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Abstract

The purpose with our essay was to establish from the social workers point of view why they

use institutionalised care on a SiS – institution to break youths´ asocial behaviour.

Our choice was to interview four social workers with experience of work with youths between

the ages of 12-21 year. Their answer is the foundation of our work.

Through interviews with the four social workers, our aim was to answer the following

questions:

- Witch basis allows social worker to take care of youths and put them on a SiS –

institution and what makes them choose another alternative?

- Does the contact with the institution works during the institutionalised care?

- Witch effects according to social workers achieves when they put youths in SiS –

institutions?

We have also connected earlier research and investigations about institutional care of youths.

We have done this because we want to connect science proof to the social workers answers in

our essay.

The social workers thinks that during a short period of time the institutionalised care is good,

to brake youths´ asocial behaviour. Sometimes institutionalised care for longer period of time

increase drug addiction and criminal behaviour. There is also a risk that the youths become

outsiders.
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Förord

Vi vill tacka de socialsekreterare som tog sig tid med våra intervjuer. Utan dem hade vi inte

kunnat genomföra vår undersökning. Vår handledare Dolf Tops har bidragit med synpunkter

och hjälp oss att se på materialet ur olika perspektiv. Detta har varit värdefullt för utformandet

av vårat arbete.

Vi vill även tacka våra familjers för utan deras stöd och förståelse hade vi inte kunnat slutföra

arbetet.

Skåne våren 2004

Inger Rasmussen Eva Svensson



6

1. Inledning

1.1 Problemformulering

Det pågår ständigt en debatt om för och nackdelar med att placera ungdomar på SiS –

institution (SiS = statens institutionsstyrelse) inom socialtjänsten, detta upptäckte vi under vår

praktik.

Forskningen kring institutionsplacerade ungdomar brister i den mening att det finns väldigt

lite nedskrivet angående de effekter som fås genom placering. Bristen på forskning inom detta

område har professor Ragnar Hauge och docent Tine Egelund (2004) lyft fram i sin

utvärdering om forskning som initierats av SiS.

Det görs dagligen placeringar av ungdomar på SiS- institutioner trots att det knappt finns

något forskningsresultat som talar för att detta är ett bra sätt att integrera asocial ungdom i

samhället. Trots det minskar inte användningen av SiS placeringar. Enligt SiS

beläggningsstatistik för särskilda ungdomshem (§ 12 hem) den 29 mars 2004, är 664 platser

av totalt 696 platser i Sverige belagda. År 2002 vårdades drygt 19 000 barn och ungdomar av

sociala skäl utanför sina föräldrahem. Av dessa placerades knappt 1 000 hos Statens

institutionsstyrelse (SiS hemsida)

Vid vissa tillfällen måste ungdomen SiS – placeras vilket görs av socialtjänsten. Vad anser

socialsekreterarna idag om sådana placeringar och varför görs dom?

I vårt arbete vill vi undersöka varför socialsekreterare placerar ungdomar på institution, och

om syftet med placering uppfylls. Vilka faktorer är det som gör att socialsekreterare väljer att

placera ungdomar på institution och vad är det som gör att de väljer ett annat alternativ.

Vi vill med detta arbete få svar på om socialsekreterarna anser att det är ett bra vård-

/behandlings alternativ att placera ungdomar på SiS - institution. Om inte varför fortsätter

dom att placera ungdomar på SiS – institution.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med våran undersökning är att ta reda på varför socialsekreterarna institutionsplacerar

ungdomar mellan 12-21 år. Och om socialsekreterarna anser att SiS placering är ett bra

alternativ eller inte för att bryta den unges avvikande beteende. Vi valde att undersöka

grunderna till placering på SiS – institution, kommunikationen mellan socialtjänst respektive
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institutionen och hur socialsekreterarna upplever effekterna med att ungdomar SiS –

institutionsplaceras.

För att uppnå syfte, använde vi oss av följande frågeställningar.

• På vilka grunder omhändertar socialsekreterare ungdomar enligt LVU och placerar

dem på SiS – institution, och vad är det som gör att socialsekreterarna väljer detta

alternativ istället för ett annat?

• Fungerar kontakten med SiS - institutionen under ungdomens placering

tillfredställande?

• Vilka erfarenheter har socialsekreterarna när det gäller effekterna med att SiS –

institutionsplacera ungdomar?

1.3 Metod
I vårt arbete använder vi oss av en kvalitativ intervjumetod. Vi valde denna metod för att

socialsekreterarna ska få en möjlighet att fritt berätta om sin erfarenhet på detta område.

Det är en fördel att använda sig av intervjuer i forskning på grund av att metoden är flexibel

och att intervjusituationen tillåter följdfrågor och det blir en fördjupning av svaren. (Holme,

Solvang, 1997).

Vår intervjuguide (se bilaga 1) består av 9 frågor där standardiseringen är hög, eftersom vi

ställer liktydiga frågor i exakt samma ordning till samtliga socialsekreterare (Patel, Davidson

1991).

Intervjufrågorna tillåter socialsekreterarna att fritt berätta om sina erfarenheter vilket innebär

att graden av struktur i intervjuerna är låg (Patel, Davidson 1991).

Vi kommer även att studera den forskningen som finns inom detta område och se om den

överensstämmer med socialsekreterarnas erfarenhet.

1.4 Metodreflektion

Vi valde den kvalitativa ostrukturerade intervjuformen för att få en så stor bredd som möjligt.

Socialsekreterarnas svar skiljer sig från person till person vilket kan bero på att de har olika

kunskaper och erfarenheter, detta anser vi är en fördel då det ger vårat arbete en ytterligare

bredd. Om vi hade använt oss av en strukturerad intervjuform så som enkätfrågor hade vi inte

fått det djup som vi eftersträvade.
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En svaghet med denna metod kan vara valet av tidpunkt, socialsekreterarnas svar skulle

kanske ha sett ut på ett annorlunda vis om vi hade gjort intervjuerna vid ett annat tillfälle. Att

detta kan påverka reliabiliteten, är vi väl medvetna om.

Det kan vara så att våra frågor var formulerade på ett sätt som gjorde att vi styrde svaren utan

att vi var medvetna om det.

Vi kände tre av intervjupersonerna och även det kan ha påverkat svaren.

1.5 Urval och avgränsningar

Vi valde att intervjua socialsekreterare från tre olika kommuner, en större med ca 39 000

invånare och två mindre med ca 16 000 respektive 13 000 invånare. Detta för att inte bara

åskådliggöra en kommuns arbetssätt, utan för att försöka få en vidare syn på

socialsekreterarnas arbete med ungdomar och deras erfarenhet av institutionsplaceringar. De

olika storlekar på kommunerna kommer inte kopplas till analysen utan är rent informativt.

Vi utgick i första hand ifrån de kommuner där vi praktiserade på termin fem, sedan tog vi med

ytterligare en kommun vi inte var bekanta med så vi skulle få ett bredare synsätt.

Eftersom vi hade begränsad tid bestämde vi oss för att göra fyra intervjuer, två i den större

kommunen och en vardera i de två mindre. Vi intervjuade en socialsekreterare per tillfälle.

Vårt kriterium var att intervjupersonerna skulle ha några års erfarenhet av arbetet med SiS –

placerade ungdomar. Socialsekreterarnas yrkeserfarenhet från detta område hoppas vi ska ge

större validitet åt svaren vi fick. Intervjupersonerna var tre kvinnor och en man vilket endast

var en slump och vi tänker inte gå närmare in på något genusperspektiv.

Vi har valt att undersöka åldrarna 12 - 21 år för att det är de åldersgrupper som vanligen blir

placerade på institution (Andreassen, 2003).

1.6 Intervjusituationen och bearbetning av materialet

Kontakt med de berörda socialförvaltningarna togs per telefon. Intervjuerna hölls på de olika

socialförvaltningarna under veckorna 15-16. I samtliga intervjusituationer var vi två stycken

och intervjuerna spelades in på bandspelare. Varje intervju tog cirka en timme. Materialet

transkriberades sedan för att underlätta den efterföljande analysen.
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Den transkriberade intervjun skickades till respektive socialsekreterare för verifiering. Detta

tillvägagångssätt kändes riktigt eftersom vi inte vill felcitera någon i vårt fortsatta arbete.

Intervju materialet kommer att utgöra själva grunden i vårt arbete.

1.7 Disposition

För att läsaren ska få någon uppfattning om varför det finns SiS – institutioner idag redogör vi

i kapitel två för hur SiS växte fram och vad SiS egentligen är. I samma kapitel finns även en

kort beskrivning av vad ett HVB – hem och familjehem är, detta för att de under intervjuerna

ofta kom upp till diskussion. Även fakta om socialtjänsten, socialtjänstlagen och delar av den

tvångslagstiftning som socialsekreterarna måste arbeta utifrån finns i kapitel två.

Resterande lagtext som vi berör finns i (bilaga 2).

För att ge arbetet ytterligare tyngd och vetenskaplig förankring har vi använt oss av den

tidigare forskning och de fakta som finns om institutionsplacerade ungdomar, detta går att

läsa om i kapitel tre.

Vi använder oss även av relevanta sociologiska och psykologiska teorier, dessa redogör vi för

i kapitel fyra.

I avsnitt fem gör vi en kort presentation av intervjupersonerna, och i kapitel sex presenterar vi

resultatet av vår undersökning knutet till teorier, tidigare forskning och litteratur. Vårt arbete

avslutas med en sammanfattning och en slutdiskussion i kapitel sju. Vi önskar läsaren en

trevlig läsning.

1.8 Källkritik

En del av den litteratur vi har arbetat med är inte av färskt datum vilket kan göra att det har

hänt en del sedan de skrevs. En av Claes Levins (1997) böcker bygger på en studie han gjort

på Råby, vilket gör att det är svårt att generalisera det som framkommit från den

undersökningen. Vi har ändå valt att använda oss av denna undersökning eftersom det finns

lite publikationer om effekterna av institutionsvård.

Den information vi har tagit från Internet har funnits på socialstyrelsens - och SiS – hemsida.

Vi är medvetna om att källor från Internet inte är lika tillförlitliga som böcker. Men eftersom

den information vi har fått genom Internet kommer från statliga myndigheter, anser vi att den

är tillförlitlig nog för att användas i arbetet.
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1.9 Etiska överväganden

Intervjupersonerna har frivilligt gått med på att medverka till intervjuerna, de har fått

materialet översänt via mail och godkänt det. Vi har garanterat intervjupersonerna fullständig

anonymitet. Av etiska skäl har vi valt att utgå från socialsekreterarnas perspektiv i stället för

ungdomarnas perspektiv. Vi anser att det kan vara ett känsligt ämne att ta upp med de SiS -

institutionsplacerade ungdomarna. För att ställa så personliga frågor krävs det en relation som

tar tid att bygga upp, och den tiden finns inte.

1.10 Begreppsdefinition

Begreppet avvikande beteende används av de teoretiker vi har använt oss av när vi förklarar

vad stämplingsteorin är. Begreppet använts inte av de intervjuade socialsekreterarna eller av

oss i det övriga arbetet. Men vi vill ändå förklara vad det betyder för att läsaren ska ha en bild

av vad avvikande beteende är. Enligt definitionen kan man vara avvikande utan att vara

asocial, till exempel kan en person välja att leva i en koja i skogen, vilket är en avvikelse från

gängse normer i Sverige, och ändå ha socialt umgänge och ett arbete.

Avvikande beteende: Sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets

etablerade normer. Avvikande kan följaktligen allt beteende kallas som ligger längs skalan

brottslighet - ”excentricitet”. Avvikande beteende kräver en föreställning om vad normalitet

och social ordning innebär. Vad som identifieras som avvikande är därmed beroende av den

samhälls typ eller gruppstruktur som bedömningen utgår ifrån. Inom sociologin har man

funnit att egenskaper hos gruppen eller samhället är väsentlig för vad och vem som räknas

som avvikande, och på det sätt på vilket avvikande beteende åtgärdas eller accepteras. Man

har också funnit att individer som avfärdat det större samhällets normsystem ofta bildar

subkulturer av avvikare. Dessa skapar i sin tur regler för att fördöma sina egna avvikare (NE

2000)

Asocialt beteende: Sådant beteende som strider mot samhällets normer och som upplevs som

destruktivt för både individen och omgivningen (NE 1990).

I arbetet betyder asocialt beteende: en ungdom som har ett väldokumenterat drogmissbruk

och/eller kriminellt beteende. Alltså inte de som drar sig undan socialt umgänge av andra skäl

Destruktivt beteende används av de intervjuade socialsekreterarna och eftersom vi har citerat deras svar så finns

detta begrepp också med. I arbetet likställer vi begreppen destruktivt beteende och asocialt beteende.
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Subkultur: Delkultur, attityder, värderingar och beteendemönster som styr livsstilen i en

mindre grupp (t.ex. ungdomsgrupper) och utgör en sidoform av det etablerade samhällets

kultur (Bonniers stora lexikon, på cd-rom)

2 Fakta om socialtjänsten, socialtjänstlagarna och SiS – institutioner

Nedan kommer vi att redogöra för socialtjänstens uppgift när det gäller barnavårdsärenden,

och hur den har kommit till. Vi kommer även att skildra de lagar som socialsekreterarens

arbete bygger på när det gäller omhändertagande av ungdom. Dessutom beskriver vi hur SiS

har vuxit fram och vad SiS är för organisation. Vi avslutar kapitlet med två korta förklaringar

om vad HVB - (hem för vård och boende) och familjehem är.

Redan 1903 kom den första lagen som berörde barnavård. Den reglerade hur vanartade och

sedligt försummade barn skulle omhändertas (Föreläsning av Hans Swärd delkurs 1 Socialt

arbete 010906).

När lagen (1960:97) om samhällets barnavård, kom blev det en form av funktionsindelning av

socialvården. Det fanns en lag som gällde enbart barn. Och med detta blev barnen synliga.

1979 lades en proposition (SOU 1979/80:1) Om socialtjänsten, fram. Detta var ett förslag till

ny lagstiftning som skulle ersätta barnavårdslagen, lagen om nykterhetsvård, lagen om

socialhjälp, lagen om barnomsorg och lagen om sociala centralnämnden. Den lagen

kompletterades även med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

(Nordström, Thunved, 2004).

Riksdagen beslöt i juni 1980 att anta propositionen om ny socialvårdslagstiftning (1980:620)

socialtjänstlagen (SoL) och LVU samt att upphäva socialhjälpslagen, barnavårdslagen och

nykterhetsvårdslagen. SoL och LVU lagstiftningen trädde i kraft 1982. Med denna lagändring

upphörde den tidigare funktionsindelningen och socialtjänsten skulle nu präglas av en

helhetssyn istället för det tidigare symptomtänkandet (Nordström, Thunved, 2004).

1993 ändrades återigen socialtjänstlagen (SoL). Syftet var att kommunerna skulle kunna sluta

avtal med annan och på så vis öka konkurrensen i den kommunala verksamheten. Nuvarande

socialtjänstlag antogs av riksdagen den 1 januari 2001, (Nordström, Thunved, 2004).

Den första juli 2003 gjordes ändringar i LVU lagstiftningen. Syftet var att stärka

barnperspektivet. Det avgörande ska nu vara vad som är bäst för den unge, detta ska gälla vid



12

alla beslut. Den unges ålder och mognad ska beaktas när man tar hänsyn till den unges

inställning och vilja (Clevesköld, Lundgren, Thunved, 2004).

Socialtjänstlagen är en ramlag och bär det yttersta ansvaret för bland annat ungdomars

välmående i Sverige, och dess mål redogörs det för i portalparagrafen kap 1:1. Där står det

bland annat att läsa att socialtjänstlagen bygger på frivillighetsprincipen, verksamheten ska

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Kontroll- och tvångsåtgärder hör inte hemma i socialtjänsten, men när en ungdom och dess

vårdnadshavare inte samtycker till den vård som enligt lagstiftningen den unge är i behov av,

finns även en tvångslagstiftning (LVU) se (bilaga 2) som socialtjänsten måste arbeta efter.

I vissa fall behöver ungdomen placeras på SiS – institution för att få den vård och behandling

den unge behöver.

För att placera ungdomar på SiS - institution kan man gå till väga på två olika vis. Antingen

placeras ungdomen på frivillig basis via SoL, då med föräldrarnas -/ungdomens samtycke, om

ungdomen är över 18 år. Eller om samtycke inte finns sker placering enligt tvångslag-

stiftningen LVU och då enligt följande paragrafer 1 § inledande bestämmelser, 3 § eget

beteende och/eller 6 § omedelbart omhändertagande

2.1 Lagtext LVU

I analysen kommer LVU lagstiftningen att tas upp, då främst paragraf 1, 2, 3, 6 och 12. För att

läsaren ska få en insikt om vad som sägs i paragraferna kommer nu en kort redogörelse för

dessa.

Inledande bestämmelser

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge

och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:435).

Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer

som anges i 2 § eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge

med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge

har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
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Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 21 år, om sådan vård

med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon

annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke enligt 22 § och 24

§. Lag (2001:466)

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande:

Den unges inställning ska så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja

med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.

Beredande av vård

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk

för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller

något annat socialt nedbrytande beteende.

Omedelbart omhändertagande

6 § socialnämnden får besluta om att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa

eller utveckling eller till den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare

åtgärder hindras.

Vården

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskild

noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket

skall Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem.

För övrig lagtext LVU se (bilaga 2).

2.2 Institutionsvård för ungdomar ur ett historiskt perspektiv

1840 öppnade Råby räddningsinstitut utanför Lund. Initiativtagare till detta var friherre Axel

Gustaf Gyllenkrok. Institutet uppgift var att rädda ”Vilseförda och moraliskt vårdslösare

barn” Institutionen tog hand om pojkar mellan 8-13 år. Detta var den första renodlade
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anstalten för vanartade barn. Dessförinnan hade dessa barn fått vistas på samma institutioner

som vuxna. Ungefär samtidigt öppnade även en institution för barn mellan 8-14 år i

Stockholm som hette Prins Carl inrättning. Det tvistas om vilken av dessa som var den första

institutionen för bara barn i Sverige. Vem som var först tycker inte vi är viktigt, viktigare är

att det fanns en stor skillnad mellan dessa institutioner. Prins Carls var utformad som ett

fängelse och barnen bodde i celler medan Råby hade en mjukare linje med bland annat lek en

timme om dagen (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1992).

Tidigare hade dessa institutioner kallats tukthus, 1838 byttes detta namn ut, till räddnings- och

uppfostringsanstalter. Under tukthusens era hade man båda könen tillsammans. 1862 startade

Råbys grundare ett flickhem till minne av sin hustru Malin den var det första i sitt slag, och

tog emot 10 flickor (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1992).

1936/37 tog riksdagen ett beslut om att skyddshemsverksamheten skulle tas över av staten och

anpassas till rådande platsbehov. Detta skulle ta över ett decennium att genomföra.

1938 tog staten över 16 av de skyddshem som då fanns från landsting och vissa städer.

1943 fanns 16 statliga skyddshem och 17 enskilda. Under perioden 1944-1949 blev ytterligare

6 skyddshem statliga. 1946 ändrades namnet skyddshem till ungdomsvårdsskolor. Under

1950 blev alla ungdomsvårdsskolor statliga (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1992).

Den 1 juli 1950 fanns 15 ungdomsvårdskolor för manligt klientel och 10 stycken för kvinnor.

Anledningen till att staten tog över huvudmannaskapet var att, efter en artikelserie av Else

Kleen uppdagades det att på ett flertal av de privata institutionerna for barnen mycket illa. En

del av dem som drev dessa institutioner gjorde det för att tjäna pengar och bemödade sig inte

om att ge barn och ungdomar den utbildning och det omhändertagandet som behövdes för att

de skulle kunna utvecklas. Else Kleen upptäckte även att ogifta mödrar utnyttjades på grund

av det sociala underläge som de befann sig i. Staten beslöt att ett större samhällsansvar

behövdes och startade arbetet med den reform som skulle leda till att staten tog över

huvudmannaskapet om institutionerna.

Mellan åren 1940-50 byggdes det slutna avdelningar på ungdomsvårdsskolorna där man

kunde placera unga brottslingar istället för att sätta dem i häkte. Man började också ställa krav

på att personalen på institutionerna skulle vara utbildad, behandlingsoptimismen var stark.

Men kritik restes även för denna form av behandling och den grundade sig på att

behandlingsenheterna var för stora.
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1961 tillsattes en ny utredning om ungdomsvården i Sverige. Denna utredning bidrog till att

utbildning av ungdomar blev ett centralt begrepp i institutionsvården, och att

behandlingsenheterna blev mindre. Även slutna mottagnings-/utredningsavdelningar byggdes

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset 1992).

1982 kom en ny socialtjänst lag och samtidigt med den kom Lag med särskilda bestämmelser

om vård av unga (LVU). I samband med detta ändrades även huvudmannaskapet för

ungdomsvårdsskolor från staten till Landsting, kommuner och kommunförbund. Landsting,

kommuner och kommunförbund påbörjade arbetet med att hitta bra former för att placera

ungdomar i närheten av sin hemmiljö. Under denna tid minskade tvångsplaceringar drastiskt

och detta beror troligtvis på att man inte visste hur man skulle arbeta med den nya lagen.

Köerna till institutioner växte och 1991 skrev landsting och kommuner till regeringen och

önskade att staten åter skulle ta ansvar för institutionerna. 1993 upprättades statens

institutionsstyrelse (SiS) och deras verksamhet påbörjades 1 januari, 1994. I och med detta

hade staten åter huvudmannaskapet för Sveriges institutionsvård (Stiftelsen Allmänna

Barnhuset 1992).

2.3 Vad är SiS

SiS betyder statens institutionsstyrelse, det är en statlig myndighet med uppdrag att vårda

ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl. De SiS - institutionerna som vårdar unga kallas

även för § 12- hem, anledningen till detta är att ungdomen placeras enligt LVU §12

(se bilaga 2).

På SiS – institutioner är personaltätheten hög, där finns allt som ungdomarna behöver till

exempel egen skola och fritidsaktiviteter. SiS – institutionerna består av både låsta och öppna

avdelningar

Vården av ungdomar sker oftast utan den enskildes samtycke med stöd av LVU. SiS närmaste

samarbetspartner är den kommunala socialtjänsten. I början av vårdtiden bor ungdomarna på

låsta avdelningar om de är omhändertagna enligt LVU. Är de omhändertagna enligt SoL får

dom inte låsas in.

I dag har SiS 35 stycken institutioner för ungdomar med sammanlagt cirka 700 platser (SiS

hemsida).

I SiS uppdrag ingår att utöva tillsyn över de verksamheter vid de institutioner som drivs av

SiS. Denna verksamhet utövas av SiS tillsyns- och uppföljningsstab. Detta sker dels i form av
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ordinarie/planerad tillsyn, dels när det på grund av inträffade händelser finns en speciell

anledning för tillsyn (SiS hemsida).

SiS bedriver även forsknings- och utvecklingsverksamhet. Ett vetenskapligt råd fördelar

forskningsanslag till projekt vid fristående universitet och högskolor.

SiS verksamhet omsluter 1.75 miljarder kronor per år och finansieras dels genom statsanslag

och dels genom vårdavgifter (SiS hemsida).

2.4 Vad är HVB – hem

I vårt arbete har vi inte velat undersöka vad placering på ett HVB- hem betyder, men under

våra intervjuer har HVB – hem kommit upp till diskussion. Nedan kommer en kort

redogörelse för vad ett HVB – hem är.

HVB betyder Hem för Vård eller Boende. I § 1 socialtjänst förordningen (SoF) står det:

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot
enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem
drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ
krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt (Nordström, C. Thunved,
A, 2004).

I ett HVB - hem är man inte inlåst, ungdomen går i vanlig skola och har en möjlighet att

arbeta eller praktisera utanför hemmet. Ungdomen har även möjlighet att ta emot kamrater

och idka fritidsaktiviteter de själva väljer. Denna form av boende och behandling påminner

mer om ett ordinärt boende än vad placering på SiS – institution gör.

2.5 Vad är ett familjehem

I SoF kapitel 3 § 2 står följande om vad ett familjehem är

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte

bedrivs yrkesmässigt (SoF).”

3 Tidigare forskning

Vi har valt att använda oss av Claes Levins forskningsrapport om hur det har gått för

ungdomar som varit placerade på Råby och Tore Andreassens forskning om
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institutionsbehandling av ungdomar. Nedan beskriver vi vad dessa två herrar har kommit fram

till för resultat.

3.1 Vad säger forskningen om institutionsbehandling av ungdomar

Den kunskapsöversikt som Andreassen har gjort är resultatet av ett samarbete mellan det

norska Barne- og Familjedepartementet samt SiS och Centrum för utvärdering av socialt

arbete (CUS) i Sverige (Andreassen 2003).

Undersökningen handlar om institutionsvård av ungdomar med allvarliga beteendeproblem.

Effekterna av institutionsvård av ungdomar är en ständigt aktuell fråga för socialtjänsten.

Det har hittills inte funnits någon helhetssyn angående resultat av institutionsbehandling av

ungdomar.

Det framkommer att variationer i behandlingsresultat i hög grad beror på påverkbara faktorer.

Valet av behandlingsprinciper, metoder samt hur personalen fungerar och bemästrar svåra

situationer är avgörande. Trots ansenlig institutionsplacering av ungdomar med

beteendestörningar finns det lite systematiserad vetskap om resultaten av

institutionsbehandling. De få undersökningarna som finns visar i de flesta fall på dåliga

resultat, både i Norden och internationellt (Andreassen 2003).

Levin (1998) drog den slutsatsen, att det faktum att ungdomar ställde till med bråk som

personalen inte klarade av berodde på en sorts utstötningsprocess som dessa ungdomar

provocerade fram som en slags upprepning av tidigare avvisningar (Andreassen 2003).

En undersökning som gjordes1981 av tolv ungdomar, som beskrevs som de svåraste,

bekräftade detta. Dessa ungdomar hade varit placerade i kontaktfamiljer, fosterhem och på

institution sammanlagt 121 gånger. Resultat från sådana undersökningar leder till att

socialförvaltningar drar sig för att placera ungdomar på institution. Istället försöker man välja

alternativa insatser för ungdomarna (Andreassen 2003).

Det är en stor skillnad mellan öppenvård- och institutions behandling. När ungdomen placeras

på institution avlägsnas de från familj och närmiljö och samlas ihop med andra ungdomar.

Institutionsmiljön gör det möjligt att skapa en strukturerad miljö och en möjlighet att

kontrollera asocialt beteenden. En av nackdelarna är att det bildas en särskild subkultur som

personalen inte kan kontrollera. Relativt få beslut om institutionsbehandling tas utifrån
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vetenskapligt baserad fakta. Det finns inte någon fastställd norm eller någon allmängiltig

”institutionsbehandling” (Andreassen 2003).

3.2 Råby undersökning

Claes Levin (1997) har gjort en undersökning om vad som har hänt med de ungdomar som

vistades på Råby någon gång under tiden 1/1 1983 – 30/6 1993. Värt att notera är att denna

undersökning gjordes innan SiS tog över huvudmannaskapet för institutionerna.

Totalt vistades det 208 stycken ungdomar där under den aktuella tidsperioden.

Intervjupersonernas placeringstider varierade mellan en månad till femtiotvå månader

Claes Levin utförde en intervju undersökning av ett representativt urval.

Undersökningen omfattar 61 ungdomar varav 16 stycken var flickor. I undersökningen

framkommer att 80 % av ungdomarna har fortsatt med kriminalitet efter de blev utskrivna

från Råby. 70 % av samtliga intervjupersoner hade missbrukat droger efter placeringen på

Råby. Antalet som missbrukade innan de kom till Råby var färre än antalet som missbrukade

efter utskrivning. 13.1 % av ungdomarna uppgav att de inte hade missbrukat före sin vistelse

på Råby men hade börjat efter. 4,9 % uppgav att de hade slutat med sitt missbruk efter

placeringen på Råby (Levin 1997).

En av Levins intervjupersoner sa följande:

”Det var där jag lärde mig knarka på riktigt (Levin 1997, s.46).”

En annan sa:

”Man drogs med av de andra, man ville testa. (Levin 1997, s.46).”

6,6 % av intervjupersonerna uppgav att de inte hade ägnat sig åt kriminalitet innan Råby

vistelsen men hade kommit in på den banan efter. 11.5 % uppgav att de hade avslutat sin

kriminella bana under vistelsen på Råby.

En av Levins intervjupersoner sa följande:

Ja, det var ju att man lärde sig en annan typ av kriminalitet. Som att skära upp kassaskåp och

stjäla bilar. Det kunde man ju inte innan. (Levin 1997, s.46)

Vad gäller arbete hade cirka 50 % arbete, 20 % var arbetssökande och 30 % stod helt utanför

arbetsmarknaden.
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Ekonomiskt anser 46 % av intervjupersonerna att de inte klarar sin egen försörjning, 36 %

anser sig ha fullgod försörjning. (Levin 1997)

4 Teorier

De teorier som vi knutit vårt intervjumaterial till är stämplingsteorin, detta för att synliggöra

att en SiS – placering kan vara det avgörande steget till att ungdomen accepterar

omgivningens syn på den som avvikande och därigenom identifierar sig själv som avvikare.

Nätverksteorin tycker vi skulle passa bra in för att socialsekreterarna talar mycket om vikten

av närheten till ungdomens nätverk (familjen, släkt och grannar) för att ett bra resultat ska

uppnås. Vi kommer att använda oss av teorierna i vår analys för att analysera empirin.

4.1 Stämplingsteorin

Ofta hör man att Howard S Becker är stämplingsteorins fader, men man kan se att Becker har

blivit inspirerad av det interaktionistiska perspektivet och dess betoning av omgivningens

reaktioner som en nyckel till förståelsen av avvikande beteende (Hilte, 1996)

Frank Tannenbaum skrev tidigt om att det är samhällets definition av den avvikande som ond

som till slut leder till att den utpekade övertar den definitionen om sig själv. Man kan säga att

personen blir den som han/hon beskrivs vara. Tannenbaum anser att samhället dramatiserar

ondskan. Detta leder till att den avvikande drivs längre och längre bort från samhället och för

att liera sig med någon hittar avvikaren ofta andra avvikare. I avvikarkretsar råder andra

normer och värderingar än vad det gör i det etablerade samhället (Hilte, 1996)

Beckers tanke är att ett avvikande beteende inte finns utan interaktion med andra. Ett beteende

blir inte avvikande förrän omgivningen regerar på det. Avvikande har ingen existens utanför

det sociala sammanhanget. De som inte lever efter samhällets regler blir avvikare. (Hilte,

1996).

Men det räcker inte med att vara en avvikare för att bli stämplad. En del avvikande beteende

normaliseras. Detta kallade Edwin Lemert för primär avvikelse. Som exempel på detta kan

nämnas att ett barn som pallar äpplen fast man inte får det blir ju inte stämplad. Att palla

äpplen ses oftast som något man gör i barndomen. Men om den olagliga banan fortsätter och

barnet fortsätter med grövre lagbrott som att snatta och börja med väskryckningar blir han/hon

stämplad som avvikare. När barnet/ungdomen ta till sig att han/hon är avvikande och

accepterar stämplingen då har en sekundär avvikelse uppstått (Giddens, 1998).

Stämpling är en process:
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De som står för lag och ordning, eller som har tillräckligt mycket makt för att
föreskriva för andra vilken moral de ska följa, utgör också de viktigaste
stämplingskällorna. De etiketter som sätts på olika kategorier av avvikelse är
således uttryck för samhällets maktstruktur (Giddens, 1998 , s. 217)

Stämplingsteorin handlar inte om de bakomliggande orsakerna till varför någon blir avvikare,

det handlar mer om hur vägen in i ett avvikande beteende kan förstås.

Man är inte stämplad från början, det blir man när andra människor sätter upp regler för vad

som är tillåtet eller inte.

4.2 Social nätverksteori

Antropologen John Barnes introducerade begreppet nätverk, då han bedrev studier av livet på

ön Bremnes på den norska kusten på 1950-talet.

Detta för att lättare kunna beskriva kontaktnätet och kontakternas funktion och innehåll

mellan invånarna på ön (Klefbeck, Ogden, 1996)

En definition av ett socialt nätverk måste säga något om både personerna och kontakterna

mellan dem. J.C. Mitchels klassiska definition av socialt nätverk är:

”Ett typiskt kontaktmönster i en grupp av vissa personer, där kontaktmönstret har den

egenskapen, som helhet betraktat, att det kan användas för att förklara hur dessa personer

uppför sig (Klefbeck, Ogden, 1996 s. 8).”

Ibland talar man om socialt stöd som ett nätverk, ibland om vilka transaktioner som

överhuvudtaget finns kring en person, i vilken utsträckning de finns och vilka egenskaper de

har. Haberman menar att betydelsen av ömsesidighet är stor, det är ömsesidigheten eller

bristen på den som håller liv i en relation eller får den att dö. En stor del av socialiseringen

sker i sociala nätverk, i socialiseringsprocessen övertar människorna de värderingar, normer

och regler som gäller för samvaron i de grupper de tillhör. Det finns både primärt och

sekundärt nätverk, det primära är familjen, vänner och grannar. Det sekundära nätverket är de

professionella, det kommer inte automatiskt utan den sker via tidsbeställning, besökstid och

anmälan (Klefbeck, Ogden, 1996).

Ju mer det primära nätverket har dragit sig tillbaka, desto större inflytande får det sekundära

nätverket. Omsorgskretsen kring en person som länge har haft personliga problem t.ex. en
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kriminell eller missbrukare blir mindre, och de professionella blir en förhållandevis större del

av nätverket (Klefbeck, Ogden, 1996).

L. Brannon, J Feist (1997) anser att användandet av redan existerande sociala nätverk för att

sprida information kommer sannolikt att fungera bättre än att försöka forma helt nya

strukturer och organisationer. Anledning till det är att en beteendeförändring lyckas bättre om

den initieras av närliggande påverkningskällor (Eysenck, 2000)

De människor man har kontakt med och har någon form av relation till är ens sociala nätverk.

Det kan vara släkt, vänner, grannar. Ett rikt socialt nätverk ökar människans beredskap för att

klara påfrestningar och kriser av olika slag (Göthson, Karlström, 1991).

Dåligt fungerande nätverk har inte bara med storleken på nätverket att göra, utan det kan

finnas konflikter i förhållande till nätverket. De kan också vara förelöpare till avbruten

kontakt eller isolering. Som Bjørk (1988) påpekar uppstår inte det sociala nätverket av sig

själv utan det är något som den enskilde är med och skapar och upprätthåller.

Nätverket spelar en central roll för familjens funktion och barnens uppväxt. Nätverket kan

påverka barnet direkt eller indirekt, genom föräldrarna (Killén, 1994).

Vid en studie som gjorts för att ta reda på vilka metoder som kommunerna arbetar efter, så

gjordes en grundlig genomgång av tidskriften Socionomen för att ge en uppfattning om vilka

metoder som kan vara aktuella inom socialtjänsten. Vidare tillfrågades praktiker verksamma

inom olika områden och metodiklärare inom socionomutbildningen. Enkäten har gått ut till 70

representativa kommuner med sammanlagt 479 enheter för barnavård (n=151), missbruksvård

(n=149) och socialbidragsarbete (n=147). Studien visade bland annat att 62 % av de

tillfrågade barnavårdsenheterna (totalt 151 st) uppgivit att de tillämpar nätverksarbete

(Meeuwisse, Sunesson, Swärd, 2000).

För barnavården är nätverksarbete det dominerade metodinslaget, och det
förekommer i mer än sex av tio fall. Inom övriga områden är dess representation
mer blygsam, även om det i bägge fallen utgör den tredje vanligaste metoden.
Detta mönster är rimligt mot bakgrund av att det framför allt är inom barnavården
som nätverksarbete eller nätverksterapi har lanserats som en metod. (Meeuwisse,
Sunesson, Swärd, 2000 s .85).
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En av stämplingsteorins innebörd är att avvikare söker sig till andra avvikare för att identifiera

sig. Genom att placera avvikare tillsammans med likasinnade inlåsta på en SiS – institution

uppstår subkulturer, fler är starkare än en. De förväntade effekterna av placering kanske är

svårare att uppnå när ungdomen har identifierat sig som stämplad, en outsider.

I nätverksteorin står det att läsa hur viktig kontakten är mellan det primära och det sekundära

nätverket för ungdomar, som har fråntagits sitt primära nätverk. Anser socialsekreterarna att

kontakten fungerar när ungdomen har lyfts ur sitt samanhang eller ser dom att ungdomen

isoleras från sitt primära nätverk?

5 Presentation av intervjupersoner

Under veckorna 15 och 16 intervjuade vi fyra stycken socialsekreterare. En av dem var

manlig de övriga var kvinnor. Vi kommer inte att lägga in något genus perspektiv.

Arbetslivserfarenhet och ålder var varierande men samtliga hade arbetat minst 4 år inom

socialtjänsten. Idag arbetar alla fyra med ungdomar. Vi har valt att döpa intervjupersonerna

till A, B, C, D. Bokstäverna har ingen anknytning till intervjupersonernas namn. Vi har

indelat intervjupersonerna efter den kommun de arbetar i. Vi har valt att inte presentera

intervjupersonernas tidigare arbetslivserfarenhet på grund av anonymiteten.

5.1 socialsekreterare A och B

A och B arbetar i en större kommun med ca 39 000 invånare. Den ena av oss kände båda två

sedan tidigare. De arbetar med barn och ungdomar på en behandlingsenhet inom

socialförvaltningen. De ingår i en arbetsgrupp på tretton personer där alla arbetar med barn

och ungdomar.

5.2 Socialsekreterare C

C arbetar i en kommun med cirka 16 000 invånare. Ingen av oss kände intervjupersonen sen

tidigare. C arbetar med barn och ungdomar på en specialenhet inom socialförvaltningen. På

denna enhet var de två stycken som arbetade. Socialförvaltningen var utspridd i små enheter

runt om i staden.

5.3 Socialsekreterare D
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D arbetar i en kommun med cirka 13 000 invånare. En av oss kände intervjupersonen sedan

tidigare. D arbetar med ungdomar i en grupp som inriktar sig på barn och ungdomar. Det är

elva stycken som arbetar i denna grupp.

6 Presentation av intervjuresultat och analytiska reflektioner

Nedan kommer vi att göra en sammanställning av resultaten från de fyra intervjuerna från tre

kommuner i nordvästra Skåne. Vi kommer att följa vår intervjuguide (se bilaga 1) så långt det

är möjligt. Till intervjusvaren knyter vi, den tidigare forskningen samt de teorier vi valt att

arbeta utifrån som är nätverksteorin och stämplingsteorin. Vi kommer även att använda oss av

annan litteratur som handlar om ungdomar på institution.

6.1 Grunder för omhändertagande som leder till SiS - placering

På denna fråga var intervjupersonerna väldigt överens om på vilka grunder man omhändertar

ungdomar som sedan leder till placering genom SiS. Samtliga svarar att grunderna är enligt

LVU 1 § inledande bestämmelse 3 § beteende och 6 § omedelbart omhändertagande.

En av dem tror att det även gäller omhändertagande av ungdomar enligt LVU § 2 miljöfall.

Enligt lagstiftningen kan ungdomar som omhändertas enligt LVU § 2 inte placeras på SiS –

institution med tvång. Se §12 (bilaga 2)

Intervjupersonerna var noga med att påpeka att det krävs mycket omfattande dokumenterad

problematik för ett omhändertagande enligt LVU för vidare placering genom SiS. Det är det

absolut sista alternativet man väljer för fortsatt vård av den unge. Innan socialsekreterarna tar

detta beslut har omfattande dokumentation om ungdomens eventuella missbruk och

kriminella aktiviteter gjorts. Socialsekreterarna har även gjort genomgripande försök att på

hemmaplan lösa situationen. När det står klart att ungdomen inte är mottaglig för behandling i

denna form, och fortsätter att utsätta sig själv eller andra för stor fara finns ingen annan väg

att gå än att omhänderta enligt LVU. Och med LVU som stöd placera ungdomen på SiS -

institution för att genom vård och behandling med tvång, bryta den unges asociala beteende.

”Man måste kvalificera sig rätt så rejält för att få ett LVU /…/ de man placerar på SiS

institution är det ju de som har det allra, allra besvärligast och svårast” (socialsekreterare

A).
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Levin (1998) har beskrivit att de som vårdas frivilligt har kortare placeringstid med bättre

resultat än de som vårdas genom tvång. Den enskildes motivation har en mycket avgörande

roll angående om effekterna med behandling uppnås eller ej.

Socialsekreterarna vi intervjuade uppgav att de långvariga effekterna inte uppnås genom att

placera ungdomar på SiS – institution. Många ungdomar som varit placerade på Sis-

institution återfaller till tidigare beteende så snart de blivit utskrivna, och socialsekreterarna

får börja om från början med sitt behandlande arbete.

6.2 Tidigare insatser

I socialtjänstlagen kap 1:1 står det att socialtjänstlagen bygger på frivillighetsprincipen,

verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Kontroll- och tvångsåtgärder hör inte hemma i socialtjänsten.

Det har framkommit av intervjusvaren att de intervjuade socialsekreterarna verkligen arbetar

efter frivillighetsprincipen och självbestämmande. De sätter in ett flertal insatser på

hemmaplan innan de använder sig av myndighetsutövande såsom placering på SiS -

institution. Enligt någon av socialsekreterarna tycker omgivningen att socialtjänsten ska

tvångsomhänderta ungdomar mycket tidigare än vad de gör.

” Många tycker att det vi gör är väldigt osynligt. När vi placerar en ungdom då gör vi

verkligen någonting, men inte annars (socialsekreterare A).”

Under intervjuerna framkom även att en del föräldrar vill att man flyttar ungdomen långt bort

för att de ska komma ifrån sitt dåliga sällskap.

Den jag hade nu mitt sista LVU – ärende var en kille jag placerade i sex
månader/…/ vi flyttade faktiskt hem honom till mamman och i detta ärende ville
mamman inte ha hem honom för hon ville ha betalt då va. Hon sa att det asså
behandlingshemmet dom tjänar så mycket, 60 000 vad får jag om jag tar hem min
son? Det som är intressant där är att det är mammans problem pojken utagerar
(socialsekreterare D).

Det är inte ofta föräldrarna inser att det är dom som är en del av problematiken.

Becker talar om avvikande som ett resultat av en transaktion som äger rum mellan någon

social grupp och en individ som gruppen anser vara regelbrytare (Hilte, 1996, s 117).
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Om vi ser familjen som en social grupp och en av ungdomarna som tillhör familjen som en

person som inte följer det regelsystem som gäller i familjen, då kan stämplingen redan

påbörjas där. Familjen har då stor del av ungdomens avvikande beteende, eftersom det är dom

som har påbörjat den process som krävs för att någon ska bli stämplad.

Några av socialsekreterarna använde sig av kontaktperson som insats enligt SoL.

Vad en kontaktperson kan ha för funktion beskrivs nedan.

Kontaktperson hjälper till att förstärka en persons sociala nätverk. För en ungdom med ett litet

socialt nätverk kan en sådan person ge hjälp att bryta isoleringen och att knyta kontakter så att

personens sociala nätverk utvidgas (Göthson, Karlström 1991).

Andra insatser som socialsekreterarna använde sig av var familjehem, familje-/föräldrasamtal,

urinprov och individuella samtal. Dessa samtal bygger på att skapa en god relation till

ungdomen, en förutsättning för fortsatt behandling. Familje- och individuella samtal kan ske

antingen på förvaltningen eller på enheter som är knutna dit.

Det finns även pågående projekt som omfattar unga pojkar som är i ett begynnande skede i sin

kriminalitet. I flera av kommunerna har fältsekreterarna grupper för asociala ungdomar.

Grupperna träffas en gång/vecka och utför olika aktiviteter såsom gruppsamtal, läger och

dykning. Någon kommun har även startat en teatergrupp för att på detta sätt få ungdomarna

att uttrycka sina känslor.

”Har jag riktig tur så kan jag få in dom i teatergruppen. För det har visat sig att får jag in

killarna där så alltså, det skiner ur ögonen på dom. Dom busar och har så roligt

(socialsekreterare D).”

Ytterligare insatser kan vara studiebesök till exempelvis tingsrätten, fängelser och SiS –

institution. Om syftet med besöket på SiS – institution säger en av socialsekreterarna följande

XX är en akut avdelning, låst akutavdelning dom tar emot mig och ungdomar. Tre
stycken får jag komma med åt gången. Och då visar dom vad som händer om man
hamnar där. Och så talar jag om när vi kör hem räkna nu in detta i mina varningar
för jag är inte oschysst. Den dan ni åker in på sån här avdelning så har ni vetat om
det, ni har en valmöjlighet (socialsekreterare D).

Någon kommun tillhandahåller även praktikplatser till ungdomar som inte vill gå på

gymnasiet detta i samråd med grundskolan.
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Samma kommun jobbar ihop med skolorna för att få en bra helhet av ungdomarnas situation.

En av socialsekreterarna arbetar efter tillgänglighetsprincipen, genom att ungdomarna och

dess anhöriga kan skicka sms hela dygnet som besvarades efter ärendets karaktär.

Ibland görs inga tidigare insatser alls innan placering av ungdomen på § 12 – hem, eftersom

man kan vara i ett utredningsskede i ärendet. Social tjänsten får in en anmälan om en ungdom,

detta initierar social tjänsten att startar en utredning. Om anmälan kommer in i ett skede där

ungdomen är i mycket dåligt skick, kan det behövas ett omedelbart omhändertagande enligt §

6 LVU redan i början av utredningen, för att ungdomen utsätter sig själv för mycket stor risk.

Detta är ovanligt men det förekommer. Oftast har ungdomen varit aktuell under lång tid på

socialförvaltningen.

6.3 Alternativ till SiS – institution

I Andreassen (2003) beskrivs en undersökning som D. Berridges (1994) gjort om hur

institutioner och fosterhem används. I undersökningen framkom att i 55 procent av fallen,

som gäller institutionsplaceringar, hade socialsekreterarna föredragit en annan form av

placering än den som gjordes.

Studie visar att de intervjuade socialsekreterarna arbetar hårt med att hitta alternativa former

för vård och behandling, på grund av att deras erfarenhet är att SiS – institutions vården är dyr

och de förväntade effekterna uteblir i många av fallen.

Detta stämmer överens med Andreassens (2003) undersökning där det framkommer att

institutionsbehandling ofta ger dåliga resultat. Vilket även Levin (1997; 1998) lyfter fram i sin

studie om Råby, där förödande resultat uppvisas.

Det är inte endast erfarenheten av dåliga resultat som gör att intervjupersonerna väljer ett

annat alternativ. Utan en kombination med låg ålder, långa avstånd till familjen och

uppfattningen om att SiS inte är bra på familjearbete gör att ett annat alternativ väljs när de

ska placera en ungdom.

Jag tycker inte att SiS – institutioner är jättebra på familjearbete och då blir det i
såna fall att man väljer ett sådant alternativ där man kan jobba mer med
familjen./…/ Och sedan kan det väl va om man tycker att det är helt olämpligt för
den ungdomen att vistas på institution (socialsekreterare B).
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I dessa fall kan det bli tal om ett HVB - hem som några av de intervjuade socialsekreterarna

upplever har bättre resultat än vad en SiS - institution har.

Förklaringen på varför det är så har en av socialsekreterarna följande svar på.

De går i vanlig skola och får ta hem kamrater, avdelningarna är inte låsta och man
har inte den fyrkantiga struktur som man har på SiS - institutioner. Detta gör att
ungdomen får ta mer ansvar för sina handlingar. Dessutom finns det inte så mycket
personal som det finns på SiS – institutioner och det gör att man har bättre koll på
ungdomarna och att djupare relationer skapas mellan ungdomen och personalen.
Personalen känner ungdomarna väl och detta gör att ungdomarna inte kan spela ut
personalen mot varandra. ( Socialsekreterare C).

Att närhet till föräldrar är viktigt finns angivet i LVU 14 § (se bilaga 2).

Social-sekreterarna i vår studie ser en vinning för ungdomen med arbete på hemmaplan

” Jag tror mer på att arbeta just med, med familjearbete för det har visat sig, ja positiva

effekter av det, och arbeta på hemmaplan för det är här nätverket finns, resurserna finns och

så. Än att skicka iväg dom (socialsekreterare A).”

Detta är i enlighet med Klefbeck, Ogden, (1996) som säger att alla ungdomar utsätts för risk

under uppväxtens gång, graden av risk varierar med hur allvarliga och varaktiga

påverkningarna är. Utsatta för risk tar ungdomar till sin bemästrings förmåga och mobiliserar

sitt sociala nätverk i ett försök att motverka eller neutralisera den negativa påverkningen.

Socialsekreterarna ansåg även att det kan vara ekonomin som styr då man inte placerar

ungdomar så frekvent idag som man gjorde tidigare. Man är som socialsekreterare styrd av

politikers riktlinjer och socialtjänstens ekonomi.

Dels är det ju politikerna som bestämmer budgeten för året och rent ekonomiskt
måste vi följa den uppsatta budgeten. Dels för att det är bevisat och siffrorna talar för
att det inte sker några mirakel för att man placerar. Det är inte den effekten som vi
vill ha som placerare vi arbetar mer på hemmaplan (socialsekreterare A).

En av socialsekreterarna berättar att en SiS placering nästan är dubbelt så dyr som en

placering på ett HVB – hem. En uppfattning var att HVB – hem hade bättre resultat trots lägre

kostnad än SiS och därför föredrogs HVB – hem.
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En annan var att man skulle vara försiktig med valet av HVB – hem, på grund av att det fanns

tankegångar om att ungdomens vistelsetid kanske förlängdes för hemmets ekonomiska

vinnings skull.

6.4 Förväntningar hos socialsekreterare när de placerar en ungdom på SiS - institution

Det enhetliga svaret hos alla intervjupersonerna var att deras förväntning var bryta ett asocialt

beteende.

Hur detta ska gå till står i vårdplanen som gjorts upp av socialsekreterare och den unge.

Vårdplanen finns i utredningen om ett LVU som gjorts av socialsekreteraren och den har

godkänts av socialnämnden som tar det slutliga beslutet om LVU ska göras eller ej. Att

placera en ungdom på en institution är ofta en del av vårdplaneringen. Varför

socialsekreteraren vill placera någon på institution motiveras även det i vårdplanen. Några av

motiveringarna kan vara att ungdomen ska stabiliseras och gränsas, de ska uppnå drogfrihet

och fortsättningsvis leva ett nyktert liv. Det kan även gälla att avbryta ett kriminellt beteende.

Detta ska uppnås genom att institutionen ska ta sig an ungdomen och jobba med de problem

som finns. Förväntningar finns även på att nå en varaktig förändring till det positiva för den

unge. Genom att ta emot en ungdom för behandling accepterar SiS – institutionen målen med

placeringen. Sen har varje institution sitt sätt att uppnå målet, och som den tidigare forskning

vi har redogjort för i arbetet säger så är inte effekterna så goda som önskvärt är.

Socialsekreterarna anser att deras förväntningar uppnås så länge ungdomen är inlåst eller

vistas på institutionen, men att detta många gånger raseras när den unge kommer hem då de

ofta går tillbaka till samma beteende som de hade innan placeringen

Jag har förväntningar på att de ska ta sig an ungdomen och jobba med de problem
som finns, och försöka nå en förändring i det. Sen kan ju det vara, det kan ju vara
jätte olika vilka problem det är. Men nån form av förändring för den unge, en
varaktig förändring skulle jag vilja säga. Men jag tycker att de institutionsplaceringar
som jag har haft så har det kanske fungerat på institutionen. Men sen så fort de har
flyttat hem så har det inte hållit så länge utan då är de tillbaka i samma beteende och
samma problem som tidigare (Socialsekreterare B).

En av socialsekreteraren tyckte att dennes förväntningar blev större och högre vid placering

på SiS - hem än på ett HVB – hem. Dels eftersom en placering på ett SiS – hem är nästan

dubbelt så dyr än en HVB – placering är. Dels för att man har högre personal täthet på ett SiS

– hem och detta borde medföra att möjligheter till hjälp blir större.
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”Förväntningarna uppfylls eftersom jag har en mycket, mycket nära kontakt med ungdomen

och institutionen (Socialsekreterare D).”

Att kontakt och förtroende är viktigt har beskrivits av  Klefbeck, Ogden (1996).

När det primära nätverket tas ifrån ungdomen är det, det sekundära nätverket som har den

största betydelsen för den unge. Om ungdomen under lång tid har skapat relation med en

social sekreterare och denne plötsligt inte längre finns tillgänglig, har han/hon även blivit av

med en viktig del av sitt sekundära nätverk.

Det finns olika anpassnings strategier som ungdomen använder sig av för att klara sin vistelse

på en institution. Exempel på sådana kan vara att den unge skapar sig en fasad som innebär att

ungdomen lägger sig till med ett skal, en hård attityd som stänger ute personalen. Eller så

använder sig den unge av den så kallade isolering/regression anpassningen. Då väljer man att

isolera sig och hålla distans till andra människor. Någon kanske börjar bråka med allt och alla

för att bibehålla sin integritet, detta sätt kallas aggressiv anpassning (Levin 1997).

6.5 Kontakt under placering hur fungerar den

Vid placering på SiS – institution övertar institutionen kontakten med föräldrarna. Det är dock

inte ovanligt att föräldrarna fortsätter att kontakta ansvarig socialsekreterare.

De kan ju ringa hit och ha åsikter till oss, men då försöker vi antingen ta
diskussionen med behandlingshemmet eller hänvisa föräldrarna själv. Det beror på
hur stort det är. Det kan ju vara småsaker som kanske går att göra något åt eller så
då är det institutionen de får prata med (Socialsekreterare B).

Socialsekreterarna anser att en kontinuerlig kontakt med den unge är viktig, hur frekvent

denna är skiljer sig från socialsekreterare till socialsekreterare.

Någon har nästan daglig kontakt, en annan har kontakt ungefär var fjärde vecka.

Det som är absolut A och O är daglig kontakt från första början för den unge och
dennes anhöriga. De anhöriga mår inte bra av att ungdomen har flyttat, det går
många rykten om institutionerna. Den unge är jätte ensam (Socialsekreterare D).

Det gemensamma för socialsekreterarna är att alla brukar ha regelbundna möten på

institutionen med den unge, anhöriga och institutionen. Där de diskuterar bland annat hur den

unge mår, om vården fungerar som den ska och små eller stora frågeställningar som någon av

de inblandade kan ha. Det som kan vara svårt är att hitta tider som passar alla.
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Ett missnöje fanns med att man ansåg att informationen var för liten från vissa institutioner.

”En placering vi har nu, där får vi alldeles för lite information. Han kan ha varit borta eller

varit positiv på drogtest och så, det få vi inte reda på (Socialsekreterare C) ”.

Trots detta sa flera av socialsekreterarna att kontakten med institutionen fungerade

tillfredställande under placering. När brister i kommunikationen fanns kunde man inte ge svar

på vad som orsakade detta, men en av socialsekreterarna hade funderingar på varför det var

så.

”Där är dom ganska, jag kan inte säga om dom är nonchalanta eller om det brister i deras

kommunikation för att man är många och vem gör vad och så, jag kan inte säga det

(Socialsekreterare C).”

6.6 Fördelar och nackdelar med placering

Alla socialsekreterare betonade att under en kortare period (några dygn upptill 1-2 månader)

kan det vara bra med en placering på SiS - institution. Men om det blir under en längre period

(någonstans från 1-2 månader upptill 1-2 år) förlorar man närheten med den unges primära

nätverk.

Det primära nätverket är den unges föräldrar, syskon, släkt, vänner, och grannar (Klefbeck,

Ogden 1996).

Om socialsekreterarna använde SiS – placeringar var deras gemensamma önskan att endast

göra det under en kortare period, för att bryta missbruk och kriminalitet, den unges asociala

beteende.

Socialsekreterarna menar på att fördelen med en SiS – institutionsplacering under en kortare

period är att man kan snabbt bryta destruktivt beteende och sätta gränser, den unge får en

struktur i sitt liv. Vid ett omedelbart omhändertagande § 6 LVU går brytningen snabbt, den

unge kommer ifrån sitt asociala liv direkt.

”Det är strukturen och det inrutade livet som en del behöver för att få ordning på sitt liv. Bra

institutioner jobbar med ungdomen, de blir sedda och får utrymme (Socialsekreterare A).”

Här får det primära nätverket bytas ut för en kortare period och det sekundära nätverket ta

dess plats under ungdomens vistelse på institutionen.

”Det sekundära nätverket är de professionella (Klefbeck, Ogden, 1996).”
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En av socialsekreterarna påpekade att:

”Det inte var helt ovanligt att ungdomar med asocialt beteende kommer från hem där en eller

båda föräldrarna har ett missbruk eller ekonomiska problem (Socialsekreretare C).”

I ett sådant fall kan en kortare vistelse på institution hjälpa både den unge och avlasta dennes

familj så att de kan ta nya tag igen.

Detta går även att läsa i Killén (1994) undersökning som visar att nätverket kan vara både en

resurs och en belastning. Vi bör ta konsekvenserna av denna insikt och låta en analys av

nätverket ingå i den helhetsbedömning som ska ligga till grund för behandlingsprogrammet.

Ibland kan kanske det sociala nätverket vara en belastning för den unge, med alla bråk

hemma.

”Tyvärr kommer ofta dessa ungdomar från lägre klasser där dålig ekonomi ofta är grunden

till mycket bråk. Det är även mycket ensamstående mammor som ofta är i konflikt med

pappan (Socialsekreterare D).”

Detta nämns även i Svedhems (1991) undersökning vilken visar att ett splittrat nätverk, det

vill säga brist på kommunikation mellan mikrosystemen, ökar risken för problemetiskt

uppförande. Barn som kommer från låg samhällsklass, har – förutom att ha ett mindre nätverk

– också få kontakter mellan de olika mikrosystemen.

(Klefbeck, Ogden, 1996, s. 88)

Socialsekreterarnas gemensamma önskan var att det sker ett nära samarbete mellan det

primära - och det sekundära nätverket.

”Personal som hade kunnat jobba dygnet runt i familjen och kunna finnas till hands. Och ett

ungdoms boende här i kommun, för att kunna kontrollera ungdomen men ändå behålla

närheten till anhöriga (Socialsekreterare B).”

Detta var ett önskemål från en av socialsekreterarna, denne tyckte att det kunde vara en bra

lösning för att uppnå samarbete. Då får den unge en snabb brytning av sitt negativa beteende

och har ändå närheten till sina anhörig kvar. Detta möjliggör ett nära samarbete mellan de

båda nätverken, eftersom ungdomens hem situation finns kvar efter placering.
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”Då ungdomen på institutionen lever i en skyddad miljö och har nära till allt, blir det en stor

kontrast från det verkliga livet (Socialsekreterare B).”

Att klippa den unges band till sina anhöriga tycker de flesta socialsekreterarna var en stor

nackdel med institutionsplacering. Socialsekreterarna föredrog att jobba på hemmaplan, med

familjearbete. Där finns nätverket och kontakten behöver inte brytas med de anhöriga. Om

kontakten bröts mellan den unge och anhöriga ansåg socialsekreterarna, att kontinuiteten

förlorades. Eftersom grunden till den unges problem oftast finns i familjen. Socialsekreterarna

ansåg att vid en längre placering på institution, försvåras arbetet med familjen och det blir

besvärligare att hjälpa ungdomen långsiktigt.

Klefbeck, Ogden (1996) ansåg att för att barn ska kunna utveckla kontakter med personer

utanför kärnfamiljen behövs en viss grad av enighet i nätverket. Ett minimum är att de har

kontakt med varandra. Om föräldrar har kontakt med de andra personerna i barnets nätverk,

vågar barnet också utveckla sina relationer till dessa personer.

Socialsekreterarna menade att bryta den unges asociala leverne går bra så länge de är inlåsta

på institutionen, men en av nackdelarna är att de lär sig en massa ”skit där”.

Det man inte kunde innan lär man sig ganska snabbt av de andra. Man skapar sig
ett nytt kontaktnät utanför när man kommer ut. Det finns ju /…/ jag vet inte vad
man har för uttryck för det. Man tar ifrån dem en del i och med att ungdomen bor
på institution i och med att det är en oerhörd struktur där, man tar ifrån dem en del
avsitt eget, deras motor. Ungdomen måste gå efter precis den ram som finns på
institutionen (Socialsekreterare C).

”Jag tycker att det är familjens ansvar att ta hand om sina barn, det tar man bort när man

placerar ungdomen på institution (Socialsekreterare D).”

6.7 Motverkas eller förstärks det asociala beteendet

De flesta socialsekreterarna menar att vissa inte ska dit just för att de lär sig en massa de inte

kunnat tidigare (dåliga saker).
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Det är i enlighet med Levin (1997) studie där ungdomar beskriver att de inte kunde så mycket

innan de kom till institution. Men att de under vistelsen fick lära sig en annan, grövre typ, av

brottslighet av de ungdomar som var ”värre” än de själv.

”De lär sig mycket skit där, det är inte de lättaste ungdomar som sitter där (Socialsekreterare

C).”

En socialsekreterare påtalade risken för att de unga får en identitet som de saknat innan.

”Jag har en på Råby till exempel, på en låst avdelning han trivs jättebra där. Så bra att han

vill vara kvar, många vill bort därifrån men han trivs just för att han där fick ett erkännande,

de blir någon vilket de inte har varit innan (Socialsekreterare A).”

Ju mer det primära nätverket eller umgänges krets dragit sig tillbaka, desto mer inflytande får

det sekundära nätverket (Klefbeck, Ogden, 1996).

En av socialsekreterarna trodde att det asociala beteendet kan förstärkas, men trodde ändå att

institutionen har bra koll så att denne tyckte nog ändå att det motverkades.

”De ungdomar jag har träffat som varit på institution tycker jag att deras asociala beteende

har blivit mindre (Socialsekreterare B).”

Alla socialsekreterare återkom igen till att arbete på hemmaplan var det bästa sättet att bryta

asocialt beteende. Det var i familjerna som huvudproblemen låg, och det var där man skulle

börja arbeta. De var även överens om att institutionsplacering i de flesta fall inte motverkar ett

asocialt beteende för ungdomarna på långsikt.

Socialsekreterarnas åsikter är i enlighet med Levin, (1998) studie som har visat på stora

brister när det gäller innehållet i och effekterna av anstaltsbehandling. Kritiken har också

riktats mot att institutionerna snarare hämmar än främjar en resocialisering av de unga och att

återfall i brottslighet och missbruk varit omfattande.

Vidare har Levin (1997) i sin forskning påvisat att det finns en ökad risk för ett begynnande

drogmissbruk genom att placera ungdomen på SiS – institution. I sin undersökning fick han

fram att många ungdomar som inte använt droger innan vistelsen på Råby använde droger

efter sin placering där.

Även intervjupersonerna har märkt av detta i sitt arbete.
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”Killen som bor på SiS nu han är ju inte drogfri, han är inte drogfri på institutionen heller så

illa kan det va (Socialsekreterare C).”

Det begynnande drogmissbruket kan härledas till att den stämpling de fått av samhället,

genom placering, accepteras av ungdomen och den identifierar sig som avvikare och söker sig

till likasinnade (Hilte,1996).

Vissa socialsekreterare menar att ungdomarna redan är stämplade när de kommer ”ut”.

”Du är ligist du har krav på dig, och nu har du varit på institution vad har du nu lärt

dig?(Socialsekreterare D).”

Ovanstående stämmer överens med Lemert (1967) resonemang.

Avvikaren dras genom sitt avvikande och de samhälleliga reaktioner in i ett
moraliskt dilemma som påverkar personens socialisation. Men avvikandet blir
sekundärt först när personen använder sitt avvikande beteende eller sin avvikarroll
som ett försvar mot eller anpassning till de problem som stigmatiseringen skapar.
Stigmatiseringen påverkar individen så att hans liv och identitet alltmer
organiseras runt avvikandets verklighet (Lemert i Hilte, 1996, s. 116).

6.8 Hemkomst och uppföljning

Samtliga svarar att hemkomsten ska vara väl förberedd och ske successivt.

Att ha en lång förberedelse med noggrann utslussning ses som mycket viktigt. Det bör finnas

en dialog med de anhöriga, alla bör vara överens.

Det finns olika konstellationer på utslussningen. Socialsekreterarna gav följande exempel.

Utslussning till ett HVB – hem och sedan hem eller fortsatt placering i familjehem för att

sedan komma hem.

En socialsekreterare poängterade att man måste tänka på att ta hänsyn till ungdomens ålder

när man väljer alternativ vid utslussningen. Är man 17,18, år så är det inte så lätt att helt

plötsligt passa in i en främmande familj. Då kan kanske en egen lägenhet eller ett ungdoms

boende kunna vara ett bättre alternativ.

Vilket alternativ socialsekreterarna än väljer så är deras mål att följa upp ungdomen så

kontinuerligt som möjligt, så att de på ett tidigt stadium kan ingripa och hjälpa ungdomen om

det skulle gå snett igen. Detta görs med samtalskontakt, urinprov och gruppverksamhet så

som klättring, dykning och samtalsgrupper.



35

Vissa planerade insatser på hemmaplan görs antingen endast genom socialtjänsten eller så gör

socialsekreterarna det tillsammans med institutionen.

”Vi diskuterar i grupp hur det ska gå till anhöriga, jag, ungdomen och institutionen

(Socialsekreterare C).”

På frågan om institutionerna har någon uppföljning så fick vi dessa kommentarer.

”De kanske ringer hit för att få veta hur det går någon gång (Socialsekreterare B).”

”Nej, det tror jag inte, det vet jag inte (Socialsekreterare A).”

”Det tycker jag att man har blivit bättre på när det gäller SiS – institutioner, dom har en typ

av eftervårdskontrakt (Socialsekreterare C).”

I en undersökning som D.L. Mac Kenzies (2000) gjort på 47 olika ungdomsinstitutioner visar

att det på mindre än 10 procent av institutionerna fanns någon information om hur det hade

gått för ungdomarna efter utskrivning. Personalen hade inga bevis på hur det gick för

ungdomarna efter utskrivningen, men de antog att behandlingen hade hjälpt (Andreassen,

2003).

K. Wells (1991) föreslår åtgärder för att förbättra beslutsunderlaget. Standardiserade

empiriskt baserade mätmetoder bör utvecklas för utvärderingar. De faktorer som bör

utvärderas är främst problemets natur och svårighetsgrad, problemets inverkan, ungdomarnas

naturliga utveckling och dysfunktion i familjen (Andreassen, 2003).

I vissa fall kan utslussningen försvåras om anhöriga eller ungdomen själv, om denne är över

18 år, ansöker om upphörande av vård enligt LVU 21 § (Det innebär att LVU:et inte håller).

Det finns två vägar att gå när det gäller att slussas ut. Jag tycker att den idealiska
vägen är att man planerar långsiktigt, man börjar kanske ett halvår innan med
utslussningen. Det är viktigt att se till att det finns en sysselsättning när de kommer
hem, exempelvis en praktikplats. Däremot så om LVU:et inte håller under
utslussningen går det kanske för fort och det kan leda till katastrof. Det är alltid
svårare att slutföra en behandling på frivilliga grunder (Socialsekreterare C).
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Generellt verkar det som att man vill och försöker, i den mån det går, att planerar

utslussningen tillsammans med institutionen. Några gör studiebesök tillsammans med

anhörig, institutionen och den unge till det alternativet man väljer att använda sig av i

utslussningen.

6.9 Anpassning till ett ”normalt” dagligt liv?

Alla socialsekreterarna ifrågasatte vad som är ”normalt”.

Det som är normalt för er det kanske inte är normalt för mig. Och vem gör bedömningen vad

som är normalt och hur når man till det optimala? (Socialsekreterare C).”

Jag tror vi socialsekreterare, eller alla människor, sitter med något slags ideal, hur
man önskar att det hade varit. Det är ganska, det känns som det är ganska få
ungdomar som kommer att leva ett så där riktigt normalt liv som har varit
placerade på institution (SocialsekreterareB).

”Det är inte lätt, för dom får en status i sitt liv. Och bland ungdomar i dag, jag måste va

bland dom annars kan jag råka ut för något. Jag måste vara med de ‘farliga’

(Socialsekreterare D.”

Kan det vara en av orsakerna till att Levins (1997) undersökning på Råby får det utfall som

han beskriver här att i grova kategorier begår nästan åttio procent av de ungdomar som vistats

på Råby brott efter utskrivning. I den siffran finns de som begått brott både före och efter

placering, men den mest beklagliga gruppen är de som inte begått brott innan utan börjat begå

brott efter placeringen.

En socialsekreterare beskrev det så här, man jämför livet med en stege och normal Svensson

befinner sig på något av de högsta trappstegen. Då får vi kanske vara nöjda med att

ungdomarna som har varit SiS – placerade går upp från det lägsta steget till det mittersta.

Frågan är, vill de komma upp till toppen och skulle de känna sig hemma där. Om vi strävar

efter att ungdomen skall få det några steg bättre än vad de har haft det tidigare får vi kanske

känna oss nöjda.

”Jag har aldrig sett någon som kommer från institution och blir helt bra, men sådana fall

finns säkert det måste man ju tro (Socialsekreterare .”
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Men det verkar som att den generella meningen om att anpassa sig till ett ”normalt” dagligt

liv förutsätter vissa ingredienser.

”Det som är viktigt är väl att ha en sysselsättning och inte begå kriminella handlingar eller

missbruka. Det är väl det som är den stora målsättningen, sen vad som är en anpassning är

svårt att säga (Socialsekreterare B).”

Bo Vinnerjung (2003) anser att forskningen har misslyckats med att identifiera vilka faktorer

som påverkar insatsernas resultat. Många unga personer som varit placerade får inte mycket

stöd efter placeringen från institutionen eller från socialtjänsten och detta skapar i sin tur

dåliga förutsättningar för att det ska gå bra för dem i fortsättningen. Vi är skyldiga att ge

brukarna det bästa som finns. De ska ha samma möjligheter som alla andra när det gäller

skola utbildning etc (Socialstyrelsens nyhetsinformation, 2003, s.10)”.

”Jag tror inte alla våra placerade blir ’normala’ Svensson. Men det man önskar det är ju att

de ska ha ett drägligare liv än vad dom har haft tidigare. Drogfrihet är ju absolut ett krav

eller en önskan (Socialsekreterare C).”

För att underlätta återanpassningen menar Andreassen (2003) att åtgärderna under

institutionsvistelsen bör följa behovsprinciperna. Åtgärderna borde inriktas på att anknyta till

den normala miljön utanför institutionen, familjearbete, skola/arbete och så vidare. Sätts

eftervård in enligt samma principer, kommer det att räcka för att en del av ungdomarna skall

uppnå färdigheter som tillåter dem fungera i världen utanför institutionen. En del ungdomar

kommer emellertid att behöva tätare uppföljning under någon tid.

7 Avslutning

7.1 sammanfattning

Socialsekreterarna berättar att det absolut sista alternativet är att omhänderta ungdomar enligt

LVU för att placera dem på SiS – institution. Grunderna för att göra detta är att ungdomen

utsätter sig själv eller andra för påtaglig risk. Omhändertagande sker enligt LVU § 1, § 3 och

§ 6.

Innan ungdomen SiS placeras har som regel omfattande försök med andra alternativ gjorts att

bryta ungdomens asociala beteende. Exempel på detta kan vara kontaktperson, drogtester,
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individuella samtalskontakter, gruppsamtal med tillhörande aktiviteter såsom studiebesök och

arbete med ungdomen och dess familj.

Generellt vill de intervjuade socialsekreterarna i första hand arbeta på hemmaplan där man har

tillgång till ungdomens nätverk, grunden till ungdomens problem ligger oftast i familjen enligt

de intervjuade socialsekreterarna. Om man inte arbetar där problemet finns så kvarstår det när

ungdomen kommer ut från sin institutions placering.

En annan anledning till att de väljer andra alternativ är att SiS – institutioner oftast inte finns i

närhet av ungdomens hemkommun, vilket komplicerar ungdomens kontakt med sitt primära

nätverk, familjearbetet försvåras ytterligare.

Under ungdomens placering uppger socialsekreterarna att kontakten med institutionen

varierar mycket från institution till institution. Ungdomen kan ha avvikit eller visat positivt

drogtest utan att socialsekreteraren har blivit informerad om detta. En viktig ingrediens för att

upprätta en god kontakt, är en aktiv socialsekreterare.

Den unges anhöriga tog oftare kontakt med ungdomens handläggare på socialförvaltningen än

vad de tog kontakt med institutionen. Vilket medför att socialsekreterarna fick fungera som en

mellanhand.

När den unge blivit utskriven från SiS – institutionen, upplever de flesta socialsekreterarna att

det inte finns någon bra uppföljning från institutionens sida.

Intervjupersonerna uppger att en kort placering på SiS – institution för att bryta ett destruktivt

beteende är av godo. Effekterna av långa placeringar på institution ifrågasätts av samtliga.

Detta på grund av att ungdomen lär sig en ”massa skit” de inte tidigare kunnat, ungdomen

lever i en skyddad miljö och detta gör att de fråntas ansvaret för sitt eget liv. Vid långa

placeringar är deras erfarenhet att, under tiden ungdomen vistas på institution fungerar för det

mesta behandlingen och effekterna uppnås. När ungdomen blir utskriven tar det som regel

inte lång tid innan han/hon har återgått till tidigare beteende, effekterna man uppnått genom

institutions placering kvarstår inte länge efter utskrivningen.

Socialsekreterarnas åsikt är att man når bäst resultat med familjearbete på hemmaplan, men

när de har uttömt alla resurser som går att uppbringa finns inget annat alternativ kvar än

SiS – placering. Detta trots att de varken vill placera eller har empiriskt bevis på att goda

effekter av institutionsbehandling finns.

I och med att socialsekreterarna är så restriktiva med att skicka ungdomar till SiS är det de

med gravt missbruk och/eller hög kriminalitet som kommer dit. Bevisligen krävs det stor

problematik för att kvalificera sig till ett SiS – hem, även socialnämnderna i kommunerna är
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återhållsamma med att bevilja ansökan om placeringar av ungdomar från socialsekreterarna.

Med denna grava problematik sker inte underverk över en natt, det krävs en lång behandling

på flera fronter.

Ett komplement till SiS – institutioner kan enligt någon av socialsekreterarna vara ett

ungdoms boende i hemkommunen, där man kan arbeta mer långsiktigt med ungdomen och

dennes nätverk, efter en placering på SiS – institution.

7.2 Slutdiskussion

Vi anser att ovanstående undersökning har visat att institutions placering genom SiS inte är ett

bra alternativ för att bryta ett asocialt beteende. Ändå används det dagligen av

socialsekreterare då de uttömt alla andra resurser. Detta på grund av att det inte finns någon

annan möjlighet WHEN THE YOUTH HAVE REACH THE BOTTOM.

Under arbetes gång har vi upptäckt att det finns väldigt lite forskning om resultaten av de

behandlingsformer institutionerna använder och effekterna av placeringen. Den forskning som

finns visar inga vetenskapliga belägg för goda effekter av placering på SiS - institutioner, utan

snarare tvärtom.

Om man hade utvärderat varje behandlingsmetod för sig kunde kanske resultatet ha visat

vilken metod som hade passat bäst till ungdomens specifika problem. Då hade man kunnat

rikta behandling till den problematik den fungerar bäst på och i förlängningen fått bättre och

långvarigare effekter av institutionsbehandlingen.

Även SiS uppföljning av ungdomarna verkar ha stora brister, institutionerna tror ofta att det

har gått bra för ungdomen utan att ha belägg för detta.

Socialsekreterarna säger att institutionerna ibland hör av sig till förvaltningen för att få reda

på hur det har gått. Men de tar sällan kontakt med ungdomen för att få höra hur det har gått

för honom/henne, fast det är han/hon som är huvudperson.

I sjukvården sker en ständig kvalitetssäkring för att se effekterna av olika behandlingar, vore

det inte på sin plats att även SiS gjorde detta? SiS har ju ungdomarnas liv i sin hand.

Trots att SiS har varit huvudman för § 12 – hem i 10 års tid och behandlingen är så dyr har

bristen på forskning och kvalitetssäkring inte ifrågasatts så frekvent, detta upplever vi som

mycket konstigt. En annan detalj som vi anser är märklig är hur en organisation både kan ha

ansvar för vård av unga och tillsynsansvaret över den egna organisationen. Kan man verkligen

opartiskt granska sin egen organisation? Vi tror att det är mycket svårt att vara kritisk mot sin
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egen organisation, man vill ju behålla både sitt uppdrag som huvudman och de arbetstillfällen

detta medför.

Den forskning som SiS säger sig göra, görs av oberoende forskare på olika universitet, men

det är SiS som väljer ut vem som ska få forskningsanslagen. Blir verkligen forskningen

opartisk då? Det rör sig om mycket pengar trots det, finns det som vi tidigare nämnt i vårt

arbete, mycket knapphändig dokumenterad forskning. Vart har alla pengarna tagit vägen? Hur

kan en så stor organisation få så mycket pengar och kunder när ingen har bevisat att SiS:s

verksamhet har goda effekter på asociala ungdomar? Kan detta bero på att det inte finns några

bra alternativ trots att behovet uppenbarligen existerar? Har det någon betydelse att det inte

finns någon opartisk kontrollmyndighet?

Om någon hade kunnat, genom forskning, dokumenterat de brister som finns med SiS, skulle

kanske arbetet fokuseras på att hitta bra alternativa behandlingsformer. Kunde ett samarbete

mellan Sverigessocialtjänster, SiS och forskare, som har kunskap samt intresse av detta

problem, komma till stånd kan kanske deras gemensamma ansträngningar leda till ett billigare

och mer humant behandlingssätt för att uppnå effekter som gör att ungdomarna kan leva ett

framtida drägligare liv.

Undersökningen har visat att socialsekreterarna anser att de uppnår bäst resultat genom arbete

på hemmaplan. Vi kan inte låta bli att fråga oss om resultat och effekter av vård av unga hade

blivit bättre om hälften av de pengar, som kommunerna så frikostigt lägger på att placera

ungdomar på institutioner, kunde användas till att bygga ut vård och behandling i de olika

hemkommunerna i stället. Vilka effekter skulle man inte kunna få med ett utökat arbete på

hemmaplan? Vore det inte på sin plats att prova detta istället för det alternativ som enligt

forskning och beprövad erfarenhet bara visar på att få långvariga effekter har uppnåtts.

När ungdomen vistas på institution uppger socialsekreterarna att behandlingen fungerar och

institutionerna lyckas bryta det negativa beteendet hos ungdomen. Men när ungdomen

kommer ut från institutionen inträffar ofta ett sammanbrott. Beror detta på att institutionen

arbetar för kortsiktiga lösningar, är det så att socialsekreterarna inte har de resurser som krävs

för att bibehålla det goda resultatet? Har de berörda inte den kunskap som behövs, på grund

av den knapphändiga information som finns, om hur man uppnår och bibehåller effekterna när

ungdomen inte längre vårdas med tvång. Krävs det mer motivationsarbete både på

institutioner och inom kommunernas socialförvaltningar? Kan det vara så att frivilligt vald

vård ger bättre effekter än tvångsvård?
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Om det fanns mer dokumentation om effekterna med SiS – placering skulle kanske vården av

dessa ungdomar kunna utvecklas så att man kunde hjälpa dem med rätt sorts metoder. Vilket

skulle ge socialsekreterarna ett redskap för att mäta om deras insatser var de rätta och gav det

resultat som de strävade efter. Det skulle underlätta för socialsekreterarna att placera

ungdomar på SiS – institution, om de visste att placeringarna inte medförde att ungdomarna

blev drogmissbrukare, kriminella, asociala och stämplade som avvikare när de vistas på SiS-

institution under en längre tid.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

• På vilka grunder gör ni omhändertagande enligt LVU som sedan leder till SiS -

institutionsplacering?

• Vilka insatser har man tidigare gjort?

• Om ni inte använder SiS - institution vad är det som gör att ni väljer ett annat

alternativ?

• Vad har ni för förväntningar med att placera ungdomar på SiS - institution, och hur

uppfylls dessa?

• Hur fungerar kontakten med ungdomen, anhöriga och institutionen under placeringen?

• Fördelar och nackdelar med placering?

• Motverkas eller förstärks ungdomarnas asociala beteende när de placeras på SiS -

institutioner?

• Hur förbereder ni ungdomens hemkomst, och vilken uppföljning har ni, vilken

uppföljning upplever ni att institutionen har?

• Hur ser ni på ungdomens anpassning till ett ”normalt” dagligt liv.

(anpassningsprocessen)
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Bilaga 2

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Inledande bestämmelse

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge

och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453).

Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer

som anges i 2 § eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge

med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge

har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård

med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon

annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 § och 24 §. Lag (2001:466.)

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande:

Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja

med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.

Beredande av vård

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk

för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller

något annat socialt nedbrytande beteende.

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 31 kap. 1 a §

brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att

inte löpa sådan risk som avses i första stycket. Lag (1998:616).

Omedelbart omhändertagande

6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller
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utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder

hindras.

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande

eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet

skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge

omedelbart skall omhändertas.

Vården

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt

noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket

skall Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem.

13 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.

Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden minst en gång var sjätte

månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs.

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom sex månader från dagen

för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen skall upphöra. Denna

fråga skall därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.

14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och

vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.

Upphörande av vård

21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att

vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller

dem som har vårdnaden om honom eller henne.

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år.


