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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras uppsatsens inledning, syfte och frågeställningar. Här 

beskrivs även de avgränsningar som gjorts samt förklaringar av de begrepp som 

är centrala i uppsatsen. Författarnas förförståelse presenteras som en bakgrund 

till intresset för ämnesvalet. 

1.1. Inledning 

När en ung person behöver dygnsvård av samhället kan det av barnet upplevas 

som en stor livshändelse som kan ge stor påverkan för barnets framtid. 

Institutionsplaceringar av barn och ungdomar berör väsentliga samhällsproblem 

som bör få mer uppmärksamhet i en välfärdsstat som Sverige. Socialstyrelsen 

(2008) redovisar i sin rapport ”Barn och unga – insatser 2007” att 21000 barn 

och unga hade heldygnsinsats någon gång under 2007. Av dessa barn var det 

5800 som inte hade haft denna insats tidigare, i alla fall inte under de senaste 

fem åren. Orsakerna till placeringar kan vara omsorgsbrist hos föräldrarna, 

brister i miljön eller på grund av barnets eget beteende. Eget beteende kan till 

exempel vara skolrelaterade problem, missbruk eller kriminalitet (Sallnäs 2000, 

2005). 

Vi vet från en tidigare studie av Tobias Leoson (2007) att en hel del av dessa 

placeringar inte fullföljs enligt den plan som de sociala myndigheterna satt upp. 

Placeringen avslutas oplanerat av en eller annan anledning, ett så kallat haveri 

eller sammanbrott. 

Bo Vinnerljung och Marie Sallnäs (2008) skriver i en artikel att de barn och 

unga som har erfarenhet av att en placering havererar någon gång under sin 

placeringstid har en mycket dålig prognos framöver i livet. Det är av största vikt 

att de placeringar som genomförs är genomtänkta och av tillfredställande 

kvalitet för dem som är placerade. Det är även viktigt att barn och unga inte 
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behöver vara med om att placeringen havererar eftersom detta avsevärt 

försämrar deras chanser senare i livet (Vinnerljung och Sallnäs 2008). 

Enligt Sallnäs (2005) finns det kommunala restriktioner om att minska 

institutionsplaceringar. Det finns flera orsaker till att hålla igen antalet 

placeringar, en av dem är att det kan få negativa konsekvenser när flera 

ungdomar med sociala problem placeras på samma institution. Andra orsaker är 

att det blir kostsamt för kommunen då det sker en institutionsplacering, oavsett 

om det är på ett så kallat HVB (hem för vård eller boende) eller i ett familjehem. 

Detta göra att placeringens kvalitet blir allt viktigare i tider av begränsningar i 

de ekonomiska ramar som kommunerna lever med och att det är fler ungdomar 

som behöver tas om hand. De är många kommuner som har direktiv till sina 

tjänstemän att placera så få barn som möjligt och att försöka lösa problemen i ett 

tidigt skede och på hemmaplan (s. 16-25). Detta ställer även krav på 

socialarbetarna att de är så exakta som det är möjligt i sina utredningar när det 

väl kommer till en placering utanför hemmet. Än viktigare är att placeringen får 

den effekt som är planerad av socialtjänsten och inte leder till ett misslyckande 

för den placerade och får till följd en ny placering kanske av ännu dyrare slag 

och med mer restriktioner för den unge. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt personal i socialtjänsten 

beskriver situationen för de barn och unga som befinner sig i behov av 

dygnsvård. Företrädesvis ligger fokus på placeringssammanbrott, därför ämnar 

uppsatsen söka förklaringar till varför och i vilken utsträckning placeringen av 

barn och ungdomar havererar i förtid eller inte blir som det var planerat utifrån 

socialtjänsten. Hur kan ett haveri vara förenligt med att sätta barns bästa i fokus? 

Vi vill undersöka om det finns några gemensamma faktorer som framträder i 

beskrivningarna om sammanbrott. 
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För att uppnå uppsatsens syfte intervjuas personal inom socialtjänsten för att få 

deras uppfattning om varför placeringar avbryts i förtid.  

Våra frågeställningar är: 

• Hur ser personal inom socialtjänsten på barn/ungdomsplaceringar som 

havererar? 

• Vilka är de mest väsentliga orsakerna till placeringssammanbrott enligt 

personal inom socialtjänsten? 

• Vilken framtidsbild förmedlas av personalen när det gäller var de unga 

tar vägen efter ett placeringssammanbrott? 

• Vilken alternativ tolkning går att etablera utöver det som förmedlas av 

socialtjänstepersonal? 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppsatsens syfte är att belysa sammanbrott av 

placeringar för barn och ungdomar inom dygnsvård samt framlägga en egen 

alternativtolkning av problematiken. 

1.3. Avgränsningar 

Barn och unga som är i behov av samhällsvård utanför hemmet utgör ett 

intresseväckande samhällsämne båda i media och i forskningssammanhang. De 

yngre barnen som behöver dygnsvård placeras oftast i familjehem och de lite 

äldre barnen placeras oftare på institution. Vi har valt att begränsa vår 

undersökning till att gälla barn placerade på HVB och därmed blir 

avgränsningen barn 13-18 år. Vårt intresse har riktats mot att undersöka de fall 

där placeringarna inte går som socialtjänsten har planerat. Vi har valt att lägga 

fokus i vår studie på att intervjua socialsekreterare/samordnare för att se hur 

deras bild av barn/unga som är placerade och där placeringen har havererat. Vårt 

val att intervjua socialsekreterare/samordnare är på grund av att de har en 

nyckelroll när det gäller att placera barn och ungdomar. De ser ungdomarna när 
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de blir föremål för utredning och de har också en insyn i vad som händer efter 

att ungdomarna placerats. 

Vår avsikt är inte att undersöka kön och ålder eller göra jämförande 

statistikanalys, däremot kommer vi att använda oss av dessa variabler om de 

stödjer våra syften.  

1.4. Begrepp 

Barn: Varje människa under 18 år räknas som barn. (Socialtjänstlagen (SoL) 

2001:453 1 kap. 2§ och Barnkonventionen artikel 1). 

Dygnsvård: Placering av individ utanför det egna hemmet för vård eller 

behandling på uppdrag av socialnämnden. Placeringen kan ske både frivilligt 

eller med tvång. 

Familjehem: Enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård och fostran 

på uppdrag av socialnämnden (Socialtjänstförordningen (SoF) 2001:937 3 kap. 

2§). 

Haveri/sammanbrott: Vård som avslutas oplanerat och utan att vårdens syfte 

uppnåtts. Sammanbrott kan vara att institutionen avbryter placeringen mot 

socialtjänstens vilja, ungdomen rymmer utan att återvända, socialtjänsten 

avbryter på grund av att institutionen inte klarar av uppdraget eller att den unge 

inte passar på institution (Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark 2001). 

Hem för vård eller boende (HVB): ”Hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende” (SoF 2001:937 3 

kap. 1§) 

”Institutioner inom socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdom med 

sociala problem eller för missbrukare av alkohol eller narkotika” 

Nationalencyklopedin (NE). 

HVB-samordnare: Person som samordnar insatserna för HVB placeringar. 
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Placeringssammanbrott: En placering i dygnsvård som avslutas oplanerat. 

SIS-institution/§12-hem: Statens Institutions Styrelse (SIS) bedriver dygnsvård 

för tvångsomhändertagna ungdomar bland annat enligt §12 i Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU).  

Socialsekreterare: Person som utreder, följer upp och handlägger ansökningar 

och anmälningar i barnärenden.  

Ungdom: Barn mellan 13-18år. 

1.5. Förförståelse 

En av författarna, Sara, har gjort sin socionompraktik på familjehemsenhet och 

där upplevt hur viktigt det är med rätt matchning mellan den som ska placeras 

och familjehemmet. I samband med praktiken hade Sara även samarbete med 

HVB-samordnare och några socialsekreterare och fick en inblick i hur 

utredningar och placeringar hanteras. Under praktiktiden fick Sara även en 

introduktion i hur kommunens socialtjänst är organiserad och vem som har 

vilken funktion. 

Den andra författaren, Anders, har erfarenhet som stödfamilj till ungdomar och 

gjorde sin socionompraktik på en gymnasieskola som kurator. Under praktiken 

kom Anders i kontakt med ungdomar som var placerade på institutioner eller 

levde i dysfunktionella familjer. Detta medförde också en hel del kontakter med 

socialtjänsten och Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP). Detta väckte intresset 

för barn och unga i samhällsvård. 

Våra erfarenheter av området barn i samhällsvård inspirerade oss att fördjupa 

oss i detta ämne. 

  

 
 



6 
 

 
   

 
 



7 
 

2. Metod  

I detta kapitel lyfts val av metod, vilka kriterier som skall ligga till grund för en 

relevant forskning samt vilka etiska dilemman som ses med denna studie. Här 

beskrivs även hur denna studie har genomförts.  

2.1. Val av metod 

”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 

erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de veteskapliga 

förklaringarna” (Kvale, 1997 s. 9). 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Valet 

av denna intervjuform beror på intresset av att få fram den bild som 

socialsekreterarna har av barn och ungdomar som är placerade. 

Semistrukturerade intervjuer skapar även möjlighet att följa upp svar med 

utvecklande frågor så att en bra bild av vad informanterna tycker kan ges. Det 

ger även möjlighet att få reda på vad informanterna tycker är intressant i det 

ämne som undersöks. Om vi valt en mer strukturerad intervjuform hade risken 

varit att vi inte fått denna möjlighet utan varit mer styrda av våra intressen och 

inte informantens. Vi har gjort en intervjuguide (bilaga 1) för att ringa in några 

områden som var viktiga att beröra under intervjun. Detta för att få samma 

utgångspunkt i intervjuerna.  

Enligt Monica Dalen (2008) är det särskilt viktigt att ha en utformad 

intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer. Hon beskriver att intervjuguiden 

ska innehålla centrala teman och frågor, intervjuguiden ska täcka de viktigaste 

områdena i studien. Vid utformandet av intervjuguiden anammades ytterligare 

en sak från Dalen och det var områdesprincipen. Områdesprincipen innebär att 

de första frågorna är frågor som informanten är trygg med så att denne kan 

slappna av mer i intervjusituationen. Det är viktigt att kärnfrågorna samt de 

frågor som kan vara känsloladdade frågor, det vill säga de mer väsentliga 
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delarna kommer i mitten och för att sedan fasas ut med mer generella frågor i 

avslutningen. 

Dalen (2008) menar att det ska finnas en projektplan i kvalitativa studier som 

bygger på vissa centrala delar i forskningsprocessen. De delar som Dalen tar upp 

är:  

” ● val av tema och utformning av problemställningar ● val av 

informanter ● utarbetande av intervjuguide ● ansökan om tillstånd ● 

genomförande av intervjuerna ● organisering och bearbetning av det 

insamlade materialet ● analys av intervjumaterialet ● redovisning av de 

viktigaste resultaten” (Dalen 2008 s. 27).  

De mest centrala delarna i Dalens forskningsprocess har följts i studien så långt 

som det har varit möjligt. 

Alan Bryman (2006) skriver om tre områden som är viktiga för att kunna 

bedöma i vilken utsträckning som en forskning är tillförlitlig. De områden han 

tar upp är reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning som resultatet blir det samma om undersökningen görs om igen 

eller om det är tillfälliga faktorer som påverkar resultatet i någon riktning. 

Replikation handlar om det går att replikera/upprepa undersökningen vid ett 

senare tillfälle. I detta sammanhang handlar det om att forskare är tydliga med 

vad han/hon har gjort så att det i detalj går att återskapa en undersökning för att 

se om samma resultat genereras. Validitet är i vilken utsträckning som det som 

genereras av en undersökning går att koppla till varandra eller inte. Går det att 

bedöma om en slutsats är riktig eller inte utifrån det som forskaren beskrivit (s. 

43-45). I avsnittet 2.3. studiens genomförande beskrivs vad som har gjorts för att 

leva upp till de bedömningskriterier som Bryman ställer upp för en 

samhällsvetenskaplig undersökning. 
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2.2. Etiska dilemman/reflektioner 

Att vara medveten om de etiska problem som kan uppstå är särskilt viktigt när 

en undersökning berör områden som är känsliga för de som forskaren 

undersöker (Dalen 2008 s. 20-26).  

Det är vår avsikt att följa de etiska principer som gäller för svensk forskning. 

Bryman (2006 s. 440-441) nämner några områden som han anser är viktiga i 

detta sammanhang. Informationskravet: forskaren skall informera informanten 

om vilka avsikter det finns med undersökningen och att det inte är ett måste att 

vara med, att det går att avbryta deltagandet när helst som informanten vill det 

och vilka moment som är med i undersökningen. Samtyckeskravet: innebär att 

informanten har bestämmanderätt över sin medverkan. Konfidentialitetskravet: 

detta krav handlar om att de uppgifter som informanten lämnar inte kommer till 

obehöriga och att det så långt det är möjligt inte framkommer vem som har 

deltagit i undersökningen. Nyttjandekravet: här handlar det om att det material 

som samlats in bara får användas för forskningsändamål. Hur vi har tillämpat de 

etiska riktlinjerna redogör vi för i avsnittet 2.3. studiens genomförande och 

åskådliggör det i det brev vi skickade till de som vi intervjuade (se bilaga 2). 

2.3. Studiens genomförande 

Studiens genomförande har delats upp i fem teman för att tydliggöra 

tillvägagångssättet. Temana är litteraturgenomgång, provintervju, 

urval/intervjuer, tillämpning av de etiska riktlinjerna och utskrift. 

2.3.1. Litteraturgenomgång 

Vi började med att göra en genomgång av de nationella och internationella 

vetenskapliga artiklar som finns på området barn som blir omhändertagna av 

samhället. Dessa hittades genom att söka i en rad olika databaser så som 

Artikelsök, Social Sciences Citation Index och Libris. Vi var även inne på några 

vetenskapliga tidskrifter och sökte bland deras artiklar. De tidskrifter som det 
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söktes på var Socialvetenskaplig tidskrift, International journal of social welfare 

och British journal of social work. De ord som användes under sökningen efter 

vetenskapliga artiklar var: familjehem, HVB, dygnsvård, barn, ungdom, 

ungdomsvård, särskilda ungdomshem, institutioner, vård, samhällsvård, 

residential care, child, youth, institutional och welfare. Resultatet av dessa 

artiklar kommer att redovisas under rubriken Bakgrund. När 

litteraturgenomgången var klar stod det klart att de tidigare studierna saknade 

tydliga orsaker till sammanbrott av placeringar i dygnsvård. Vi hittade inte 

någon forskning om samverkans och matchningens påverkan på sammanbrott. 

Med den förförståelsen vi bar med oss ansåg vi att det var en viktig del som 

saknades. 

2.3.2. Provintervju 

Innan denna studie påbörjades togs kontakt med dem som samordnar HVB-

insatserna inom kommunen för att höra oss för om hur möjligheterna att skriva 

om barn/unga placerade på HVB. HVB-samordnarna var positiva till att 

medverka i en studie men ville att studiens syfte skulle preciseras mer innan de 

ställde upp. De frågor som ansågs mest relevanta för en studie skrevs ner innan 

ny kontakt togs med HVB-samordnarna. Det visade sig att många av de frågor 

vi ville ha svar på var svårt att svara på om det inte ansökts om tillstånd för 

aktgranskning. De frågeområdena som inte var möjliga att besvara utan tillstånd 

ströks därför. Efter att ha avgränsat oss till det område som vi vill forska vidare 

på togs kontakt med HVB-samordnarna igen och vi gjorde en provintervju. Efter 

det utarbetades en intervjuguide enligt de kriterier som Dalen (2008) utformat. 

Intervjuguiden skapades både för att få struktur på intervjuerna och för att 

säkerställa det som Bryman (2006) skriver om replikation.  

2.3.3. Urval/intervjuer 

Efter provintervjun gav HVB-samordnarna oss namn på några personer som 

jobbat länge med att utreda och placera barn och ungdomar på HVB och 
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familjehem. Sex personer valdes ut från den namnlista som getts och de valdes 

utifrån att de hade längst erfarenhet inom området eller att de hade erfarenhet av 

att samordna HVB-insatser. När vi ringde den första personen på listan fick vi 

omedelbar respons och hon gick med på att intervjuas och erbjöd sig att prata 

med några övriga som vi skulle intervjua. När vi kom dit visade det sig att hon 

bara haft tid att prata med en av dem och den personen hade inte tid. Efter 

intervjun ringde vi till de övriga som vi ville intervjua och alla var villiga att 

intervjuas efter att vi berättat om vad vår studie handlade om. När vi intervjuade 

de två HVB-samordnarna så valde vi att intervjua dem tillsammans. Att vi valde 

att intervjua dem tillsammans berodde på att ingen av dem jobbat under en 

längre tid och vi ansåg att om vi intervjuade dem samtidigt kunde de 

komplettera varandra. Alla intervjuer genomfördes på den intervjuades 

arbetsplats. Detta valdes för att den intervjuade skulle känna sig bekväm och 

trygg och möjligen prata lite mer avslappnat om ämnet. Vid alla intervjuer var vi 

med båda två och ställde frågor. Alla intervjuer spelades in för att senare 

transkriberas. 

Informanterna i studien består av tre socialsekreterare och tre som har eller har 

haft befattning som HVB-samordnare. 

2.3.4. Tillämpning av de etiska riktlinjerna 

När det gäller de etiska riktlinjer som berördes i etiska dilemman/reflektioner så 

tillgodosåg vi de krav som Bryman (2006) ställer upp genom att skicka ett 

informationsbrev (se bilaga 2) till fem av dem som intervjuades. Den första hann 

vi inte skicka brevet till då det blev för kort tid mellan att brevet blev klart tills 

det att intervjun skulle genomföras. I det fallet gavs informanten brevet innan 

intervjun och hon fick läsa det i lugn och ro innan intervjun började. Vi pratade 

även med samtliga, innan intervjuerna började, om dessa saker så att vi 

förvissade oss om att alla hade uppfattat vad som skrivits i brevet. Alla 

informanter var införstådda i hur materialet från intervjuerna skulle användas 

 
 



12 
 

och hanteras. Det var ingen informant som motsatte sig att intervjuerna gjordes 

eller att de spelades in.  

Med anledning av att studien gjorts på ett relativt smalt område med få personer 

som arbetar med de frågor som är av intresse för studien, har det valts att inte 

uppge med vilka informanter eller i vilken kommun som intervjuerna 

genomförts. Alla namn på informanterna har fingerats och de kallas för Annett, 

Bertil, Catrin, Doris, Erika och Frida. Detta för att tillgodose 

konfidentilitetskravet som Bryman (2006) ställer upp som en av de etiska 

riktlinjerna för seriös forskning. 

2.3.5. Utskrift 

Efter varje intervju transkriberades den för att kunna analyseras och vi kunde 

vara mer förberedda inför nästa intervju. Detta gjorde att vi kunde vara mer 

stringenta ju längre intervjuserien fortskred.  

När alla intervjuer var klara och transkriberade söktes efter gemensamma teman 

i de olika intervjuerna för att kunna sammanfatta vilka likheter och skillnader 

som förelåg. Dessa teman redovisas under rubriken 5. Resultat. 

Citaten i resultatdelen presenteras som de är transkriberade och är inte omgjorda 

till skiftspråk. Däremot är en del citat förkortade och det åskådliggörs då med 

punkter och snedstreck.  

2.4. Metodkritik 

Vi är medvetna om att det kan bli lite problem med några saker av det som 

Bryman (2006) skriver om när det gäller förutsättningar för forskning. När det 

gäller reliabilitet och replikation så tror vi att det kan gå att göra studien igen så 

som vi har gjort den, men det är tveksamt om resultatet blir det samma eftersom 

vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det hade varit lättare om vi 

använt oss av strukturerade intervjuer, men då hade vi inte uppnått vårt syfte 

med intervjuerna.  
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Vi skulle kunnat använda oss av fler informanter för att få ett större underlag att 

basera vår studie på men vi är ganska säkra på om resultatet skulle ha blivit 

detsamma då vi kände en mättnad vid sista intervjun. 

Då vi gjorde en kvalitativ studie i en och samma kommun så hade vi inga 

illusioner om att kunna generalisera det resultat vi fått så att det skulle gälla för 

andra, vilket heller inte var avsikten. Denna studie handlar om att få personalen 

inom socialtjänsten att ge sin berättelse om sammanbrott och det är personalens 

verklighet vi ville ta del av. 

En annan angreppsvinkel på problemet placeringssammanbrott skulle kunna 

varit en kvantitativ studie som genomförts med aktgranskning av alla akter på de 

barn som någon gång har varit föremål för vård utanför hemmet. Genom akterna 

hade vi kunnat se hur många av barnen som varit med om att deras placering 

havererat och av vilken anledning det skett. Denna granskning skulle gett oss en 

mängd information om det som skrivs i akterna men inte den dimension som en 

kvalitativ studie baserad på intervjuer med personal inom socialtjänsten ger. Vi 

ansåg att en kvalitativ studie gav oss mer av det vi ville uppnå med studien samt 

en ny vinkling av placeringssammanbrott som inte tidigare forskning belyser. 
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3. Bakgrund 

Under denna rubrik belyses barnkonventionen som haft betydelse för barns 

rättigheter och som bidragit till att barns röst blivit hörd i större utsträckning 

både nationellt och internationellt. Här belyses även den forskning som finns på 

området barn som är behov av dygnsvård. 

3.1. Barnkonventionen 

Ett av de viktigaste dokument som gjorts internationellt för barn och för att 

deras bästa skall komma i första rummet är Barnkonventionen. Egentligen heter 

den Konventionen om barnets rättigheter men benämns ofta som 

Barnkonventionen i dagligt tal och skrift. Den antogs av FN:s generalförsamling 

den 20 november 1989 och antogs utan omröstning, med andra ord var det ingen 

som motsatte sig den. När den öppnades för undertecknande var det 62 stater 

som skrev under den samma dag. Detta är unikt i dessa sammanhang och har 

inte hänt tidigare när det gäller konventioner om mänskliga rättigheter. Den 

trädde i kraft den 2 september 1990 i Sverige efter att den ratificerats av staten 

(SOU 1997:116).  

Konventionen är indelad i 13 inledande paragrafer och 54 artiklar. Den första 

artikeln säger att de människor som är under 18 år är barn om inte den nationella 

lagen har en lägre myndighets ålder. Det sägs även i den 41:a artikeln att går den 

nationella lagen längre i sin strävan att förverkliga barns rättigheter så skall den 

gälla. Så det finns ingen anledning att försämra rättigheterna för barn bara för att 

staten har skrivit på och ratificerat konventionen (SOU 1997:116).  

En av grundpelarna i Barnkonventionen är att barnets bästa skall komma i 

främsta rummet. Detta skall gälla i alla beslut eller åtgärder som rör barn. Detta 

beskrivs i:  

 

Artikel 3 
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1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 

eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet.  

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd 

och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn 

tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt 

ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder.  

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster 

och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn 

uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn. (SOU 1997:116 s. 125) 

När det gäller barn som inte har möjligheten att stanna kvar i sitt hem eller den 

miljö den vistas i finns det beskrivet i Artikel 20. Artikeln säger att det är statens 

skyldighet att bereda särskilt skydd och/eller bistånd till det barn som behöver 

det. Den ålägger även staten att tillse att det kommer tillstånd alternativa 

omvårdnadsformer för dessa barn i enlighet med sin nationella lagstiftning 

(SOU 1997:116). 

Barnkonventionen är av stor vikt när det gäller barn och dess rättigheter. 

Konventionen är antagen av nästan alla länder i världen. Det är bara USA och 

Somalia som inte har anslutit sig till Barnkonventionen (SOU 1997:116). 

3.2.  Dygnsvård  för  barn  under  1990talet    institutionella 

förändringar 

Institutioner skiljer sig åt på många sätt men det gemensamma är att det är en 

plats där barn och unga som inte är släkt med varandra bor tillsammans samt att 

det finns personal som ersätter föräldrarnas dagliga omvårdnad (Tore 
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Andreassen 2003). Institutioner för barn och unga har förändrats under det 

senaste seklet, från barnhemmen av mer traditionell institutionskaraktär till 

dagens mer familjehemslika institutioner. En av de händelser som stort har 

förändrat dygnsvården för barn och unga i Sverige är när socialtjänstlagen 

trädde ikraft 1982 (Sallnäs 2000). 

Vinnerljung, Sallnäs och Lars Oscarsson (1999) beskriver hur utvecklingen av 

placeringsformer för barn och unga, till exempel fosterhem och institutioner, har 

skett 1983-1995. I början av 1980-talet var ca 70 % av alla placeringar av barn 

och unga i fosterhem men 1995 hade fosterhemsplaceringarna minskat till 55 % 

av placeringar. Författarna drar en slutsats utifrån sitt resultat att en orsak kan 

vara att kommunerna tvingas söka andra placeringsalternativ då tillgången på 

fosterhem har minskat. Det kan även vara så att socialarbetare blivit mer 

institutionsvänliga eller att det har öppnats en marknad för att bedriva dygnsvård 

vilket innebär att utbudet ökat. 

3.3. Vilka barn/unga placeras på institution? 

Studier som gjorts av Tine Egelund och Kathrine Vitus (2009), Leoson (2007), 

Tommy Lundström och Vinnerljung (2001), Sallnäs (2000, 2005) och 

Vinnerljung, Sallnäs och Pia Kyhle Westermark (2001) ger en samlad bild av att 

de barn/unga som placeras på HVB- institution är mellan 13-16 år. Sallnäs 

(2000, 2005) beskriver att barn som är mellan 0-12 år och behöver omhändertas 

oftast behöver det på grund av omsorgsbrist hos föräldrarna. De placeras oftast 

då i familjehem eller på institution tillsammans med förälder/föräldrarna, en så 

kallad föräldra-/ barn placering. Det är ovanligt att barn upp till 12 år placeras på 

institution utan föräldrar. Barn mellan 12-18 år (i vissa fall upp till 21 år) 

placeras oftare på grund av eget beteende än på grund av omsorgsbrist hos 

föräldrarna, de placeras då oftare institution än i familjehem. Eget beteende kan 

till exempel vara skolrelaterade problem, missbruk eller kriminalitet (Sallnäs 

2000, 2005). 
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Studien av Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) presenterar att 

bland dem som är placerade är könsfördelningen jämnt fördelad men barn med 

en annan än svensk är kraftigt överrepresenterade. Majoriteten av placeringarna 

är frivilliga och det vanligaste skälet är beteendeproblem och relationsproblem i 

hemmet. 40 procent av de placerade ungdomarna hade tidigare varit placerade i 

dygnsvård. Placeringarna fördelades på följande sätt: 60 procent i fosterhem, 15 

procent på offentliga HVB, 15 procent på enskilda HVB och 10 procent på § 12- 

hem. 

Enligt Sallnäs (2000) är det vanligt att när HVB-hemmen ska ange vilken 

målgrupp de tar emot så uppges att målgruppen är personer med psykosociala 

problem. En del hem är specialiserade på att ta emot barn med psykiska problem 

eller missbruk medan andra HVB inte tar emot barn med den problematiken. 

3.4. Barnplaceringar – vilka riskfaktorer? 

Lundström och Vinnerljung (2001) har belyst de förändringar som har skett 

under 1990-talet när det gäller antalet barn som omhändertas för samhällsvård. 

Studien visar att från 1930-talet har antalet barn som behöver omhändertas 

minskat men på 1990-talet började omhändertagandet öka igen. Enligt 

Lundström och Vinnerljung finns det en allmän oro för att barn far mer illa idag 

än tidigare. Resultat av studien visar att både de som har påbörjat dygnsvård och 

de som har insatsen kontaktperson/-familj har ökat under 1990-talet. Generellt 

kan sägas att de ungdomar som placeras är i åldern 13-16 år och att de placeras 

på grund av eget problematiskt eller oönskat beteende. En annan stor orsak till 

placering är även att det finns brister i omsorgen hemma. 

Ett historiskt perspektiv på social barnavård har Lundström och Sallnäs (2003) 

studerat. De har undersökt hur klass, kön och etnicitet påverkar insatser. 

Angående kön så löper tonårspojkar en större risk att placeras utanför hemmet 

men i övrigt finns det inga större könsskillnader bland barnen. Däremot hos 
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föräldrarna är det stor skillnad, fäderna nämns nästan ingenstans och ansvaret 

för barnen läggs hos modern, även eventuella brister i familjen tillskrivs 

modern. Det finns tre faktorer enligt Lundström och Sallnäs som ökar risken för 

samhällsingripande och det är att vara kvinna, ensamstående förälder eller att ha 

en annan etnisk bakgrund än svensk. 

Föräldrafaktorer som ökar risken för att ett barn ska placeras utanför hemmet 

belyser även Eva Franzén, Vinnerljung och Anders Hjern (2008) i en studie. 

Resultatet av studien visar bland annat att barn till ensamstående mödrar hade 

tre till fyra gånger högre risk att placeras utanför hemmet än barn som levde 

med två föräldrar. En lägre utbildningsnivå hos förälder samt försörjning från 

socialtjänsten var två faktorer som ökade risken för att barnet skulle placeras 

utanför hemmet. 

3.5. Strukturella skillnader mellan kommuner 

Sallnäs (2005) beskriver de olika kommunala variationerna av institutionsvård 

och vilka faktorer som spelar in. Sambandet som finns mellan om kommunen 

har en institution för unga eller ej samt antal placeringar på institution visar sig 

vara starkt. De kommuner som har en institution för unga placerar oftare på 

institution än de kommuner som saknar en egen institution. 

Stefan Wiklund (2006) har i en studie jämfört olika kommuner och analyserat 

vilka skillnader som finns och vad de kan bero på. Det finns ett starkt samband i 

den kommunala strukturen mellan hög andel utomnordiska invandrare, 

skattekraft samt antalet anmälda stöldbrott i befolkningen i relation till hög grad 

av placeringar. 

3.6. Tidigare studier om sammanbrott av placeringar 

Detta avsnitt har delats upp i olika forskningsområden avseende 

sammanbrottsplaceringar av barn/unga. 
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3.6.1. Sammanbrott av placeringar på HVB 

Studier av Leoson (2007) och Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark 

(2001) har undersökt om placeringarna i dygnsvård av ungdomar mellan 13-17 

år följer den uppgjorda planen eller om den resulterar i ett sammanbrott. Enligt 

studien av Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) sker de flesta 

placeringssammanbrotten under det första året och sammanlagt bröt mellan 30 

och 37 procent av alla placeringarna samman. 44 procent av sammanbrotten 

berodde på att barnet rymt eller vägrat att återvända efter en permission. 36 

procent av sammanbrotten berodde på att familjehemmet/institutionen inte 

ville/orkade mer. 

I den undersökning Leoson (2007) gjort visar det sig 55 % av de upphörda 

placeringarna är på grund av sammanbrott. Leoson konstaterar vidare att det inte 

går att avgöra om problematiken hos den unge har förändrats till det bättre eller 

till det sämre efter vården. Flickor dominerar enligt Leoson gruppen med flera 

avslutade placeringar samt den grupp som utvecklar fler beteendeproblem under 

vårdtiden, främst missbruk. 

Resultatet från studien av Egelund och Vitus (2009) visar att i Danmark hade 26 

% av ungdomarna varit med om en eller fler havererade placeringar redan efter 

15 månader. 59 % av alla placeringar går enligt planerna som socialtjänsten 

gjort upp. Egelund och Vitus säger att det bara i 19 % av haverierna är det 

ungdomen som initierar till avslutad placering och lika många där föräldrarna tar 

initiativet. Det är 27 % som avslutas av handläggaren. Sammantaget säger de att 

hela 57 % är systemrelaterade. 

Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) skriver angående Svenska 

förhållanden att vid 43 % av placeringssammanbrotten flyttar barnet hem och i 

övriga 57 % leder sammanbrottet till en ny placering. De riskfaktorer som anges 

för ett placeringssammanbrott kan vara asocialt beteende, psykiska problem (där 

det finns en diagnos på psykisk störning eller ohälsa), tidigare 
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placeringssammanbrott, de som har blivit utredda på § 12- hem men senare 

placerats på HVB. Att placeras på ett HVB som ligger inom ett avstånd på 

mindre än 10 mil från hemorten anses även vara en riskfaktor.  

3.6.2. Konsekvenser av sammanbrott 

För socialtjänsten innebär ett sammanbrott att vårdplanen inte kunnat 

genomföras och att en ny vårdplan ska upprättas. Det kan innebära att hitta ett 

nytt placeringsalternativ eller att låta den unge flytta hem igen. Ett sammanbrott 

innebär mycket mer jobb för socialtjänsten men även att de eventuellt måste 

överge ambitionen att göra något för den unge (Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle 

Westermark 2001). 

Vilken betydelse ett sammanbrott av en placering får för den unge beror på 

många olika faktorer. Ibland kan ett sammanbrott enligt Andreassen (2003) få 

positiva konsekvenser för den placerade. Det kan vara i de fall där behandlingen 

inte matchar behoven eller att ungdomsgruppen inte passar ihop och förstärker 

varandras negativa beteenden. Leder sammanbrottet till en ny placering kan det 

däremot vara negativt även i de fallen då det är svårare att uppnå den positiva 

behandlingseffekten vid omplacering (ibid.). Varje placeringssammanbrott 

innebär störningar i ungdomens utveckling och kan dessutom leda till att tilltron 

till de placeringsansvariga går förlorad. 

Vinnerljung och Sallnäs (2008) skriver att de unga som har en erfarenhet av att 

ha varit placerade har en dålig prognos senare i livet. Den undersökning som de 

presenterar visar till exempel att pojkar som varit placerade någon gång under 

tonåren har en större risk att hamna i kriminalitet innan 25-års ålder, 54 % har 

varit i fängelse jämfört med 2,9 % i kontrollgruppen. 1 av 18 har dött innan 25-

årsdagen jämfört med 1 av 170 bland övriga. Liknande siffror redovisas för 

tjejer, enda skillnaden är att de är något lägre. I studien skriver de att prognosen 

blir ännu sämre om du har varit med om ett eller flera sammanbrott i samband 

med placeringen/placeringarna. 
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3.6.3. Återplacering i dygnsvård 

Bland barn och unga som varit placerade inom dygnsvård ökar risken att 

återplaceras visar studier av Leoson (2007) och Vinnerljung, Maria Öman och 

Thomas Gunnarsson (2004). 

Vinnerljung, Öman och Gunnarsson (2004) har undersökt hur vanligt det är med 

återplacering inom en två års period, samt vilka faktorer som väger in. En av de 

tydligaste riskfaktorerna för återplacering inom dygnsvård, var kortare 

placeringstider och högre ålder vid placeringens slut. Den undergrupp som hade 

högst återplaceringsrisk var tonårspojkar som varit placerade på institution, det 

var närmare 50 % som återplacerats. I övrigt var återplaceringsfrekvensen runt 

30 %. 

Enligt Leoson (2007) så är den största risken för återplacering i åldersgruppen 

13-17 åringar, där är det 17 % som inte resulterar i återplacering. 

3.6.4. Utbildningsnivå för placerade ungdomar 

Vinnerljung, Öman och Gunnarson (2005) har forskat om huruvida det skiljer 

sig i utbildningsnivå mellan de som har haft dygnsvård under sin uppväxt i 

jämförelse med de som inte har det. Resultatet visar att de som har erfarenhet av 

dygnsvård har en lägre utbildningsnivå. De som hade högst utbildning av de 

som varit placerade i dygnsvård var de som haft en kort tid av dygnsvård före 

tonåren och sedan återförenats med föräldrarna. De som hade lägst utbildning 

var de som hade korttidsvård under tonåren. Samma mönster går igenom hela 

studien, det är de som har haft kortare tid av dygnsvård före tonåren som klarar 

sig bäst, även om de ligger långt efter kontrollgruppen, och det är de som har 

kortare tid av dygnsvård under tonåren som klarar sig sämst. Det kan enligt 

Vinnerljung et al. vara så att de som har kortare vårdtid inte får samma stöttning 

som de som bor längre tid på institutioner eller familjehem. 
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4. Teori 

Under denna rubrik är avsikten att presentera den teori som används senare i 

uppsatsen. Fokus ligger på systemteorin eftersom den bäst tjänar syftet att 

förklara det fenomen som beskrivs. 

4.1 Systemteori 

Systemteori har sina rötter i naturvetenskapen. I dessa sammanhang så förklarar 

den hur olika faktorer i naturen eller kroppen påverkar varandra. Det är först 

under andra delen av 1900-talet som den har fått fäste inom 

samhällsvetenskapen.  

Systemteorin utvecklades parallellt inom flera områden samtidigt utan varandras 

vetskap. När teorierna framställdes så var till exempel fysikerna, biologerna och 

teknikerna i sitt egna universum och helt åtskiljda från varandra. Men alla kom 

fram till samma syn och samma slutsats när det gällde hur olika delar i ett 

system påverkar varandra (Ludwig von Bertalanffy 1973). 

Bertalanffy (1973) menar i sin bok General system theory att det är synd och ett 

slöseri med resurser att liknande teorier skall genereras inom olika discipliner. 

Han vill undvika detta genom att formulera en generell systemteori. Han säger 

att visst är det olika delar i ett system som samverkar när en ingenjör skall bygga 

en bro eller göra en motor eller när en sociolog skall förklara varför något 

fungerar eller inte. Men det är i grund och botten samma teori som ligger till 

grund. 

Malcolm Payne (2008) beskriver att alla individer ingår i flera olika system som 

i sin tur påverkar varandra. Det finns tre huvudsystem, Informella eller naturliga 

system som familj och vänner, Formella system som myndigheter, Sociala eller 

samhälleliga system till exempel förskolan. För att kunna hjälpa en individ 

behövs det först undersökas hur just den individens omgivande system ser ut. 
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Systemteorin säger att alla människor ingår i system och består även själva av 

olika system så som till exempel cirkulationssystem och celler. Dessa system 

bildar ett större system som i sin tur bildar ett ännu större system och så vidare. 

Människor ingår i en familj som är ett system som tillsammans med andra 

familjer bildar ett större system, bostadsområdet, som i sin tur är en del i 

kommunen som är en del i landet. Det finns även den möjligheten att en del i ett 

system kan vara en del i ett annat system. Till exempel kan en människa 

samtidigt vara delar i familjen och företaget eller skolklassen. En annan del i 

systemteorin är att alla delar i ett system påverkar varandra i olika stor 

utsträckning. Fungerar en del i systemet dåligt så påverkar det systemet i sin 

helhet negativt. Det påverkar även systemet om en del i systemet fungerar bra 

för då har det en positiv effekt på systemet. Det är få (om något) system i socialt 

arbete som är slutna och inte har något inflöde och utflöde med omgivningen. 

Detta gör att det kommer in impulser utifrån och att det skickas ut impulser från 

de olika systemen (Payne 2008). 

 ”…olika system samverkar med varandra och på så sett skapar 

problem på ett oväntant område av livet. Dåliga relationer i en familj 

kan till exempel minska den inverkan familjen har då man vill hjälpa 

ett barn med svårigheter i skolan.” (Payne 2008 s. 217) 

Det är av vikt att socialarbetaren har ett samspel med de andra som interagerar 

med familjen. Om detta inte blir fallet så minskar möjligheterna till att få till ett 

inflytande över den unges situation. 
 

Enligt det ekologiska systemteoretiska perspektivet så skall barns utveckling 

betraktas i relation till det sociala och kulturella sammanhang som de ingår i. Då 

ser betraktaren att individen samspelar med omgivningen och en helhet 

framkommer som är svår att se om vi bara betraktar barnets utveckling (Payne 

2008).   
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5. Resultat 

Under denna rubrik presenteras det resultat som fåtts fram i den datainsamling 

som gjorts. Resultatet är uppdelat efter ett antal teman som anses vara lämpliga 

för att besvara det syfte och de frågor som är centrala i denna uppsats. 

5.1. Vilka ungdomar placeras? 

Den gemensamma anledningen till placeringar som kom fram i de intervjuer 

som genomfördes var att den unge placeras på grund av sitt eget beteende. Ett 

svar som belyser de svar som gavs av alla är det som Doris gav oss under 

intervjun när vi frågade vilka unga som placeras. 

 ”Det är ju i regel... på eget beteende då. Det är ofta... missbruk kan 

man väl i regel börjat med lite grann och kriminellt beteende och... 

må dåligt i största allmänhet.” (Doris) 

Här är hon inne på något som vi också finner i alla svar. Alla informanter är inne 

på att det finns missbruk och kriminalitet med i bilden runt de flesta unga som 

placeras. Är det inte så att den unge själv har provat narkotika eller missbrukat 

alkohol så har det vanligtvis förekommit i föräldrahemmet.  

En av våra informanter kom in på vilka faktorer som ökade risken för att bli 

placerad som tonåring. Hon säger att i de flesta fall då en ungdom placeras så 

har den unge eller dennes familj varit känd för de sociala myndigheterna under 

en lång tid. Det är sällan som en ungdom bara dyker upp hos socialtjänsten och 

blir placerad.  

Nästa grupp av ungdomar som har blivit allt vanligare är det som en av våra 

informanter säger så här om: 

 ”Nåt som har ökat väldigt väldigt mycket tycker jag ändå är 

neuropsykiatrin... ehh… där det finns nån form av diagnos… något 

form av handikapp som inte är LSS anknutet…” (Annett) 
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Detta kommer även upp i andra sammanhang när informanterna pratar om det 

samarbete som de vill ha med psykiatrin. De säger att det inte finns något bra 

samarbete så att de kan få reda på i vilken utsträckning som de ungdomar som 

behöver hjälp har diagnos. Detta kommer ofta fram i ett senare skede och då 

kanske placeringen har havererat på grund av dåligt underlag för placering. 

Detta med psykisk ohälsa påtalar några av informanterna som en orsak till att 

många unga behöver placeras. De säger att det är många ungdomar som mår 

dåligt idag utav olika anledningar. 

Det är många som lever i dysfunktionella familjer som behöver placeras på 

HVB eller familjehem. Enligt informanterna kan en anledning till att en ungdom 

behöver omhändertas vara att det finns någon typ av skyddsbehov för den unge. 

En anledning till detta kan vara att den miljö som den unge vistas i är skadlig. 

En annan kan vara att den unge skär sig och är en fara för sig själv. 

5.2. Sammanbrott av placering 

När informanterna skall berätta för oss om sammanbrott så säger alla att de har 

varit med om minst ett sådant. Det framkommer ganska snart att det finns en hel 

rad av definitioner på sammanbrott och att det skall till ganska mycket för att det 

ska kallas sammanbrott för dem vi intervjuat. Några tycker att det är 

sammanbrott när de planer som socialtjänsten har satt upp inte följs och andra 

menar att det är när en placering avslutas turbulent och med lite eller utan 

förvarning. Ett par uttrycker det som att det är mer regel än undantag att en 

ungdom rymmer ett par gånger innan en stabil placering kan komma till stånd. 

Men detta uppfattar de inte som ett sammanbrott utan som en naturlig del i 

själva placeringen. Dessa informanter säger att sammanbrott inte är så vanliga. 

Exempel som visar vad de svarar på frågan hur vanligt det är med sammanbrott 

är: 
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”Å det har inte hänt så himla många gånger faktiskt. Så det har att 

man säger att det så ofta blir sammanbrott... jag vet inte om jag 

känner igen det riktigt.” (Doris) 

”Ingen aning alltså men om jag tänker tillbaka, det är ju ganska 

många år som vi har varit i ungdomsgruppen. Så är det kanske... så 

kommer jag på ett tillfälle.” (Doris) 

De menar att det skall till rätt så mycket för att det skall kallas ett sammanbrott. 

Det är bara när en placering avslutas med en viss turbulens och lite av en kris i 

sig som det definieras som sammanbrott av dessa socialsekreterare.  

Några informanter menar att sammanbrott är ganska vanligt och säger att de 

upplever att det är ungefär 1/3 av placeringarna som leder till blir sammanbrott. 

En informant säger att det är samma siffror som det är i Linköping när Leoson 

skriver om det, men säger i nästa stund att det inte är så många placeringar som 

det blir sammanbrott i.  

När vi pratar med en som säger att sammanbrott är ganska vanliga och frågar 

henne om hon varit med om det säger hon: 

 ”Ja det har jag, ett par stycken. Ett par stycken med… ja samma 

ungdom också... eeh... nu var det ett tag sen, men... det var en tjej som 

vi placerade som var placerad på väldigt många olika ställen. Å det 

liksom det blev... där det blev sammanbrott... på flera ställen hela 

tiden.” (Frida) 

Här är hon inne på något som informanterna uttrycker som ganska vanligt. Att 

de som är med om sammanbrott är med om det flera gånger och att det är som 

lite av ett mönster när det gäller de här ungdomarna. Är man med om ett 

sammanbrott så är risken för ett till relativt stor. 
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5.3. Orsak till sammanbrott  

Det är ett par saker som kommer upp vid nästan varje intervju. En av de mest 

centrala delarna i samtalen om sammanbrott är matchningen mellan den unge 

och där den placeras. I många av intervjuerna finns en hel del självrannsakan när 

det gäller matchning och vad som sker innan sammanbrott. De säger att de tar på 

sig en viss del av att det blir sammanbrott. Denna eftertanke och självrannsakan 

beskrivs tydligt av det som sägs under en av intervjuerna. 

”Och det är klart att man inte... kan fundera över... ja... vad som gick 

fel och kanske hur... ja... hur vi tänkte... för vi måste ju ha... vi kan ju 

inte hittat... hittat rätt för henne och kanske inte heller… hittat det 

bästa sättet att hjälpa henne.” (Frida)  

Här säger informanten att de inte har tillräcklig kunskap om den unge för att 

kunna göra en bra matchning och hon är lång ifrån att vara ensam om att ha 

denna åsikt. Det kommer fram i många av våra intervjuer att det finns mycket 

mer att önska av matchningen och att få verktyg för att få fram mer information 

innan en placering sker. Våra informanter anser att matchningen har blivit bättre 

och sammanbrotten minskat sedan det utformades en särskild tjänst som 

samordnar HVB-insatserna. Fördelen med att ha en HVB-samordnare är att det 

är en person som har den övergripande bilden av vilka HVB som kan vara 

aktuella för den berörda ungdomen. 

En tanke som många av informanterna kommer tillbaka till flertalet gånger 

under intervjuerna när det gäller varför sammanbrott sker är att det finns en 

övertro från HVB-hemmens sida när det gäller vilka de kan behandla. 

Informanterna uttrycker även att HVB-personalen i vissa fall inte är riktigt ärliga 

när det gäller vilka som de har som sin målgrupp. Vissa HVB-hem har varit för 

kort tid i branschen och några har varit för länge. Detta utrycks på följande vis: 

”...ibland är dom bara så otroligt trötta tror jag på att driva en 

institution... så att dom är själva... alltså dom som driver 
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behandlingshemmet är trötta på att ge vård och behandling... och 

skulle ha slutat när de var på topp istället för att sluta när dom inte 

riktigt kan ge... dom borde ha sett tecknen tidigare själva... när saker 

och ting inte riktigt fungerar... ehh... när det blir ord utan innebörd 

när man säger saker o ska göra saker eller... oj så det blev liksom... 

och då... då har man gjort sitt tror jag... man ska... när man jobbar i 

behandlingssvängen ska man sluta när man är som bäst egentligen 

tror jag...” (Annett) 

Idealsituationen är när alla inblandade parter har ett ömsesidigt förtroende för 

varandra och att alla är ärliga mot varandra. Informanterna tycker att det är 

viktigt att personalen inom socialtjänsten är tydliga med vad uppdraget innebär 

men även att personalen på behandlingshemmet är uppriktiga om de kan ta sig 

an uppdraget eller ej. Detta uttrycker en av informanterna på följande vis:  

”…det handlar ju om ömsesi... ömsesidigt förtroende. Och att dom 

säger nä nu har vi tre stycken såna som påminner och jag tror inte att 

bra att ta in en fjärde just nu. Då har man ju en bra 

samarbetsklimat…/…Att faktiskt nä vi mäktar inte med det just nu. Vi 

har precis avslutat en sådan placering kanske eller så va... Ja då tar 

man ju ett ansvar även för den enskilda ungdomen som till syvene och 

sist skall få sin hjälp.” (Erika) 

Ett återkommande dilemma i samband med orsaker till placeringssammanbrott 

är att det ofta har gjorts flera insatser innan ungdomen blir placerad i tonåren. 

De tidigare insatserna har inte haft en helhetsbild av den unges situation och 

därför misslyckats i sina försök att hjälpa. En av informanterna uttrycker sin 

frustration på följande sätt när vi frågar om tidigare insatser skulle ha kunnat 

hjälpa:  

”Aaaa det tror jag. Det tror jag... i den här... i det fallet skulle hon 

nog inte ha... ja... hon skulle... hon skulle nog inte ha vuxit upp... som 

hon gjorde hos sina föräldrar. Hon hade ju varit placerade liksom å 

det kan ju också sätta sina spår att man har... liksom att man vuxit 
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upp med missbrukande föräldrar och varit placerad som barn å... jag 

vet inte... å har kommit tillbaka hem igen... å sen när hon då kom och 

hennes problem var jättestora å senare visade det sig att föräldrarnas 

problem också... alltså problemet låg hos föräldrarna också. För hon 

kän... ja... som som kom upp under tiden. Å det blir liksom riktigt att 

det inte är så konstigt att... att ungdomen att de då beter sig som... 

som dom gör. Eller mår som dom gör. Sen fick dom ju mycket hjälp 

från (EA) om... på andra sätt också familjen dom... Det kan vara svårt 

ibland tror jag om man inte kom in... om... när man kommer in liksom 

i... i 13-års 12- 13-års åldern när det verkligen har börjat... hända en 

massa saker. Ja vem vet... ja kanske det skulle va... att det skulle ha 

varit annorlunda om man på en gång liksom hade... hade kunnat hittat 

en riktigt effektiv bra ställe å…” (Frida) 

Många av informanterna återkommer till dilemmat att många placeringar och då 

ofta i unga år renderar till att resultera i nya placeringar som leder till större 

ingrepp för den unge. Detta säger informanterna är en av orsakerna till 

placeringssammanbrott. 

5.4. Vad händer efter sammanbrott? 

Efter ett placeringssammanbrott måste socialtjänsten göra nya planer. Det är 

olika var ungdomen tar vägen efter ett placeringssammanbrott. Den unge kan få 

flytta hem till föräldrahemmet, omplacering till nytt HVB eller SIS-institution 

eller flytta till egen lägenhet. Det beror dels på orsaken till placeringen men även 

om det är en frivillig eller tvångsplacering. Informanterna uppger att det inte 

finns något generellt svar på vad den unge tar vägen efter ett sammanbrott utan 

det kan vara en rad olika alternativ. Att det inte finns ett svar på frågan, men att 

de ofta kommer hem efter ett sammanbrott symboliseras tydligt av en av 

informanterna. 

”Jag ibland är det nog... ibland tar dom… vägen till… det kan ju va 

så att att dom tar vägen efter det till en SIS institution för att det är 

så... för att man ser att dom behöver... behöver det skyddet. Å ibland 
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tycker jag… det tycker jag vi har blivit... ja ofta kan det va så att dom 

flyttar hem å det händer att man tänker att dom... ja... att efter ett 

sådant här sammanbrott då få komma då... ofta vill man ju alltså... 

även om de inte är så stora och vill hem å komma till nån där dom 

känner sig trygg hos då är det... då är det kanske ofta liksom föräldern 

eller nån annan eller pappan som dom... som dom kan bo hos ett tag. 

Å liksom få stöttning hemma å ibland blir det så att dom liksom blir... 

bli kvar hemma å att man ser att det... ja... så hem tro jag att ganska... 

jag tror ganska ofta att det kan va så att man kommer hem åtminstone 

en period.”. (Frida) 

Är det en äldre ungdom så kan de få flytta till egen lägenhet eller ett 

ungdomsboende där det finns en viss kontroll och uppbackning i form av 

personal. I vissa fall kommer den unge med en egen lösning som socialtjänsten 

går med på. En av informanterna säger att det är ungefär 30 % av ungdomarna 

som återplaceras i dygnsvård.  

5.5. Samarbete mellan socialtjänsten och övriga aktörer 

Samarbetet med andra kommunala förvaltningar, exempelvis skola och 

socialtjänst men främst med externa aktörer, är ett ständigt återkommande tema 

när det gäller sammanbrott. Det handlar om ett förebyggande arbete, samverkan 

kring de barn som far illa samt att samla de resurser som finns för en gemensam 

mobilisering.  

En återkommande önskan, då det handlar om förebyggande arbete och 

samverkan, är ökade resurser och insatser. En önskan som en socialsekreterare 

uttryckte på följande sätt:  

”Jag önskar att…/… BUP satsade jättemycket mer resurser på dom 

tidigare och att det var lätt för folk att komma till dom o få det stödet 

då. Jag önskade också att skolan hade mycke mycke mer resurser o 

hjälp... att kunna hjälpa dom här barnen som har såna problem.” 

(Doris) 
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Om samhället satt in sina samlade resurser i ett tidigare skede i barnens liv så 

hade många placeringar kunnat undvikas enligt flera av socialsekreterarna.  

”…och att man har och att man jobbar gemensamt... att det här är 

vårt gemensamma ansvar... det är inte socialtjänstens ansvar… det är 

inte skolans ansvar… det är inte BUP:s ansvar… det är vårat… det är 

vuxen… myndighetsansvar... tillsammans… och det tänket måste in… 

vi måste till och skapa…/…såna arenor inom socialtjänsten…” 

(Catrin) 

”Ja det kan man väl säga. O att det är... det handlar inte bara våra 

resurser utan hela samhällsapparatens resurser. Eeh och jag tänker 

främst på att skola skulle ha mer resurser så att dom kunde se dom 

här barnen på rätt sätt så att dom inte hinner tappa självförtroendet 

av sin skola och sådär. För i regel så har dom ju börjat att skapa sig 

en annan identitet när vi kommer in.” (Doris) 

Samverkan fungerar bra enligt socialsekreterarna då det handlar om de riktigt 

små barnen som är skyddslösa. Samarbetet mellan alla instanser försämras när 

barnen kommer upp i skolåldern och en orsak kan vara tidsbrist enligt 

informanterna. 

Det är inte bara mellan professionella aktörer som det ska ske en samverkan 

utan det ska även ske med familjen. Frivilliga placeringar har ökat och det beror 

delvis på att familjen är motiverad till att medverka till en insats. Detta 

motiveringsarbete gör att det kan ta lång tid innan en placering utanför hemmet 

sker. En av informanterna uttrycker det: 

”…oh så svarar dom att det tar för lång tid... men i det långa loppet 

så är det bättre att ha dom med sig... okej att dom får gå lite för länge 

mot vad normalmänniskan tycker att dom ska få... och att man sen har 

dom med sig i slutändan… att man har en överenskommelse att vi gör 

det här gemensamt det är vår... vad vi båda vill... du har först... dom 

har kommit till insikt att ja det kanske är bättre då…” (Catrin) 
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Socialtjänsten kan få kritik för att det går lång tid innan något händer men 

socialsekreterarna förklarar att det är skillnad på om det är en fara för barnet 

eller inte. De barn som har en farlig hemmiljö ska inte behöva stanna i den 

miljön i väntan på ett motivationsarbete som drar ut på tiden. I de fallen väntar 

socialtjänsten inte heller på samverkan med andra aktörer innan de går vidare 

med placering.  

De flesta av socialsekreterarna anser att det i teorin finns ett tydligt samarbete 

mellan de olika professionella aktörerna men att det inte fungerar så i 

verkligheten.  

”Alltså vi har ju samarbete men samarbetet upplever jag är helt på 

BUP:s premisser. Så säger dom att vi har... det här är inget för oss… 

då är det så eller det här är inte våran målgrupp. Nää då får vi finna 

oss i det. Men vi kan ju känna att vi skulle behöva deras 

kompetens…/… Vi skulle behöva samarbeta på riktigt.” (Doris) 

Det finns en önskan från socialsekreterarna att utöka samarbetet med BUP. 

Bland annat så uttrycks det så att socialtjänsten skulle kunna remittera till BUP i 

de fall som det behövs en tydligare utredning för att kunna kartlägga barnens 

särskilda behov.  

”Absolut och vi kan ju remittera och så men vi har ju ingen gräddfil in 

till BUP på nåt sätt. Vi skulle be... vi skulle behöva ha någon gräddfil 

till... precis som du säger till att kunna göra sådana här utredningar 

som krävs… att dom kan göra dom alltså.. för att kartlägga hur man 

skall hjälpa dom här barnen som har... olika särskilda behov.” 

(Doris) 

En av informanterna har en helt annan åsikt när det gäller samarbetet med BUP. 

Hon kan inte se att det skulle vara några problem med samarbetet och menar att 

det redan finns ett bra och väl fungerade samarbete.  
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Flera av de intervjuade ser att en orsak till samarbetsproblem kan vara att det är 

svårt att samverka när den ansvariga ledningen inte är överens. Alla aktörer 

värnar om sitt eget och till stor del handlar det om kostnadsansvaret.  

”Jag önskar verkligen att vi var under samma paraply. Så att vi... 

hade samma... eeh... kostnadsansvar. För idag så är det ju... upplever 

jag att det hamnar i... eeh... det är inte vårat bord. O är det inte deras 

bord så blir det vårat bord för vi är alltid ytterst ansvariga.../... Då 

hamnar vi alltid ensamma ofta med jättesvåra placeringar där vi 

skulle behöva ha med dom parallellt…/… Och... eh... det har vi inte 

tycker inte jag.. O så finns det naturligtvis undantag med…/… Ååå... 

längst bak där så tror jag handlar det om pengarna liksom. För dom 

här placeringarna kostar ju jättemycket pengar. Så säger… säger dom 

att det inte är deras bord behöver dom heller inte ta något 

kostnadsansvar.” (Doris) 

Inom kommunens socialförvaltning fungerar samarbetet bra gällande 

placeringar, särskilt sedan det tillsattes en tjänst med funktion att samordna 

HVB-insatserna. När vi frågar varför socialsekreteraren tror att sammanbrotten 

har blivit färre och samarbetet bättre svarade hon: 

”Ja å vi har... alltså vi har... helt... inte bara det man har kollat upp 

mer och så liksom sorterat ut... å valt att dom är bra och dom här ska 

vi använda oss av och dom här är kanske inte så bra och dom här 

dom... använder vi oss inte av. Att det är mycket mer liksom 

samordnat än att tidigare kanske så var det upp till varje handläggare 

själv o bara titta och... kolla upp olika behandlingshem och fråga nån 

och så där å det fanns ingen information, fanns liksom ingen bank och 

ingen information o tillgå. Å sen har ju XXX under åren byggt upp 

liksom en bank. Om... om bra behandlingshem som vi har avtal och 

samarbete med... så det tror jag har kanske så stor betydelse. Å sen är 

det klart att det är andra saker som spelar roll också... det är hur 

pass… hur pass... man kan ju inte bara säga att det har med 

behandlingshemmen och göra utan det har ju mycket hur vi motiverar 
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å... eh... hur vi kan nå ungdomar å familj å hur pass mycket dom... 

alltså... att dom själva både vi och behandlingshemmet att man kan”. 

(Frida)  

Informanten uttrycker att sammanbrotten blivit färre sedan kommunen valde att 

tillsätta HVB-samordnaren. Det är en och samma person som har all 

grundläggande kontakt med institutionerna och vet vad som de har för 

kompetensområden och därmed även vilka som är mest lämpliga för det aktuella 

uppdraget. Fördelen med att det är en och samma person som håller i 

kontakterna med institutionerna är att samordnaren lämnar information och vet 

vid eventuella sammanbrott vilken information som lämnats och vad 

institutionerna uppgett att de kan klara av. Matchningen blir bättre, enligt 

informanten, då det är en och samma person som har den samlade kunskapen än 

då all personal inom socialtjänsten skulle hålla sig ajour med vilka 

specialkompetenser de olika behandlingshemmen besitter. HVB- samordnaren 

har även uppdrag att kontrollera att alla HVB institutioner som kommunen 

anlitar är godkända av länsstyrelsen samt om det eventuellt finns några 

anmärkningar på hemmen.  

  

 
 



36 
 

  

 
 



37 
 

6. Tillämpning och tolkning av resultat och teori  

Under denna rubrik beskrivs de olika delarna i studien och på vilket sätt de hör 

samman. Här presenteras resultatet från datainsamling tillsammans med den 

forskning som presenterats tidigare för att sedan tolkas utifrån systemteori. 

6.1. Målgruppen som placeras 

Den bild som informanterna ger av vilka det är som placeras stämmer överens 

med den bild som Egelund och Vitus (2009), Leoson (2007), Lundström och 

Vinnerljung (2001), Sallnäs (2000, 2005) och Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle 

Westermark (2001) ger i sina tidigare studier. De flesta unga som placeras gör 

det på grund av sitt eget beteende och ett fåtal blir placerade på grund av den 

miljö som de lever i.  

Frågan som går att ställa är varför det egna beteendet har utvecklats till att bli så 

problematiskt att det leder till en placering utanför hemmet? Kan ett sådant 

beteende utvecklas i en harmonisk miljö? Enligt systemteorin så är ett system 

som sviktar en grogrund för problem, alla delar i ett system påverkar varandra i 

både positiv och negativ riktning. När det naturliga systemet (familjen) som den 

unge befinner sig i inte fungerar på ett bra sätt så finns risken att det blir 

problem. Idealsituationen är då det finns andra i det naturliga systemet (till 

exempel vänner, grannar, mor- och farföräldrar) som kan vara den positiva kraft 

som barnet behöver. Ge den trygghet och stabilitet som den unge behöver men 

även en stabil referensram och vägledning in i vuxenlivet. I andra situationer så 

är det jämnåriga vänner till den unge som blir stabilitet och trygghet i tillvaron, 

det leder till att det blir de som får den normbildande rollen för den unge. Finns 

det då inte ett större fungerande socialt system (till exempel skolan) som kan gå 

in och ge de nödvändiga ”pusselbitar” som saknas/behövs är risken stor att 

problemen eskalerar för den unge. Det krävs då att det formella systemet 

(socialtjänsten) träder in och gör en insats. Systemteorin ger en rad olika 

möjligheter för olika system att reparera för de system som fungerar 
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dysfunktionellt. Det är bara i yttersta nödfall när alla andra system fallerar som 

det formella systemet måste gå in. Enligt den bild som våra informanter ger av 

socialtjänsten så omhändertar de barn för den unges bästa, för att kunna ge 

skydd och omvårdnad helt enligt barnkonventionen (artikel 20).  

6.2. Placeringssammanbrott 

Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) presenterar att det är mellan 

30 -37 % av placeringarna i hela landet som havererar, Leoson (2007) hävdar att 

havereringstalet i Linköping ligger runt 55 %. En av våra informanter uppgav att 

det var en tredjedel av alla placeringar som havererar vilket skulle stämma med 

det forskningsresultat Vinnerljung et al. framställer. De flesta av informanterna 

uppgav dock att det bara är ett fåtal av placeringarna som avbryts och att det ofta 

handlade om samma personer som upplever placeringssammanbrott. Det finns 

en tydlig skillnad mellan vad merparten av informanterna svarade och vad den 

forskning som finns på området presenterar när det gäller i vilken utsträckning 

som det sker sammanbrott av placeringar för den unge. Några har uppfattningen 

att det är vanligt men när de skall precisera antalet så blir det betydligt lägre än 

vad som forskningen säger.  

Systemteorin säger att alla människor finns i en rad olika system och för att de 

skall fungera så måste det finnas en balans och ett utbyte både internt och 

externt. När ett barn är med om ett sammanbrott så splittras det system som den 

unge befinner sig i. Ofta vid ett sammanbrott blir den unge tvungen att byta 

skola och de personer som den lever med. Detta medför att det blir en störning i 

systemet. Den unge blir då tvungen att anpassa sig till det nya system som den 

ska bli en del av. Enligt systemteorin så måste det komma positiva impulser 

utifrån för att ett system skall fungera. Det kan vara problematiskt att få till detta 

om man inte kan hämta energi i ett annat system som fungerar. Om det inte 

fungerar i skolans system kan man kanske hämta energin ifrån familjens system. 
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När inget av dessa system är fungerande efter ett sammanbrott finns risk för nya 

sammanbrott.  

Vinnerljung och Sallnäs (2008) presenterar att prognosen för de barn/unga som 

varit med om ett placeringssammanbrott är sämre än för dem som inte varit med 

om något sammanbrott. Detta ger även informanterna uttryck för genom att säga 

att de som varit med om ett sammanbrott ofta är med om flera. De säger också 

att de som upplevt placeringssammanbrott som barn har större risk för att 

misslyckas i kommande placeringar. Sallnäs (2001) beskriver att skolrelaterade 

problem kan vara en orsak till en placering och det är även en orsak som flera av 

våra informanter tar upp. Då den unge placeras får den ofta byta skola men även 

vid ett placeringssammanbrott sker ett byte av skola. Om en av orsakerna till 

placeringen är skolrelaterade problem och den unge på kort tid behöver byta 

skola finns det vissa risker att de skolproblemen förstärks. Att placeringar och 

sammanbrott av dessa påverkar framtiden för dessa ungdomar stärks också av 

Vinnerljung, Öman och Gunnarson (2005) när de säger att de som har varit 

placerade har generellt lägre utbildningsnivå än de som inte har någon placering 

under sin uppväxt. 

Enligt barnkonventionen (artikel 3) ska alla åtgärder som rör barn sätta barnets 

bästa i fokus. Att ett barn utsättas för sämre chanser i livet, som ett sammanbrott 

kan leda till enligt Vinnerljung och Sallnäs (2008), kan inte vara förenligt med 

denna artikel. 

6.3. Orsaker till placeringssammanbrott 

Det har varit svårt att hitta något samband mellan vad informanterna uppger och 

vad tidigare studier visar då det gäller orsaker till sammanbrott. En anledning 

kan vara att tidigare studier belyser de risker som anges för ett 

placeringssammanbrott medan informanterna berättar om faktiska orsaker till att 
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det skett. Det ena handlar om siffror och statistik medan det andra en upplevd 

verklighet. Detta gör att det blir svårt att jämföra den ena med det andra. 

Informanterna hade många olika förklaringar eller troliga orsaker till varför det 

blir haverier i vissa av placeringarna. Gemensamt för alla informanter var att de 

vid flertalet tillfällen återkom till att placeringssammanbrott berodde på 

matchning. Många kopplade samman detta med samarbete som vi återkommer 

till i ett senare stycke. Matchningen att få den unge till rätt HVB utifrån den 

problematik som den har är av allra största vikt när det gäller att undvika 

sammanbrott. Kommer den unge till ett HVB som inte har den kunskap eller 

kompetens som behövs så finns inte förutsättningarna i detta system att hantera 

de problem som behöver lösas. 

Flera av informanterna lägger stor skuld på sig själva eller den organisation de 

jobbar i för att matchningen inte blir så bra som den borde. Detta kan ha med det 

som Vinnerljung, Sallnäs och Oscarsson (1999) tar upp i sin studie om att det 

har öppnats en helt ny marknad för att vård barn och unga som inte kan bo 

hemma. I och med detta så har utbudet av HVB ökat och även valmöjligheterna. 

När alternativen blir fler ökar även kraven på de som skall välja vad som skulle 

kunna passa bäst för just denna unga person.  

En av informanterna uttryckte att en del HVB har en övertro på sin egen 

förmåga och att det kan både bero på att det inte finns tillräckligt med ork för att 

fortsätta driva en välfungerande verksamhet eller att det är nystartat och 

tillräcklig erfarenhet saknas. Det kan stämma överens med det som Vinnerljung, 

Sallnäs och Oscarsson (1999) skriver om att det har öppnats en marknad för att 

driva HVB. Resultatet av att det går att göra sig en vinst på att driva HVB kan 

vara att några av institutionerna fortsätter att bedriva verksamhet trots att de inte 

längre har kapaciteten, och att en del HVB öppnas utan att erfarenheten finns. 
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Detta ser några av informanterna som en orsak till att vissa placeringar avslutas 

genom sammanbrott. 

En av de centrala delarna i systemteorin är att alla delar i ett system påverkar 

varandra. När någon på ett HVB tappar orken att driva verksamheten vidare, till 

exempel ledningen, så påverkar det de andra delarna på institutionen. Detta får 

också effekt på den unge som placerats där. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är 

det inte underligt att det blir sammanbrott på de institutioner där personalen har 

tappat orken att driva verksamheten på ett bra sätt.  

Flera av de barn och unga som är placerade har tidigare haft andra insatser. En 

av informanterna berättade att en av de unga varit placerad som barn på grund 

av sina hemförhållanden. Barnet kom till en tryggare miljö men ingenting 

förändrades i den ursprungliga hemmiljön det vill säga att en del av problemet 

uppmärksammades och löstes men inte helheten. Enligt systemteorin går det att 

förändra ett problematiskt system om de positiva delarna i detta system 

förstärks. Den unge som informanten nämnde fick en tillfällig frist då den 

omhändertogs men då ingenting förändrades till det bättre i hemmiljön innan 

denne flyttade hem igen så blev lösningen endast temporär. Informanterna 

upplever att det är alltför ofta som det formella systemet bara löser den del som 

är akut och synlig, det sker ingen egentlig förändring i det system som är 

orsaken till att det inte fungerar. Då inte orsaken till problemen med 

hemförhållandena är åtgärdade innan den unge flyttar hem igen ökar risken för 

en återplacering. Det är ett återkommande tema i informanternas berättelser att 

det bara är en del av problematiken som tillfälligt ordnas upp när en ung person 

omhändertas. 

Enligt Andreassen (2003) och Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark 

(2001) kan placeringssammanbrott vara problematiskt för de ungdomar som 

varit med om detta. Vinnerljung et al. skriver att en av orsakerna till 

placeringssammanbrott är att den unge redan varit med om ett sammanbrott. 
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Andreassen (2003) beskriver att det kan vara svårare att uppnå positiv 

behandlingseffekt i en placering om den unge redan varit med om ett 

placeringssammanbrott. Det skulle innebära att i de fall där en och samma 

ungdom omplaceras vid flera tillfällen som informanterna berättar om redan har 

sämre förutsättningar för en positiv nyplacering från början och en ökad risk för 

att även den nya placeringen ska haverera. 

6.4. Var tar ungdomarna vägen efter ett sammanbrott? 

Det informanterna säger när det gäller var ungdomen tar vägen efter ett 

sammanbrott är att det är många som under en tid kommer hem till sina föräldrar 

eller någon annan stabil vuxen. När de säger att det är ungefär 30 % som 

återplaceras så stämmer det inte riktigt med de siffror som Vinnerljung, Sallnäs 

och Kyhle Westermark (2001) presenterar i sin studie. De presenterar att det är 

57 % som återplaceras, men det ena är faktiska siffror och det andra är så som 

informanterna upplever att det är. Skillnaden som föreligger kan förklaras av att 

de informanter som vi intervjuat kan vara en del av ett system som fungerar 

bättre än genomsnittet.  

Vi vet utifrån intervjuerna att det har tillsatts en tjänst som skall vara 

samordnare för HVB-insatserna. Informanterna säger också att de har ett 

fungerande samarbete med denna person och att de uppskattar de insatser som 

samordnaren gör. När delarna i systemet fungerar blir resultatet till fördel för de 

som berörs av det som systemet skapar. I detta fall skulle det kunna vara så att 

det är till fördel för de unga som placeras.  

6.5. Socialtjänstens samverkan med andra samhällsaktörer 

Samverkan är något som ständigt kommer upp under intervjuerna med 

informanterna. I vissa fall är det i positiv mening men oftare så är det i negativa 

sammanhang. Det är många som pratar om att myndigheter, förvaltningar och 

sjukvård skulle behöva arbeta mer tillsammans när det gäller ungdomar som 
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behöver dygnsvård. Många uttrycker att om det bara blev ett bättre samarbete så 

skulle mer fungera smidigare och placeringarna skulle bättre passa de behov 

som den unge har. Informanterna tror att detta skulle rendera i färre 

placeringssammanbrott, vilket ligger helt i linje med det som systemteorin säger 

om hur ett system skall fungera, samarbetar alla delarna i systemet så blir det 

bättre för alla inblandade parter. I de fall där det inte finns ett gemensamt utbyte 

i systemet så fungerar hela systemet sämre. Ses de sociala myndigheterna som 

ett system som skall hjälpa de som behöver det så fungerar det optimalt om det 

finns möjlighet att få input när systemet inte har den kompetens som behövs när 

de skall hjälpa någon. 

Informanterna pratar om att det har blivit mycket bättre sen de fick en som 

samordnade insatserna runt HVB. De säger att det har blivit färre sammanbrott i 

de placeringar som de gör och att det är lättare att matcha rätt än det var innan 

tjänsten fanns till. Detta bekräftar det som systemteorin säger om att det måste 

ske ett utbyte mellan de olika delarna i systemet för att det skall fungera bra.  

Enligt barnkonventionen (artikel 3) ska barnet tillförsäkras det skydd och den 

omvårdnad som krävs. När ett barn omhändertas av samhället/socialtjänsten, det 

vill säga det formella systemet, är det för den unges bästa. Socialtjänstens 

omhändertagande av ett barn är ett tecken på att de tidigare systemen inte klarat 

av sitt uppdrag att ge barnet skydd och omvårdnad. När det innersta 

familjesystemet är dysfunktionellt behöver de närmaste vännerna och anhöriga 

träda in eller slå larm för att hjälpa barnet. Att detta inte sker kan bero på att de 

närmaste inte vill lägga sig i eller förstöra en relation som de kanske är beroende 

av. Nästa system som ska agera skyddsnät åt den unge och slå larm för att hjälpa 

den unge till en bättre tillvaro är det sociala systemet kring familjen, till exempel 

skolan. För att alla system ska fungera krävs det att alla delar inom dessa 

samverkar. Samarbete är något som informanterna uttrycker borde bli bättre 

samt ske mycket tidigare i de ungas liv. Om alla system kring en familj hjälps åt 
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för att förändra det som är dysfunktionellt finns det en större möjlighet att barnet 

får det skydd och den omvårdnad som den har laglig rätt till. 
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7. Avslutande diskussion 

Här presenteras syfte, svar på frågeställningarna, förslag till ny forskning och 

egna reflektioner. 

7.1. Slutsatser 

Våra frågeställningar var ”Hur ser personal inom socialtjänsten på 

barn/ungdomsplaceringar som havererar?”, ”Vilka är de mest väsentliga 

orsakerna till placeringssammanbrott enligt personal inom socialtjänsten?”, 

Vilken framtidsbild förmedlas av personalen när det gäller var de unga tar vägen 

efter ett placeringssammanbrott?” och ”Vilken alternativ tolkning går att 

etablera utöver det som förmedlas av socialtjänstepersonal?”. 

Ett av syftena med denna studie var att undersöka på vilket sätt personal i 

socialtjänst beskriver den situation de unga som är i behov av dygnsvård 

befinner sig i. Den beskrivning som socialtjänsten ger av vilka som behöver 

placeras är ganska samstämmig. Det är ungdomar som har ett normbrytande 

beteende och då ofta med inslag av både kriminalitet och missbruk. En annan 

grupp som kommer upp är de som har någon form av neuropsykiatriskt 

funktionshinder, diagnostiserade eller ej. Nästan alla ungdomar som placeras 

lever i familjer som är mer eller mindre dysfunktionella och där socialtjänsten 

har haft vetskap om problemen under en längre tid.  

Vi ville även ta reda på i vilken utsträckning som placeringar avbryts i förtid 

eller inte blir som det var planerat utifrån socialtjänsten. När det gäller denna 

fråga så finns det en ganska så stor spridning av hur socialtjänsten upplever det 

när det gäller antalet ungdomar som är med om sammanbrott av en placering. 

Det informanterna är överens om är att det inte är så många som är med om 

placeringssammanbrott av alla de som placeras. Det finns en samstämmighet 

bland informanterna om att det är något som har minskat de senaste åren. De 

tror att det beror på att det har blivit ett bättre samarbete mellan de olika 
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förvaltningarna och att det har tillkommit en samordnare för HVB-insatserna. Vi 

känner en viss tveksamhet om alla informanter upplever att det är samma sak 

när de pratar om sammanbrott.  

Alla åtgärder som rör barn i Sverige ska följa Barnkonventionen då den är 

ratificerad i svensklagstiftning. Vi ville, i denna studie, undersöka om 

havererade placeringar var förenligt med barnkonventionen som ska gälla för 

alla samhällsaktörer, oavsett om det är offentlig eller privat organisation. 

Informanterna uttryckte vid flera tillfällen att samverkan mellan olika aktörer i 

barnärenden var problematiskt då de jobbade inom olika organisationer. I 

Barnkonventionen står det tydligt att alla åtgärder som rör barn ska sätta barnets 

bästa i främsta rummet, om ett barn är med om ett placeringssammanbrott på 

grund av att de olika aktörerna i barnärenden inte samverkar fullt ut kan det inte 

vara att sätta barnets bästa främst. Det står även tydligt att för att barnet ska få 

det skydd och den omvårdnad som det behöver ska det vidtas lämpliga åtgärder. 

Det innebär att brist på samverkan mellan samhällsaktörer på grund av att de 

tillhör olika organisationer strider mot barnkonventionen och därmed svensk 

lagstiftning. 

Det finns vissa fall, gällande barnkonventionen, där det kan bli ett problem för 

personal inom socialtjänsten. I barnkonventionen står det att hänsyn ska tas till 

barnets förälder vilket för socialtjänsten innebär att ett omhändertagande bör 

föregås av insatser i familjen. Att det tar lång tid innan omhändertagandet kan 

innebära att barnet hinner utveckla fler problematiska beteenden som kan ligga 

till grund för ett senare placeringssammanbrott. Samtidigt sker ett 

motivationsarbete i familjen med hänsyn till barnets bästa då ett 

omhändertagande bara ska ske som sista åtgärd. 

De som ansvarar för behandling och/eller omvårdnad av barn ska uppfylla flera 

krav bland annat gällande personalens lämplighet enligt barnkonventionen. 

Informanterna uttryckte att en del placeringssammanbrott sker på grund av att 
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ledning för ett HVB har en övertro på sig själv och sin behandling. Sker 

sammanbrottet på grund av en övertro på sin behandlingsförmåga, kan det inte 

uppfylla barnkonventionens krav på personalens lämplighet. 

Ett annat syfte med studien var att ta reda på om det finns några gemensamma 

faktorer som framträder i beskrivningarna om sammanbrott. Det gemensamma 

som informanterna beskriver är en frustration över att det inte finns ett väl 

fungerade samarbete mellan de som hjälper ungdomar på olika sätt. Det finns 

inte något utvecklat samarbete med skolan och socialtjänsten så att insatserna 

skulle kunna komma till stånd i ett tidigt skede och interventionerna skulle bli 

små. Det saknas också ett samarbete mellan psykiatrin och socialtjänsten för att 

få till ett adekvat underlag för behandling och/eller placering. De flesta 

informanter anser att det skulle bli mycket bättre om detta samarbete kom till 

stånd och att det med all säkerhet skulle resultera i en minskning av 

sammanbrotten.  

Informanterna förmedlar en varierande bild av vad som händer efter ett 

placeringssammanbrott. Några placeras på nytt på en institution för att 

situationen är sådan att det är nödvändigt. Andra kommer hem till sina föräldrar 

för att de behöver en trygg tillvaro som är känd för dem. Det sista alternativet 

som informanterna uppger är att den unga kommer till någon form av eget 

boende, med personal eller utan.  

Vi ville undersöka om vi kunde hitta någon alternativ tolkning till orsakerna till 

sammanbrott. När vi genomförde intervjuerna framstod det snart att en av de 

förklaringar som informanterna återkom till var samarbete eller rättare sagt 

bristen på samarbete. Vår alternativa tolkning till orsakerna bakom sammanbrott 

är att det handlar om bristande samverkan mellan socialtjänst och övriga 

samhällsaktörer. En annan tolkning är att det även finns brister i de system som 

hanterar de unga. Ibland är det i utredningsskedet som systemet inte fungerar på 

ett bra sätt och ibland är det på de institutioner som den unge placeras på. I båda 
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dessa fall finns det negativa krafter inom systemet som gör att det blir 

sammanbrott. 

7.2. Författarnas reflektioner av studien 

Det är många barn och unga som behöver dygnsvård, för två år sedan var det ca 

21 000 personer. Vilket visar att det är viktigt att vi har en fungerande 

samhällsapparat som kan hantera hjälpbehövande så bra som möjligt. Det har 

hänt en hel del när det gäller att ta hand om unga som behöver samhällsvård 

men det finns en hel del att jobba med fortfarande. De tidiga insatserna behöver 

förstärkas men även de ansträngningar som görs när samhället väl kommer till 

den punkten att en ungdom behöver dygnsvård. 

Vår undersökning visar att det finns några mönster som är tydliga när det gäller 

hur arbetet ser ut runt de unga som placeras på institution. Vi tycker inte att det 

är försvarbart att olika vårdgivare och kommunala organ håller mer på vad som 

ligger på deras område än vad som är bra för den unge. När budgetar och 

ansvarsområden styr vilken hjälp den unge får istället för det behov som 

föreligger är det beklagligt. Det borde inte vara svårt att få till ett samarbete med 

barnets bästa i centrum.  

Nästan alla informanter i undersökningen säger att det inte finns ett samarbete 

mellan de som har möjlighet att diagnostisera den unge och de som har 

möjligheten att göra en placering. Det är mer slumpen, lyckliga omständigheter 

eller starka anhöriga som gör att det blir ett samarbete för att få till det bästa för 

den unge. Vill vi att det ska vara gällande i ett samhälle som enligt 

barnkonventionen skall sätta barnens bästa i främsta rummet? Det är inte rimligt 

i en välfärdsstat att det skall vara turen eller handlingskraftiga närstående som 

vet sina rättigheter som avgör vilken hjälp du får. Det skall vara andra saker som 

avgör vilken typ av vård eller behandling som blir resultatet av en utredning. En 

rimlig tanke skulle vara att det är behovet som styr val av insatser inte andra mer 
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slumpartade faktorer. Alla människor ska få ta del av resurserna på samma 

villkor. 

Vi vet att många unga har varit kända av de sociala myndigheterna under en 

lång tid innan läget blir så akut att den unge måste placeras utanför hemmet. Det 

beskriver informanterna på ett tydligt och klart sätt. De säger att det är ovanligt 

att någon ungdom som behöver placeras kommer till dem utan att de varit 

aktuella tidigare.  

Informanterna upplever att placeringssammanbrotten har blivit färre sen 

samarbetet ökat kring vilka HVB-hem som används. De säger också att det finns 

möjlighet att samarbeta mer kring de barn som är i farozonen för att placeras för 

att få ner antalet som behöver placeras med även för att minska antalet unga som 

behöver uppleva ett sammanbrott.  

En av orsakerna till ett placeringssammanbrott kan vara att utredningen inte 

varit tillräckligt omfattande så att det går att göra en individuell matchning 

mellan den unge och placeringshemmet. Vi har inte under intervjuerna fått fram 

något som tyder på att det skulle vara för hög arbetsbelastning eller tidsbrist som 

är orsaken till att utredningar inte är tillräckligt omfattande. Oavsett orsaken till 

bristande utredningar så kan det inte vara förenligt med att göra det som är det 

bästa för barnet. 

Den troligaste orsaken till sammanbrott, utifrån vad informanterna berättade, är 

att samverkan mellan olika aktörer inte fungerat tillfredsställande. Det kan till 

exempel handla om en ung person som under lång tid fått behandling på BUP 

utan att socialtjänsten blivit införstådda i hur allvarlig problematiken varit. Om 

samverkan fungerat optimal skulle socialtjänsten och psykiatrin samarbetat och 

de olika kompetensområdena skulle ha kompletterat varandra. Både 

familjesituationen och den unges problem kunde ha lösts samtidigt, istället för 

att arbeta med varsin pusselbit, utan att se helheten. Det verkar mer handla om 
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att värna se om sitt eget område och budget än att följa barnkonventionen och 

sätta barnets bästa i fokus och att samarbeta för att ge skydd och omvårdnad. 

Ytterligare en orsak till sammanbrott är då matchningen inte stämmer mellan 

den unges behov och den behandling som institutionen erbjuder. Det är flera 

aktörer involverade då ett barn ska placeras, vilket innebär att de som ska utföra 

matchningen inte har träffat barnet och därmed bygger sin matchning på 

andrahandsinformation om barnet. Felmatchningen kan även bero på att 

behandlingshemmet inte klarar av att genomföra den vård/behandling som de 

åtagit sig att göra.  

Omhändertagande av ett barn är en åtgärd som bara ska tas till som sista insats. 

Det kan för barnet innebära en omvälvande förändring i tillvaron oavsett vilken 

miljö den tidigare befunnit sig i. Då ett barn omhändertas betyder det att de 

tidigare samhällsinsatserna/systemen brustit med att ge barnet skydd och 

omvårdnad. För ett barn som redan befinner sig i en sådan utsatt situation, som 

det innebär när samhället gör ett omhändertagande, ska inte behöva utsättas för 

ytterligare komplikationer, som ett placeringssammanbrott kan innebära. Alla 

samhällsaktörer som är delaktiga i ett barns liv måste samverka för att sätta 

barnets bästa i främsta rummet. 

7.3. Författarnas kritiska reflektioner 

Det blir vissa komplikationer när vi skall försöka att jämföra vårt material med 

det som vi har hämtat från tidigare studier. Detta beror på att de studier vi har 

använt oss av är av kvantitativ art och bygger på statistik från bland annat 

nationellt register eller aktgranskning. Den datainsamling som vi själva gjort är 

av kvalitativ metod och bygger på intervjuer.  

De studier som vi har valt att belysa i denna uppsats domineras av Vinnerljung 

och Sallnäs. Det har varit svårt att hitta någon forskning som motsätter deras 

studier då de är involverade i nästan all forskning gällande barn i dygnsvård. Vi 
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har heller inte kritiserat deras resultat då det varit svårt att ifrågasätta deras stora 

datainsamlingar.  

Vi valde en definition av sammanbrott som presenterades tydligt innan 

intervjuerna. Oavsett hur tydliga vi ansåg att det var så använde informanterna 

sin egen definition av sammanbrott när de svarar på frågor. Detta borde vi 

hanterat på ett annat sätt så att alla hade samma utgångspunkt och pratade om 

samma sak när det gäller sammanbrott. Följden blir att vi har haft det svårt att 

sammanställa resultaten, särskilt om hur vanligt det är med sammanbrott. 

7.4. Vidare forskning 

När vi började studera detta ämne och läste vetenskapliga artiklar så fick vi en 

uppfattning av att sammanbrott av placeringar var orsakade av den unge. Efter 

denna studie är bilden en helt annan, nu är det mer organisatoriska orsaker som 

är dominerande. En fråga för kommande forskning kan vara att titta närmare på 

vilka organisatoriska brister det är i de tidigare insatserna som gör att det senare 

leder till en placering utanför hemmet. 

Eftersom den tidigare forskning som vi hittat är inriktad på att undersöka 

register och statistik skulle det vara intressant om det skedde 

intervjuundersökningar på fler platser för att se om det resultat vi kommit fram 

med gäller i fler kommuner.  

Det skulle även vara intressant att titta närmare på hur ungdomarna upplever 

situationen utifrån samarbetet mellan de som har eller har haft en hjälpande 

funktion för dem.  

Avslutningsvis kan sägas att vi tycker att det har varit mycket spännande att 

undersöka vilken uppfattning som personal inom socialtjänsten har på ungdomar 

i behov av dygnsvård. Vi rekommenderar varmt detta ämne för vidare studier. 
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Intervjuguide 
• Frågor om informanten 

o Vilken utbildning har du? 
o Vilka arbetsuppgifter har du? 
o Hur länge har du arbetat här och med dessa arbetsuppgifter? 

• Frågor om arbetsplatsen 
o Berätta lite om arbetsplatsen. 
o Vilken målgrupp har ni? 
o Hur många barn placerar ni utanför det egna hemmet? År, månad?  

• Frågor om barnen/ungdomarna 
o Vilka barn är det som placeras? 
o Hur upplever du att köns och ålders fördelningen är bland de barn ni 

placerar? 

• Frågor om avbrutna placeringar? 
o Har du varit med om någon gång som en placering inte fullföljts som 

planerat/avbrutits i förtid? 
o Hur vanligt är det? 
o Hur många? 
o Vad tror du har varit orsakerna/de utlösande faktorerna till att placeringen 

har avbrutits i förtid? 
o Var tar barnen/ungdomarna vägen när en placering har avbrutits? 
o Får du information/signaler innan en placering avbryts? 
o Upplever du en förändring (ökning/minskning) av antalet avbrutna 

placeringar sedan du började arbeta inom yrket? 

• Avslutande frågor 
o Är det något som är viktigt när det gäller avbrutna placeringar som du vill 

tillägga? 
o Är det något övrigt som du vill lägga till? 
o Anser du att våra frågor belyser området kring avbrutna placeringar? 
o Är det ämne vi skriver om något som är tillräckligt i fokus?  
o Får vi återkomma om vi behöver komplettera några uppgifter? 



Bilaga 2 
 
 

 
 

Information till informanter inför intervju. 

Vi är två studenter som samlar material inför en forskning som vi gör för att belysa 
ungdomars situation när de är föremål för omhändertagande av samhället. Vi kommer 
under denna intervju att ställa en hel del frågor och vill göra dig uppmärksam på att det står 
dig fritt att medverka så länge som du vill. Du behöver inte medverka om du inte vill och kan 
avbryta intervjun när du vill.  

Det material som vi får fram under intervjun kommer vi att använda för att synliggöra de 
professionellas syn på barn i samhällsvård i den uppsats som kommer att bli resultatet av vår 
forskning. Vi kommer att avkoda allt material så att det inte går att utläsa vem av de vi 
intervjuat som har sagt vad.  

Det kan hända att det material som vi samlar in kommer att användas för vidare forskning. 
Men materialet kommer att hanteras så att inte obehöriga får tillgång till det. 

Om det är något som ni undrar över så går det bra att kontakta oss. 

Anders Bevemyr  (Mailadress)      070X‐ XX XX XX 

Sara Gustafsson  (Mailadress)      070X‐ XX XX XX 

Eller vår handledare 

Khalid Khayati  (Mailadress)      070X‐ XX XX XX 
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