, dra en parallell

till Anderssons resonemang om pojkarnas mer aktiva agerande jämfört med flickornas mer

passiva förhållningssätt (ibid.). Ur ovanstående berättelser skulle man kunna hårddra de

beskrivna könsskillnaderna och generellt tala om flickors utsatthet kontra pojkars

utåtagerande, offer visavi förövare. Pojkar förknippas även oftare med institutionsvård, vilket

även det stämmer med vad jag antog i inledningen av denna undersökning.

Det går även att dra en parallell till ungdomsforskningen som talar om tonåringens frigörelse

och det egna beteendet. I ovanstående berättelser är det beteendet som kommer i fokus. Vi

talar om ett hårdare samhällsklimat, vari tonårspojkar skall vara tuffa och orädda och

tonårsflickor skall vara kvinnliga och sårbara, allt emedan de i egenskap av tonåringar skall

frigöra sig från sina föräldrar, ta större ansvar och växa till autonoma individer.

Med anledning av dessa resultat ställer jag mig frågande till om det kan vara så att

institutionerna diskriminerar tonårsflickor och deras problematik. Ovanstående visar ju klart

att problematiken skiljer sig markant hos pojkar och flickor som placeras på institution.

Statistik och forskning (bl.a. Knudsdotter/Wihlborg, 2002) visar att det råder brist på

renodlade flickinstitutioner som behärskar flickproblematiken och att pojkar och flickor ”bör

vårdas på separata avdelningar om inte behandlingsskäl talar däremot” (ibid., s. 40).

Andersson efterlyser ”alternativa sätt att bemöta struliga flickor” (Andersson, 1996, s. 204)

vilket tyder på en rådande undermålighet. Är det då rätt att samtidigt försöka behandla en

suicidal missbrukande flicka och en kriminell aggressiv pojke? Är det inte diskriminerande att

de institutioner som finns i dag främst är inriktade på pojkar och deras problematik? Hur skall

bristen på flickavdelningar annars tolkas?

7.1.5 Medvetenhet om institutionsvårdens risker

Socialsekreterare 1 betonar att det finns risker med att vara på en institution, vilket påverkar

hennes bedömningar. Hon säger att det på en institution finns ”många sådana här ’sista-
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utvägen-ungdomar’” och att den placerade därför får tillfälle att ”skaffa sig kontakter som är

destruktiva” som kan förvärra problematiken. Hon påtalar även att många av de här

ungdomarna, enligt hennes mening, har, genom en uppväxt i en oftast destruktiv miljö, fått

lära sig att läsa av omgivningens signaler och har blivit experter på det systemet. Det är

därför, säger hon,

så oerhört viktigt på de här institutionerna att de som jobbar där är tajta, samstämda, så att det

inte finns mycket utrymme för att spela ut

Personalgruppen skall i bästa fall vara fast, och enig, för ”fungerar det inte bland personalen

så tror ju jag att det lätt sprider sig som ringar på vattnet”, säger socialsekreterare 1.

Socialsekreterare 2 berättar att en placering på institution är något man absolut drar sig för att

göra. Detta kommer sig av att, som hon ser det, ”ofta är inte placering lösning på problemen”

och därför undviker man det. Ibland går det dock inte att undvika utan det måste till en

förändring för att stoppa detta ofta väldigt riskfyllda beteende eller beteende som skadar den

unge själv eller andra.

Socialsekreterare 3 berättar om en annan avgörande faktor vid beslut om institutionsplacering.

Hon berättar att något som måste beaktas är hur ungdomen kan tänkas påverkas av

omgivningen på en institution. Hon berättar om en flicka som frivilligt utreddes på en SiS-

institution. Socialsekreterare 3 beskriver henne som ”en kameleont” i det att hon på

institutionen ”snappade upp många beteenden” och ”lärde sig att rispa sig på armarna när hon

såg andra flickor göra det”. De beslutade därför att placera flickan i ett kvalificerat

familjehem istället.

7.1.6 Kommentar

Ovanstående tyder på en medvetenhet om riskerna med att placera en ungdom på ett SiS-hem.

Att en institutionsplacering inte är lösningen på problemet stämmer med vad mycket av

kritiken från forskningen om institutionsvård säger – att behandlingen sällan har någon positiv

ihållande effekt. Levins Råby-ungdomar frågade sig vad de fick för behandling om de ens fick

någon, och personalen på Råby klagade mycket på att problematiken inne på institutionen

kom i fokus, i stället för problematiken som gjorde att ungdomarna hamnade på institutionen

till att börja med (Levin, 1997). Är det så att socialsekreterarna även här har tagit till sig av



33

den massiva kritik som riktats mot SiS-hemmen? Socialsekreterarnas berättelser vittnar om att

de tänker mycket kring hur ungdomen kommer att påverkas av att vistas på en institution

innan de fattar beslut om placering. Både Andreassen (2003) och Levin (1997; 1998) talar om

den speciella kultur som uppstår på en institution, hur ungdomarna påverkas och hur

institutionskulturen måste beaktas och bearbetas. Andreassen talar även om vikten av att

personalen är enig, ett inslag som också återfinns i ovanstående berättelser.

7.2 Familjehemsplacering

Nedan följer en sammanställning av de tre socialsekreterarnas berättelser vid frågan Beskriv

så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsärende, där du skulle anse att

placering i familjehem är den lämpligaste åtgärden.

7.2.1 Mellan öppenvård och institution

Socialsekreterare 1 berättar att hon ser en familjehemsplacering som steg nummer två i ett

ärende. Det skall alltså ha föregåtts av tidigare insatser inom öppenvården, som t.ex. råd-och-

stöd samtal, kontaktperson eller kontaktfamilj, men dessa har inte fungerat tillfredsställande.

Det är även steget innan en institutionsplacering. Hon berättar att det är sällan att man

placerar ett barn direkt i ett familjehem om det inte är riktigt allvarligt, som t.ex. ”att man ser

att det är vanvård”. Socialsekreterare 1 berättar att ibland kan föräldrarna komma och säga ”ta

ungdomen” och situationen känns ohållbar. Hon menar att i sådana fall kan man ”bromsa”

som socialsekreterare. Hon säger att man som förälder kan känna sig väldigt trött och ensam

och utlämnad och det gäller då att stötta föräldrarna i att ha kvar den unge hemma. För precis

som med institutionsplacering, så är en familjehemsplacering inte något man gör utan att ha

övervägt det noga.

Socialsekreterare 2 berättar att en familjehemsplacering först blir aktuell efter att man har

provat andra insatser inom öppenvården. Hon säger att ”en placering, oavsett om det är på

institution eller i familjehem, är det sista alternativet”. Oftast har en placering föregåtts av

flera utredningar och tidigare insatser, och det är alltså en relativt lång väg dit.

Socialsekreterare 2 säger att föräldrar ibland kan ansöka om en familjehemsplacering eller att

det är något man kanske kommer fram till under utredningens gång. Hon berättar att det inte

behöver gå längre än till ett familjehem om ”man får till stånd ett samarbete, och om man kan

få med den unge”. Då ett familjehem inte kan ”hålla kvar den unge om den inte vill vara kvar
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där” så krävs det ett samarbete med den unge och föräldrarna. Socialsekreterare 1 berättar att

när det gäller tonåringar så vill oftast föräldrarna att en placering skall till, men att det är

annorlunda när det gäller mindre barn:

När det är små barn är det ju ofta annorlunda för där är ju ofta ett motsatsförhållande socialtjänst

– föräldrar, men när det gäller tonåringar så är det ofta att föräldrarna vill att barnet placeras, och

ifall man då kan få till stånd ett samarbete med den unge och så, så räcker ett familjehem. Om de

kan se att det måste till någonting för att situationen ska förändras.

Socialsekreterare 3 berättar att ”det måste va mycket enklare problemställning för att hamna i

ett familjehem än på institution” och att det inte är lika allvarligt, men att en sådan placering

har föregåtts av andra insatser.

7.2.2 Kommentar

Innehållet i socialsekreterarnas berättelser vad gäller placering i familjehem är föga

förvånande. En placering i ett familjehem ses som mindre allvarligt än en placering på ett SiS-

hem och är ofta steget innan en SiS-placering. Den familjeliknande boendesituationen med

två vuxna ställföreträdande föräldrar föredras framför institutionsvård, och stämmer väl

överens med Norströms och Thunveds påstående att familjehem just därför helst skall provas

före institutionsvård (Norström/Thunved, 2002). Att socialsekreterarna ändå drar sig för att

placera en ungdom i ett familjehem är i enlighet med SoL, som ju talar om att barnets bästa

måste tas hänsyn till och som främjar alla försök till att, i så stor utsträckning som det går,

hålla familjer intakta.

7.2.3 Problembilder – extroverta pojkar, introverta flickor och deras föräldrar

Socialsekreterare 1 berättar att en familjehemsplacering kan bli aktuell om föräldrarna t.ex.

inte har ork eller tid med sin ungdom. De kanske brister i sin föräldraförmåga och kan inte

sätta gränser i form av struktur och regler. Föräldrarna kan även visa den unge överdriven

omsorg och på så sätt beröva ungdomen det ansvarstagande som hör tonåren till. Det kan även

vara sådana hemförhållanden som att föräldrarna inte ser barnet, den ene föräldern förmår inte

skydda barnet från den andre misshandlande föräldern eller barnet får kanske sköta sig själv i

alltför stor utsträckning. Det kan också vara så att föräldrarna har ett ”kompisförhållande”

med sin tonåring eller t.o.m. att barnet får spela förälderns roll. Det kan även vara fråga om

mer allvarliga förhållanden såsom misshandel och övergrepp.
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Socialsekreterare 1 säger att om föräldrarna inte förmår sätta gränser för barnet så ”ökar ju

riskbeteende med narkotika eller att du befinner dig i destruktiva miljöer”. Ungdomen kan

träffa ”fel kompisar” och utsätta sig själv för faror. Hon tänker exempelvis att en flicka som är

13-14 år som får lov att vara ute på kvällarna och umgås med killar i 20-års åldern kanske kan

bli aktuell för ett familjehem. Socialsekreterare 1 säger att det ”vanliga är nog att tjejer är mer

introverta och killar är mer extroverta, men att även tjejer är extroverta”. Hon menar att

Tjejer vänder mycket ilska inåt, för att vi får lära oss redan som barn att du ska inte gapa och

skrika. Är du en gapig och skrikig tjej så är du en bitch, men är du liksom…ja, det är ju inte bra

att va det som kille heller, men det är ändå liksom mer kraftfullt. Manligt

Socialsekreterare 1 tänker att ”kanske är det könsrollerna som gör att tjejer kan va destruktiva

mot sig själv” och menar även att det extroverta är lättare att arbeta med då ”det är lättare att

ta på”. Hon säger att det kan bero på att det utåtagerande beteendet påverkar samhället och

tredje part och därför får mer uppmärksamhet än t.ex. en anorektisk flicka. Hon säger sig tro

att det ”är lättare att få behandling för ett narkotikaproblem”, exempelvis, för att det påverkar

fler än den enskilde och ”den lilla familjen”.

Socialsekreterare 2 säger att hon spontant inte tänker på en pojke eller en flicka, som hon

gjorde vid institutionsplacering, när det gäller familjehemsplacering, men säger sig tro att fler

pojkar har blivit placerade. I alla fall är det framför allt pojkar som blir aktuella på grund av

sitt eget beteende. Hon säger att

flickor har ju ofta inte så utåtagerande beteende, eller asociala beteenden…åtminstone visar det

sig inte så mycket.

Socialsekreterare 2 säger att en placering kan bli aktuell när det är fråga om exempelvis

brottslighet eller missbruk. Det kan även gälla missbruk, som ju ”både pojkar och flickor kan

hamna i”. Hon säger dock att flickor kanske har mer relationsproblem med föräldrarna än

pojkar. Hon berättar att en placering även kan bli aktuell om det föreligger ”brister i

omsorgen” och om föräldrarna inte kan sätta gränser. Vad gäller den bristande

gränssättningen, säger socialsekreterare 2 att

det är ju ingenting som kommer helt plötsligt i tonåren. Men det blir ju mer påtagligt i tonåren

eftersom tonåringens eget beteende får sådan avgörande betydelse
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och pekar därmed på sambandet mellan det egna beteendet och föräldrarnas beteende.

Socialsekreterare 3 berättar att den problematik som kan leda fram till en

familjehemsplacering exempelvis kan vara relationsproblem, bråk hemma, och hon säger att

föräldern ofta är en viktig part i det. Ofta kan det gälla ungdomar som ”annars har en ganska

god skötsamhet, skolan funkar, det finns rätt många områden i livet som faktiskt funkar”.

Föräldern kanske också uppför sig som en tonåring och har inte ”så enkelt att möta sin

ungdom” och där finns kanske inget ”riktigt förälder-barn förhållande”. Andra förhållanden

kan innebära att föräldrarna slåss med sin tonåring. Socialsekreterare 3 berättar även att det

finns familjer där ungdomen är klokare och mognare än sina föräldrar:

Det finns ju ungdomar som är mer begåvade än sina föräldrar och det har kanske funkat rätt så

bra när barnen var yngre, men när du är plötsligt 13 – 14 och smartare än din mamma, då blir det

nåt annat. Men när du var åtta så gjorde det inte så mycket. Det finns ju såns familjer också, som

är väldigt svagbegåvade, eller en familj där mamman är särskolemässig, och pappan är inte

jättebegåvad

7.2.4 Kommentar

Problembilderna som redovisas ovan stämmer väl överens med både Vinnerljungs (1996) och

Lindéns (1998) tidigare forskning. Socialsekreterarna talar mycket om brister i föräldraskapet

vid en familjehemsplacering. Föräldrar beskrivs såsom att de inte har tid eller ork, de sätter

inga gränser för sitt barn, de bråkar med sitt barn, de ser inte sitt barn eller de ger barnet

överdrivet med omsorg. Föräldrar kan vara kompis med sitt barn, de kan vara så lågbegåvade

att ungdomens förstånd övergår deras eget och det kan förekomma misshandel och övergrepp.

Ungdomens föräldrar kommer i fokus på ett helt annat sätt vid familjehemsplaceringar än vid

institutionsplaceringar. Vinnerljungs forskning visar också på att de flesta placeringar i

familjehem kommer av olämpliga eller oförmögna föräldrar och att endast ett fåtal placeringar

kommer av den unges eget beteende (Vinnerljung, 1996). Socialsekreterarna påtalar att

bristen på gränssättning från föräldrarnas sida ökar riskbeteendet hos den unge. Pojkar som

placeras i familjehem på grund av sitt eget beteende kan vara kriminella, missbrukande eller

ha ett skadligt extrovert beteende. Flickors problematik handlar återigen mer om att utsätta sig

själv för risker genom missbruk eller inte så lämpligt umgänge. Flickor tycks också i större

utsträckning än pojkar ha relationsproblem med sina föräldrar och beskrivs som mer

introverta. Lindén såg i sin undersökning att ju äldre tonåringen var desto mer berodde
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placeringen på den unges eget beteende (Lindén, 1998). Återigen kan det dras en parallell till

tonårstiden och hur det egna beteendet då kommer mer i fokus.

7.2.5 Familjehemmens begränsningar och möjligheter

Socialsekreterare 1 säger att det som är bra med familjehem är att de fungerar liksom en

familj, som ”ett vanligt nätverk där man får det här med omsorg”. Hon menar att om

placeringen är en följd av att föräldrarna brister i sin förmåga så kan det ju räcka med ”att

man får en annan eller två andra vuxna som hjälper en”. Hon ser det som ett mindre ingrepp

än en SiS-placering, och menar att det går att komplettera med professionella kontakter,

såsom psykolog, om behov föreligger. En fördel med familjehem är att insynen är större än på

en institution. Som socialsekreterare kan hon träffa mamman och pappan i ett familjehem och

”känna sig för” och ”göra en bedömning utifrån hur det känns”, något som inte går att göra på

en institution. Faran med familjehemmen är dock att man kanske lägger för svåra ärenden i

familjehemmen och ger inte familjehemmen tillräckligt med handledning och har inte tid att

följa upp ärendet ordentligt. Enligt socialsekreterare 1 är det ultimata familjehemmet ett som

liknar en ”vanlig” familj, men där ungdomen, familjen och familjehemsföräldrarna får hjälp

av en personalstyrka som finns tillgänglig dygnet runt. Dessa skall sedan tillsammans arbeta

för att få hem barnet.

Socialsekreterare 3 säger att det kan vara väldigt svårt att hitta familjehem till tonåringar.

Enligt henne ”är det inte så många familjer som vill ta emot de unga”. Ett annat problem är att

många familjehem, de bor lite ute på landet och i småorter, och de ungdomar som inte kan bo

hemma har ofta en stark förankring till kompisar och de har mycket svårt att tänka sig att lämna

stan

Hon berättar även att många av de ungdomar som är familjehemsbarn är ”barn som har bott

jättelänge i sina familjehem”. Oftast är det så att de har bott där ”sen tidiga år”.

Hon berättar att en placering i familjehem kan bli aktuellt även då det kanske inte är

”självklart att en familj skulle orka med”, men då institutionskulturen inte är lämplig för den

unge. Ett kvalificerat familjehem med ”fungerande ungdomar” runt omkring, som påverkar

ungdomen på ett positivt sätt, kan då istället fungera bra. Hon tänker här på en 14-årig flicka

som är mer begåvad än sina föräldrar. Föräldrarna kan inte möte henne på ett bra sätt och hon
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har många behov. Då flickan tar efter sin omgivning ville man inte placera henne på en

institution eller ett HVB-hem eftersom risken då var stor att hon skulle påverkas negativt.

Socialsekreterare 3 är överlag tveksam till om familjehem fungerar för äldre tonåringar. Hon

säger att hon inte tror att det hade fungerat även om utbudet av familjehem var stort.

Anledningen till detta är att ungdomarna ”vill inte ha en ny familj” och hon säger att det kan

vara svårt för en tonåring ”att knyta an till nya vuxna på det viset”.

7.2.6 Kommentar

Berättelserna ovan vittnar om en medvetenhet om familjehemmens möjligheter och

begränsningar. Det talas om en brist på bra familjehem vilket stämmer överens med

Vinnerljungs påstående om att det kan vara svårt att hitta familjehem (i Vulovic, 2003-11-12).

Det talas även om att det kan vara svårt för en tonåring att knyta an till vuxna, vilket skulle

tala emot att tonåringar placeras i familjehem. Detta stämmer med Lindéns teori att

tonåringen befinner sig i en fas i livet där frigörelse från föräldraobjekt står i stark kontrast till

anknytningen till familjehemsföräldrarna, en anknytning som ju är en förutsättning för gott

behandlingsresultat (Lindén, 1998).

Här tycker jag mig kunna urskilja vad som skulle kunna betecknas som en förlängning av

medvetenheten om institutionsvårdens risker (som ju talades om tidigare). Det talas om att det

finns en risk att för svåra ärenden placeras i familjehem. Kan detta vara en följd av att

institutionsplaceringar skall undvikas så mycket som möjligt? Vilken innebörd får då detta för

den placerade? Att vara placerad i ett familjehem som egentligen inte kan hantera

problematiken, som en följd av att man undviker en placering på en institution som inte är

lämplig för den unge eller för att det inte finns något alternativ. Gäller detta mer för flickor än

pojkar? Mina funderingar går kring att det gäller mer flickor än pojkar, då det bevisligen finns

en brist på flickinstitutioner, och då de som finns följaktligen är mer inriktade på pojkar och

deras problematik. Vilken effekt har detta då på flickornas behandling i ett inadekvat

familjehem?

Ytterligare en aspekt som framkommer ur socialsekreterarnas berättelser är på nytt hur

ungdomens ålder spelar en viktig roll. Det egna beteendet är i fokus, fast många gånger är det

beteendet en följd av föräldrarnas brister i tidigare år. Vinnerljung talar om hur sammanbrott i

familjehem är vanligare vid tonårsplaceringar (Vinnerljung, 1996), och en av anledningarna
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till det kanske är att behandlingen inriktas på den unges eget beteende, när problematiken

egentligen kan hänföras till föräldrarnas bristande förmåga.

Det framkommer av ovanstående berättelser att ett bra familjehem är ett som tillhandahåller

handledning för både den placerade ungdomen och familjehemsföräldrarna. Detta påminner ju

om MTFC, som beskrevs tidigare (s. 23). En, i mitt tycke, bra lösning på problemet med för

svåra ärenden i familjehemmen vore att satsa pengar på sådana här förstärkta familjehem och

på så vis komma tillrätta med inadekvat vård i ett familjehem och inadekvat vård på ett SiS-

hem. Det förefaller vara en klok investering att se långsiktigt och lägga resurser på ett sådant

här mellanting mellan familjehem och institution.

Av ovanstående redovisning av problemen med att placera tonåringar i familjehem, problem

som bevisligen socialsekreterarna är medvetna om, ställer jag mig undrande till om detta

åtgärdsalternativ kan sägas finnas till för tonåringar i någon egentlig mening. Kan tonåringar

då sägas vara diskriminerade på grund av sin ålder? Och kan tonårsflickor då antas vara mer

diskriminerade då de är både tonåringar och flickor?

7.3 Insatser inom öppenvården

Nedan följer en sammanställning av de tre socialsekreterarnas berättelser vid frågan Beskriv

så ingående som möjligt ett ungdomsärende, där du skulle anse att insatser inom

öppenvården är den lämpligaste åtgärden.

7.3.1 Första anhalten

Socialsekreterare 1 berättar att insatser inom öppenvården är det man provar med i första

hand. Hon säger att det här handlar om att stötta föräldrarna i deras roll och att stötta

ungdomen så att denne kan få den hjälp som han eller hon behöver. Hon berättar att det ju är

naturligt att bli osäker som förälder och tänka: ”’ Vad ska jag titta efter? Vilka gränser ska jag

sätta? Hur gör de i andra familjer?’”, och då är det viktigt att man stöttar föräldern eller

föräldrarna i dessa tankar. För, som socialsekreterare 1 säger, ”föräldrar är, för det mesta i alla

fall, bäst för sina barn (…) sen har vi olika förmågor och utgångslägen”. Här är det, enligt

henne, viktigt att man som socialsekreterare har ”bra koll på sig själv” och diskuterar med sin

medhandläggare och ”vågar ta reda på var man står” så att man fattar riktiga beslut: ”’ Vad

tycker jag är rätt? Vad är en bra mamma? Vad är en bra pappa? Och varför tycker jag så?’”.

Hon säger vidare att lagen stöttar föräldrarna mycket, och ibland kanske hon tycker att ”det
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här kanske inte är en sån jättebra familj, men det finns inte tillräckliga skäl att omhänderta

med tvång” och då får de arbeta med det.

Socialsekreterare 2 berättar att öppenvården är första anhalten, där både placering i

familjehem och på SiS-hem oftast har börjat. Hon säger att stödinsatserna inom öppenvården

kan utformas väldigt olika, men att de viktigaste insatserna är råd-och-stöd samtal,

kontaktperson och stödfamilj. Sen arbetar de även så att de går in några stycken och arbetar

med hela familjen, och nätverket kring den unge. Socialsekreterare 2 påpekar att

familjekonstellationen är en viktig faktor i hur ett ärende utfaller, och att det är också därför

det är viktigt att arbeta med ungdomens familj och nätverk. Det kan t.ex. finnas ”äldre syskon

som är väldigt positiva” för den aktuelle ungdomen, och då gäller det att ta vara på och främja

den kontakten.

Socialsekreterare 3 berättar också att det är i öppenvården kontakten med den unge börjar.

Hon säger att hon i princip inte har möjlighet till någon råd-och-stöd kontakt själv på grund av

tidsbrist. De har familjebehandlare som arbetar på lite olika sätt – med hembesök, stöttar

skolan, genom samtal och kurser – och de kan hjälpa föräldrarna och ungdomen mycket. De

använder sig även av kontaktpersoner och dylikt. Hon påpekar att det finns mycket annat bra

”i systemet” som de kan använda sig av – exempelvis ungdomsmottagningen, BUP:s

ungdomsteam och gymnasiekuratorerna.

7.3.2 Kommentar

Socialsekreterarnas berättelser om att insatser för ungdomar börjar i öppenvården stämmer väl

överens med vad som står i SoL. De arbetar så långt det går med ungdomen och dennes familj

på hemmaplan, och eftersträvar att förmå ungdomarna och föräldrarna att komma överens så

att ungdomen kan fortsätta bo kvar hemma. Oavsett om öppenvårdsinsatserna är för att spara

kommunen pengar, eller om det är för att man funnit att det är det som fungerar bäst, eller om

det kanske är en kombination av båda, så är det här det börjar, och underförstått är

förhoppningen att det aldrig skall behöva gå längre. Enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet

har öppenvårdsinsatserna ökat till antalet under det senaste året (Holm/Vulovic, 2003-11-15)

och detta ligger i linje med vad socialsekreterarna berättar. Kontaktperson är en populär

insats, både enligt forskning (SOU 2000:77) och socialsekreterarna. Jag har själv erfarenhet

av att vara kontaktperson till ungdomar, och jag rekommenderar det varmt. Det är en insats

som inte kostar kommunen så mycket pengar, det är en insats som uppskattas och tar inte
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alltför mycket tid i anspråk. Det är dessutom ett trevligt sätt att lära känna en medmänniska

på. En klar fördel med denna insats är också att den är relativt diskret, och på så vis

stigmatiserar den inte ungdomen.

7.3.3 Problembilder – relationsproblem och riskbeteende

Socialsekreterare 1 berättar att problematiken inom öppenvården varierar stort, men att det

därför är så intressant och roligt. Ofta är det relationsproblematik. Hon berättar hon att om en

tonårsflicka är ung, arbetslös och gravid kan det handla om ett samarbete med BVC.

Socialsekreterare 1:s uppgift här är att stötta flickan och genom samtal hålla koll på flickans

mående och hur det ser ut runt omkring henne. Vid familjeproblem är det lämpligt att

tillhandahålla familjesamtal. Familjesamtal kan komma i fråga i ett inledningsskede även när

det gäller grava problem, såsom alkoholproblem hos föräldrar eller misstanke om övergrepp.

Enligt socialsekreterare 1 kan exempelvis en flicka som sniffar få hjälp genom samtal med

skolkuratorn, droganalyser och tillsättning av en kontaktperson.

 Socialsekreterare 1 berättar att om ungdomen exempelvis är inne i ett missbruk så har

socialförvaltningen ett samarbete med avgiftningsenheter. Ungdomen kanske behöver

avgiftning eller så kanske det är så att missbruksbilden behöver ringas in, så att man får en så

klar bild av problemet som möjligt. Även rådgivningssamtal kan beviljas missbrukande

ungdomar. Andra öppenvårdsinsatser kan t.ex. vara stödfamilj, kontaktperson eller råd-och-

stöd samtal med socialsekreterare. För barn som t.ex. har sett våld finns det olika projekt.

Socialsekreterare 1 arbetar även med de vuxna i den unges omgivning för ”om de får hjälp så

kan det bli ringar på vattnet också, så att ungdomen känner sig tryggare”.

Socialsekreterare 2 säger att de ungdomar som blir aktuella hos henne ofta har skolproblem,

eller så har det kommit in någon anmälan från polisen om exempelvis snatteri eller droger.

Den unge kan även ha varit berusad och blivit omhändertagen eller så kan det ha varit bråk

någonstans. Problematiken kan således variera stort. Skolk eller droger kan gälla både flickor

och pojkar, säger socialsekreterare 2, men om det har kommit in någon anmälan om slagsmål

eller bråk så är det oftast pojkar som är inblandade i det. Hon ser här en skillnad mellan pojkar

och flickor:
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Det är klart att en tyst tjej som skolkar kan man väl inte se så… Även om det kan vara lärare och

så som är bekymrade, så ställer hon ju inte till så mycket bekymmer för omgivningen som en

bråkig pojke gör

Socialsekreterare 2 säger att det ofta är så att pojkarna syns mer, och att kanske just

omgivningens reaktioner styr vilka problem som uppmärksammas.

Socialsekreterare 3 berättar att det ofta handlar om relationsproblem inom öppenvården: ”Och

bråkar man mycket hemma, ja då är man inte hemma, då är man med kompisarna och det är

ju då man kan inleda missbruk och allt möjligt”. Hon säger att det är mest föräldrarna som

ansöker om hjälp för sitt barn då de är oroliga och ser att det inte fungerar. I första hand

brukar föräldrarna tro att det är barnen som måste ändra på sig, men i många fall är det

föräldrarna som själva måste göra någonting annorlunda för att situationen skall förbättras.

Hon säger att många av föräldrarna tror att det är något fel på barnet – att barnet kanske har

ADHD eller missbrukar eller något annat. Men ”många gånger är det relationer som inte

fungerar hemma, så att det är mest föräldern som behöver ändra sig”.

Även skolan och barnpsykiatrin gör anmälningar som leder till att en ungdom aktualiseras på

socialförvaltningen. En och annan ungdom ansöker själv. Då kan det t.ex. vara så att han eller

hon har flytt hemifrån eller blivit utkastad hemifrån och föräldrarna ”står inte ut med dom”.

Hon berättar att hon faktiskt mest har kontakt med ungdomarnas föräldrar, vilket hon säger

beror på att det är få ungdomar som ansöker själva och att det inte alltid är så lätt att få

kontakt med den unge – ”de vill ju syssla med det de sysslar med ifred”. Hon poängterar dock

att det är viktigt att arbeta med både ungdomen och föräldrarna. Hon säger att hon har många

ungdomar som har blivit ”svikna av vuxenvärlden” och att många tonåringar är ”i

pansarutrustning”. Hon säger att det t.ex. kan gälla en ilsken 14-årig flicka vars mamma ”inte

hade tagit hand om henne när hon behövde det”. Flickans mamma kan vara deprimerad och

har inte ork att ta hand om sin dotter. Flickan får då lära sig att ta hand om sig själv.

Socialsekreterare 3 säger att det är många ungdomar ”som är lite så gatans barn”, ungdomar

som kan mycket och har tagit sig fram i livet mycket på egen hand.
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7.3.4 Kommentar

De möjliga problembilder inom öppenvården som socialsekreterarna här vittnar om är mycket

varierade. Socialsekreterarnas uppgift här består i att stötta ungdomen och de närmaste,

förmedla kontakter och ge råd och stöd, vilket stämmer med bestämmelserna i SoL.

Det framkommer att relationsproblematik är mycket vanligt. Bråk hemma ökar risken för

riskbeteende från den unges sida, något som måste stävjas. Ungdomarna kan bli aktuella på

socialförvaltningen på grund av deras eget beteende också. Det kan då t.ex. gälla skolproblem,

berusning, slagsmål, snatteri och bruk av droger. Även här kan det urskiljas skillnad könen

emellan. Pojkar är oftare de som hamnar i slagsmål och är kriminella. Flickor kan, på grund

av sitt i regel introverta förhållningssätt, ibland synas dåligt. Det talas om att omgivningens

reaktioner kan styra vilka problem det är som uppmärksammas, vilket torde missgynna flickor

då de generellt inte är gapiga och skrikiga. Detta påminner i allra högsta grad om tidigare

resonemang om hur samhällets normer om manligt och kvinnligt styr hur vi beter oss och hur

vi ser på olika problem. Jag vill påstå att detta är genomgående i alla tre åtgärdsalternativen

och inte enbart inom öppenvården – ju mer ljud du för desto mer hjälp får du.

Även här gör de aktuella ungdomarnas speciella ålder sig påmind. Ungdomarna är gamla nog

att tycka att de kan ta hand om sig själva, och har kanske tvingats ta hand om sig själva sedan

tidiga år, men de är små, små barn inuti, bakom ”pansarutrustningen”. Detta torde göra

tonåringarna till en svårbehandlad och svårbemästrad åldersgrupp

8. Teoretisk diskussion

Om vi utgår ifrån Schlytters (1999) resonemang om att § 3 LVU är könsdiskriminerande för

flickor och deras problematik, kan inte detta resonemang då förlängas till att omfatta även

samhällets åtgärdsalternativ? I samma lagstiftning regleras ju de särskilda ungdomshemmen,

§ 12-hemmen, de SiS-hem som denna undersökning berört. Vi har av ovanstående sett hur

flickors och pojkars problematik skiljer sig åt avsevärt i många anseenden. Vi har även sett

hur det råder en brist på flickinstitutioner och hur detta efterlyses, eftersom det finns forskning

som visar att avdelningar helst skall vara enkönade, om inte behandlingsskäl talar däremot.

Detta sammantaget är, i mitt tycke, ett bevis på att flickor särbehandlas på grund av sin

könstillhörighet vad gäller behandlingen när det väl beslutats om institutionsvård på SiS-hem.
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Det är även fråga om könsdiskriminering innan beslut om åtgärdsalternativ fattas. Detta

antagande grundar jag på att det finns en ovilja att placera på institution, och jag tycker mig

kunna se att detta gäller flickorna i större utsträckning. Flickors problematik är ofta så pass

skild från pojkarnas, och de institutioner som finns idag tycks ha en större beredskap för

pojkar och deras speciella problematik. Vi har sett hur socialsekreterarna är mycket medvetna

om riskerna med att placera en ungdom på institution, och vi har även sett hur

familjehemmen, steget innan institution, ibland riskerar att få för svåra ärenden ålagda sig.

Detta senare tror jag är en följd av att man så långt det går vill undvika att placera på

institution, för att en sådan placering skall föregås av annat enligt lagstiftningen, och för att

forskningen talar emot placeringar på SiS-institutioner. Problemet då med att undvika en SiS-

placering och att lägga ett svårt ärende i ett familjehem är att behandlingen måste bli lidande.

Det tycks vara en lösning som bestraffar både ungdomen och familjehemmen. Jag tror, som

sagt, att detta i högre grad gäller flickorna än pojkarna. Jag tycker mig förstå att pojkar kan

placeras på SiS-hem utan att löpa lika stor risk, då SiS-hemmen har större beredskap för just

pojkarna och deras problematik. Naturligtvis är inte en SiS-placering önskvärd för en pojke

heller, det har vi ju förstått av socialsekreterarnas berättelser om att det skall ses som sista

utvägen. Dock tror jag att om man står i valet och kvalet, så ligger en SiS-placering närmare

för en pojke än en flicka, just för att beredskapen för pojkar är större på SiS-hemmen. Att

pojkar är överrepresenterade på SiS-hemmen tycker jag talar för detta resonemang. Jag tror

nämligen inte att det är så enkelt att tonårspojkar är mer problematiska än tonårsflickor.

Detta för oss in på en annan aspekt gällande könsskillnaderna i problematiken. Vi har fått

berättat för oss hur flickor överlag är mer introverta än pojkar. Pojkar i sin tur syns mer och

hörs mer, vilket jag indirekt tror betyder att de uppmärksammas mer. Detta är helt och hållet i

enlighet med samhällets normer om vad som anses kvinnligt och vad som anses manligt.

Traditionellt sett är det manligt att vara tuff, orädd och ta plats. Likaså är det tradition att ett

mjukt och lugnt förhållningssätt anses kvinnligt. Detta synsätt är något förlegat, men lever

kvar än idag, och jag tror att det kan få oönskade konsekvenser. Samhällets normer styr hur vi

ser på pojkars och flickors beteende, och styr därmed också vilka åtgärder som vidtas.

Schlytter (1999) menar att § 3 LVU, det egna beteendet, inte är könsneutral till sin

konstruktion, vilket medför att den individuella tolkaren av lagen får stort spelrum. Detta stora

spelrum fylls av individens uppfattning om vad som är manligt respektive kvinnligt. Eftersom

individen inte lever i ett vakuum, lär samhällets normer påverka densammes tolkning av

beteenden. Återigen är vi inne på hur ett omhändertagande enligt § 3 LVU och en eventuell
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efterföljande placering på SiS-hem rymmer olika problematik som kan hänföras till

ungdomarnas kön.

Eftersom samhällsnormer styr hur vi uppfattar olika beteenden kanske inte flickorna får lika

stor uppmärksamhet. Det kan eventuellt vara en anledning till att pojkar i större utsträckning

än flickor placeras på SiS-institutioner. De syns mer helt enkelt, och eftersom de

uppmärksammas måste åtgärder vidtas. Naturligtvis är det aldrig eftersträvansvärt att placera

någon, pojke som flicka, på en SiS-institution. Men eftersom pojkar tenderar att synas mer,

och har gjort så sedan urminnes tider, är SiS-institutionerna mer anpassade efter deras

problematik. När flickorna sedan väl uppmärksammas är deras problematik generellt sådan att

en SiS-institution kanske inte kan hantera den. Vi har även fått höra hur flickors problematik

ibland är sådan att det inte krävs en låsbar enhet, vilket också talar emot en placering på SiS-

hem. Vad händer med flickorna då? Jo, de kanske placeras i ett familjehem som egentligen

inte kan hantera flickan och problematiken. Eller så kanske flickan placeras på ett HVB-hem.

Det kan medföra en risk att placera en ungdom i ett HVB-hem då där finns andra ungdomar

som kanske påverkar varandra negativt. Ett HVB-hem är således inte heller alltid ett

tillgängligt alternativ. Jag tror att socialsekreterarna är mycket väl medvetna om problemen

med institutionsplaceringar och familjehem och HVB-hem. Jag avundas dem därför inte när

de skall fatta beslut om placering. Detta kan eventuellt också vara ytterligare en anledning till

varför öppenvårdsinsatserna har ökat.

Jag vill föra in ungdomarnas speciella ålder, tonåren, i denna diskussion. Tonåringens eget

beteende kommer i fokus, tonåringen frigör sig och tar mer ansvar och lever mer oberoende.

Vi har sett hur problematiken skiljer sig mellan flickor och pojkar. Går det att förlänga teorin

att flickor diskrimineras i åtgärdsalternativen till att påstå att tonåringen diskrimineras i de tre

åtgärdsalternativen, och tonårsflickor då mer än tonårspojkar? Av socialsekreterarnas

berättelser kan vi se att åtgärdsalternativen utgör en trappstegsmodell, där öppenvården är steg

ett, familjehem steg två och SiS-hem steg tre. Jag ställer mig frågande till hur dessa alternativ

fungerar i verkligheten. Vi har ju kunnat förstå vilka olika problem som döljer sig bakom

familjehemsplaceringar, och vi har sett det framgå att det finns stora problem med att placera

tonåringar i familjehem. Problemen grundar sig inte enbart i bristen på bra familjehem utan

även på att tonåringar har svårt att knyta an till nya vuxna. Ungdomarnas speciella ålder,

tonåren, gör att de befinner sig i en fas där det är svårare att knyta an till nya vuxna. Många av

tonåringarna vill heller inte ha en ny familj. Finns då verkligen alla tre stegen tillgängliga för
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tonåringen? Och är då tonårsflickor etter mer diskriminerade då de både är tonåringar och

flickor? Jag vill påstå att det är så. Flickor, på grund av att de är flickor, kan inte alltid få

kvalificerad vård på en institution. Flickor, på grund av att de är flickor, placeras då hellre

kanske i ett familjehem. Bristen på familjehem för tonåringar, och problemen med att

tonåringar inte vill ha en ny familj, resulterar kanske i att man tänker om. Tonårsflickan

kanske då ändå placeras på en institution som kanske inte kan hjälpa henne. Eller så placeras

hon på ett HVB-hem, som kanske inte heller kan hjälpa henne. Hade flickan då istället varit

pojke, med aggressivt och kriminellt beteende, hade man eventuellt i större grad kunnat

förbigå problemen med familjehemmen och placera pojken på en institution som nog är bättre

rustad att hantera hans problematik än flickans. Men som en sista utväg för pojken, förstås.

Slutsatsen av ovanstående blir att det bör löna sig att investera i renodlade flickalternativ,

både vad gäller HVB-hem och institutioner. Det blir även självklart att det behövs fler

förstärkta familjehem för tonåringar, med kvalificerad personal med kunskap om både

flickors och pojkars olika problembilder.

9. Avslutning

9.1 Sammanfattning

Socialsekreterarna berättar att institutionsvård på SiS-hem är det absolut sista alternativet, och

det förutsätter att andra insatser har provats tidigare. Ungdomen har oftast varit aktuell hos

myndigheterna ett långt tag, ibland kanske flera år, innan en sådan här placering.

Socialsekreterarna tänker sig noga för innan de fattar ett sådant här beslut, om inte situationen

är så illa att ungdomen måste tas om hand omedelbart. Problematiken som leder till SiS-hem

är varierad, men det handlar ofta om missbruk. Det finns skillnader könen emellan i

problematiken och det handlar oftast om den unges eget beteende. Pojkarnas problematik

bygger på kriminalitet, aggressivitet, missbruk och ett asocialt/utåtagerande beteende som kan

vara en fara för både pojkarna själva och deras omgivning. Flickornas problematik handlar

istället om självskadebeteende, missbruk, vagabondering, prostitution, suicidförsök och

asocialt beteende som mest är till skada för flickorna själva. Socialsekreterarna förknippar

också pojkar i högre utsträckning än flickor med institutionsvård. Socialsekreterarnas

berättelser vittnar om en medvetenhet om riskerna med att placera en ungdom på en SiS-

institution. Överväganden de gör handlar om hur ungdomen kan tänkas påverkas av
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institutionskulturen, hur personalstyrkan ser ut och om det egentligen är lösningen på

problemet.

Familjehemsplaceringar ses som steget mellan öppenvård och institution. Den familjeliknande

situationen föredras framför institutionsvård, men det anses ändå vara ett stort ingripande att

placera en ungdom i familjehem. Socialsekreterarna drar sig även för detta, och en

familjehemsplacering har ofta föregått av andra insatser. Problematiken som leder till

familjehemsvård varierar, men det är tydligt att föräldrars (o)förmåga spelar en större roll. De

flesta familjehemsplaceringar tycks vara en följd av föräldrarnas bristande förmåga. Denna

bristande förmåga ökar också ungdomens eget riskbeteende, och i det egna beteendet går det

att urskilja könsskillnader. Pojkar som placeras i familjehem på grund av sitt eget beteende

kan vara kriminella, missbrukande eller ha ett skadligt extrovert beteende. Flickors

problematik handlar återigen mer om att utsätta sig själv för risker genom missbruk eller inte

så lämpligt umgänge. Flickor tycks också i större utsträckning än pojkar ha relationsproblem

med sina föräldrar och beskrivs som mer introverta. Socialsekreterarna talar om bristen på

familjehem, och hur tonåringsplaceringar försvåras av att tonåringar kanske inte kan knyta an

till familjehemsföräldrarna på samma vis som yngre barn. Förstärkta familjehem som klarar

av svårare problematik efterlyses.

Insatserna inom öppenvården beskrivs av socialsekreterarna som första anhalten. Det är här

kontakten börjar, och förhoppningen är att det inte skall behöva gå längre. Ungdomarnas

problematik som leder fram till kontakt med socialtjänsten är mycket varierad, men ofta

handlar det om relationsproblem. Även här går det att urskilja könsskillnader i problematiken.

Pojkar är oftare de som hamnar i slagsmål och är kriminella. Flickor kan, på grund av sitt i

regel introverta förhållningssätt, ibland synas dåligt. Det talas om att omgivningens reaktioner

kan styra vilka problem det är som uppmärksammas.

9.2 Slutdiskussion

Ur ovanstående undersökning tycker jag mig ha funnit bevis på att flickor särbehandlas på

grund av sin könstillhörighet vad gäller behandlingen när det väl beslutats om institutionsvård

på SiS-hem. Det är även fråga om diskriminering innan beslut om åtgärd fattas. De

intervjuade socialsekreterarna vittnar om en ovilja att placera på institution och en rädsla för

konsekvenserna av en sådan placering för både pojkar och flickor. Mycket talar för att det

finns en brist på renodlade flickinstitutioner och flickavdelningar som klarar av att hantera
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flickors speciella problematik. Institutionerna i Sverige tycks därför ha större beredskap för

pojkar och deras problematik. Det saknas kunskap och adekvata behandlingsalternativ för

flickor, något som måste tolkas som diskriminering. Den trappstegsmodell av

åtgärdsalternativ som har framkommit i denna undersökning missgynnar våra tonåringar

överlag, och jag vill påstå att tonårsflickor, i egenskap av både tonåringar och flickor, är mer

diskriminerade än tonårspojkar. Konsekvenserna av denna diskriminering kan inte annat än

vara förödande för behandlingen av ungdomarna, och i förlängningen är det förödande för

samhället i stort.

Det talas om att omgivningens reaktioner kan styra vilka problem det är som

uppmärksammas, vilket torde missgynna flickor då vi vet att flickors problematik generellt är

mer inåtvänd och riktad mot dem själva. Detta står i direkt anslutning till hur samhällets

normer om manligt och kvinnligt styr hur vi beter oss och hur vi ser på olika problem. Jag vill

påstå att detta är genomgående i alla tre åtgärdsalternativen – ju mer ljud du för desto mer

hjälp får du. I enlighet med samhällets rådande normer om vad som är manligt och kvinnligt

beteende agerar vi och reagerar vi. Jag vill påstå att de rådande normerna och värderingarna i

samhällets normer bär stor skuld till hur flickor diskrimineras i samhällets åtgärdsalternativ

för ungdomar. Detta är ju naturligtvis inget som kan ändras över en natt, men jag efterlyser att

beslutsfattare agerar utefter vad de är medvetna om. För medvetenheten om problemet tycks

finnas, det visar tidigare forskning på, men aktion saknas.

Ungdomar utgör en svårbehandlad åldersgrupp överlag, och jag tror inte att det blir lättare av

att vi som samhälle erkänner könsskillnaderna i problematiken men kan inte alltid erbjuda

behandling som erkänner detsamma. Det kan inte annat än vara en klok investering att satsa

pengar på kunskap och forskning så att våra åtgärdsalternativ står i direkt förhållande till

verkligheten. Insatserna inom öppenvården tycks ej vara könsdiskriminerande, utan tyder på

en större beredskap för den skilda problematiken könen emellan. Vad är orsaken till att det

tycks fungera inom öppenvården, men inte vid placeringar i samma utsträckning? Beror det

på socialsekreterarna? Beror det på ungdomarna? Beror det på behandlingsassistenterna?

Beror det på resurserna? Eller är det en kombination av allt? Det är omöjligt att svara på med

detta knappa underlag, men klart är dock att det behövs mer resurser och mer forskning. Det

krävs att tid och energi läggs ner. Framför allt krävs det att forskningsfynden får

genomslagskraft i utformandet av samhällets behandlingsalternativ för ungdomar.
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INTERVJUGUIDE Bilaga 1

Observera att frågorna rör ungdomar.

1. Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att institutionsvård på SiS-hem är den lämpligaste åtgärden.

2. Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att placering i familjehem är den lämpligaste åtgärden.

3. Beskriv så ingående som möjligt händelseutvecklingen i ett ungdomsfall, där du skulle

anse att insatser i öppenvården är den lämpligaste åtgärden.


