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Abstract 

This thesis follows a group of youths placed in secure unit care who 
have participated in a chain-of-care project aiming to better plan their 
discharge and aftercare. The overall aim of the thesis is to link a 
detailed description of these young people with an analysis of the 
project they participated in, and to undertake one- and two-year follow-
up studies. Analytic focus is on the significance of gender, class and 
ethnicity. The study is mainly based on structured interviews performed 
at the secure units upon entry into care, discharge and at a one-year 
follow up. Data have also been used from criminal records and 
interviews with project staff. 
 
When entering care, these youths exhibited extensive problems in both 
family conditions and own behaviour. The major problem in boys was 
criminality while girls reported poor mental health. Professionals judge 
youth of foreign background as more criminal than youth of Swedish 
background despite a lack of difference in self-reported data. Some 
difference is also noticeable regarding class. 
 
Analysis of the project shows that out-of-home care was the most 
frequent intervention after leaving secure unit care, while other 
interventions were difficult to uphold over time. Few girls received help 
with their mental health problems. At the one-year follow up, the youths 
reported an overall better situation, although extensive problems still 
remained. Above all, girls’ mental health problems remained as before. 
At the two-year follow up the study group was compared with a control 
group in order to investigate effects of the project regarding criminality 
and recommitment to secure unit care. The comparison shows that the 
project had no effect. This is discussed in relation to poor organization 
and the difficulty of adjusting a project like this to the target group, 
along with the substantial part played by gender, class and ethnicity in 
how the youth are construed and treated. 
 
Keywords: youth, anti-social behaviour, secure unit care, leaving care, 
aftercare, gender, class, ethnicity. 

  



 

Förord 

Jag minns hur barndomens exaltering över julen gjorde den smått 
overklig. Jag och min bror hade väntat i veckor och när julafton väl var 
kommen kunde vi knappt tro det var sant. Vi nöp oss i armen och 
uttalade samma mantra om och om igen: "tänk att det verkligen ÄR 
julafton nu!" Något av denna känsla finns i att skriva förordet till sin 
avhandling. Listan över människor jag vill tacka har under arbetet med 
avhandlingen symboliserat tidpunkten då den är färdig. Det är inte utan 
att jag nu nyper mig i armen och mumlar "tänk att den verkligen ÄR 
det!" Att ha nått denna slutpunkt, att sitta här och skriva detta förord, är 
både fantastiskt och vemodigt. Fantastiskt, för att ett krävande, 
mödosamt och stundtals påfrestande arbete äntligen är färdigt. 
Vemodigt, för att den genomgående känslan under mina år med 
avhandlingen framför allt har varit glädje. Jag har verkligen gillat att 
skriva den, och kommer också att sakna det! Det står emellertid klart för 
mig att vad som gjort att glädjen vida överstigit svårigheterna, är de 
människor jag haft turen att omges av och som med hjälp, pepp och 
konstruktiv kritik gjort detta möjligt. Er vill jag tacka. 
 
Det brukar sägas, med rätta, att en bra handledare är A och O för 
doktorandens arbete. Jag har haft ynnesten att inte bara ha en, utan en 
hel handledartrojka som var och en på sitt sätt stöttat och hjälpt mig 
göra ett bättre arbete. Först och främst vill jag tacka min 
huvudhandledare, Marie Sallnäs, som med stadig hand givit mig både 
frihet och styrning. Du har haft en osviklig förmåga att känna av när jag 
behövt tydliga ramar och konkreta råd, eller när jag behövt vandra iväg 
på egen hand. Tack också för din omsorg om detaljer, din skarpa blick, 
din outtröttlighet inför alla frågor och såklart för allt ditt ritande! 
Tommy Lundström, min biträdande handledare, dig vill jag tacka för att 
du alltid ställt mig inför teoretiska utmaningar, vilka gjort att jag 
tvingats tänka ett varv till i mina analyser och fått mig att känna mig 
inspirerad. Du är också den som återkommande kollat av om jag tycker 
arbetet är roligt, och poängterat vikten av lust i forskningen. Stort tack 
också för timmar av hjälp med SPSS och otaliga variabelkonstruktioner. 
Min biträdande handledare Mats Ekendahl är skälet till att jag 
överhuvudtaget kom in i forskarvärlden. Tack Mats, för att du vågade 
göra en ambitiös men oerfaren, och tämligen nervös, nyutexad socionom 



 

till din forskningsassistent. Du är också en av de bästa läsarna jag vet. 
Dina läsningar har, genom din analytiska förmåga, alltid lyft mina texter 
till nya nivåer. Förutom mina eminenta handledare finns det andra 
personer som, i olika faser av avhandlingsarbetet, läst och kommit med 
konstruktiva kommentarer vilket givit arbetet en skjuts framåt. Jag vill 
här särskilt nämna Evy Gunnarsson, Hanna Linell, Bo Vinnerljung, 
Renita Sörensdotter och Claes Levin. Ett stort tack riktas till Tove 
Pettersson, som i rollen som opponent gjorde mitt slutseminarium till ett 
givande och intressant samtal och gav värdefulla kommentarer inför 
färdigställandet av avhandlingen. Stefan Fors, Pär Schön och Stefan 
Wiklund tackas för resonerande kring operationalisering av klass. Tack 
till Stig ”Loffe” Elofsson som outtröttligt svarat på mina frågor och 
hjälpt mig i arbetet med de statistiska analyserna. Adam Strömdahl 
Östberg tackas för snabb och noggrann transkribering av intervjuer. För 
en doktorand med ett stressat huvud djupt ner i analysen kan det bli 
överväldigande med administrationen kring att göra den akademiska 
texten till en fysisk produkt. I ett sådant läge har det varit oumbärligt att 
kunna ta hjälp av Lotten Cederholm, alla doktoranders klippa. Mycket 
ångest har kapats, inte minst i slutfasen, tack vare ditt lugn och din 
totala administrativa koll. Tack också för hjälp med tabeller och figurer. 
Ett stort och varmt tack vill jag också rikta till Ingrid Tinglöf för att du 
tålmodigt och outtröttligt hjälpt mig med alla former av tekniskt 
krångel. Från kraschande statistikprogram över trilskandes tabell-
formatering till envisa ”sladdbarn”. 
 
Även om avhandlingsarbetet i stora delar är ett ensamarbete, är tack och 
lov doktorandlivet fyllt av kollegor. Att nämna namn är alltid riskfyllt, 
men några av mina doktorandkollegor vill jag särskilt tacka: Eva 
Samuelsson, Emelie Shanks, Hanna Linell, Lisa Lundberg, Ylva Weitz, 
Alexander Björk, Therese von Braun, Hélène Lagerlöf, Francesca 
Östberg, Anneli Stranz, Petra Ulmanen, Sara Erlandsson, Jenny Nybom, 
Catrine Kaunitz, Josefin Månsson och Julia Grosse. Tack för att ni 
funnits där för att dela allt som är svårt, och allt som är roligt, med att 
vara doktorand. Genom det feministiska socialpolitiska seminariet har 
jag haft möjlighet att diskutera de feministiska och genusteoretiska 
frågor som sällan ryms i det dagliga arbetet, vilket jag är mycket glad 
för. Tack kära FemSemmare, både för den möjligheten och för den 
vänskap som där spirar. Mina rumskamrater förtjänar också ett särskilt 
tack. Emelie, Hanna, Lisa, Ylva, Alexander och Therese, er närvaro har 
gjort det roligt att gå till jobbet även under de svåraste perioderna. Tack 
speciellt för alla skrattfyllda luncher. Det har ibland diskuterats i 
doktorandgruppen vad skönt det vore om livet i övrigt tog paus medan 
avhandlingsprojektet pågår, eftersom det stundtals kan vara mycket 
svårt att kombinera. Jag är dock av motsatt uppfattning. Visst har mitt 



 

liv utanför akademin stundtals varit en aning för händelserikt för att min 
energi skulle räcka till, men jag hade inte velat vara utan det. Det är 
dessutom fyllt av fantastiska människor vilka förtjänar stora tack, inte i 
första hand för att de bidragit konkret till avhandlingen, utan för att de 
funnits där för mig i precis alla andra avseenden. Även dessa är många, 
men några måste ändå nämnas. Som mina brudar! Ida, Lidija, Elisabet, 
Lina, Sandra och Elli. Ni har känt mig längre än de flesta och alltid varit 
de bästa, mest stöttande, vänner jag någonsin kunnat drömma om. Dan 
och Lotta, er vänskap betyder mer för mig än jag lyckas förmedla. Tack 
för att ni både tillsammans, och var och en för sig, är så kloka, roliga 
och peppande. Nina, vår vänskap är inte av den högfrekventa sorten, 
men inte desto mindre viktig för mig. Ett stort och varmt tack till 
Emma, som inte bara gjort framsidesbilden till denna avhandling, utan 
också funnits där ända sen rökdimmorna på café Gul. Jag vill också 
rikta ett tack till Berit, som hjälpt mig så mycket med att förstå vem jag 
är och vad jag är kapabel till. Att jag skrivit en avhandling i just socialt 
arbete beror mycket på mina föräldrar, Leena och Kenth Andersson, 
vilkas sociala engagemang för utsatta människor tidigt smittade av sig. 
Mamma och pappa, ni ska ha fantastiskt stort tack för det stöd ni givit 
mig under alla år! Varmt tack vill jag också rikta till Abbe för att du 
med ditt politiska engagemang och osvikliga sociala patos ständigt 
inspirerar mig. För att inte tala om det enkla faktum att du är världens 
bästa bror! Ju närmre slutet, desto svårare blir dessa tack att formulera. 
Henrik! Min älskade, underbara, fantastiska make. Jag saknar ord att 
beskriva hur glad jag är att du finns vid min sida (och då förstår du nog, 
eftersom avsaknandet av ord inte är något som brukar drabba mig). 
Ingen har som du stöttat, tröstat, peppat, kramat, pussat och klappat vid 
de tillfällen då arbetet med avhandlingen varit som tyngst. Ingen har 
heller som du så effektivt fått mig på andra tankar. Fått mig att skratta, 
dansa, DJ-battla och dricka öl när det som bäst har behövts en paus. 
Med osvikliga tentakler har du känt av vad jag behövt. Jag hade aldrig 
rott detta i land, med min psykiska hälsa intakt, om det inte vore för dig. 
Jag älskar dig! Massa kramar och tack vill jag också rikta till Stella och 
Theodor, mitt livs bonusar! Det är ett privilegium att få vara en del av 
era liv. Och till sist, och således också viktigast. Malva! Min coola, 
kloka, underbara unge vars blotta närvaro gör mitt liv rikare. Tack för 
ditt stora tålamod med, och din förståelse för, en trött och utarbetad 
mamma. Nu drar vi till Paris och Monets näckrosor min älskling! 

 
 

Maria Andersson Vogel 
 Stockholm i september 2012 
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1. Inledning 

Denna avhandling följer en grupp ungdomar, vilka (tvångs)placerats inom den 
låsta institutionsvården och som deltagit i ett vårdkedjeprojekt. Föresatsen är 
att ge en detaljerad beskrivning av deras situation vid inskrivning och följa upp 
dem ett och två år efter utskrivning för att se hur eventuella förändringar sedan 
institutionsplacering kan förstås relaterat till det projekt de deltagit i. 
 
Ungdomar med omfattande sociala problem och beteendeproblem samt hur 
samhället skall förstå, bemöta och hantera dem har diskuterats och problem-
atiserats i Sverige under hela 1900-talet och lösningar har rört sig mellan 
samhälleliga och medicinska perspektiv liksom de pendlat mellan behandling 
och straff (Ohlsson & Swärd, 1994). Frågan kring hur samhället bör agera 
ställs på sin spets när det kommer till de allra mest belastade och utåtagerande 
ungdomarna då inte enbart hjälp och behandling hamnar i fokus utan det även 
ställs krav på politisk handlingskraft för att hantera vad som också betraktas 
som samhällsproblem. Låsta institutioner med långtgående disciplinära 
befogenheter har i skiftande organisatorisk form länge varit den vårdform som 
haft i uppdrag att uppfostra, behandla, hantera och kontrollera denna grupp 
ungdomar. Forskningen på området har dock haft svårt att påvisa positiva 
resultat för denna form av låst institutionsvård (se exempelvis Andreassen, 
2003; Armelius & Andreassen, 2007). Ungdomar som skrivs ut därifrån 
återfaller i hög grad i sin tidigare problematik och under de senaste 
decennierna har behovet av en fungerande eftervård alltmer betonats, vilket 
ställer krav på samarbete mellan institutionerna och kommunernas socialtjänst.  
 
Den svenska individ- och familjeomsorgen har samtidigt gått mot en alltmer 
specialistorienterad organisering och andelen privata aktörer inom barn- och 
ungdomsvården har kraftigt ökat sedan 1980-talet (Bergmark & Lundström, 
2005; Sallnäs, 2005). Denna organisatoriska utveckling kan sägas ha bidragit 
till ett fragmenterat vårdlandskap med en mängd aktörer som ansvarar för 
skilda specifika områden. Utifrån dessa förutsättningar blir begrepp som 
samverkan och vårdkedja centrala, inte minst när det kommer till att slussa 
ungdomar med omfattande problem från en låst institutionsmiljö ut till 
öppnare vårdformer i kommunerna. Det är mot denna bakgrund föreliggande 
avhandling undersöker situationen för en grupp ungdomar vilka efter avslutad 
institutionsvård skall skrivas ut till vård i öppnare former. 
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De särskilda ungdomshemmen - institutioner i 
gränslandet mellan socialtjänst och rättssystem 
Den institutionsvård som fokuseras i denna avhandling är de särskilda 
ungdomshemmen, vilka historiskt stammar ur de uppfostringsanstalter som 
uppfördes under 1600-talet i syfte att (framförallt) kontrollera kriminella 
pojkar (se exempelvis Levin, 1998). Sedan dess har uppdrag och målgrupp 
delvis förändrats i takt med utvecklingen av den sociala barnavården men 
bilden av institutionerna som en vårdform för främst kriminella pojkar lever 
kvar, även om en dryg tredjedel av de placerade ungdomarna numer är flickor 
(SiS, 2008; 2009; 2010).  
 
De särskilda ungdomshemmen drivs av den statliga myndigheten Statens 
institutionsstyrelse (SiS) vars verksamhet delvis finansieras genom stats-
anslag men framför allt genom de vårdavgifter kommunerna betalar för 
placeringar. Det finns omkring 25 institutioner spridda över hela landet och 
storleken på dem varierar. En del institutioner har flera avdelningar med 
plats för sammanlagt upp emot 50 ungdomar medan andra är mindre med 10 
till 15 platser. Även om de särskilda ungdomshemmen är en del av den 
sociala barnavården skiljer de sig på flera sätt från andra (dygnsvårdande) 
insatser och bland de barn och unga som av olika skäl placeras utanför 
hemmet är det en liten minoritet som dygnsvårdas vid dessa institutioner1. 
De särskilda ungdomshemmen har, som nämnts, en lång tradition av att 
kontrollera och hantera kriminella ungdomar (i synnerhet pojkar) och till 
skillnad från andra institutioner inom barnavården har de långtgående 
disciplinära befogenheter. Förutom att institutionerna är låsta (eller låsbara) 
kan beslut fattas om bland annat avskiljning, kroppsvisitering och 
brevkontroll. De ungdomar som placeras här brukar ofta beskrivas som den 
mest problemtyngda gruppen inom barn- och ungdomsvården. Samtidigt är 
gruppen ”SiS-ungdomar” svår att ringa in och innefattar allt från pojkar med 
en omfattande men renodlad kriminalitetsproblematik till flickor med 
allvarliga psykiska problem. Detta kan jämföras med exempelvis låsta 
ungdomsinstitutioner i Danmark där målgruppen är begränsad till ungdomar 
med kriminalitetsproblem. Även åldersspannet hos ungdomar placerade vid 
SiS är stort och sträcker sig från 12 till 21 år, även om majoriteten är 15-17 år. 
 

                                                      
1 Den allra vanligaste formen av dygnsvård är placering i familjehem vilket betyder att barnet 
bor hos en familj som socialtjänsten utrett och godkänt som lämplig. De dygnsvårdade barn 
som inte bor i familjehem placeras i någon form av institutionsvård där de särskilda 
ungdomshemmen utgör ett alternativ men där så kallade HVB (Hem för vård och boende) är 
den vanligaste formen. HVB är ett formellt samlingsbegrepp och institutionerna drivs av såväl 
kommuner och landsting som stiftelser och bolag och kan vara både stora eller mer familje-
lika med enstaka platser. 
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Majoriteten av ungdomarna vid SiS är placerade enligt barnavårdens 
tvångslagstiftning (LVU, se nedan) men vid institutionerna placeras också 
ungdomar dömda till sluten ungdomsvård vilken SiS har haft ansvar för sedan 
slutet av 1990-talet (SOU 1993:35; Tärnfalk, 2007). Sluten ungdomsvård är en 
straffrättslig påföljd reglerad enligt LSU (Lag (1998:603) om verkställighet av 
sluten ungdomsvård). Påföljden skiljer sig från den gängse vården vid de 
särskilda ungdomshemmen då den innebär en tidsbestämd vårdtid. För de ung-
domar som tvångsomhändertas och placeras enligt LVU är vårdtiden inte fast-
ställd från början utan avgörs utifrån bedömningar av den ungas vårdbehov.  
 
De särskilda ungdomshemmen kan mot denna bakgrund sägas befinna sig i 
gränslandet mellan socialtjänst och rättssystem, med uppdrag att hantera de 
ungdomar som straffrättsligt döms, tillsammans med ungdomar som på grund 
av allvarliga beteendeproblem och/eller en social utsatthet behöver 
behandling. Kriminell problematik är betydligt vanligare hos pojkar än flickor 
(se exempelvis Andershed, Andershed & Carpelan, 2010) och vid de danska 
motsvarigheterna till SiS institutioner är följaktligen nästan uteslutande pojkar 
placerade. Målgruppen för de särskilda ungdomshemmen är bredare och mer 
svårdefinierad och andelen flickor är större än vid institutioner som hanterar 
ungdomar med beteendeproblematik i andra länder. Andersson (2000) menar 
att detta kan vara problematiskt då institutionerna är utformade för att hantera 
pojkars problematik och därmed inte är anpassade till att bemöta de specifika 
behov flickor har. 

Ungdomar med beteendeproblem och social problematik 
Sociala problem är inte statiska utan historiskt och kulturellt relativa och vad 
som betraktats som ”ungdomsproblem” och ”problematiska ungdomar” samt 
hur samhället valt att förstå, bemöta och hantera dem har varierat genom 
historien (Conrad & Schneider, 1992; Ohlsson & Swärd, 1994). Vissa före-
ställningar tycks ändå ha historisk bärkraft och kön, klass och etnicitet har 
genomgående påverkat problemdefinitioner och samhällets agerande (jmf 
exempelvis Lundström & Sallnäs, 2003; Hamreby, 2004; Mattsson, 2010). 
Länge betraktades exempelvis barnavården, och i synnerhet de historiska 
förlagorna till de särskilda ungdomshemmen, som sätt att kontrollera under-
klassens ungdomar (se Levin, 1998; Andersson, 1998). 
 
I princip alla ungdomar som placeras av socialtjänsten vid de särskilda ung-
domshemmen är tvångsomhändertagna enligt LVU (Lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga). Genom LVU har samhället 
möjlighet att omhänderta barn och ungdomar utan samtycke från föräldrar, 
eller från ungdom över 15 år, förutsatt att det föreligger missförhållanden på 
grund av antingen brister i hemmiljön (§ 2 LVU) eller som följd av miss-
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bruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (§ 3 
LVU). För att ett tvångsomhändertagande skall anses vara berättigat krävs 
också att de föreliggande missförhållandena utgör en påtaglig risk för ung-
domens hälsa och utveckling så att ett vårdbehov finns. Beslut om tvångs-
omhändertagande fattas av Förvaltningsrätten efter ansökan från social-
nämnden. Det finns dock möjlighet för socialnämnden att omhänderta en 
ungdom utan att invänta beslut från Förvaltningsrätten om man bedömer att ett 
sådant beslut inte kan avvaktas. Detta benämns omedelbart omhändertagande 
(§ 6 LVU) och socialnämnden har därefter en vecka på sig att ansöka hos 
Förvaltningsrätten vilken kan upphäva eller fastställa omhändertagandet. 
 
De så kallade miljöfallen, sorterade under § 2 LVU, preciseras i lagtexten 
som bland annat ”fysisk och psykisk misshandel”, ”otillbörligt utnyttjande” 
och ”brister i omsorgen”. De flesta av ungdomarna som placeras vid de sär-
skilda ungdomshemmen omhändertas emellertid enligt § 3 LVU under 
vilken det som kallas beteendefall sorteras. I lagtexten preciseras detta som 
”missbruk av beroendeframkallande medel”, ”brottslig verksamhet” samt 
”annat socialt nedbrytande beteende”. Den sistnämnda kategorin kan inne-
bära en rad olika beteenden. I förarbetena till lagen nämns bland annat 
prostitution, att vistas i riskmiljöer som exempelvis knarkarkvartar eller brott 
som inte omfattas av kriteriet brottslig verksamhet (Ponnert, 2007). Pojkar 
som placeras vid de särskilda ungdomshemmen är i stor utsträckning 
omhändertagna på grund av brottslighet medan ”annat socialt nedbrytande 
beteende” är den vanligaste grunden för placering av flickor (SiS, 2008; 
2009; 2010). I sin studie av betydelsen av kön i tvångsvårdslagstiftningen 
visar Schlytter (1999; 2000) att de ursprungliga rekvisiten avseende ”annat 
socialt nedbrytande beteende” utvidgas genom rättspraxis och att normerna 
bakom tillämpningen ser olika ut för pojkar och flickor. Schlytter menar 
bland annat att de rättsliga normerna upprätthåller de maktstrukturer som 
underordnar kvinnor genom att göra (de tvångsomhändertagna) flickorna till 
bärare av problem de inte har ansvar för. Exempelvis används rekvisitet 
”annat socialt nedbrytande beteende” för att omhänderta flickor med 
psykiska problem, som uppvisar suicidrisk eller som blivit utsatta för 
misshandel i hemmet. Schlytter visar också hur flickor omhändertas på 
grund av sitt sexuella beteende (ej prostitution), trots att det inte finns stöd 
för detta i lag och förarbeten. Följden av den otydlighet som finns kring vad 
som skall definieras som annat socialt nedbrytande beteende, och de utifrån 
kön skilda normsystem som praktiseras i tvångsvårdslagstiftningen, blir att 
rättsosäkerheten är större för flickor än för pojkar (a.a.). 
 
I och med att de särskilda ungdomshemmen har i uppdrag att hantera ung-
domar med kriminell problematik (vissa straffrättsligt dömda) och ungdomar 
som (i stort sett alltid) anses vara i behov av ett tvångsomhändertagande på 
grund av eget beteende, betraktas de allmänt som en vårdform för de allra 
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mest problemtyngda ungdomarna. Tidigare sammanställningar av de struktur-
erade intervjuer som görs vid inskrivning2 visar också att problembilden för 
dessa ungdomar ofta är omfattande och rör sådant som kriminalitet, missbruk, 
psykisk ohälsa, svåra familjeförhållanden och en inte sällan omfattande 
skolproblematik (SiS, 2008; 2009; 2010). I jämförelser med ungdomar i 
totalbefolkningen är livssituationen för dem som placeras vid de särskilda 
ungdomshemmen avsevärt sämre och Vinnerljung och Sallnäs (2008) visar att 
bland unga vuxna som tidigare varit placerade i samhällsvård är situationen 
som allra sämst för de som varit placerade vid de särskilda ungdomshemmen. 
 
Ungdomar med beteendeproblem, i synnerhet kriminellt aktiva, är en grupp 
som påkallar mycket uppmärksamhet i det offentliga samtalet, både i Sverige 
och internationellt. Huruvida ungdomar som på olika sätt bryter mot 
samhällets normer ska betraktas som handlande subjekt, och därmed anses 
besitta ett ansvar för de av samhället icke önskvärda handlingar de begår, eller 
om de ska betraktas som offer för sociala omständigheter de själva inte kunnat 
påverka, har diskuterats sedan förra sekelskiftet (Ohlsson & Swärd, 1994). 
Samhällets hantering av ungdomar med en utåtagerande (kriminell) 
problematik har på så sätt pendlat mellan behandling och straff. Internationellt 
har denna pendel de senaste decennierna rört sig allt längre mot ett 
strafftänkande och i exempelvis Storbritannien har barnavården alltmer 
polariserats mellan ”children in need” och ”children in trouble” (se exempel-
vis Goldson, 2000). I Sverige, liksom i övriga Norden, är barnavårds-
systemet baserat på en stark behandlingstradition varför pendeln inte nått lika 
långt här. En viss trend mot en mer straffbetonad hantering syns emellertid 
även här (Granath, 2007). 
 
Att tala om normbrytande beteende förutsätter (samhälleliga) normer att bryta 
mot och socialt arbete är på många sätt en normerande praktik med uppgift att 
anpassa individer och grupper till att fungera i det omgivande samhället (se 
exempelvis Svensson, 2007). Detta gäller inte minst tvångsvården och de 
särskilda ungdomshemmen där ungdomar med normbrytande beteenden skall 
behandlas och uppfostras till ”fungerande samhällsmedborgare”. Samhälleliga 
normer bygger i stor utsträckning på maktstrukturer baserade på 
(föreställningar om) klass, kön och etnicitet vilka rimligtvis kan antas påverka 
även synen på ungdomar med beteendeproblem och samhällets hantering av 
dem. Exempelvis har tvångsvårdens mest grundläggande organiserande 
princip alltid varit att separera könen (behandla dem åtskilt) och studier visar 
hur traditionella könsroller i hög grad (re)produceras i behandlingen 
(Hamreby, 2004; Laanemets & Kristiansen, 2008). Barn och ungdomar i den 
sociala barnavården är också en starkt socialt selekterad grupp (Lundström & 
Sallnäs, 2003; Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008) där de från familjer med 

                                                      
2 Dessa strukturerade intervjuer är ett bedömningsinstrument kallat ADAD (Adolescent Drug 
Abuse Diagnosis) vilket jag återkommer till mer utförligt i metodkapitlet. 
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låg socioekonomisk status är överrepresenterade. Samtidigt är forskning som 
undersöker betydelsen av dessa faktorer eftersatt när det handlar om ungdomar 
placerade vid de särskilda ungdomshemmen. I denna avhandling är därför en 
central utgångspunkt att undersöka vilket samband ungdomarnas kön, 
klasstillhörighet och etniska bakgrund eventuellt har med deras problembild 
och situation.  
 
Avslutningsvis kan de särskilda ungdomshemmen, i och med deras placering i 
gränslandet mellan socialtjänst och rättsystem, betraktas som den vårdform 
som tydligast får hantera polariseringen mellan straff och behandling, inte 
minst genom att de förväntas ge ungdomar behandling i en miljö med 
långtgående disciplinerande befogenheter. Detta ställer i sin tur höga krav på 
hur institutioner och socialtjänst hanterar utskrivning då övergången från en 
isolerad och låst miljö tillbaka till det omgivande samhället är omvittnat svår.  

Förstärkta vårdkedjor och eftervård 
En institutionsplacering innebär en avskiljning från det omgivande samhället 
och en tillvaro i en sluten artificiell miljö, samtidigt som den genomgripande 
tanken med institutionsvistelsen är att förbereda ungdomarna för livet utanför 
institutionen och göra dem till ”fungerande samhällsmedborgare”. Denna 
motsättning blir tydlig när ungdomen skall lämna institutionen och återgå till 
livet utanför och som mest påtaglig kan den sägas vara då det gäller steget ut 
från låst institutionsvård. Denna motsättning är emellertid inte den enda som 
gör sig gällande när ungdomar skrivs ut från de särskilda ungdomshemmen. 
SiS har behandlingsansvar under den tid den unga vistas vid ett särskilt ung-
domshem medan placerande socialtjänst har ansvar för ungdomen när denne 
skrivs ut från institutionen. Var gränsen mellan dessa ansvar går är dock ofta 
oklart (Stenström, 1998; Mathisen, Backe-Hansen & Bakketieg, 2008). I 
denna motsättning gömmer sig dessutom ytterligare en potentiell konflikt, den 
mellan stat och kommun, i och med att staten är huvudman för de särskilda 
ungdomshemmen medan socialtjänsten är kommunal. 
 
Ett sätt att försöka hantera de motsättningar som uppstår vid steget ut ur 
institutionsvård är att fokusera tiden efter institutionsvistelsen och olika former 
av eftervård har i mångt och mycket fått bära på (förhoppningen om) 
lösningarna. I till exempel Storbritannien har detta tagit sig uttryck i så kallade 
leaving care schemes, vilka funnits sedan 1980-talet och som på olika sätt 
fokuserar på att underlätta för ungdomar att ta steget från samhällsvård till ett 
självständigt liv (se exempelvis Biehal & Wade, 1996; Stein 2004). I Sverige 
förekommer få motsvarande program, men eftervårdstanken är icke desto 
mindre närvarande i ungdomsvården. Eftervård är dock långt ifrån ett enhetligt 
begrepp. Tiden efter utskrivning från institutioner som de särskilda 
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ungdomshemmen och de insatser som då görs för ungdomar brukar bland 
annat benämnas eftervård, utsluss, vägen ut och leaving care. Det är sällan 
definierat vad dessa begrepp innebär och insatserna kan variera från allt 
mellan en sporadisk stödkontakt med socialsekreterare till omfattande öppen-
vårdsinsatser och olika boendeformer. Trots den tilltro som finns till 
eftervårdens förmåga att lösa problemen kring institutionsvård, och trots att 
eftervård, åtminstone internationellt, har beforskats sedan 1980-talet har efter-
vårdens innehåll aldrig närmare specificerats i den svenska ungdomsvården.  
 
Som nämndes tidigare har utvecklingen inom den svenska individ- och 
familjeomsorgen alltmer gått mot en specialistorienterad organisering och 
institutionsvården av barn och unga bedrivs i allt större utsträckning av privata 
aktörer. Dessa förutsättningar skapar ett fragmenterat vårdlandskap där en 
mängd aktörer ansvarar för skilda delar av hanteringen och behandlingen av 
ungdomar i behov av samhällets insatser. I en sådan kontext, där flera aktörer 
är inblandade och där fokus läggs på att knyta eftervård till institutionsvård har 
ett begrepp som vårdkedja blivit alltmer populärt. Ett vårdkedjeperspektiv 
fokuserar vikten av att länka samman olika sekvenser av vården såsom 
institutionsvård, eftervård, insatser inom skolan och eventuell hjälp till 
familjen, i förhoppningen om att undvika att ungdomen hamnar ”mellan 
stolarna”. En allmän förståelse av vårdkedjebegreppet innebär en tidsmässigt 
linjär sammanlänkning av efter varandra följande insatser. Till betydelsen av 
vårdkedjan inom den sociala barn- och ungdomsvården kan även, i detta 
fragmenterade vårdlandskap, behovet av icke-linjära (d.v.s. tidsmässigt 
samtida) sammanlänkningar mellan deltagande aktörer föras in. Centralt för 
vårdkedjetanken i en ungdomsvårdskontext blir på så sätt samarbete och 
samverkan mellan olika (professionella) parter. 

Vårdkedjeprojektet – ett aktuellt exempel 
De senaste åren har ett antal projekt kopplade till Statens institutionsstyrelse 
initierats som på olika sätt försöker hantera övergången till ett liv utanför 
institutionen. Ett av dessa är i fokus för denna avhandling3. Vårdkedjeprojektet 
drevs av SiS från 1 juli 2006 till 31 december 2008 på uppdrag av regeringen i 
samarbete med 15 kommuner4. Tanken med projektet var att ”säkra 
vårdkedjan” för de ungdomar som placerades vid de särskilda ung-
domshemmen genom att tidigt planera inför utskrivning och tiden efter 

                                                      
3 Andra projekt som SiS deltar i och som på olika sätt fokuserar vårdkedja och eftervård är 
MultiFunC och MTFC. För en initierad genomgång av MTFC se Höjman & Dovik (2008) 
och Westermark (2009). Vad gäller MultiFunc har en implementeringsutvärdering genomförts 
(Socialstyrelsen, 2011a) där även modellen beskrivs relativt utförligt. Socialstyrelsen bedriver 
för närvarande en effektutvärdering av projektet. 
4 Kommunerna som ingick i projektet var Stockholm, Huddinge, Haninge, Botkyrka, 
Södertälje, Falun, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Burlöv 
och Trelleborg.  
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institutionsvistelsen. Kärnan i projektet var de samordnare som anställdes och 
vars uppgift var att följa ungdomarna genom institutionsvistelsen och tiden 
efter för att säkra framförhållning och samverkan i planeringen kring ung-
domarna. Vid sidan av samordnarna subventionerades genom projektet också 
de deltagande kommunernas vårdavgift till SiS för varje placerad ungdom. 
Denna subvention var genom större delen av projektet 40 procent. 
Samordnarnas arbete började när ungdomen placerats vid något av de sär-
skilda ungdomshemmen och de hade som uppgift att samordna insatser från, 
och arbetet med, inblandade parter som ungdom, familj, socialtjänst och skola. 
Det betonades att samordnarnas fokus hela tiden skulle ligga på tiden efter 
institutionsvistelsen och att de skulle fungera som ”spindeln i nätet” i arbetet 
med att länka samman aktuella aktörer. Tiden för utvecklandet av 
samordnarnas arbete var emellertid mycket kort och uppdraget från Social-
departementet inte särskilt detaljerat vilket innebar att de själva i mångt och 
mycket fick utarbeta de konkreta arbetsuppgifterna under tiden projektet 
pågick. Med sitt tydliga fokus på utskrivning och tiden därefter kan 
vårdkedjeprojektet ses som ett aktuellt exempel på hur vårdkedjetanken blivit 
alltmer central inom ungdomsvården. 
 
Till projektet kopplades en effektutvärdering som jag tillsammans med mina 
kollegor genomförde och i vilken föreliggande avhandling tar avstamp. 
Utvärderingen utformades enligt en kvasiexperimentell design och syftade till 
att undersöka om de ungdomar som ingick i projektet hade en bättre situation 
ett och två år efter utskrivning från de särskilda ungdomshemmen i jämförelse 
med en jämförelsegrupp bestående av ungdomar placerade av 
projektkommunerna året innan projektet startade. En utförligare beskrivning 
av utvärderingens metodologiska upplägg finns som bilaga till avhandlingen.  
 
Forskare vid sociologiska institutionen, Lunds universitet, genomförde 
samtidigt en processutvärdering av vårdkedjeprojektet (Basic, Thelander & 
Åkerström, 2009). Den visade hur samordnarnas arbete till stor del kom att 
handla om det man kallade för en ”administrativ samordning”, där fokus låg 
på relationerna mellan de olika professionella parterna och hur de ungdomar 
projektet syftade till att hjälpa hamnade i vad man kallade en ”diskursiv 
skugga”. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att i den vårdkontext som de särskilda 
ungdomshemmen befinner sig läggs alltmer fokus på öppna eftervårdande 
insatser vilket kräver samarbete med omgivande aktörer. Då de särskilda 
ungdomshemmen samtidigt har att hantera vad som anses som den mest 
problemtyngda gruppen inom svenska barn- och ungdomsvård, i en 
verksamhet som balanserar mellan disciplin/kontroll och stöd/behandling, är 
detta inte oproblematiskt. Det är mot denna bakgrund föreliggande avhandling 
tar avstamp. 
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Avhandlingens plats i forskning om ungdomar och 
ungdomsvård 
Innan avhandlingens syfte och frågeställningar presenteras vill jag beskriva 
var den kan placeras i det stora och spretiga forskningsfält som behandlar 
ungdomar med sociala problem och ungdomsvård. Jag gör inga anspråk på att 
ge en heltäckande bild av detta forskningsfält utan har skissat upp tre kluster 
vilka man kan sortera forskningen utifrån. Mycket grovt definieras dessa 
kluster enligt följande:  
 
Inom det första forskningsklustret ligger fokus på ungdomarna. Man försöker 
förstå och analysera vilka ungdomar med sociala problem eller beteende-
problem är, hur problematik uppstår och hur den tar sig uttryck. Studier inom 
detta kluster (se exempelvis Stattin & Magnusson, 1996; Andershed & 
Andershed, 2005; Andershed, Andershed & Carpelan, 2010) är ofta 
kvantitativa och longitudinella. De fokuserar ofta det som kallas risk- och 
skyddsfaktorer, faktorer som (mycket förenklat) anses antingen stärka eller 
stävja ett problembeteende. Även om detta är det dominerande perspektivet 
finns även studier som i större utsträckning sätter ungdomars problem i en 
samhällelig kontext och fokuserar strukturella förklaringar till problematiken 
(se exempelvis Furlong & Cartmel, 2007).  
 
Det andra forskningsklustret innefattar istället forskning om organiseringen 
av, och innehållet i, den sociala barn- och ungdomsvården (se exempelvis 
Levin, 1998; Egelund & Jakobsen, 2009). Dessa studier rör såväl sådant som 
socialtjänstens organisatoriska förutsättningar (Wiklund, 2006) som hur 
vardagslivet kan se ut på behandlingsinstitutioner (Egelund & Jakobsen, 2009; 
Espersen, 2010; Lagerlöf, 2012; Bengtsson, 2012). Ett område, som delvis 
överlappar detta, är forskningen om leaving care och eftervård som istället 
fokuserar tiden efter en insats eller när ungdomar växer ur barnavården 
(growing out of care). Som nämndes ovan är detta område nästintill outforskat 
i Sverige, även om några viktiga undantag finns (Höjer & Sjöblom, 2009; 
2010; 2011a; b).  
 
I forskningskluster tre samlas uppföljningsstudier och effektstudier vilka 
främst avser att undersöka utfallet av vården. De syftar exempelvis till att 
undersöka hur situationen för ungdomar som tidigare varit placerade ser ut i 
vuxen ålder avseende sådant som bland annat utbildning, hälsa och brottslighet 
(se exempelvis Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2005; Vinnerljung & 
Sallnäs, 2008; Sallnäs & Vinnerljung, 2009). Till detta kluster kan också 
behandlingsforskningen kopplas, vilken syftar till att utveckla och utvärdera 
behandlingsmetoder (Armelius & Andreassen, 2007; Westermark, 2009; 
Löfholm, 2011). 
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Föreliggande avhandling överlappar alla tre fälten och förhoppningen är att 
knyta samman dessa fält, vilkas fokus och ämnesområden oftast behandlas 
separat. 
 
I ett första steg undersöker jag vilka ungdomarna är som placeras vid de 
särskilda ungdomshemmen, med särskilt fokus på kön, klass och etnisk bak-
grund. Detta gör jag genom att analysera det intervjubaserade bedömnings-
instrument, benämnt ADAD, vilket används vid inskrivning. Sådana studier 
har inte tidigare gjorts i någon högre grad, de sammanställningar av ADAD-
intervjuerna som SiS årligen publicerar består av enkla frekvenstabeller och 
endast några få mer omfattande analyser har gjorts (Berg, 2002; Nordqvist, 
2005; Gudmundsdóttir & Nordqvist, 2011). Flera studier har, gällande ung-
domar i institutionsvård, haft fokus på betydelsen av kön och i viss mån även 
klass och etnicitet (se exempelvis Överlien, 2004; Laanemets & Kristiansen, 
2008; Basic, 2010; Gruber, kommande). De allra flesta sådana studier har 
emellertid varit kvalitativa. Föreliggande kvantitativa analys av ADAD-
materialet, med kön, klass och etnicitet som genomgående bakgrundsfaktorer, 
kan med andra ord anses fylla en kunskapslucka. 
 
Därefter ligger fokus på steget ut från institutionen och tiden därefter. Jag 
undersöker då förutsättningarna för, och innehållet i, det ovan nämnda 
vårdkedjeprojektet. Materialet för denna del av studien är enkäter som 
samordnarna fyllde i avseende deras arbete med ungdomarna i projektet, samt 
intervjuer med samordnarna och de dokument som finns om vårdkedje-
projektet. Fokus på tiden efter institutionen kräver kunskap om och förståelse 
av institutionsvården. Denna undersöks inte empiriskt i denna avhandling utan 
här lutar jag mig mot, och relaterar till, den forskning som redan finns. Istället 
fokuserar jag det som görs för ungdomarna när de lämnat institutionen, vilket 
också var huvudfokus för vårdkedjeprojektet. Denna del av avhandlingen kan 
således i högre grad relateras till leaving care-forskning, vilken är tämligen lite 
utvecklad i Sverige, än till forskning om institutionsvård. 
 
Slutligen följer jag upp ungdomarna som fått ta del av vårdkedjeprojektet i två 
steg. I ett första steg följer jag, ett år efter utskrivning, upp ungdomarnas 
situation gällande de områden som analyserades inledningsvis för att under-
söka om situationen har förändrats sedan placering. I ett andra steg jämför jag 
den grupp som fick del av vårdkedjeprojektet med en jämförelsegrupp 
avseende registrerad brottslighet och återinskrivningar för att kunna undersöka 
eventuella effekter av projektet. 
 
Med detta sagt, kan det även finnas skäl att nämna några ord om vad denna 
avhandling inte är. Som beskrivits ovan har en stor del av ungdomarna vid de 
särskilda ungdomshemmen en kriminell problematik och institutionerna kan 
anses ligga på gränsen mellan socialtjänst och rättssystem. Föreliggande 
avhandling är dock inte en avhandling i kriminologi och jag gör inga anspråk 
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på att skriva in mig i den långa tradition av forskning inom kriminologin som 
behandlar kriminell problematik hos ungdomar (se bland annat Loeber & 
Farrington, 1998; Lawrence, Farrington, Welsh & Layton, 2002; Farrington & 
Welsh, 2007). Som nämndes tidigare rör en stor del av forskningen om 
ungdomar med beteendeproblem och sociala problem det som kallas risk- och 
skyddsfaktorer (Andershed & Andershed, 2005; Farrington & Welsh, 2007; 
Andershed, Andershed & Carpelan, 2010). Denna forskning är i avhandlingen 
relevant att förhålla sig till, vilket jag gör i kapitel 2, men det ska poängteras 
att jag i denna studie inte kan uttala mig om sådana faktorer för ungdomarna i 
undersökningsgruppen. För detta hade en annan design varit nödvändig. 

Syfte och frågeställningar 
I föreliggande avhandling avser jag att, med avstamp i effektutvärderingen av 
vårdkedjeprojektet, knyta samman en initierad bild av vilka ungdomar det är 
som placeras vid de särskilda ungdomshemmen med en analys av det projekt 
de deltog i. Därefter följer jag upp och undersöker hur det har gått för dessa 
ungdomar samt hur deras situation ett och två år efter utskrivning kan relateras 
till projektet. Analysen görs genomgående med fokus på betydelsen av 
ungdomarnas kön, klass och etniska bakgrund. Avhandlingens specifika 
frågeställningar är: 
 

• Hur ser ungdomarnas situation ut då de placeras vid de särskilda ung-
domshemmen med särskilt fokus på kön, klass och etnisk bakgrund? 

 
• Hur utformades vårdkedjeprojektet, i synnerhet samordnarnas roll, i 

praktiken? Har ungdomarnas kön, klass och etniska bakgrund haft 
någon betydelse för samordnarnas arbete samt för insatser inom 
vårdkedjeprojektet? 

 
• Hur ser ungdomarnas situation ut ett år efter utskrivning från SiS, med 

särskilt fokus på kön, klass och etnisk bakgrund? Har den förändrats 
sedan inskrivning och kan eventuella förändringar förstås i relation till 
det vårdkedjeprojekt de deltagit i?  

 
• Hur ser ungdomarnas situation, gällande registrerad brottslighet och 

återplacering inom SiS, ut ett och två år efter utskrivning jämfört med 
en grupp ungdomar som inte fått ta del av projektet och kan eventuella 
skillnader kopplas till vårdkedjeprojektet? 
 

• Vilka lärdomar kan dras av utformandet och införandet av ett projekt 
som detta för ungdomar som skrivs ut ur låst institutionsvård?  
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Disposition  
Avhandlingen består av tio kapitel. Detta första kapitel har innefattat en intro-
duktion till ämnet tillsammans med en beskrivning av avhandlingens position 
inom forskningsfältet samt en redogörelse för syfte och frågeställningar. 
Kapitel två inleds med en presentation av den teoretiska förståelse av kön, 
klass och etnicitet som ligger till grund för avhandlingens analyser. Därefter 
behandlas olika teoretiska perspektiv på, och tidigare forskning om, ungdomar 
med sociala problem och beteendeproblem. I kapitel tre görs en genomgång av 
kunskapsläget kring de särskilda ungdomshemmen. Visst utrymme ges även 
till tidigare uppföljningsstudier av SiS-placerade ungdomar. I kapitel fyra 
diskuteras inledningsvis hur man ska förstå tiden efter en institutionsvistelse, 
och de insatser som då ges. Detta görs utifrån en kritisk förståelse av begreppet 
eftervård, i relation till vårdkedja och leaving care. Därefter följer ett avsnitt 
där tidigare forskning om eftervård och leaving care services presenteras. 
Kapitel fem är avhandlingens metodkapitel. Här beskrivs avhandlingens 
empiriska material och bortfallsproblematiken diskuteras. Vidare redogör jag 
för de statistiska analyser som gjorts av det kvantitativa material som ligger till 
grund för avhandlingen och beskriver operationaliseringen av de mått som 
används. Jag diskuterar även etiska överväganden samt studiens validitet och 
reliabilitet. Designen av den effektutvärdering som avhandlingen tar avstamp i 
presenteras inte närmare utan återfinns som bilaga.   
 
Kapitel sex är avhandlingens första (av fyra) resultatkapitel i vilket ung-
domarnas situation och problematik vid inskrivning beskrivs. Med utgångs-
punkt i ungdomarnas kön, klass och etniska bakgrund undersöks här dels deras 
bakgrund avseende sådant som familjens ekonomiska situation och tidigare 
placering i dygnsvård, dels undersöks ett antal områden vilka ofta lyfts som 
problemfyllda för ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen. Kapitel sju 
ägnas åt steget ut från de särskilda ungdomshemmen och tiden efter det. Här 
undersöks förutsättningar för, och utformningen av, det vårdkedjeprojekt 
ungdomarna i studien deltog i, tillsammans med institutionspersonalens 
rekommendationer om fortsatta insatser. Här undersöks också hur 
samordnarnas kontakt och samarbete med inblandade parter, såsom social-
tjänsten och familjen, har sett ut och vilka insatser ungdomarna fått efter 
utskrivning. I kapitel åtta redovisas en uppföljning av de ungdomar som deltog 
i vårdkedjeprojektet. Precis som i kapitel sex utgår analysen i detta kapitel från 
ungdomarnas kön, klass och etniska bakgrund och fokuserar samma områden 
som vid inskrivning i syfte att jämföra. I det sista resultatkapitlet, nummer nio, 
jämförs projektgruppen med den jämförelsegrupp som användes i 
effektutvärderingen avseende utfallen registrerad kriminalitet och 
återplacering vid de särskilda ungdomshemmen i syfte att undersöka 
eventuella effekter av vårdkedjeprojektet. 
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Avhandlingens sista kapitel, nummer tio, syftar till att sammanfatta 
avhandlingens resultat och sätta dessa i ett teoretiskt sammanhang i en 
avslutande diskussion. 



 25

2. Perspektiv på ungdomar med 
beteendeproblem och sociala problem 

Inledning 
Hur ska vi förstå förekomsten av allvarliga sociala problem och beteende-
problem hos ungdomar? Inom detta forskningsfält finns flera traditioner där 
vissa undersöker beteendeproblematik utifrån mer individualpsykologiska 
perspektiv medan andra försöker förstå ungdomars problematik som skapad i, 
och som reaktion på, det samhälle de lever i. Ett av de mer dominerande 
perspektiven, som kan hänföras till den förstnämnda traditionen, talar om 
normbrytande beteenden (på engelska används ofta begreppet antisocial 
behaviour) som (mycket förenklat) påverkas, positivt eller negativt, av olika 
faktorer vilka kan vara både genetiska, psykologiska och sociala. Inom denna 
skola pekar man på vikten av att identifiera risk- och skyddsfaktorer för att 
bättre kunna stävja oönskade och problematiska beteenden samt stödja 
fungerande (se till exempel Andreassen, 2003; Andershed & Andershed, 2005; 
Andershed, Andershed & Carpelan, 20105). Teorier om normbrytande 
beteenden är i hög grad individfokuserade och kritik har riktats mot att dessa 
teorier i alltför ringa utsträckning tar hänsyn till komplexiteten i kontextuella 
faktorer på en samhällelig nivå, inte minst strukturerande maktordningar 
baserade på kön, klass och etnicitet. Dessa olika traditioner är samtidigt inte 
ömsesidigt uteslutande och gränserna mellan vad som kan betraktas som 
individuella (psykologiskt eller biologiskt betingade) problem och socialt 
skapade sådana är suddiga. 
 
Förståelsen av förekomsten av sociala problem och beteendeproblem hos 
ungdomar är mycket komplex och jag gör i föreliggande kapitel inga anspråk 
på att teckna en heltäckande karta över forskningen på detta område. Istället 
vill jag betona vikten av att väga samman olika perspektiv, både individuella 
och samhälleliga, för att kunna förstå komplexiteten hos ungdomar med en 
social problematik. Jag avser därför att diskutera en teoretisk förståelse av 
ungdomar med beteendeproblem där fokus just riktas både mot individ och 

                                                      
5 Som nämndes i inledningskapitlet finns inom kriminologin en omfattande forskning om 
risk- och skyddsfaktorer avseende kriminellt beteende. Jag går inte i någon högre utsträckning 
in på detta område utan behandlar i huvudsak forskning som rör en bredare definition av 
normbrytande beteende än enbart kriminalitet. Den intresserade läsaren hänvisas till exempel-
vis Farrington & Welsh (2007).  
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mot samhälle. Kön skär tvärs igenom såväl individuella som samhälleliga 
perspektiv och är på så sätt centralt i föreliggande kapitel, liksom betydelsen 
av ungdomars klass och etniska bakgrund. I genomgången av olika perspektiv 
på ungdomar med beteendeproblem och sociala problem får kön, klass och 
etnicitet en relativt empirisk betydelse, men för att kunna föra en sådan 
diskussion är det viktigt att ha en teoretisk förståelse. Detta kapitel inleds 
därför med en beskrivning av min teoretiska förståelse av dessa begrepp, 
vilken ligger till grund för användandet av dem i föreliggande avhandling. 
Därefter följer en övergripande genomgång av hur problem kopplade till 
ungdomar på olika sätt definieras. I avsnittet därefter beskrivs teorier om 
normbrytande beteende med fokus på problemens uppkomst och uttryck. 
Även om föreliggande avhandling inte är en studie om hur normbrytande 
beteende utvecklas och vilka faktorer som påverkar en sådan utveckling är 
denna forskning relevant att presentera då den berör den ungdomsgrupp jag 
undersöker. I detta avsnitt diskuterar jag betydelsen av kön för hur proble-
matik hos unga tar sig uttryck. Här presenteras även forskning om betydelsen 
av klass och etnisk bakgrund för förekomsten av sociala problem. Därefter 
följer ett avsnitt där jag diskuterar var gränserna går mellan vad som kan 
betraktas som eget beteende och vad som är social utsatthet, samt om de 
särskilda normer enligt vilka flickors beteende bedöms. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande diskussion. 

En teoretisk förståelse av kön, klass och etnicitet 
Forskning från flera discipliner har under de senaste decennierna visat hur 
(uppfattningar om) kön, klass och etnicitet spelar en stor roll i vårt samhälle 
(se exempelvis de Beauvoir, 2006 [1949]; Butler, 1993; Bhabha, 1994; Ålund, 
1997; Skeggs, 1999; Hirdman, 2001; Ambjörnsson, 2004; Karlsson, 2005; 
Hammarén, 2008). Kategorier som dessa formar, i samverkan med varandra 
(Lykke, 2003; 2005; McCall, 2005; Mattsson, 2010), våra egna 
identitetsuppfattningar, människors bemötande gentemot varandra, 
människors utvecklingsmöjligheter och, inte minst centralt i föreliggande 
avhandling, samhälleliga maktstrukturer och samhälleliga institutioners 
bemötande och hanterande av individer. Forskning om ungdomar placerade 
vid de särskilda ungdomshemmen fokuserande kön, klass och etnicitet saknas 
emellertid i hög grad. En grundläggande utgångspunkt för denna avhandling är 
därför att undersöka vilken eventuell betydelse dessa bakgrundsfaktorer kan ha 
för ungdomarnas problematik och situation samt den hjälp de får. 

Kön 
Kön anses av flera forskare (se exempelvis Holter, 1962; Hirdman, 2001) 
vara den mest grundläggande fördelningsprincipen i vårt samhälle i 
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betydelsen att olika samhälleliga sfärer betraktas som antingen manliga eller 
kvinnliga. Till exempel är den svenska arbetsmarknaden i stor utsträckning 
könssegregerad och privata områden som familj och barnuppfostran har 
traditionellt betraktats som kvinnliga medan offentliga områden som politik 
betraktats som förbehållna män. Relationen mellan könen förstås på detta 
sätt också som en maktrelation, där kvinnor underordnas män. Inom 1960-
talets kvinnoforskning talades det om könsroller där egenskaper, beteenden 
och sysslor definierades som manliga respektive kvinnliga och där det som 
betraktades som manligt värderades högre. Så småningom kom kritik att 
riktas mot könsrollsbegreppet vilket man menade skapade bilden av att detta 
var roller vilka man likt skådespelare kunde kliva i och ur. Kritiker menade 
även att begreppet skapade en essentiell förståelse där den biologiska 
kroppen och könet alltid var utgångspunkten och på så sätt aldrig problem-
atiserades (se exempelvis Gothlin, 1999; Hirdman, 2001; Gemzöe, 2008). 
Introducerandet av begreppet genus istället för kön gav möjlighet att 
separera biologi från kultur och att kunna peka på hur relationerna mellan 
könen måste förstås som kulturellt och socialt formade. Således kan genus-
begreppet sägas ha gjort det lättare att diskutera kvinnor och män, 
femininitet och maskulinitet, utan att behöva härleda till biologiska 
skillnader (Gothlin, 1999). Samtidigt menar bland annat Butler (1993) att 
inte heller kön (i kroppslig, biologisk bemärkelse) kan förstås utanför den 
diskurs genom vilken vi tolkar och (re)producerar maskulinitet och 
femininitet. Butler menar att kön/genus är något vi ständigt (re)producerar, 
något vi gör i alla våra dagliga handlingar. 
 
Förståelse av kön som socialt konstruerat, snarare än biologiskt betingat, kan 
numer sägas inneha en relativt oomtvistad ställning inom samhälls-
vetenskaplig forskning och ofta används både kön och genus för att beskriva 
de diskursivt och socialt konstruerade förståelserna av manligt och kvinnligt. 
I föreliggande avhandling använder jag begreppet kön utifrån en förståelse 
om att (biologiskt) kön och (socialt konstruerat) genus inte på något enkelt 
sätt går att skilja åt. 
 
Betydelsen av kön i barn- och ungdomsvård och tvångsvård har undersökts 
tidigare (se exempelvis Hamreby, 2004; Laanemets & Kristiansen, 2008) 
och det har påvisats att förståelsen av kön och tolkningar av manligt och 
kvinnligt i den sociala barnavården många gånger vilar på mycket 
traditionella föreställningar. Att kön kan förstås som samhällets mest 
grundläggande fördelningsprincip är inte minst tydligt när det kommer till 
tvångsvården av unga där de särskilda ungdomshemmen och dess historiska 
förlagor alltid i hög grad separerat pojkar och flickor6. Den uppfostran av 

                                                      
6 När den könsspecifika arbetsmarknaden började luckras upp och könsroller ifrågasättas 
under 1970-talet påverkade detta även tvångsvården och män och kvinnor och pojkar och 
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problematiska ungdomar som tvångsvården av unga historiskt sett haft i 
uppdrag att utföra har i stor utsträckning byggt på stereotypa föreställningar 
om hur pojkar och flickor ska vara och i Laanemets och Kristiansens (2008) 
studie syns hur de särskilda ungdomshemmen fortfarande i stor utsträckning 
reproducerar traditionella könsroller (jmf Hamreby, 2004; Mattsson, 2005). 

Klass  
Klassbegreppet har traditionellt förståtts som betecknande ett system av 
ojämlikhet baserat på ekonomiska skillnader till vilka andra skillnader såsom 
kulturella och sociala har kopplats. På så sätt har klass, precis som kön, 
betraktats som en samhällelig fördelningsprincip. I dagens senmoderna sam-
hälle kan livsstil, politisk åskådning och åsikter inte enkelt förstås baserat på 
yrke eller familjebakgrund. Snarare är det så att människor i det senmoderna 
samhället tvingas välja mellan olika livsstilar och identiteter, och det är inte 
(längre) givet att människor inom samma klass gör samma val (Beck, 2000). 
Även om ett mer individualiserat samhälle, där identitet alltmer blivit ett 
reflexivt projekt, gör det svårare att få syn på de strukturer som skapar sociala 
skiktningar och ojämlikhet kan ett begrepp som klass fortfarande betraktas 
som relevant, både för identiteten (se exempelvis Skeggs, 1999) och för 
människors möjligheter att skapa sig ett tryggt liv. Flera rapporter visar att 
sådant som materiell standard, huruvida du har arbete samt i vilket bostads-
område du bor spelar stor roll för människors levnadsnivå och känsla av 
delaktighet (se exempelvis Socialstyrelsen, 2011b). I denna avhandling är 
klassbegreppet främst relevant för att förstå betydelsen av sådana strukturella 
faktorer och mindre fokuserat på den mer komplicerade betydelsen klass får i 
relation till individ och identitet såsom bland annat Beck (2000) påpekar. Med 
ett sådant fokus på förståelsen av klass lutar jag mig emot Furlong och 
Cartmels (2007) resonemang om att de kollektiva sociala strukturerna 
visserligen har blivit otydligare, men att de fortsätter att fungera som 
(begränsande) ramar för unga människors erfarenheter och möjligheter. 

Etnicitet och etnisk bakgrund 
Etnicitet är ett komplext begrepp och svårt att definiera. Ett sätt att förstå det 
är som ”socialt organiserade grupper baserat på kulturella skillnader” 
(Ålund, 2005). Etnicitet är alltså inget på förhand givet utan handlar om de 
processer som skapar en gemenskap, delvis baserade på hudfärg, ursprung, 
språk och kultur men också sociala förhållanden såsom ekonomiska resurser 
eller boendeförhållanden (Mattsson, 2010). Etniska grupperingar, precis som 
andra former av samhälleliga grupperingar, skapas i en hierarkisk ordning, 
                                                                                                                             
flickor vårdades i högre utsträckning tillsammans. Under 1990-talet återgick man emellertid i 
hög utsträckning till könsseparerade avdelningar vilket är fallet även idag (Edman, 2004; 
Laanemets & Kristiansen, 2008). 
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där vithet allt som oftast är överordnat svarthet (Bhabha, 1994). I en sådan 
ordning representerar den som är priviligierad också normen, vilken sällan 
problematiseras. Istället konstrueras människor från andra delar av världen 
än västvärlden som ”de andra” utifrån denna norm och Bhabha (1994) pekar 
på hur svarthet ses som en negation av vithet. För att synliggöra 
(förtryckande) maktstrukturer är det alltså av vikt att också belysa normen 
för att inte enbart ”etnifiera” eller ”rasifiera” icke-vita (Frankenberg, 1993). 
Frankenberg (1993) talar om att synliggöra att även vita människor bär en 
etnicitet. Att förstå etnicitet i en sådan hierarkisk ordning visar också hur 
intimt sammanlänkat etnicitet är med klass. Sociala problem bland invandrade 
människor i Sverige anses ofta handla om kultur och etnicitet (Ålund & 
Schierup, 1991). På så sätt ”kulturaliseras” problem som beror på social 
ojämlikhet, vilket ofta får till följd att ”de andra” anklagas (Ålund, 1997). 
 
Det är ofta vanskligt att i en studie försöka fastställa de undersökta 
individernas etnicitet. Detta gäller i synnerhet vid studier, såsom föreliggande, 
baserade på kvantitativa data då informationen om identitetsskapande 
bakomliggande faktorer ofta är knapphändig. Av denna anledning kommer 
jag i denna studies analys att tala om etnisk bakgrund. Det må vara ett 
trubbigare begrepp men kan ändå användas för att säga något om vad etnisk 
tillhörighet i betydelsen av ungdomarnas och deras föräldrars härkomst 
spelar för roll när det kommer till social problematik och ungdomsvårdens 
bemötande. Etnisk bakgrund är, som nämnts ovan, ofta förknippat med klass 
på så sätt att människor som invandrat till Sverige, och deras barn, oftare har 
sämre inkomst och i högre grad lever i segregerade och socialt utsatta 
områden (Lundström & Sallnäs, 2003; Socialstyrelsen, 2011b). Samtidigt är 
det av vikt att undersöka etnisk bakgrund separat för att eventuellt kunna 
upptäcka sådant som handlar om rasism och etnisk diskriminering, och om 
hur ”de andra” konstrueras. 

Kön, klass och etnicitet i samverkan 
Det är viktigt att hålla i minnet att ett hänsynstagande till kategorier som kön, 
klass och etnicitet inte handlar om en essentiell förståelse av vad det innebär 
att vara exempelvis flicka eller invandrare eller arbetarklass. Det handlar 
istället om att samhället i hög grad är organiserat efter föreställningar om dessa 
kategorier vilket både påverkar hur individer bemöts och behandlas av 
samhället i allmänhet, och här av vården i synnerhet, samt vilka förutsättningar 
ett sådant samhällssystem ger olika grupper av människor. Kön, klass och 
etnicitet är dessutom intimt sammankopplade med varandra och det är ofta, 
som nämndes ovan, svårt att förstå exempelvis etnicitet utan att samtidigt utgå 
från en förståelse om klass. Begreppet intersektionalitet har kommit att 
användas för detta perspektiv på hur olika organiserande kategorier samverkar 
(Lykke, 2003; 2005; McCall, 2005; Mattsson, 2010). Med Mattssons ord kan 
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begreppet definieras som ett försök att ”[…]fånga det faktum att 
föreställningar om kön också alltid bär föreställningar om sexualitet, klass och 
etnicitet, på samma sätt som föreställningar om klass alltid bär föreställningar 
om kön, sexualitet och etnicitet och så vidare.” (sid. 20)7. Samtidigt menar en 
del forskare, som nämndes ovan, att kön är att betrakta som den mest 
grundläggande organiserande principen i ett samhälle. Oavsett hur man 
betraktar och värderar betydelsen av olika samhälleliga maktstrukturer talar 
mycket för att kön är den mest grundläggande organiserande principen inom 
den svenska ungdomsvården. Mot bakgrund av detta betraktar jag i 
föreliggande avhandling kön som centralt analytiskt perspektiv. 
 
Mot bakgrund av denna teoretiska förståelse av kön, klass och etnicitet 
diskuterar jag fortsättningsvis olika perspektiv på ungdomar med sociala pro-
blem och beteendeproblem. 

Hur problem kopplade till ungdomar definieras 
De handlingar och beteenden som brukar betonas när det handlar om ung-
domar med allvarliga sociala problem spänner över många områden men 
brottslighet, (miss)bruk av alkohol och narkotika, psykiska eller känslo-
mässiga problem, problem i skolan samt familjerelaterade problem är vanligt 
förekommande (se exempelvis Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001; 
Andershed & Andershed, 2005). Av denna uppräkning framgår att det som 
betraktas som problematiskt när det kommer till ungdomar utspelar sig på en 
individuell såväl som på grupp- och på samhällsnivå. Var gränserna mellan de 
olika nivåerna går är emellertid inte alltid enkelt att avgöra. Företeelser som 
bottnar i individuella problem kan komma att definieras som samhällsproblem 
om de anses påverka samhället negativt i alltför stor utsträckning. En 
sociologisk definition av sociala problem brukar formuleras som att sådana 
uppstår när en tillräckligt stor grupp människor påtalar en situation och enas 
om att något måste göras för att förändra den (Rubington & Weinberg, 2003). 
Exempelvis betraktas ungdomsbrottslighet som ett samhällsproblem oavsett 
vad det kriminella beteendet bottnar i för de enskilda individerna. Andra 
företeelser, som psykiska och känslomässiga problem, definieras inte lika 
självklart som sociala problem trots att de drabbar en stor mängd människor, 
och på sikt också kan komma att påverka samhället i stor, men inte lika 
                                                      
7 Precis som nämns i citatet är tillsammans med kön, klass och etnicitet, även sexualitet 
centralt. Sexualitet är intimt förknippat med kön och är på flera sätt relevant när det gäller 
normer för hur flickor bör bete sig (se exempelvis Schlytter, 1999; 2000 om hur sexuellt 
beteende bedöms hos flickor föremål för tvångsvård). Detta är naturligtvis relevant för denna 
avhandling. Jag har dock valt bort sexualitet av metodologiska skäl. I den empiri jag har 
tillgång till finns helt enkelt inte tillräckligt med information om sexualitet för att kunna göra 
relevanta analyser. Den läsare som är intresserad av betydelsen av sexualitet hos flickor i 
institutionsvård hänvisas till bland annat Överlien (2004).    
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förutsägbar, utsträckning. Denna distinktion är ofta könad, där pojkars 
utåtagerande problematik uppmärksammas på en samhällsnivå i betydligt 
större utsträckning än flickors mer inåtvända. Jag återkommer till detta längre 
fram. Man kan också tala om distinktionen mellan ungdomsproblem och 
ungdomars problem där den förra benämningen ofta handlar om vad samhället 
och vuxenvärlden betraktar som problematiska beteenden hos ungdomar 
medan det senare relaterar till de problem ungdomar själva upplever och möter 
(se exempelvis Mørch, 1985). 
 
Oavsett om man talar om ungdomar med sociala problem, normbrytande 
beteenden eller diagnostiserade störningar är det viktigt att påpeka att den 
definierade problematiken sällan är statisk utan historiskt och kulturellt relativ 
och vad som betraktas som ”ungdomsproblem” och ”problematiska 
ungdomar” har varierat genom historien. Barndom som social kategori 
uppkom på 1600-talet8, vilket innebär att det först därefter var möjligt att spe-
cifikt tala om barn och ungdomar med problematiska beteenden (Conrad & 
Schneider, 1992). Att ett beteende definieras som normbrytande förutsätter 
också samhälleliga normer möjliga att bryta mot, vilka i sin tur förändras 
historiskt och kulturellt. Conrad och Schneider (1992) menar att det som 
betraktas som ungdomsproblem idag, exempelvis utsvävande sexuellt 
beteende eller (stor)konsumtion av alkohol, tolererades bland ungdomar på ett 
helt annat sätt under 1600-talet. 
 
Ett normbrytande beteende kan också förstås som normalt. I teorin om 
”Anomie” (normlöshet), utvecklad av Durkheim (1979 [1897]) och vidare-
utvecklad av Merton (1938), betraktas normlösheten som en ”normal” reaktion 
i delar av ett samhälle när kulturella mål överbetonas samtidigt som de 
legitima möjligheterna att nå dessa mål är blockerade. Detta skulle enligt 
Merton förklara varför vissa delar av befolkningen (som underklassen) ofta 
har höga grader av avvikande beteende eftersom de kulturellt gemensamt 
uppsatta mål som delas av majoriteten är allmänna, men möjligheten att nå 
dem framför allt gäller de delar av befolkningen som tillhör medelklassen och 
överklassen (Rubington & Weinberg, 2003). Att normbrytande beteende 
betraktas som normalt behöver dock inte bara handla om klass och ett sam-
hälle med ojämlikt fördelade resurser. Under ungdomsperioden är ett visst 
mått av uppror och avvikande beteende förväntat och något som de allra flesta 
ungdomar i någon utsträckning ägnar sig åt (Ohlsson & Swärd, 1994; 
Silverthorn & Frick, 1999; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001; Andershed & 
Andershed, 2005). O’Neill (2001) menar att beteenden förknippade med 
vuxenliv, som exempelvis att dricka alkohol, blir mer eller mindre automatiskt 
betraktade som normbrytande när de utförs av (minderåriga) ungdomar. Vad 
som betraktas som normbrytande är i hög grad också könat eftersom samhället 

                                                      
8 Vissa forskare hävdar att barndomen ”uppfanns” i samband med industrialiseringen (se 
Ohlsson & Swärd, 1994). 
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ställer olika krav på pojkar respektive flickor och tillmäter könen olika 
förväntningar på vad som är ett acceptabelt beteende. Att ”prova på” 
vuxenlivet genom ett visst mått av avvikande beteende kan sägas vara mer 
tillåtet för pojkar på så sätt att de i större utsträckning tillåts (och förväntas) 
agera utåt. Flickor bedöms oftare utifrån vuxna femininitetskriterier baserade 
på respektabilitet (jmf Skeggs, 1999) och kontroll och tillåts därför inte i 
samma utsträckning som pojkar testa och utmana normer och gränser. O’Neill 
(2001) menar att flickor som tonårsrevolterar möts av försök att återsocialisera 
dem in i en kulturellt definierad femininitet: ”[…]adolescence is about 
challenge, yet femininity is about conformity.” (s.32). Även kontrollen av 
pojkars beteende kan emellertid betraktas som könad. Ericsson och Jon (2006) 
menar att till skillnad från flickor, vars normbrytande beteende ses som ett hot 
mot en godkänd femininitet, anses pojkars beteende i viss utsträckning följa de 
kulturella reglerna för en acceptabel maskulinitet. Problematiken handlar 
istället om att de, genom exempelvis kriminella handlingar och regelbrott, 
överdriver denna maskulinitet (jmf Connell, 1995). 
 
Conrad och Schneider (1992) beskriver hur avvikande beteende gått från att 
betraktas utifrån ett samhälleligt perspektiv, förstått i relation till exempelvis 
urbanisering och därtill kopplad social oro, till alltmer medikaliserade 
perspektiv. De exemplifierar med en sociologisk analys av diagnosen MDD9 
(minimal brain disorder) vars uttryck, eller symptom, mycket väl skulle kunna 
förstås ur ett samhälleligt eller sociologiskt perspektiv men som definieras och 
diagnostiseras medicinskt. Denna medikalisering är delvis längre gången när 
det kommer till barn med avvikande beteende menar Conrad och Schneider. 
För att tala med Parsons (1951) så definieras avvikande beteende som 
kriminellt då man anser att det finns ett uppsåt medan det definieras som 
sjukligt då uppsåt saknas. Eftersom barn betraktas som under utveckling och 
beroende av vuxna menar Conrad och Schneider att steget till sjuklighet ligger 
närmare än till kriminellt uppsåt varför barns avvikande beteende i högre grad 
än vuxnas medikaliseras. Huruvida detta gäller även för ungdomar, som 
befinner sig i gråzonen mellan barndom och vuxendom, är inte alltid 
självklart. Dikotomiseringen mellan offer och förövare är en uppdelning som 
länge präglat synen på ungdomar med sociala problem (Ohlsson & Swärd, 
1994; se även Donzelot, 1979). Internationell forskning menar att denna 
dikotomisering har radikaliserats under senare tid (se exempelvis Goldson, 
2000). Inom den anglosaxiska ungdomsvården har tendensen de senaste 
decennierna gällande synen på och hanterandet av ungdomar, i synnerhet de 
med en kriminell problematik, varit en glidning mot en mer hårdför hantering 
och ett tydligare utpräglat strafftänkande (a.a.). Politik och praktik inom detta 
område har rört sig mot kontroll, reglering, vedergällning och straff (Goldson, 
2000; Garland, 2001; Goldson & Jamieson, 2002) och i exempelvis 

                                                      
9 Numer används nästan aldrig diagnosen MDD utan skulle Conrad & Schneider gjort sin 
analys idag är det troligare att de hade utgått från ADHD. 
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Storbritannien har denna perspektivförskjutning även fått praktiska 
konsekvenser. En organisatorisk omstrukturering har gjort att verksamheter för 
”children in trouble” distanserats från den övriga barn- och familjevården 
(Goldson, 2000). I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, har den 
sociala barnavården traditionellt byggt på en stark behandlingstanke och 
radikaliseringen har inte varit lika långtgående som i exempelvis det 
Storbritannien Goldson (2000) beskriver. Tendenser till en tydligare 
uppdelning av ungdomar i grupper om behövande och förövare (jmf de 
engelska begreppen ”children in need” och ”children in trouble”) syns 
emellertid även i Sverige. Granath (2007) visar i sin studie att hanterandet av 
ungdomsbrottslingar har blivit hårdare, både avseende attityder till sanktioner 
som definitioner av brott. Bengtsson och Jakobsen (2009) pekar i sin tur på en 
polarisering av det nordiska barn- och ungdomsvårdslandskapet med å ena 
sidan utvecklandet av hemmaplansbaserade behandlingslösningar, å andra 
sidan hårdare tag gentemot utåtagerande och kriminella ungdomar. Som 
nämndes i inledningskapitlet är det i synnerhet de särskilda ungdomshemmen, 
där ungdomarna i denna avhandling är placerade, som har att hantera denna 
balansgång mellan straff och behandling. Furlong och Cartmel (2007) menar i 
sammanhanget att ungdomsbrottslighet ofta betraktas som ett tecken på att de 
samhälleliga strukturerna är på väg att raseras vilket blir incitament för ett 
förespråkande av hårdare tag och mer kontroll, trots att det inte finns några 
entydiga belägg för att ungdomsbrottsligheten ökar (Brå, 2006; Estrada & 
Granath, 2008). 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att problem kopplade till ungdomar har 
diskuterats i hundratals år, men vad som definieras som problematiskt är 
historiskt och kulturellt situerat. Avvikande beteenden kan också betraktas 
som adekvata reaktioner i ett samhälle med ojämlikt fördelade resurser eller 
som en del av den utvecklingsprocess det innebär att gå från barndom till 
vuxendom. Vad som betraktas som problem ser också olika ut beroende på om 
man talar om pojkar eller flickor. 

Normbrytande beteende – uppkomst, förekomst och 
uttryck 
Vilka beteenden som definieras som normbrytande är inte givet, och är 
beroende av vilka normer och regler som gäller i det samhälle ungdomarna 
lever i. En rad beteenden brukar emellertid oftare än andra lyftas fram, såsom 
våld mot människor och djur eller att ljuga, snatta och skolka. Dessa olika 
beteenden och handlingar skiljer sig mycket åt och visar på vilken bred 
definition normbrytande beteende är samt vilken heterogen grupp som åsyftas 
när begreppet används (Andershed & Andershed, 2005). Flera forskare menar 
dock att man grovt kan tala om två subgrupper, ett aggressivt och ett icke-
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aggressivt normbrytande beteende (se Andershed & Andershed, 2005 för en 
genomgång). I anglosaxisk forskning (men även i svensk, se exempelvis 
Olsson, 2006) använder man även begreppet beteendestörning (Conduct 
Disorder) vilket är en psykiatrisk diagnos klassificerad i instrumentet DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1995). För att diagnostiseras med 
beteendestörning måste ungdomen uppfylla ett antal kriterier under en viss tid. 
 
Forskning om normbrytande beteende hos barn och ungdomar fokuserar i hög 
grad det som kallas riskfaktorer och skyddsfaktorer. Med riskfaktorer menar 
man till exempel egenskaper, händelser eller förhållanden som kan antas öka 
sannolikheten för utvecklandet av ett normbrytande beteende. Det är dock 
viktigt att påpeka att förekomsten av riskfaktorer kan öka just sannolikheten 
men att det inte säkert går att uttala sig om tydliga samband mellan orsak och 
verkan (Andershed, Andershed & Carpelan, 2010). I första hand handlar det 
heller inte om utsatthet för enskilda riskfaktorer utan om en kontinuerlig 
exponering på flera olika nivåer (Andershed & Andershed, 2005; Nordahl, 
Sørlie, Manger & Tveit, 2007; Andershed, Andershed & Carpelan, 2010). 
Riskfaktorer och dess kopplingar till normbrytande beteende bör med andra 
ord ses ur ett holistiskt-interaktionistiskt perspektiv vilket innebär en hänsyn 
till många faktorer såsom individuella egenskaper och förutsättningar 
tillsammans med förhållanden och omständigheter i omgivningen. Många 
forskare menar dock att de främsta riskfaktorerna går att finna dels bland 
faktorer hos barnet, dels i närmiljön, och främst då föräldrarnas egenskaper 
och uppfostringsmetoder, samt kontakten mellan föräldrarna och barnet 
(Andershed & Andershed, 2005). Det bör också påpekas att riskfaktorer ser 
olika ut beroende på barnets ålder (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). I 
sin studie fann Herrenkohl med kollegor (2000) att bland annat sådant som 
hyperaktivitet och föräldrars positiva attityd till våld och kriminalitet vid tio 
års ålder dubblade risken för våldsamt beteende. Vid 16 års ålder var riskerna 
för omfattande beteendeproblem omfattande om ungdomen exponerades för 
narkotikalangning och gängtillhörighet. 
 
Syftet med ett identifierande av riskfaktorer är att upptäcka dem som är 
påverkbara (så kallade dynamiska faktorer) för att på så sätt kunna hjälpa ung-
domar att förändra sitt beteende. I relation till detta talar man även om 
skyddsfaktorer vilket i sin tur är egenskaper, händelser eller förhållanden som i 
motsats till riskfaktorerna anses minska risken för normbrytande beteende. 
Även dessa återfinns såväl på individ- som på grupp- och samhällsnivå. 
Skyddsfaktorer betraktas som en buffert mot risker men anses också ha en 
påverkande effekt, det vill säga dess närvaro kan förändra effekten av 
riskfaktorer i en positiv riktning (Andershed, Andershed & Carpelan, 2010; 
Christoffersen, Olsen, Vammen, Nielsen & Lausten, 2011). Precis som för 
riskfaktorer handlar förekomsten av skyddsfaktorer om sannolikheter, att 
påvisa tydliga samband mellan orsak och verkan är svårt, och det är viktigt att 
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betona det komplexa samspelet mellan individ och omgivning samt mellan 
flera faktorer på olika nivåer (Andersson, 2008). 
 
En viktig kritik mot forskning om normbrytande beteende är att den framför 
allt är genomförd på pojkar vilket innebär att det som ligger till grund för 
definitioner av normbrytande framför allt är pojkars beteende. Ett viktigt 
undantag är Moffitt och hennes kollegors (2001) omfattande studie där de gör 
en genomgång av likheter och skillnader mellan könen gällande normbrytande 
beteende (antisocial behavior). Moffitt och hennes kollegor visar att den 
främsta skillnaden mellan könen är att betydligt fler pojkar än flickor uppvisar 
normbrytande beteende. Enligt författarna syns inga genomgående 
könsskillnader när det kommer till riskfaktorer, de allra flesta faktorer de mätt 
korrelerar med antisocialt beteende för båda könen. För vissa riskfaktorer 
tycks risken större för pojkar men det förklarar bara en liten del av variansen 
och en sammansatt variabel med alla riskfaktorer visar ingen skillnad mellan 
könen. En sätt att förstå varför betydligt fler pojkar än flickor uppvisar 
normbrytande beteende menar man istället handlar om att pojkar i större 
utsträckning exponeras för riskfaktorer såsom exempelvis kamratgruppens 
negativa påverkan, det man brukar kalla för ”peer influence” (a.a; Dodge, 
Dishion & Lansford, 2006).  
 
Vad gäller riskfaktorer kopplade till familjeproblematik tycks pojkar inte 
exponeras i högre grad än flickor, däremot tyder resultaten i Moffitt med 
kollegors studie på att pojkar är något mer sårbara för riskfaktorer kopplade 
till hemmet, och författarna menar att även annan forskning tyder på en 
könsskillnad gällande reaktioner på omgivningsrelaterad stress (environmental 
stress) (se Rothbaum och Weisz, 1994). Författarna frågar sig om en förklaring 
till detta kan handla om att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika i 
dessa situationer: 

”[…]is whether the apparent greater vulnerability of males represents a sex 
difference in reactivity to similar family conditions or whether males are 
simply treated differently from females especially during times of familial 
stress” (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001, sid. 104). 

 
Samtidigt visar Baviskar (2010) att flickor reagerar starkare än pojkar på 
föräldrars bråk och att det över tid syns kopplingar mellan föräldrars bråk och 
utåtagerande problembeteende hos flickor men inte hos pojkar. Dessa 
divergerande resultat visar kanske främst på vilket komplext område detta är 
och hur svårt det är att kartlägga enkla och tydliga samband. Andra forskare 
pekar på att flickor utsatta för brister i omsorgen (maltreated) löper en högre 
risk för normbrytande beteende (mätt som arresterad för våldsamma 
handlingar eller placering i s.k. juvenile corrections) än icke utsatta flickor, 
medan motsvarande skillnader inte är lika stora bland pojkar (Rivera & 
Widom, 1990; Jonsson-Reid & Barth, 2000). 
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Betydelsen av kön för problemens uttryck 
Det faktum att majoriteten av forskning om normbrytande beteende är genom-
förd på pojkar väcker frågor om huruvida förståelsen av normbrytande är 
relevant för flickors beteende och eventuella problematik och om det möjligen 
innebär att vi missar problem och behov som är vanligare hos flickor då vi 
framför allt tittar på, och mäter utifrån, ”klassiska pojkproblem” som 
kriminalitet och aggressivitet. Moffitt och hennes kollegor (2001) påtalar 
vikten av att kartlägga flickors eventuella ”dolda utfall”, problemområden och 
behov som inte fångas av en stereotyp (maskulin) definition av vad ett 
normbrytande beteende är och som forskare och behandlare därför riskerar att 
missa. Även om Moffitt och hennes kollegor (2001) betonar att den främsta 
könsskillnaden handlar om att det är fler pojkar än flickor som uppvisar ett 
normbrytande beteende finns också skillnader gällande vilka uttryck 
problematiken tar sig. När det handlar om utfall i (ung) vuxen ålder är de 
tydligaste skillnaderna att flickor löper högre risk för psykisk ohälsa som 
depression och självmordsförsök, relationsproblem och dålig fysisk hälsa 
medan pojkar löper högre risk för kriminalitet, problem med arbete och 
missbruk (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001, se även Sallnäs & Vinner-
ljung, 2009). En förklaring till detta skulle kunna handla om de starkt könade 
förväntningar människor från en tidig ålder tillskrivs där flickors relationella 
och inåtvända beteende ses som (feminin) norm medan pojkar förväntas vara 
mer (maskulint) aggressiva och utåtriktade. Keenan och Shaw (1997) talar om 
en könsstereotyp socialisering där flickor tidigt lärs att kanalisera sina känslor 
genom internaliserade uttryck medan pojkar i större utsträckning tillåts vara 
utåtagerande. På så sätt framträder pojkars eventuella problembeteende 
tydligare och uppmärksammas därför också. Detta handlar inte bara om 
(föräldrars) uppfostran utan kan betraktas som en del av ett samhällssystem 
uppbyggt på skilda förväntningar på pojkar och på flickor och som kan antas 
socialisera flickor och pojkar enligt skilda könsnormer (jmf Hirdman, 2001). 
Samtidigt har inom vad som kommit att kallas den nya barndomssociologin 
(se exempelvis James, Jenks & Prout, 1998) kritik riktats mot 
socialiseringsteorier för att dessa i alltför liten utsträckning betonar barn och 
ungdomars aktörskap. Barn skall enligt denna teoretiska skola också förstås 
som sociala aktörer och inte enbart som föremål för kulturöverförsel och 
sociala reproduktionsprocesser. I mer traditionella socialiseringsteorier 
betraktas ofta ungdomsproblem som just ett normbrytande som skall 
(re)socialiseras medan Mørch (1997) menar att det med avstamp i en 
”modernitetsdiskurs” som fokuserar aktörskap istället handlar om att ”[...]lära 
de unga att delta i en konstruktion av deras eget ungdomsliv.” (s.139) 10. Det är 
utifrån ett sådant perspektiv viktigt att komma ihåg att unga människor med 
normbrytande beteende som placeras i samhällsvård, de ungdomar denna 
avhandling fokuserar, inte enbart är offer för samhälleliga makt- och 
                                                      
10 Mørch talar specifikt om ungdomsvåld men jag menar att hans resonemang går att överföra 
även till andra former av problematik kopplad till ungdomar.  
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socialiseringsstrukturer. Som nämndes tidigare kan kön förstås som något vi 
gör. Att flickor i större utsträckning uppvisar psykiatriskt konnoterade 
problem behöver utifrån en sådan förståelse inte enbart bero på att de 
socialiseras in i stereotypa könsmönster utan att flickorna själva också gör sin 
”feminina problematik” (jmf Butler, 1993). Man kan betrakta det som att de 
kanaliserar och tolkar sina känslor och upplevelser i former som enligt dem 
själva och omgivningen (mer eller mindre omedvetet) upplevs vara godkända 
för flickor. Att pojkarna i mindre utsträckning uppger sig eller tycks lida av 
(internaliserade) psykiska och känslomässiga problem kan utifrån samma 
perspektiv förstås som att de i sin tur kanaliserar sina känslor i godkänt 
maskulina uttryck, vilka historiskt alltid varit mer våldsamma och aggressiva 
än flickors, vilket därmed inte behöver betyda att de mår psykiskt bättre. 
 
Moffitt och hennes kollegor (2001) menar att flickors problematik ofta har 
förklarats med sociala och psykologiska perspektiv medan pojkars problem 
oftare definierats som neurobiologiska. Laanemets och Kristiansen (2008) 
visar i sin genuskritiska studie av SiS-vården att personalen ofta psykolog-
iserar flickors beteende medan pojkar i högre grad får stå till svars för sitt. 
Pojkar i tvångsvården konstrueras i större utsträckning som förövare, aktiva 
och ansvariga för sina handlingar, medan flickor oftare betraktas som offer för 
yttre omständigheter (a.a.). Det tycks med andra ord handla om ett komplext 
samspel mellan tidigt inlärda könade beteenden, samhälleliga maktstrukturer 
och diskurser kring ungdomars könade sociala problematik, i vilken kontext 
ungdomarna själva försöker navigera. Tillsammans skapar dessa 
förutsättningar dels en uppfattning om flickor som i högre grad drabbade av 
psykisk ohälsa och om utåtagerande kriminella pojkar, dels reella skillnader i 
beteende mellan pojkar och flickor. 

Livslånga eller tonårsrelaterade problem 
Forskning pekar på två relativt väletablerade utvecklingsspår för norm-
brytande beteende bland barn och ungdomar. Man talar om ”life course-
persistent” (LCP), där problem uppkommer tidigt och ofta följer med långt 
upp i vuxen ålder, samt ”adolescent-limited” (AL) där ett normbrytande 
beteende utvecklas i tonåren och där merparten av ungdomarna ”växer ur” 
sina problem och klarar sig, relativt den mer problemtyngda gruppen, väl i 
vuxen ålder (Moffitt, 1993; Moffitt, 1994; Caspi & Moffitt, 1995; Moffitt, 
1997; McCabe, Hough, Wood & Yeh, 2001). Den övervägande majoriteten av 
ungdomar med ett normbrytande beteende utvecklar detta i tonåren. Bland 
flickor är det betydligt ovanligare än bland pojkar att ett sådant beteende 
utvecklas tidigt. De allra flesta flickor med beteendeproblematik utvecklar 
denna i de tidiga tonåren (Keenan & Shaw, 1997; Silverthorn & Frick, 1999; 
Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001), vilket också är den period då 
skillnaderna mellan könen är som minst (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001). 
Samtidigt är riskfaktorerna som kan kopplas till normbrytande beteende, som 
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nämndes ovan, i stort sett desamma för flickor som för pojkar. Detta talar för 
att det inte behövs en könsspecifik teori för att förstå flickor med livslångt 
antisocialt beteende, något som Silverthorn och Frick (1999) anser behövs. 
Som påtalats tidigare menar Moffitt och hennes kollegor (2001) att 
könskillnaden snarare handlar om att flickor generellt i mindre utsträckning är 
utsatta för dessa riskfaktorer, inte att de reagerar annorlunda på dem än vad 
pojkar gör. I en metaanalys visade också Simourd och Andrews (1994) att 
riskfaktorerna för kriminalitet inte skiljde sig åt mellan könen. Kritik har 
emellertid riktats mot Moffitts teori om ”life course-persistent” och 
”adolescent-limited”. Skardhammar (2009) pekar på att det är problematiskt 
att tala om två skilda typer av individer och menar att man istället bör betrakta 
det som en glidande skala där grad av exponering för riskfaktorer spelar in. 
Han menar vidare att det empiriska underlaget inte är tillräckligt tydligt för att 
kunna tala om två distinkta typer (för ytterligare kritik av Moffitts teori, se 
exempelvis Sampson & Laub, 2005). Risken med ett sådant perspektiv är 
också att den grupp som utvecklar ett problematiskt beteende tidigt betraktas 
som icke behandlingsbar vilket kan få till följd att hantering av denna grupp 
snarare handlar om inkapacitering än behandling. Något som i synnerhet kan 
ses som problematiskt när det, som i denna avhandling, handlar om unga 
människor. 
 
Även om man inte förstår det som två distinkta typer av individer är det viktigt 
att komma ihåg att majoriteten av ungdomar (både pojkar och flickor) med 
normbrytande beteende utvecklar det i tonåren. Dessa ungdomar har med 
andra ord saknat de riskfaktorer i barndomen som de som tidigt utvecklar ett 
antisocialt beteende utsätts för (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001). Odgers 
och hennes kollegor (2008) visar att ungdomar med ett tidigt utvecklat 
normbrytande beteende uppvisade både individuella (neurobiologiska) 
riskfaktorer och riskfaktorer kopplade till familjen och sociala omständigheter 
under barndomen, medan dessa riskfaktorer saknades för de ungdomar som 
tillhörde ”adolescent-limited”-gruppen. Denna senare form av antisocialt 
beteende är istället intressant att koppla till det glapp mellan barndom och 
vuxenliv (vad Moffitt och hennes kollegor kallar för ”maturation gap”) som 
tonåringar i vår tid kan sägas behöva hantera och där ett normbrytande 
beteende delvis kan betraktas som en respons på tonåringars sociala kontext:  

”[…]an adaption response to modern teenagers’ social context, not as the 
product of a cumulative history of pathological mal-development”. (Moffitt, 
Caspi, Rutter & Silva, 2001, sid. 225) 

 
Då flickor, jämfört med pojkar, i så liten utsträckning uppvisar normbrytande 
beteende under barndomen skulle den kraftigt minskade könsskillnad som 
syns i tonåren kunna förstås som att glappet mellan barndom och vuxendom 
av olika skäl är svårare att hantera för flickor än för pojkar. Keenan och Shaw 
(1997) pekar på att de socialiseringsverktyg som små flickor i större 
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utsträckning än små pojkar får lära sig: empati, att förstå konsekvenser, känna 
med andra och så vidare, är beteenden och förmågor som kanske hjälper dem 
under barndomsåren men som i tonåren snarare blir problematiska då 
processen handlar om att frigöra sig och bli sin egen. Samhällets förväntningar 
på flickor och unga kvinnor utifrån stereotypa femininitetskriterier gör också 
flickors (utåtagerande) normbrytande beteende mer tydligt. O’Neill (2001) 
menar att flickor bemöts hårdare då de inte enbart bryter mot normer genom 
att bete sig antisocialt, de bryter dessutom mot normer för hur flickor och 
kvinnor ska vara. 

Betydelsen av klass och etnisk bakgrund för förekomst av 
sociala problem 
I en historisk genomgång av klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården 
pekar Lundström och Sallnäs (2003) på hur en uppfattning om arbetarklassens 
och underklassens bristande moral under det tidiga 1900-talet användes som 
förklaringsmodell för problem relaterade till barn och familj. Under senare 
hälften av århundradet gick man, i och med barnpsykiatrins ökande inflytande, 
alltmer över till psykiatriska och psykologiska perspektiv (jmf Conrad & 
Schneider, 1992). Oavsett hur den rådande samhällsdiskursen betraktat 
orsakerna till barn och ungdomars problematik är det oomtvistat att 
barnavårdens klienter alltid varit en starkt socialt selekterad grupp (Lundström 
& Sallnäs, 2003; Franzén, Vinnerljung & Hjern, 2008). I en omfattande 
kohortstudie visar Franzén och hennes kollegor att det att ha en ensamstående 
mor, en mor med endast grundutbildning eller en mor som inte arbetat det 
undersökta året betydligt ökar risken för barn att placeras i samhällsvård. 
Däremot visar de bakgrundsfaktorer som hänger samman med ökad risk för 
placering svagare samband för dem som placeras i tonåren (a.a.). Som nämnts 
ovan behöver ett normbrytande beteende i tonåren inte vara kopplat till svåra 
sociala omständigheter (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001), men det är ändå 
viktigt att komma ihåg att även om sambanden med socioekonomiska faktorer 
är något svagare när det gäller tonårsplaceringar så är de fortfarande 
närvarande. 
 
Franzén och hennes kollegor (2008) visar också att föräldrars låga inkomst i 
sig inte ökar risken för placering, men om denna låga inkomst kommer av 
någon form av bidrag såsom försörjningsstöd, sjukpenning eller liknande är 
risken däremot mycket stor. Även annan forskning visar att barn i familjer som 
redan befinner sig i socialtjänstens system är överrepresenterade när det 
kommer till insatser kopplade till barn och familj. Exempelvis finns en över-
representation av familjer med svaga ekonomiska resurser vilka är beroende 
av försörjningsstöd (Lundström & Wiklund, 2000) och en studie av Sundell 
med kollegor (2004) visade att en stor andel av socialtjänstens barnavårds-
utredningar initierades av socialsekreterare och inte av anmälningar utifrån. 
Huruvida dessa samband handlar om att socialtjänsten tack vare sin etablerade 
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kontakt ges möjlighet att upptäcka missförhållanden och problem eller om 
familjer som redan befinner sig inom systemet bedöms hårdare är svårt att 
veta. Internationellt har också påvisats tendenser till att föräldrar undviker att 
söka ekonomisk hjälp hos socialtjänsten av rädsla för att få sin föräldra-
förmåga ifrågasatt (Canvin, Jones, Marttila, Burström & Whitehead, 2007). 
 
I ett senmodernt alltmer individualiserat samhälle är, menar Furlong och 
Cartmel (2007), sociala strukturer svårare att få syn på än tidigare. Detta 
skapar också en upplevelse av att problem är individuella och därmed bäst 
löses på individnivå vilket gör det svårare att se bakomliggande strukturella 
faktorer, exempelvis att en förändrad arbetsmarknad kan vara en anledning till 
arbetslöshet snarare än brister hos individen (a.a.). Samhället förespråkar 
också, genom exempelvis skolan, individuellt ansvar och prestation samtidigt 
som många ungdomar ofta är relativt maktlösa: 

”The combined forces of individual responsibility and accountability, on the 
one hand, and vulnerability and lack of control on the other, lead to a height-
ened sense of risk and insecurity.” (Furlong & Cartmel, 2007, sid.9)  

 
Undersökningar visar hur ungdomar i segregerade områden med hög arbets-
löshet delvis upplever en alienation till det omgivande samhället (Öhlund, 
2009; jmf Hammarén, 2008; Ungdomsstyrelsen, 2008) och de skulle på så sätt 
kunna förstås som den grupp som i störst utsträckning saknar möjligheter att 
uppnå de gemensamt uppställda mål vi förväntas eftersträva (jmf Merton, 
1938). Frustrationen över att inte ha den individuella kontroll som samhället 
efterfrågar är därmed sannolikt som störst bland de ungdomar som lever under 
de sämsta förhållandena. Överrepresentationen av socialt underprivilegierade 
grupper i den sociala barnavården skulle på så sätt också kunna förstås med 
hjälp av Merton (1938), där underklassens högre grad av normbrytande 
beteende ses som en (mot)reaktion på deras begränsade möjligheter att nå 
samhälleliga kulturella mål.  
 
Flera studier (Vinnerljung, Sallnäs & Westermark, 2001; Lundström & 
Vinnerljung, 2001) visar att barn med annan etnisk bakgrund än svensk är 
överrepresenterade inom den sociala barnavården. Då man kontrollerar för 
socioekonomiska faktorer försvinner emellertid sambanden (Franzen, 
Vinnerljung & Hjern, 2008; Vinnerljung, Franzén, Gustavsson & Johansson, 
2008). Resultaten visar hur etnisk bakgrund är intimt förbundet med klass. Det 
som vid första anblicken ser ut att vara sammankopplat med etnisk bakgrund, 
att barn med invandrarbakgrund är överrepresenterade i barnavårdssystemet, 
handlar ofta om klass då människor med invandrarbakgrund oftare har lägre 
inkomst och sämre anknytning till arbetsmarknaden, samt bor i mer belastade 
bostadsområden (Socialstyrelsen, 2011b). Att människor med in-
vandrarbakgrund lever under dessa sociala omständigheter har i sin tur att göra 
med samhälleliga strukturer vilka skapar större hinder för vissa etniska 
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grupper än andra (Lundström & Sallnäs, 2003). På så sätt är klass och etnisk 
bakgrund ofta komplext sammanvävda. 
 
Precis som kön förstås påverka både hur omgivningen förhåller sig till ung-
domar med ett normbrytande beteende, som vilka uttryck pojkars och flickors 
känslor och upplevelser tillåts ta, kan också etnisk tillhörighet antas påverka 
ungdomars strategier och omgivningens förhållningssätt. Flera studier 
(Bredström, 2006; Hammarén, 2008) pekar på hur invandrarpojkar i media 
ofta får representera förövarna och denna mediebild av ”invandrarkillen” blir 
en identitet som pojkar med invandrarbakgrund förhåller sig till (Hammarén, 
2008). Furlong och Cartmel (2007) pekar också på att den överrepresentation 
som ungdomar från arbetarklassen och från minoritetsgrupper11 utgör när det 
kommer till kriminalitet mer handlar om polisens arbetssätt än att dessa ung-
domar skulle vara mer involverade i brottslighet än andra: 

“[…] the activities of the police are organized on the premise that criminality 
is a subcultural phenomenon and very much related to place.” (Furlong & 
Cartmel 2007, s.120) 

 
Även svenska undersökningar pekar på att det inte går att utesluta att över-
representationen av personer med utländsk bakgrund i rättsystemet (Brå, 1996; 
2005) delvis handlar om (etnisk) diskriminering (se exempelvis Sarnecki, 
2006). Furlong och Cartmel (2007) menar också att ungdomar i ett senmodernt 
samhälle befinner sig i en mycket osäkrare situation än tidigare 
ungdomsgenerationer och att segregation och exkludering kan göra att 
kriminalitet framstår som den enda möjliga vägen att ta del av en rådande kon-
sumtionskultur (jmf Merton, 1938).  
 
När det gäller flickor med annan etnisk bakgrund än svensk pekar Ulmanen 
och Andersson (2006) i sin litteraturgenomgång på hur de senaste årens 
ökning av flickor placerade i dygnsvård varit störst bland dem med invandrar-
bakgrund. Författarna resonerar kring om detta kan förstås i relation till en 
ökad uppmärksamhet kring så kallad hedersproblematik, att döttrar (och i 
synnerhet deras sexualitet) övervakas och kontrolleras av företrädesvis man-
liga familjemedlemmar i syfte att upprätthålla familjens heder (se exempelvis 
de los Reyes, 2003; Schlytter & Linell, 2008). Denna kontroll kan ta sig olika 
uttryck och ofta innebär den att dessa flickor inte kan delta i sociala 
sammanhang, såsom fester eller skolresor, med jämnåriga. I de allvarligare 
fallen handlar kontrollen om våld och hot om våld, tvångsäktenskap och 
könsstympning. Hedersproblematik som fenomen i det svenska samhället har 
skapat en polariserad debatt mellan dem som pekar på specifika (etniskt) 
kulturella förklaringsmönster och de som vill se förtrycket som en del av 
                                                      
11 Furlong och Cartmel (2007) rör sig i en anglosaxisk kontext där man oftare använder sig av 
rasbegreppet istället för etnicitetsbegreppet. I avsnittet jag här refererar till talar man om en 
överrepresentation av ”black males” och ”Asian males”. 
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samma patriarkala strukturer som anses förklara våld mot kvinnor oavsett 
familjerelation eller etnicitet (de los Reyes, 2003). Hur man än förstår de 
bakomliggande faktorerna är det tydligt att denna våldsproblematik framför 
allt drabbar unga kvinnor med invandrarbakgrund vilket pekar på vikten av att 
inte förstå etnicitet isolerat från kön. Precis som betydelsen av kön kan 
sammanfattningsvis också betydelsen av klass och etnisk bakgrund förstås 
som ett komplext samspel mellan samhälleliga maktstrukturer och diskurser 
och individens navigerande i relation till dessa. 

Vad är beteendeproblem och vad är social utsatthet? 
Diskussionen om huruvida en ökad uppmärksamhet kring hedersproblematik 
ligger bakom ökningen av dygnsvårdade flickor med annan etnisk bakgrund 
än svensk aktualiserar frågan om var gränserna går mellan vad som kan 
betraktas som ungdomars egen beteendeproblematik och vad som ska förstås 
som social utsatthet. I synnerhet gäller detta flickor vilkas problematik, som 
nämnts tidigare, i större utsträckning än pojkars tar sig uttryck i psykiska och 
känslomässiga problem, det som kan kallas för en internaliserad problematik. 
Handlingar som exempelvis kriminalitet och missbruk (och som brukar 
benämnas utåtagerande) är de problembeteenden som är tydligast definierade i 
LVU-lagstiftningen (§ 3) och vad som i allmänhet ofta åsyftas när man talar 
om normbrytande beteende hos unga. Kriminalitet är betydligt vanligare hos 
pojkar, och flickorna blir följaktligen i högre grad tvångsomhändertagna på 
grund av det mer diffusa kriteriet ”annat socialt nedbrytande beteende”. I 
Schlytters (1999; 2000) studie framkom hur endast hälften av flickorna som 
blev omhändertagna på grund av ”annat socialt nedbrytande beteende” blev 
det enligt beskrivningarna i LVU-lagstiftningens förarbeten.  Den andra 
halvan omhändertogs istället på grund av sådant som allvarliga psykiska 
problem, suicidrisk, misshandel i hemmet eller på grund av sitt sexuella 
beteende. De tvångsomhändertogs med andra ord som beteendefall (§ 3) på 
grund av företeelser som i lagens mening inte är att betrakta som 
beteendeproblematik, och därför inte heller givet är skäl för tvångsvård enligt 
LVU § 3. Istället handlar det om problem som snarare kan betraktas som 
social utsatthet och reaktioner på detta, tillsammans med en mer renodlad 
psykiatrisk problematik. I en studie av Berg (2002) identifierar författaren sex 
olika problemprofiler bland flickor vid de särskilda ungdomshemmen. En av 
dessa (vilken 18 procent av flickorna i studien uppvisar) har psykosomatiska 
och psykiska problem men inga utåtagerande anpassningsproblem och 
författaren menar att de särskilda ungdomshemmen inte är en lämplig 
vårdform för denna grupp flickor. 
 
En beteendeproblematik som tar sig uttryck i exempelvis kriminalitet och 
missbruk är vidare vad de särskilda ungdomshemmen är utformade för att 
hantera och behandla och forskare menar att institutionerna inte är anpassade 
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för de särskilda behov unga flickor har (Robinson, 1994; Andersson, 2000). 
Mot denna bakgrund blir frågan om flickors internaliserade problematik 
överhuvudtaget skall betraktas som beteendeproblem. I synnerhet väcks frågan 
då problematiken även tycks handla om en social utsatthet (jmf Schlytter, 
1999; 2000) mot vilken det är rimligt att tänka sig att psykiska problem och 
självmordsförsök är adekvata (feminina) reaktioner (jmf Keenan & Shaw, 
1997 om könsstereotyp socialisering). Som nämnts tidigare visar forskning att 
flickor som varit utsatta för brister i omsorgen i större utsträckning utvecklar 
ett normbrytande beteende än icke utsatta flickor (Rivera & Widom, 1990; 
Jonson-Reid & Barth, 2000) vilket skulle kunna innebära att flickor vid de 
särskilda ungdomshemmen, oavsett eget beteende, kommer från svårare 
sociala omständigheter än pojkar. Andersson (1998) menar att det system av 
kontroll och disciplin som utövas vid de särskilda ungdomshemmen blir 
problematiskt då man även placerar flickor vilka snarare definieras som offer 
än förövare. En konsekvens av detta är, enligt Andersson, att flickorna upplevs 
som svårare att behandla. Samtidigt är det viktigt att påpeka att även om 
flickors problematik i större utsträckning än pojkars är inåtvänd, och det 
utifrån det bör diskuteras vilken vårdform som är mest lämplig, så uppvisar 
även flickor en utåtagerande beteendeproblematik. I Bergs (2002) studie 
ingick kriminalitet och missbruksproblem i flera av de sex problemprofilerna 
och 10 procent av flickorna i studien tillhörde en grupp med omfattande 
problematik på en rad områden såsom allvarligt utåtagerande, 
drogproblematik, psykiska problem och kriminalitet. 

Sammanfattande diskussion 
Som framkommit i detta kapitel kan konstateras att perspektiven på ungdomar 
med sociala problem och beteendeproblem är mångfacetterade. Definitioner 
av vad som är att betrakta som problem är historiskt och kulturellt relativa och 
förändras följaktligen över tid. Gränserna mellan vad som anses vara 
individuella problem och vad som betraktas som samhällsproblem är sällan 
tydliga och som framkommit är de ofta också könade, där pojkars mer 
utåtagerande beteenden oftare uppmärksammas som något samhället måste ta 
krafttag emot. Samtidigt visar genomgången att skillnaderna mellan könen till 
stor del handlar om att pojkarna i större utsträckning än flickorna uppvisar ett 
normbrytande beteende. Förklaringen till detta tycks ligga i att flickor i mindre 
utsträckning är utsatta för riskfaktorer, inte att de reagerar annorlunda på dem 
än vad pojkar gör. 
 
De könsskillnader i uttryck som framträder kan delvis förstås utifrån sam-
hälleliga normer om hur flickor och pojkar ska vara och därmed vilka uttryck 
deras problematik tillåts ta. Här måste också, avseende flickors mer 
internaliserade problematik, frågan ställas var gränserna går mellan ungdomars 
egna beteendeproblem och (reaktioner på) en social utsatthet. Genom 
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forskning om normbrytande beteenden vet vi mer om utåtagerande beteenden 
som kriminalitet och missbruk, och tvångslagstiftningen är tydligare definierad 
avseende dessa beteenden. Detta kräver en diskussion om huruvida flickors 
ofta mer inåtvända problematik skall betraktas som beteendeproblem samt om 
de särskilda ungdomshemmens uppdrag att hantera och behandla olika former 
av problematik och utsatthet hos unga. De samhälleliga strukturer som skapar 
skilda sociala förutsättningar för människor beroende på klasstillhörighet och 
etnisk bakgrund framträder också som viktiga faktorer i förståelsen av 
ungdomar med sociala problem. Bland annat handlar det om hur (vissa) 
familjers klassrelaterade svårigheter i form av exempelvis arbetslöshet och 
segregation påverkar ungdomars liv och förutsättningar. 
 
Vad jag mot bakgrund av detta vill betona är hur komplex förståelsen av 
ungdomar med sociala problem och beteendeproblem är och hur det därför är 
av vikt att använda sig av flera olika perspektiv för att få en så heltäckande 
bild som möjligt av dessa ungdomar. Forskning om normbrytande beteenden 
pekar på att de starkaste riskfaktorerna återfinns hos individen samt i dennes 
närmaste omgivning. Samtidigt framkommer i kapitlet också hur den 
samhälleliga betydelsen av kön, klass och etnicitet påverkar ungdomars 
förutsättningar och möjligheter. Mot denna bakgrund menar jag att det blir 
nödvändigt att förstå ungdomars normbrytande beteenden och sociala 
problematik som ett komplext samspel mellan individ och samhälle. 
Individualpsykologiska faktorer spelar en stor roll för hur ungdomar utvecklas 
och relaterar till sin omgivning och förutsättningarna på ett sådant plan skiljer 
sig åt individuellt. Samtidigt måste tonvikt också läggas vid den omgivning 
ungdomen tvingas relatera till och hur den är strukturerad och organiserad att 
bemöta och hantera individer och deras olikheter. Som jag ovan visat på spelar 
kön stor roll för förståelsen av ungdomar med en social problematik och jag 
ser det som ett komplext samspel mellan tidigt inlärda könade beteenden och 
samhälleliga maktstrukturer och diskurser kring ungdomars könade sociala 
problematik i vilken kontext ungdomarna själva försöker navigera. Kön skär 
med andra ord tvärs igenom såväl individuella som samhälleliga perspektiv. 
 
De ungdomar som studeras i denna avhandling är de som (tvångs)placeras vid 
de särskilda ungdomshemmen. Då detta är den mest ingripande vårdformen 
skulle dessa ungdomar kunna betraktas som de allra mest normbrytande inom 
den svenska barnavården. Den bild jag i detta kapitel skisserat bör således 
betraktas som en bred och komplex förståelseram till vilken jag avser att 
relatera studiens ungdomar och deras sociala situation och problematik.  
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3. De särskilda ungdomshemmen – en 
sammanfattning av kunskapsläget 

Inledning 
Ungdomar med beteendeproblem, i synnerhet utåtagerande sådana, påkallar 
mycket uppmärksamhet i det offentliga samtalet och de särskilda ungdoms-
hemmen har länge varit den vårdform som haft att hantera denna grupp. I 
denna avhandling följer jag en grupp ungdomar från placering vid de sär-
skilda ungdomshemmen till ett och två år efter utskrivning. Även om fokus 
framför allt ligger på steget ut ur den låsta institutionsvården och den hjälp 
ungdomarna då möts av krävs också, för att kunna säga någonting av 
betydelse om detta ämne, kunskap om vad den institutionsvård ungdomarna 
lämnar består av. Den internationella forskningen om institutionsvård för 
ungdomar är mycket omfattande och jag gör inga anspråk på att ge en hel-
täckande redovisning av denna. Samtidigt organiseras samhällets hantering 
av unga med allvarliga beteendeproblem olika i olika länder varför inter-
nationell forskning inte alltid är enkel att tillämpa på svenska förhållanden. 
Det främsta syftet med detta kapitel att ge läsaren en förståelse för de 
särskilda ungdomshemmen, om vilka forskningen är mindre omfattande, och 
vilken roll de spelar inom svensk barn- och ungdomsvård. I föreliggande 
kapitel diskuterar jag inledningsvis de särskilda ungdomshemmen 
samhälleliga uppdrag, organisatoriska ramar och deras plats i vård-
landskapet. Därefter säger jag något om risker och möjligheter med låst 
institutionsvård. I anslutning till detta diskuterar jag ADAD:s roll vid de 
särskilda ungdomshemmen och säger något om vad en placering vid de 
särskilda ungdomshemmen innebär. Därefter förs en diskussion om 
betydelsen av kön, klass och etnicitet för vårdens organisering och innehåll. 
Till sist följer ett avsnitt där uppföljningsstudier av ungdomar som varit 
placerade vid de särskilda ungdomshemmen presenteras. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattande diskussion. 
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De särskilda ungdomshemmens organisatoriska ramar 
och plats i vårdlandskapet 
De institutioner som nu går under beteckningen särskilda ungdomshem 
stammar historiskt ur de uppfostringsanstalter som uppfördes under 1600-talet 
i syfte att kontrollera (främst) kriminella ungdomar. Dessa institutioner 
organiseras inom den svenska barnavården men skiljer sig från andra former 
av dygnsvård (HVB och familjehem) genom vad som kan betraktas som 
långtgående disciplinära befogenheter. I princip alla institutioner är låsta eller 
låsbara och personalen vid de särskilda ungdomshemmen har möjlighet att 
bland annat utföra urinprov, kroppsvisitering samt tillfälligt isolera ungdomar. 
Dessa långtgående befogenheter gör de särskilda ungdomshemmen till den 
mest ingripande insatsen i svensk barn- och ungdomsvård. Emerson (1981) 
beskriver ett samhälles behov av ”a last resort”, något att tillgripa när inga 
andra insatser anses vara möjliga, och som i och med denna roll också ges 
legitimitet. De särskilda ungdomshemmen kan sägas fylla detta behov inom 
den svenska barn- och ungdomsvården (jmf Levin, 1998; Andersson, 2000). 
Mot bakgrund av de särskilda befogenheter denna institutionsvård besitter kan 
de särskilda ungdomshemmen till viss del jämföras med Goffmans (1973) 
”totala institution” vilken beskrivs som en opersonlig inrättning med minimal 
rörelsefrihet, där gränsen mellan de intagna och personalen är absolut. 
Kännetecknande för totala institutioner är också hur gränser mellan 
livsområden som normalt är separerade, såsom arbete, fritid och sömn, suddas 
ut (a.a.). 
 
Genom historien har ansvaret för denna institutionsvård i huvudsak legat på 
staten, men i och med socialtjänstreformen 1982 övertog kommunerna och 
landstingen ansvaret. Under 1980-talet växte dock kritiken mot den de-
centraliserade organisationen. Bland annat Justitieombudsmannen (JO) och 
Socialstyrelsen menade att det saknades en övergripande kontroll över de sär-
skilda ungdomshemmen och platstillgången. En regional obalans gjorde också 
att andra grupper än den tilltänkta målgruppen placerades vid institutionerna 
medan ungdomar som bedömdes vara i behov av en placering nekades plats på 
grund av att de ansågs för svåra att behandla (Carpelan, 1996). Tidigare hade 
Socialstyrelsen beslutat om intagning och myndigheten hade på så sätt haft en 
möjlighet att agera som grindvakt (gate keeper) genom de bedömningar av 
ungdomarnas vårdbehov som föregick placering. Staten hade då också det 
ekonomiska ansvaret för vården, vilket i samband med socialtjänstreformen 
övergick till kommunerna (Lundström & Sallnäs, 2012). 
 
Mot bakgrund av kritiken under 1980-talet bildades 1993 den nya myndig-
heten Statens institutionsstyrelse (SiS) och 1994 övertog myndigheten 
ansvaret för de särskilda ungdomshemmen från kommuner och landsting. När 
denna återgång till ett statligt huvudmannaskap skedde hade emellertid 
vårdlandskapet förändrats. Som nämndes i inledningskapitlet ökade närvaron 
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av privata aktörer inom barn- och ungdomsvården markant under 1980-talet, 
och även om de särskilda ungdomshemmen nu drivs av en statlig myndighet 
finansieras de till större delen av de vårdavgifter som kommunerna betalar. 
Lundström och Sallnäs (2012) beskriver hur tvångsvården av ungdomar på så 
sätt alltmer kommit att bedrivas på en kvasimarknad där konkurrensmedel som 
exempelvis prissättning spelar en stor roll. Den grindvaktsfunktion som 
Socialstyrelsen hade tidigare under 1900-talet har på så sätt ersatts av en 
organisation som i konkurrens med andra försöker attrahera kommuner att 
placera ungdomar hos dem. Detta får en särskild betydelse för SiS institutioner 
i och med deras långtgående disciplinära befogenheter och att de dessutom i 
viss utsträckning förväntas ge samhällsskydd och kontroll (a.a.). Att 
ekonomiska aspekter (delvis) är styrande får betraktas som problematiskt när 
det gäller en så ingripande insats som en (tvångs)placering vid låsta institut-
ioner som de särskilda ungdomshemmen. 
 
Som nämndes i inledningskapitlet har SiS sedan slutet av 1990-talet även 
ansvar för den slutna ungdomsvården av unga lagöverträdare (SOU 1993:35; 
Tärnfalk, 2007) vilket är en straffrättslig påföljd reglerad enligt LSU (Lag 
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård). Tanken med lagen var 
att ungdomar som begick kriminella handlingar i större utsträckning skulle 
bemötas med straffrättsliga åtgärder, istället för sociala behandlingsinsatser 
som tidigare varit fallet (SOU 1993:35; Tärnfalk, 2007). Samtidigt var ett 
annat motiv bakom LSU-reformen, med utgångspunkt i FN:s Barnkonvention, 
att hitta former för att undvika att sätta barn i fängelse eller låsas in 
tillsammans med vuxna. Dessa motstridiga syften beskriver Tärnfalk (2007) 
som att reformen skulle vara en markering mot barn och ungas brott, samtidigt 
som man skulle minska de negativa verkningarna av denna markering. 
 
Då de särskilda ungdomshemmen både har i uppdrag att hantera de ungdomar 
som straffrättsligt döms, tillsammans med ungdomar placerade för att de anses 
behöva behandling, befinner de sig i gränslandet mellan socialtjänst och 
rättsystem. Denna institutionsform är också relativt unik i ett internationellt 
perspektiv. I de flesta länder hanteras ungdomar med kriminell problematik 
inom rättsväsendet. Även i en nordisk jämförelse skiljer de särskilda 
ungdomshemmen ut sig. I Finland och Norge är låsta institutioner för 
ungdomar ovanligt och i Danmark, där låsta institutioner för ungdomar 
visserligen organiseras inom den sociala barnavården, är målgruppen snävare 
definierad och består framför allt av ungdomar med en kriminell problematik 
(Bengtsson & Jakobsen, 2009). De särskilda ungdomshemmens breda mål-
grupp, med både straffrättsligt dömda, ungdomar med omfattande beteende-
problem och ungdomar med en social utsatthet, har således ingen given inter-
nationell motsvarighet. Kriminell problematik är betydligt vanligare hos 
pojkar än flickor (se exempelvis Andershed, Andershed & Carpelan, 2010) 
och vid de danska motsvarigheterna till SiS institutioner är följaktligen nästan 
uteslutande pojkar placerade. Då målgruppen för de särskilda ungdoms-
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hemmen är bredare betyder det även att andelen flickor är större än vid in-
stitutioner som hanterar ungdomar med kriminell problematik i andra länder. 
Jag återkommer till betydelsen av kön för vårdens organisering längre fram i 
kapitlet. 

Kan vård vid de särskilda ungdomshemmen skapa 
positiva förändringar? 
Institutionsvård har genom historien varit ständigt omdebatterad och ifråga-
satt och forskningen visar inte några säkra resultat för att vården gör nytta 
för de placerade ungdomarna (Levin, 1998; Andreassen, 2003; Egelund & 
Hestbaek, 2003; Sallnäs, 2006; Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen & 
Olsen, 2009). En del forskare är dock försiktigt optimistiska och Andreassen 
(2003) pekar i sin forskningsöversikt ut några aspekter som anses viktiga i 
försöken att utforma en god institutionsvård. Centralt i det sammanhanget 
anses matchning utifrån risk, behov och personliga egenskaper (respon-
sivitet) vara (Andrews, Bonta & Hoge, 1990; Andrews & Bonta, 2010). Man 
menar att en förutsättning för att kunna utforma en fungerande institutions-
vård är identifierandet av de riskfaktorer som ligger bakom de placerade 
ungdomarnas problem (se kapitel 2) och att sedan rikta insatserna mot fler-
talet av dessa faktorer. Responsivitetsprincipen handlar kortfattat om en 
individs kompetens och inlärningsstil vilka anses vara viktiga att kartlägga 
för att kunna individanpassa insatserna (Andrews & Bonta, 2010). En del 
forskare menar också att det är av betydelse att behandling inleds med en 
utredning för att bättre kunna kartlägga individuella behov och utifrån detta 
utforma insatser (Gendreau, 1996). Samtidigt pekar Andreassen (2003) på hur 
utredningsinstitutioner har kritiserats för att sådana utredningar inte ger en 
rättvisande bild av ungdomens situation då den utförs i en onaturlig miljö. 
 
Annat som brukar betonas i försök att utforma en god institutionsvård är 
vikten av teoretiskt förankrade metoder vilka implementeras väl och 
noggrant följs i praktiken, det som brukar kallas behandlingsintegritet (se 
exempelvis Lipsey, 1999). Samtidigt visar Sallnäs (2000) att institutioner 
sällan arbetar utifrån en tydlig teoretisk modell. Andra faktorer som anses 
kunna gynna en verkningsfull institutionsvård är positiva relationer mellan 
ungdomar och personal (Tetzlaff, Kahn, Godley, Godley, Diamond & Funk, 
2005) samt att behandlingens mål är tydliga och teoretiskt förankrade 
(Lipsey, 1999; Holmqvist, Hill & Lang, 2005). Armelius och Andreassen 
(2007) drar i en metaanalys slutsatsen att kognitiv beteendeterapi (KBT) är 
mer effektiv i behandling av ungdomar med kriminell problematik än 
institutionsvård med ospecificerad behandling (författarna benämner det 
standard treatment). Däremot finns inget stöd för att KBT ger bättre resultat 
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än andra specificerade behandlingar (jmf Wampold, 2001). Andreassen (2003) 
menar samtidigt, vilket är centralt för föreliggande avhandling, att även om 
institutionsvård kan bidra till positiva förändringar under placeringen är det 
mycket svårt att upprätthålla dessa förändringar efter utskrivning. Författaren 
påtalar i detta sammanhang den stora roll eftervårdande insatser spelar för 
möjligheterna att upprätthålla positiva förändringar. 
 
Risk- och skyddsfaktorerna för att utveckla ett normbrytande beteende är 
överlag desamma för pojkar och flickor (se kapitel 2) och även behandlings-
principerna (risk, behov och responsivitet) tycks gälla oberoende av kön 
(Koons, Burrow, Morash & Bynum, 1997). Då de flesta studier är genomförda 
på pojkar vet man emellertid inte säkert huruvida flickor och pojkar behöver 
delvis olika typ av behandling eller inte. Som diskuterades i kapitel 2 tar sig 
flickors problematik delvis andra uttryck än pojkars. För de flickor vars 
problematik handlar om mer internaliserade problem, finns lite forskning om 
vad som eventuellt ger effekt. 
 
Även om en del forskning tycks peka mot en försiktig optimism gällande 
effekterna av institutionsvård skall det understrykas att det inte handlar om 
omfattande rehabilitering utan om en modest minskning av förekomsten av 
beteendeproblematik. I forskningsöversikter brukar man tala om en förbättring 
på runt tio procent jämfört med ingen insats alls (se exempelvis Lipsey, 1999; 
Holmqvist, Hill & Lang, 2005; Andreassen, 2003). Denna siffra varierar 
dessutom stort beroende på exempelvis behandlingsprogrammets utformning 
(Degner & Henriksen, 2007). Förklaringar till institutioner som de särskilda 
ungdomshemmens långlivade existens inom ungdomsvården bör istället sökas 
på annat håll. Levin (1998) diskuterar utifrån ett organisationsteoretiskt 
perspektiv hur de särskilda ungdomshemmen, trots brist på legitimitet 
avseende effekt, genom historien varit (och är) en självklar del av 
ungdomsvården. Inom organisationsteori brukar organisationer som de sär-
skilda ungdomshemmen gå under beteckningen ”Human service organis-
ations” eller ”människobehandlande organisationer” (se exempelvis Ha-
senfeld, 1983). Levin (1998) menar att kännetecknande för organisationer som 
de särskilda ungdomshemmen är att de har social kontroll som mål. På så sätt 
styrs dessa institutioner inte i första hand utifrån en förväntan om goda 
behandlingsresultat utan av samhällets normativa förväntningar. Detta får 
konsekvensen att de särskilda ungdomshemmens legitimitet ges utifrån hur väl 
organisationen anpassar sig till omgivningens krav, exempelvis kravet på att 
fungera som en sista utväg (jmf Emerson, 1981), och inte utifrån hur effektiva 
de är vad gäller rehabilitering av de placerade ungdomarna (Levin, 1998). 
Lundström och Sallnäs (2012) pekar på hur återgången till ett statligt 
huvudmannaskap, i och med inrättandet av SiS, också innebar ett markerande 
av statens ansvar för att kontrollera ”problematiska ungdomar” och skydda 
samhället mot dem. Uppmärksammandet av detta ansvar kan ses som en del i 
en större utveckling. Inom ungdomsvården har tendensen de senaste 
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decennierna gällande synen på och hanterandet av ungdomar, i synnerhet 
kriminellt belastade ungdomar, pekat åt en glidning mot en mer hårdför 
hantering och ett mer utpräglat strafftänkande. Politik och praktik inom detta 
område har alltmer rört sig mot kontroll, reglering, vedergällning och straff (se 
exempelvis Goldson, 2000; Garland, 2001; Goldson & Jamieson, 2002). 
 
Förutom att de särskilda ungdomshemmens legitimitet i första hand tycks 
handla om annat än att rehabilitera de placerade ungdomarna (Levin, 1998) 
pekar också flera forskare på avsevärda risker med institutionsvård (Sallnäs, 
2006; Dishion, McCord & Poulin, 1999; Dodge, Dishion & Lansford, 2006). 
Vad som anses vara en av de största riskerna är att institutionsvården samlar 
ungdomar i grupp avskilda från sin närmiljö och att de utsätts för negativ 
påverkan av varandra, det som brukar benämnas peer influence (se exempelvis 
Dishion, McCord & Poulin, 1999). Att ungdomar med problembeteende bor 
tillsammans i slutna former anses öka risken för att det skapas en negativ 
ungdomskultur med ökat antisocialt beteende. Särskilt stor risk anses de 
ungdomar löpa som från början visar små eller måttliga beteendeproblem när 
de placeras tillsammans med ungdomar med betydligt större problem (Dodge, 
Dishion & Lansford, 2006). Andra skäl som brukar nämnas gällande 
institutionsvårdens svårigheter att uppvisa goda resultat är att ungdomarna 
behandlas i en sluten och artificiell miljö, vilken har lite gemensamt med det 
samhälle vården syftar att rehabilitera ungdomarna till (Egelund & Hestbaek, 
2003; Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen & Olsen, 2009). Levin (1998) 
beskriver det som att vad som betraktas som ett ”lyckat behandlingsresultat” 
snarare blir motsatsen till en rehabilitering då ungdomen under 
institutionsvistelsen lärs att anpassa sig till den särskilda institutionsmiljön och 
inte till den tillvaro som väntar därefter. Annan forskning pekar också på att de 
ungdomar som uppvisar allvarligast beteendeproblem har den sämsta 
prognosen för att uppnå positiva förändringar (se Andreassen, 2003 för en 
översikt). Då dessa ungdomar är en stor grupp av dem som placeras i 
institutionsvård, och i synnerhet vid de särskilda ungdomshemmen, säger detta 
något om hur svårt det är att skapa en institutionsvård som ger goda resultat. 
En annan aspekt av svårigheterna med den form av vård som bedrivs vid de 
särskilda ungdomshemmen är att placeringar vid de särskilda 
ungdomshemmen nästan uteslutande är tvångsplaceringar. Levin (1998) pekar 
i sin studie på att de placerade ungdomarna ofta upplever sig så kränkta och 
upptagna av tvångsomhändertagandet att det tydligt påverkar deras 
möjligheter att tillgodogöra sig en eventuell behandling. Även annan forskning 
pekar på hur tvånget i sig påverkar klientens motivation negativt (Ekendahl, 
2001). I sin forskningsöversikt gällande institutionsvård för ungdomar menar 
Andreassen (2003) att en institutionsplacering bör vara kort och att ungdomar 
inte bör färdigbehandlas vid institutionen, en del av behandlingen bör istället 
genomföras i öppnare former efter avslutad institutionsvård. Den främsta 
anledningen till detta anses vara att riskerna med sluten vård för grupper av 
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ungdomar med allvarlig beteendeproblematik är omfattande (jmf Levin, 1998; 
Dodge, Dishion & Lansford, 2006; Sallnäs, 2006). 

ADAD – stöd för behandlingsplanering och utvärdering? 
Den svenska diskussionen om evidens inom socialt arbete har pågått sedan 
1990-talet och har dels handlat om kraven på en utveckling av evidens-
baserade metoder, dels har den inneburit en kritisk diskussion kring huruvida 
det är möjligt att evidensbasera metoder och insatser inom det sociala arbetet 
(Bergmark & Lundström, 2006; Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 
SiS har varit, och är, en central aktör i denna diskussion. Ett av huvudmålen 
när myndigheten bildades var att arbeta för utvecklandet av metoder, stödja 
och stimulera forskning samt initiera uppföljning och utvärdering (Carpelan, 
1996). Vid de särskilda ungdomshemmen finns idag ett antal olika 
behandlingsprogram, såsom exempelvis ART, MI och Komet (www.stat-
inst.se) som i olika utsträckning presenteras som evidensbaserade. 
 
Som en del av SiS uppdrag om att utveckla metoder och initiera utvärdering 
implementerades i mitten av 1990-talet bedömningsinstrumentet ADAD 
(Adolescent Drug Abuse Diagnosis) vid de särskilda ungdomshemmen 
(Carpelan, Hermodsson & Öberg, 1997). Det intervjubaserade instrumentet är 
en vidareutvecklad och ungdomsanpassad version av bedömningsinstrumentet 
ASI (Andréasson, Lindström, Armelius, Larsson, Berglund, Frank, Bergman, 
Rydberg & Zingberg, 1996) vilket används för bland annat vuxna 
missbrukare. Syftena med implementeringen av ADAD var flera. En tanke var 
att det skulle fungera som underlag för behandlingsplanering. Ett annat syfte 
var att det skulle göra ungdomen mer delaktig i planering och utformning av 
sin vård (Carpelan & Hermodsson, 2004). Ytterligare ett syfte var att skapa en 
forskningsdatabas för att bland annat kunna följa upp ungdomar efter avslutad 
vård (a.a). von Greiff (2008) visar emellertid i sin studie att ADAD inte 
används (eller att det inte finns möjlighet att använda instrumentet) som grund 
för behandlingsplanering i någon högre grad. Ungdomarnas möjligheter att 
påverka sin kommande behandling inom SiS är liten då ADAD genomförs 
efter det att ungdomarna har placerats vilket innebär att flera beslut redan 
fattats, exempelvis har socialtjänsten angivit placeringsorsak och ungdomen 
har redan fått en plats på en viss institution. Ofta finns det sedan, inom den 
institution man placerats på, endast ett begränsat utbud av insatser. von Greiff 
(2008) menar att detta väcker frågan huruvida ADAD fungerar enligt syftena 
med implementeringen av instrumentet och i vilken utsträckning det är möjligt 
att använda ADAD som underlag för en individualiserad behandling. von 
Greiff visar också att trots att hälften av ungdomarna i studien enligt ADAD 
har en problembild som innefattar missbruk, finns begränsat antal platser 
specificerade mot sådan problematik. Tre fjärdedelar av dem som placeras på 
grund av missbruk vistas över huvud taget inte på en sådan avdelning (von 
Greiff, 2008). 
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Vård och behandling eller akuta lösningar och utredning? 
Resultaten från von Greiffs (2008) studie tyder på att en stor andel ungdomar 
inte får den form av behandling de anses vara i behov av. Detta väcker frågan 
vad en placering vid de särskilda ungdomshemmen innebär när det kommer 
till behandlingsinnehåll. Behandling är ett svårdefinierat begrepp, Levin med 
kollegor (1998) menar att behandlingsbegreppet inte går att förstå tydligt 
avgränsat utan istället skall betraktas som ett ideologiskt och politiskt begrepp. 
Mycket generellt kan behandling definieras som sådana påverkningar som 
görs för att skapa förändring hos de individer som på olika sätt avviker från 
den samhälleliga normen (Egelund & Jakobsen, 2006). Espersen (2010) menar 
att behandling inte bara handlar om konkreta insatser som exempelvis 
terapisessioner utan också om de professionellas föreställningar om, och 
förhållningssätt till, de ungdomar som ska behandlas. Behandling har också 
alltmer kommit att förstås som teoretiskt förankrade, ofta manualbaserade, 
metoder med syfte att åstadkomma positiva beteendeförändringar (se 
exempelvis Armelius & Andreassen, 2007; Westermark, 2009; Löfholm, 2011). 
 
Denna senare förståelse av behandling kan sägas hänga ihop med den 
pågående diskussionen om evidens i socialt arbete, med vilken har följt en allt 
starkare efterfrågan på utvärderade (behandlings)metoder. Som nämndes ovan 
är SiS en central aktör i evidensdiskussionen och under det senaste decenniet 
har man infört en rad olika behandlingsmetoder vid de särskilda ungdoms-
hemmen. På den kvasimarknad SiS nu befinner sig har detta blivit ett alltmer 
gångbart medel i konkurrensen. Samtidigt tycks det vid de särskilda 
ungdomshemmen finnas en diskrepans mellan vilken framtoning man har och 
vad man faktiskt gör (jmf von Greiff, 2008). I en omfattande uppföljnings-
studie av ungdomar placerade vid särskilda ungdomshem under åren 1997 till 
2001 visar Shannon (2011) att färre än hälften av de placerade ungdomarna 
hade befunnit sig på en behandlingsavdelning under sin tid på SiS. Majoriteten 
var antingen akutplacerade eller på SiS för att utredas. Trots detta handlar en 
stor andel av de forskningsrapporter som SiS publicerar om vård och 
behandling på olika sätt (se exempelvis Holmqvist, Hill & Lang, 2005; 
Laanemets & Kristiansen, 2008; Höjman & Dovik, 2008; Ponnert & 
Svensson, 2008). Få studier berör arbetet på akut- och utrednings-
avdelningarna.12  
 
Samtidigt som behandling är det som tycks betonas utåt, möjligen som en 
nödvändig respons till evidensdiskursen, handlar alltså merparten av de sär-
skilda ungdomshemmens verksamhet om korta akutplaceringar eller 

                                                      
12 Ett undantag är dock en utvärdering av utredningsarbetet vid en enskild institution (Sandell 
& Olsson, 1998). Författarna har i utvärderingssyfte intervjuat 45 ungdomar, deras föräldrar och 
socialsekreterare. Majoriteten av de intervjuade är nöjda med utredningsarbetet och författarna 
drar slutsatsen att modellen som används kan, med vissa modifieringar, fortsätta brukas.  
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utredningar, vilket snarare är steg på vägen till annan vård än behandling i sig. 
Utifrån vad tidigare forskning visar är detta inte något per definition negativt. 
Som diskuterats tidigare finns betydande risker med institutionsvård för 
ungdomar med allvarliga beteendeproblem (Andreassen, 2003; Sallnäs, 2006; 
Dishon, McCord & Poulin, 1999; Dodge, Dishion & Lansford, 2006) varför 
korta institutionsplaceringar är att föredra, ungdomar bör inte färdigbehandlas 
på institution utan istället fullfölja behandlingen i öppnare former 
(Andreassen, 2003). Samtidigt kan man ställa sig frågan varför denna 
diskrepans existerar. Lösa kopplingar (se exempelvis Hasenfeld, 1983), mellan 
vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör, framstår som ett relevant 
begrepp i detta sammanhang. 

Betydelsen av kön för vårdens organisering och innehåll 
Som nämnts tidigare har de särskilda ungdomshemmen traditionellt haft i 
uppdrag att hantera ungdomar med en kriminell problematik. Brottslighet är 
betydligt vanligare hos pojkar än flickor (se exempelvis Andershed, 
Andershed & Carpelan, 2010) och de särskilda ungdomshemmen, samt dess 
historiska föregångare, har framför allt utformats för att möta pojkars behov 
(Chesney-Lind, 1997; Andersson, 2000). Samtidigt har andelen flickor 
placerade vid de särskilda ungdomshemmen ökat sedan början av 1990-talet 
och har de senaste åren legat på en dryg tredjedel. Andersson (2000) menar att 
det faktum att institutionerna är utformade för pojkar blir problematiskt då de 
på så sätt inte är anpassade till att bemöta de specifika behov flickor oftare 
uppvisar (se även Robinson, 1994). Som diskuterades i förra kapitlet tar sig 
flickors och pojkars problematik delvis olika uttryck och pojkar bemöts i 
större utsträckning som förövare, aktiva och ansvariga för sina handlingar, 
medan flickor oftare betraktas som offer för yttre omständigheter (Laanemets 
& Kristiansen, 2008). De särskilda ungdomshemmen har framför allt i uppgift 
att kontrollera och disciplinera utagerande ungdomar (jmf Levin, 1998). Att i 
en sådan vårdform placera flickor, vilka definieras som offer, blir enligt 
Andersson (2000) problematiskt. En följd av detta, menar Andersson, blir att 
flickorna betraktas som besvärliga och svårare att behandla, då de inte passar 
in i systemet. 
 
Kopplingen mellan en traditionell maskulinitet och kriminalitet är enligt flera 
forskare väletablerad (se exempelvis Messerschmidt, 1993). Trots detta, och 
trots det faktum att pojkar är i majoritet vid institutioner som de särskilda 
ungdomshemmen, finns få studier som diskuterar hur maskulinitet hanteras 
och (re)produceras i institutionsvård. Ett undantag är Abrams med kollegor 
(2008) som studerat två ungdomsfängelser (juvenile corrections) i USA. 
Resultaten visar att en hegemonisk maskulinitet (jmf Connell, 1995) som 
involverar sådant som konkurrens, hierarki, sexism och homofobi förstärktes 
vid institutionerna. Möjligheter till alternativa könsidentiteter fanns men blev i 
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hög grad undertryckta. En svensk studie av de särskilda ungdomshemmen 
(Laanemets & Kristiansen, 2008) fann liknande resultat. Författarna menar att 
man vid de särskilda ungdomshemmen uppmuntrar en konventionell 
maskulinitet (fysisk, stark och aktiv) vilket också får följden att det 
beteendemönster som anses tillåtet för pojkar är relativt snävt. Studien visar 
också att vården för pojkarna framträdde som tydlig och rak, med mycket 
kontroll och disciplin. Institutionspersonalen hade ett tydligt fokus på 
pojkarnas beteende. Vården för flickorna framträdde istället som mer 
avvaktande och otydlig. Fokus låg hos personalen inte så mycket på disciplin 
och kontroll som på interaktion och relationer. Personalens konstruktion av 
flickorna som offer (jmf Andersson, 2000) tycktes också göra det svårare för 
dem att se flickorna som aktiva subjekt (Laanemets & Kristiansen, 2008). 
Överlien (2003) visar i sin studie hur flickor placerade vid de särskilda ung-
domshemmen, samtidigt som de betraktas som offer för sexuella övergrepp, 
konstrueras som oskyldiga barn och avsexualiseras. Flickornas sexualitet 
framstår som problematisk för personalen att förhålla sig till. 
 
Ett övergripande resultat av Laanemets och Kristiansens (2008) studie var att 
vården vid de särskilda ungdomshemmen i hög grad reproducerar stereotypa 
föreställningar om manligt och kvinnligt. Att institutioner, med uppgift att i 
olika utsträckning uppfostra och ”normalisera” människors beteende, 
reproducerar samhälleliga (köns)normer har flera forskare visat (se exempelvis 
Edman, 2004; Mattsson, 2005; Carr, Hudson, Hanks & Hunt, 2008). Acker 
(1990) använder begreppet ”gendered organizations” med vilket hon menar att 
organisationer är könade i sig. De förväntningar och normer vi kopplar till kön 
är enligt Acker inbyggda även i organisationer. 

Påverkar klass och etnicitet vårdens organisering? 
Som nämndes i inledningskapitlet kan kön betraktas som den mest grund-
läggande samhälleliga fördelningsprincipen, inte minst i det sociala arbetet, 
och vården vid SiS institutioner har nästan undantagslöst bedrivits köns-
uppdelad (Laanemets & Kristiansen, 2008). Klasstillhörighet och etnisk 
bakgrund har inte lika påtagligt påverkat vårdens organisering, vilket är 
gällande för hela socialtjänsten (Mattsson, 2010). Kamali (2002) pekar dock 
på att betydelsen av etnicitet uppmärksammas alltmer, inte minst i mötet 
mellan socialarbetare och klient där de professionella i högre grad än 
klienterna tycks förespråka ett kultursensitivt socialt arbete. Som diskuterades 
i kapitel 2 är ungdomar från hem med låg socioekonomisk status över-
representerade i barnavården (Lundström & Sallnäs, 2003; Franzén, 
Vinnerljung & Hjern, 2008) men vilken roll detta spelat för exempelvis 
behandlingens innehåll är tämligen obeforskat, vilket också gäller för vilken 
roll etnicitet spelar. Basic (2010) undersöker emellertid i sin studie hur 
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personal och ungdomar talar om etnicitet i ungdomsvården13. Resultaten visar 
att etnicitet aktualiseras frekvent av både professionella och av ungdomarna 
själva. Vanligt är att den tillskrivs en förklarande roll, det Basic kallar för 
etnisk ”account”. Exempelvis används etnicitet av de professionella till att 
förklara ungdomarnas agerande. Även ungdomarna använder etnicitet 
förklarande men också som ett sätt att skapa sig en alternativ identitet, som ett 
sätt att distansera sig från hur han eller hon vanligen uppfattas. Hur detta 
användande av etnicitet som förklaring eventuellt påverkar vårdens 
utformning och innehåll har Basic emellertid inte studerat. Gruber 
(kommande) visar dock hur svenskhet och vithet är norm i arbetet vid 
institutionerna (jmf Frankenberg, 1993). Författaren pekar på hur ungdomar 
med utländsk bakgrund förstås som annorlunda medan de med svensk 
bakgrund upplevs som lika varandra och lika personalen, varför de upplevs 
som enklare att arbeta med. Som diskuterades i kapitel 2 kulturaliseras ofta 
problem bland människor med annan bakgrund än svensk, och Gruber visar 
hur klassrelaterade faktorer sällan diskuteras i relation till ungdomar med 
utländsk bakgrund utan ungdomarnas problematik förstods ofta relaterat till 
deras etniska bakgrund. Etnicitet används emellertid inte som 
förklaringsmodell för problematiken hos ungdomar med svensk bakgrund. 
Sammantaget visar Grubers (kommande) studie på hur ett 
oproblematiserat ”vi”, baserat på svenskhet och manlighet, skapas vid de 
särskilda ungdomshemmen. 

Uppföljningsstudier av tidigare SiS-placerade ungdomar 
Få uppföljningsstudier av ungdomar som skrivs ut från SiS-vård eller annan 
typ av samhällsvård har gjorts i Sverige. Det finns alltså relativt lite tidigare 
forskning att relatera till vad gäller denna studies resultat om hur de ungdomar 
som deltog i vårdkedjeprojektet har det vid uppföljning.  I följande avsnitt gör 
jag en genomgång av de tidigare svenska uppföljningsstudier som trots allt har 
gjorts14. Som tidigare nämnts är de särskilda ungdomshemmen unika i en 
internationell kontext och jämförelser med internationella studier är därför 
svåra. Generellt visar dock internationell forskning att ungdomar med en 
kriminell problematik och andra former av beteendeproblem är svåra att 
rehabilitera (se exempelvis McCord & McCord, 1959; McCord, 2003). 

                                                      
13 Basics studie baseras på samma kvalitativa material som processutvärderingen av vård-
kedjeprojektet (Basic, Thelander & Åkerström, 2009). I den grupp professionella som 
intervjuas ingår vårdkedjesamordnarna och de ungdomar som intervjuas är med andra ord del-
vis samma grupp som föreliggande studies undersökningsgrupp.  
14 Detta avsnitt har tidigare publicerats, i delvis annan form, i slutrapporten av effekt-
utvärderingen (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). 
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Registerstudier  
Den senaste, och mest omfattande, uppföljningsstudien av SiS-ungdomar är 
Shannon (2011). Författaren har följt ungdomar placerade mellan 1997 och 
2001 och tittat på problematik vid inskrivning, vårdkarriär inom SiS samt 
uppföljning avseende kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. För att mäta 
utfall vid uppföljning har Shannon använt misstankeregistret, samt register 
över slutenvård på grund av psykisk ohälsa samt alkohol och/eller droger. 
 
Vid inskrivning har Shannon funnit tre relativt utmejslade grupper. Ungdomar 
med problem på en rad områden (multiproblemungdomar), låg-
problemungdomar (låga nivåer bör dock förstås relativt den grupp dessa 
ungdomar tillhör) samt ungdomar med hög problematik på ett område men 
låga eller inga problem på andra. Flickor är i högre grad placerade på grund av 
psykisk ohälsa medan den vanligaste placeringsorsaken för pojkar är 
brottslighet. Shannon pekar också på att pojkarnas kriminella problematik 
tycks mer renodlad då brottslighet som placeringsorsak visar samband med 
multiproblematik endast bland flickorna. För både flickor och pojkar är före-
komsten av missbruk det som tydligast hänger samman med en multi-
problematik. När det kommer till ungdomarnas vårdkarriärer inom SiS visar 
Shannon att nästan 60 procent av ungdomarna skrivs ut utan att någonsin ha 
vistats på en behandlingsavdelning. Ett tydligt mönster är också det för ålder 
och vårdtid, det är vanligare med långa behandlingstider för de yngre ung-
domarna än för de äldre. Det finns inga starka samband mellan själv-
rapporterad problemtyngd och vårdtid, däremot påverkas vårdtidens längd av 
personalens bedömningar av ungdomarnas problemtyngd. Trots skillnader i 
typ av problematik skiljer sig vårdtidens längd inte åt mellan könen (bortsett 
från den yngsta gruppen, 12-14 år, där pojkar i något högre grad än flickor 
tycks ha längre placeringar). 
 
Vid uppföljning (som gjorts vid två och tre år efter utskrivning) visar Shannon 
att ålder överlag spelar en stor roll, ju äldre ungdomen är vid placering desto 
sämre utfall. Pojkarna är vid uppföljning betydligt mer kriminella än flickorna 
medan flickorna i större utsträckning än pojkarna vårdats i slutenvård på grund 
av drogproblematik och/eller psykisk ohälsa. Shannon har också undersökt 
relationen mellan problem vid inskrivning, vårdtid och utfall vid uppföljning. 
En övergripande analys visar att pojkarna löper högre risk än flickorna att 
registreras för någon typ av negativt utfall (kriminalitet, missbruk eller psykisk 
ohälsa). Drygt hälften av flickorna har inte registrerats alls jämfört med en 
fjärdedel av pojkarna (vid tvåårsuppföljningen). Alla bakgrundsvariabler utom 
placerad för psykisk ohälsa korrelerar med negativt utfall och de som 
korrelerar starkast är missbruk som placeringsorsak samt, för flickor, 
problemtyngd (både självrapporterad och personalens bedömning). 
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I en uppföljande registerstudie av drygt 700 ungdomar (13-16 år) som år 1991 
placerades i samhällsvård ingick SiS-ungdomar som en undergrupp (Sallnäs & 
Vinnerljung, 2009; se också Vinnerljung & Sallnäs, 2008). Uppföljningen 
gjordes när personerna var 25 år eller äldre. Allmänt sett var de ungdomar som 
placerats för beteendeproblem i en betydligt sämre situation vid uppföljning än 
de som placerats av andra skäl. Cirka 75 procent av pojkarna placerade för 
beteendeproblem hade blivit lagförda vid 25 års ålder, medan motsvarande 
siffra för flickorna var nästan 40 procent. Särskilt illa ute var ungdomar, i 
synnerhet pojkar, som varit i SiS-vård. Om man med ”klara sig” menar att 
man vid 25 års ålder är i livet, inte har suttit i fängelse/blivit dömd till 
rättspsykiatrisk vård eller fått skyddstillsyn i åldern 20-24 år, inte blivit inlagd 
på sjukhus för psykiatriska problem och inte har blivit tonårsförälder gäller 
detta för knappt 14 procent av pojkarna som varit placerade vid ett särskilt 
ungdomshem. Bland flickorna som placerats vid särskilt ungdomshem hade 33 
procent, med samma definition, ”klarat sig”. Om man därtill kräver att 
personerna inte heller ska ha blivit lagförda för något brott när de var 20-24 år, 
att de vid 25 års ålder har en högre utbildningsnivå än grundskola och att de 
inte erhållit ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är det inte någon av 
pojkarna som varit vid ett särskilt ungdomshem som klarat sig. Bland 
flickorna är det 15 procent. 
 
Studien visar att en placering vid särskilt ungdomshem (jämfört med andra 
vårdformer) är associerat med fyra av fem negativa utfall för hela gruppen. 
Här måste man naturligtvis ta i beaktande den selektion av ungdomar som sker 
till de olika formerna av vård, men icke desto mindre framstår de pojkar som 
varit vid särskilt ungdomshem som en mycket problemtyngd grupp som unga 
vuxna. Det gäller också för flickorna men inte i lika hög grad. 
 
Pettersson (2010) gör en uppföljning av registrerad kriminalitet för den under-
grupp ungdomar som placeras vid SiS enligt LSU (Lagen om sluten ungdoms-
vård), vilket innebär att de av domstol döms till en viss tids vistelse vid särskilt 
ungdomshem. Dessa ungdomar (n=371) jämförs med de som enligt äldre 
lagstiftning dömts till fängelse (n=470). Bägge grupperna var tungt belastade 
vid inskrivning, men tyngst brottsbelastning i vissa avseenden hade de som 
dömdes till LSU. Resultaten visar dels att LSU inneburit längre tider i vård, 
dels att LSU-ungdomarna i större utsträckning hade återfallit i brott under den 
treåriga uppföljningstiden än de som dömts till fängelse. Av de ungdomar som 
dömdes enligt LSU hade 68 procent dömts igen inom tre år, medan 
motsvarande siffra för de fängelsedömda var 60 procent. LSU-ungdomarna 
hade också i större utsträckning återfallit i allvarlig brottslighet (se också Palm 
(2003) för en studie av ungdomarnas upplevelse av LSU-jämfört med LVU-
placeringar och fängelse). 
 
Fridell med kollegor (2009) har följt upp en grupp flickor som vårdats vid 
Lunden, ett särskilt ungdomshem och LVM-hem för flickor/kvinnor med 
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missbruksproblem. Författarna gjorde en femårig uppföljning med hjälp av en 
mängd olika slags data. Av totalt 92 flickor som vårdats enligt LVU har man 
ADAD-uppgifter på 44 individer (fullständiga ADAD-intervjuer vid 
inskrivning fanns för endast 35 procent av flickorna). Eftersom studien har en 
så lång uppföljningstid har flickorna vid uppföljningstillfället hunnit bli drygt 
24 år. Författarna har med hjälp av Brå:s lagföringsregister följt upp hur stor 
andel av flickorna som lagförts för något brott perioden fyra år före 
inskrivning till och med fyra år efter inskrivning. Flickorna som vårdats enligt 
LVU tenderar att ha ökande antal lagföringar när det gått tre till fyra år efter 
det att de skrevs ut. Under åren direkt efter utskrivning går utvecklingen i 
motsatt riktning, dvs. minskat antal lagföringar. Sammantaget har flickorna 
högre brottslighet efter vården än innan. 
 
I en mindre utvärderingsstudie av ART (Aggression Replacement Training) 
har Holmqvist med kollegor (2005) undersökt 57 pojkar som varit vid tre olika 
särskilda ungdomshem. Författarna har följt upp pojkarna avseende kriminali-
tet bland annat via lagföringsregistret. Bland de 32 pojkar som vid uppföljning 
hunnit vara utskrivna i två år hade nära 80 procent dömts för brott. 

Studier baserade på ADAD 
Gudmundsdóttir och Nordqvist (2011) har med hjälp av uppföljnings-ADAD 
följt upp ungdomar utskrivna under 2007 (n=214), ett år efter avslutad 
behandling i syfte att bland annat undersöka hur ungdomarnas kriminalitet och 
användning av droger förändrats sedan placering. Denna studie är särskilt 
intressant att relatera till föreliggande avhandling då ungdomarna i båda 
studierna är utskrivna under samma år varför grupperna överlappar varandra15. 
Författarna visar att ungdomarnas kriminalitet överlag har minskat, andelen 
som inte begått brott alls har fördubblats sedan placering. Dock visar 
resultaten att ungdomarnas kriminalitetsproblematik till stor del kvarstår och 
dessutom uppger hälften av de ungdomar som inte begick några brott innan 
placering att de begått minst ett brott vid tidpunkten för uppföljning. Pojkarnas 
kriminalitet är mer omfattande än flickornas. 
 
När det kommer till droganvändning dricker ungdomarna i studien alkohol 
mer regelbundet vid uppföljning än innan. Ungdomar som inte använder 
narkotika alls har ökat något vid uppföljningstillfället men samtidigt har 
andelen ungdomar med vad författarna definierat som ett grovt missbruk ökat 
sedan inskrivning. Inga omfattande könsskillnader framträder avseende 
alkohol- och droganvändning. 
 

                                                      
15 I och med att ungdomarna i vårdkedjeprojektet placerades av de 15 deltagande projekt-
kommunerna är undersökningsgrupperna inte helt desamma. 
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En annan studie som använt uppföljnings-ADAD är Nordqvists (2005) rapport 
om utskrivna SiS-ungdomar. Ungdomarna var utskrivna från någon av SiS 
behandlingsavdelningar under cirka ett och ett halvt år. För knappt 200 
ungdomar som skrevs ut under undersökningsperioden (33 procent) finns data 
från både inskrivnings- och uppföljningsintervjuerna. Ungdomarna rappor-
terade betydande psykosomatiska och psykiska problem, även om de uppgav 
en generell minskning över tid. Flickorna hade i detta avseende en mer om-
fattande problematik än pojkarna och problemen var mer bestående över tid. 
Ifråga om kriminalitet visar uppföljningen att färre pojkar tillhörde ett 
kriminellt gäng vid uppföljning än vid inskrivning. Också i fråga om antal 
brott framkommer en minskning mellan inskrivning och uppföljning, men 
cirka tre fjärdedelar av pojkarna var brottsaktiva också vid andra intervjun 
medan det för flickorna rörde sig om cirka en tredjedel. Nordqvist samman-
fattar med att understryka att en tredjedel av tidigare kriminella ungdomar 
slutat begå brott, att en fjärdedel har slutat med missbruk av narkotika och att 
resultaten pekar mot att ungdomarna mår psykiskt bättre efter avslutad 
behandling än innan. Samtidigt konstaterar han att den psykiska problematiken 
kvarstår, liksom att många (tre femtedelar) fortsätter att begå brott liksom att 
använda narkotika och alkohol och att det generellt är svårt för ungdomarna att 
upprätthålla positiva beteendeförändringar efter vårdens slut. 

Mindre uppföljningsstudier 
I en uppföljning av 61 ungdomar som varit vid Råby särskilda ungdomshem 
kommer Levin (1998) fram till att cirka 79 procent hade fortsatt med 
kriminalitet efter utskrivning och närmare 70 procent hade fortsatt med 
missbruk. Hans sammanfattande bedömning är att det gått bra för cirka en 
tredjedel av ungdomarna, men med stora könsskillnader. Cirka hälften av 
flickorna hade klarat sig bra, medan detsamma endast gällde en femtedel av 
pojkarna. Att det gått bra betyder i det här sammanhanget att ungdomarna 
under uppföljningstiden inte begått brott, inte missbrukat samt inte varit 
fortsatt vårdade vid SiS. Det ska noteras att uppföljningstiden var olika för 
ungdomarna och varierade mellan ett och tio år. 
 
En mindre uppföljning av pojkar som varit placerade på en låst utrednings-
avdelning vid det särskilda ungdomshemmet Lövsta skolhem har gjorts av 
Michanek med kollegor (2000). Undersökningen omfattar 25 pojkar, varav 20 
kunde följas upp med personlig intervju ett år efter utskrivning från 
utredningsavdelningen. Tolv av tjugo (60 procent) uppgav att de begått brott 
efter utskrivning, men endast två att de var brottsaktiva vid tiden för upp-
följning. Åtta av tjugo (40 procent) svarade att de missbrukat sedan ut-
skrivningen men endast en angav pågående missbruk. Författarnas över-
gripande slutsats är att 11 av de 20 ungdomarna haft en gynnsam utveckling 
jämfört med situationen vid inskrivning. Det skall noteras att det rör sig om 
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ungdomar som efter utredningsplaceringen i flertalet fall blev fortsatt 
placerade i SiS-vård eller i annan typ av dygnsvård. 

Sammanfattande diskussion 
De särskilda ungdomshemmen är med sina långtgående disciplinära befogen-
heter den mest ingripande insatsen inom svensk barn- och ungdomsvård och 
kan sägas ligga i gränslandet mellan socialtjänst och rättssystem. Med sin 
heterogena målgrupp är denna institutionsform också relativt unik i ett inter-
nationellt perspektiv. Till skillnad från exempelvis låsta institutioner i 
Danmark är en tredjedel av de SiS-placerade ungdomarna flickor. Trots detta 
är vården organiserad utifrån pojkars behov och flickorna upplevs ofta som 
besvärliga (Andersson, 2000). Vården reproducerar i stor utsträckning trad-
itionella könsnormer, där pojkarna ges få möjligheter till ett bredare beteende-
mönster medan flickorna i liten utsträckning tillåts vara subjekt (Laanemets & 
Kristiansen, 2008; jmf Abrams, Anderson-Nathe & Aguilar, 2008). 
 
Även om en del forskare är försiktigt optimistiska gällande möjligheterna att 
skapa en fungerande institutionsvård tyder mycket på att riskerna med denna 
vårdform är omfattande. Ungdomar med allvarliga beteendeproblem, vilka är 
de som framför allt placeras vid de särskilda ungdomshemmen, är också den 
grupp som anses svårast att rehabilitera. De uppföljningsstudier som gjorts av 
ungdomar tidigare placerade vid de särskilda ungdomshemmen ger också en 
bild av frekvent fortsatta problem. Grovt sett kan man säga att de större 
studierna pekar på dåliga resultat för omkring 60 till 80 procent av pojkarna 
om man med det avser återfall i kriminalitet och missbruk inom några år. 
Räknar man med andra utfallsvariabler som utbildning och försörjnings-
förmåga på lite längre sikt, blir bilden mörkare. När både pojkar och flickor 
ingår i studierna, har pojkarna en sämre situation vid uppföljning, i synnerhet i 
fråga om kriminalitet. Man ska emellertid komma ihåg att flickor och pojkar 
vid de särskilda ungdomshemmen uppvisar delvis olika problembilder (se 
kapitel 2) och uppföljningsstudier avseende den problematik flickor oftare 
uppvisar har inte gjorts i samma utsträckning varför det finns lite kunskap om 
hur det går för flickorna. När man med hjälp av ADAD frågar ungdomarna 
själva rapporterar de en förbättring inom flera områden ett år efter 
institutionsvistelsen jämfört med innan, även om höga problemnivåer kvarstår 
också enligt ungdomarna själva. 
 
Legitimiteten för låsta institutioner som de särskilda ungdomshemmen tycks, 
snarare än förmågan att rehabilitera ungdomar, handla om att leva upp till 
förväntningar om kontroll, disciplin, samhällsskydd och funktionen som en 
sista utväg (Levin, 1998; jmf Emerson, 1981). Följaktligen är också de 
särskilda ungdomshemmens mest omfattande verksamhet akut- och 
utredningsplaceringar. Samtidigt agerar de särskilda ungdomshemmen på en 
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kvasimarknad där påståenden om evidens och behandlingseffekt blivit 
nödvändiga konkurrensmedel. Dessa förutsättningar tycks skapa lösa 
kopplingar (jmf Hasenfeld, 1983) mellan vad man säger att man gör och vad 
man faktiskt gör. De särskilda ungdomshemmens framtoning handlar i hög 
grad om (manualbaserad) behandling på olika sätt, trots att behandlings-
verksamheten är i minoritet vid institutionerna (se exempelvis Shannon, 2011). 
En möjlig förklaring till dessa lösa kopplingar är att betoningen på behandling 
är en nödvändig respons till en framväxande evidensdiskurs. På den kvasi-
marknad SiS agerar är en legitimitet baserad på normativa förväntningar om 
social kontroll (jmf Levin, 1998) inte gångbar. Samtidigt finns lite evidens för 
att behandling i sådana slutna former som vid de särskilda ungdomshemmen, 
ger positiva resultat. 
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4. Tidigare forskning om eftervård och leaving 
care services 

Inledning  
Mot bakgrund av vad som diskuterades i föregående kapitel, att en del 
forskare pekar på att institutionsplaceringar bör vara korta, samt att 
ungdomar inte bör färdigbehandlas vid institution utan erbjudas fortsatta 
(behandlande) insatser i öppnare former efter utskrivning (Andreassen, 
2003), blir eftervård och vårdkedjor centralt. Följaktligen har denna typ av 
insatser också fått ökad uppmärksamhet på senare tid. Det vårdkedjeprojekt 
som analyseras i denna avhandling syftade till att förstärka det man kallade 
vårdkedjan för ungdomar placerade vid de särskilda ungdomshemmen. Detta 
fokus på eftervård och konstruerandet av vårdkedjor handlar emellertid inte 
enbart om riskerna med institutionsvård utan kan även sägas hänga samman 
med vad som kan kallas ett sekvenstänkande inom svensk socialtjänst. 
Samhällets strategier för att hantera ungdomar med sociala problem delas 
upp i sekvenser av enskilda block som öppenvård, institutionsvård, eftervård 
och liknande. Problemen med vården anses ofta stå att finna i övergången 
mellan de olika insatserna. För att vården ska lyckas måste de olika 
insatserna länkas samman i en fungerande vårdkedja. Detta kapitel inleds 
med en diskussion om hur detta sekvenstänkande kan förstås utifrån begrepp 
som eftervård, vårdkedja och leaving care. Därefter följer ett avsnitt ägnat åt 
en genomgång av tidigare forskning gällande eftervård och leaving care 
services16. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Sekvenstänkande i organiseringen av vården 
När socialtjänstreformen genomfördes i början av 1980-talet kännetecknades 
den av begrepp som integrering, generalistkompetens och helhetssyn (Prop. 
1979/80:1). Utgångspunkten var att socialarbetaren skulle se till klientens eller 
familjens hela situation i motsats till att kategorisera efter olika problem-
områden. Klienterna skulle på så sätt inte heller behöva besöka flera olika 

                                                      
16 Genomgången av tidigare forskning om eftervård och leaving care har tidigare publicerats, i 
delvis annan form, i slutrapporten för utvärderingen av vårdkedjeprojektet (Lundström, 
Sallnäs & Vogel, 2012)  
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socialarbetare (Bergmark & Lundström, 2005). Tvärtemot detta har trenden de 
senaste decennierna visat på en ökad specialisering av individ- och 
familjeomsorgen. Inom den kommunala barnavården har detta exempelvis 
inneburit att socialbidragshanteringen skiljts från det övriga familjearbetet och 
det är relativt vanligt med särskilda utredningsgrupper. Specialiseringen inom 
barn- och ungdomsenheterna (vilka är en specialisering i sig) drivs längre 
genom uppdelning av arbetsuppgifter på enskilda handläggare. Det är också 
vanligt med en variation av öppenvårdsenheter inriktade på olika klientgrupper 
(a.a.). Denna organisering av individ- och familjeomsorgen delar upp och 
separerar arbetet med klienter i olika steg. Detta är inte specifikt för barn- och 
ungdomsvården, specialiseringen syns i hela socialtjänsten (a.a.). Inom 
exempelvis missbruksvården är tanken om vårdkedjor väl etablerad och det 
vårdkedjeprojekt som analyseras i denna avhandling har sin bakgrund i ett 
liknande (om än i mindre skala) projekt vid SiS institutioner för tvångsvårdade 
missbrukare (se Fäldt, Storbjörk, Palm, Oscarsson & Stenius, 2007). 
 
Socialtjänsten blir på dessa sätt alltmer fragmenterad, med en flora av aktörer 
ansvariga för skilda delar av vården. I en sådan kontext framstår vårdkedje-
modeller, där fokus ligger på övergången mellan de olika vårdformerna och 
samarbete mellan inblandade aktörer och myndigheter, som en användbar (för 
att inte säga nödvändig) form för att lösa problematiken17. Inte minst när det 
gäller ett sådant stort steg som att gå från en (låst) institutionsmiljö till ett liv 
utanför. 

Eftervård – länk i en vårdkedja eller ett medel för 
upprätthållande av förändring? 
I sin översikt gällande institutionsvård för ungdomar menar Andreassen 
(2003) att institutionsvård visserligen kan bidra till positiva förändringar, men 
att lyckas med att upprätthålla dessa efter utskrivning är betydligt svårare. 
Andreassen pekar på att miljön i det omgivande samhället och de insatser som 
ges efter utskrivning spelar en avgörande roll. Det är inte tillräckligt att rikta in 
sig på att förändra ungdomarnas beteende på institutionen, tvärtom verkar 
miljön som de skrivs ut till ha större betydelse för hur det går för ungdomarna 
än hur de fungerat under institutionsvistelsen (jmf Levin, 1998). Viktigt är 
också att minimera den isolering som uppstår vid en institutionsvistelse (i 
synnerhet vid en låst institution) och upprätthålla kontakten med det 
omgivande samhället. I sin forskningsgenomgång redogör Andreassen (2003) 
för en amerikansk uppföljningsstudie av institutionsplacerade ungdomar, där 

                                                      
17 Stenius och Oscarsson (2007) beskriver hur vårdkedjeprojektet för vuxna tvångsvårdade 
missbrukare (utifrån vars modell vårdkedjeprojektet för ungdomar byggdes upp) upprättades 
som ett försök att lösa problemen med fragmentering gällande vården av tunga missbrukare. 
Detta var problem som alla inblandade parter identifierade. 
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författarna menar att institutionsvistelsen bör ses som ett första steg i en 
behandlingsprocess och att förutsättningarna för eftervården skapas inne på 
institutionen. Även andra forskare har pekat på hur viktigt det är att se att olika 
insatser är delar av samma ”vårdkarriär” (Bullock, Little & Milham, 1993; 
Andersson, 1996). Denna ”vårdkedjeförståelse” av behandling och eftervård är 
väl etablerad även inom missbruksvårdsområdet (Ekendahl, 2009). Donovan 
(1998) menar att eftervården skall betraktas som ett centralt element i ett 
vårdkontinuum, istället för som en avskild, återfallspreventivt inriktad, insats 
efter en behandlingsinsats. I en studie av socialsekreterares beskrivningar av 
eftervårdsarbetet i tvångsvårdsärenden gällande missbrukare (Ekendahl, 2007) 
definieras emellertid eftervård som något som ska bibehålla en positiv för-
ändring, skapad i en initial behandling. Denna definition är inte helt enkel att 
kombinera med tvångsvård. Syftet med en LVM-placering18 är att motivera till 
fortsatt vård i frivillig form. Att efter en LVM-placering vara så pass 
”färdigbehandlad” att en sådan återfallspreventivt inriktad eftervård blir den 
naturliga följden kan knappast betraktas som rimligt (Ekendahl, 2007; 2009). 
Denna förståelse av eftervård kan också anas inom ungdomsvårdsområdet. I 
Barnskyddsutredningens betänkande (SOU 2009:68) talar man om den 
förlängda ungdomstiden och hur ungdomar som varit i samhällsvård behöver 
hjälp med sådant som ekonomi, arbete och bostad på väg ut i vuxenlivet. 
Eftervård som en länk i en kedja för att främja positiva beteendeförändringar 
nämns inte här. Det tycks alltså finnas två spår i eftervårdsdiskursen. I linje 
med ett sekvenstänkande beskriver det ena en vårdkedja där eftervården är en 
av flera delar som skall länkas samman. Det andra spåret beskriver en 
behandlingsinsats som syftar till att skapa positiva förändringar vilka efter-
vården sedan skall hjälpa till att upprätthålla. En slutsats man kan dra är att 
dessa olika definitioner av eftervårdens roll kan antas få betydelse för hur lång 
tiden på institution blir. Mot bakgrund av Andreassens (2003) slutsatser om att 
en del av vården bör ges efter institutionsplacering, samt att svårigheten att 
betrakta tvångsvård som tillräcklig behandling (Ekendahl, 2007; 2009) kan 
antas gälla även tvångsvårdade ungdomar, framstår en vårdkedjeförståelse av 
eftervårdsbegreppet som mer fruktbar i behandlingen av ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem. Levin (1998) påpekar emellertid att det inte är 
självklart att förståelsen av vården som en behandlingsprocess eller en 
vårdkedja är möjlig att kombinera med de funktioner som låst institutionsvård 
tillskrivs (jmf Goffman, 1973; Emerson, 1981). 

Leaving care services 
Ytterligare en aspekt att väga in i förståelsen av hur samhället hanterar ung-
domar som lämnar institutionsvård är det som brukar kallas för leaving care, 
vilket är välbeforskat internationellt men som inte har uppmärksammats i 

                                                      
18 Lagen om vård av missbrukare (1988:870) i vissa fall (LVM), reglerar tvångsvård av vuxna 
missbrukare. Dessa placeringar görs vid de så kallade LVM-hemmen, vilka även de drivs av SiS. 
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någon större utsträckning i Sverige (viktiga undantag är dock Höjer & 
Sjöbloms studier, vilka jag återkommer till längre fram). Leaving care handlar 
kortfattat om insatser för ungdomar i övergången från samhällsvård till ett 
självständigt (vuxen)liv. Ungdomar som lämnar samhällsvård är en utsatt 
grupp med sämre förutsättningar än andra ungdomar på väg in i vuxenlivet på 
en rad olika områden (se exempelvis Vinnerljung & Sallnäs, 2008). Stein 
(2004; 2008) menar att övergången från ungdom till vuxenliv för tidigare 
samhällsvårdade ungdomar är både accelererad och komprimerad. Dessa 
ungdomar tvingas bli vuxna fortare än sina jämnåriga och vid en tidigare ålder. 
Vuxenblivande i dag är för de flesta unga en utdragen process där man 
periodvis återkommer till föräldrar och familj för stöd och hjälp med 
exempelvis boende och ekonomi innan man helt klarar sig själv. Walther 
(2006) kallar detta för yo-yo-övergångar. För samhällsvårdade ungdomar är 
relationen till de biologiska föräldrarna ofta komplicerad och innebär 
långtifrån alltid ett stöd (se bland annat Biehal & Wade, 1996). Steget in i 
vuxenlivet blir därför mer definitivt för dem då förutsättningarna för en yo-yo-
övergång allt som oftast inte existerar. För att hantera denna problematik har 
man i länder som Storbritannien och USA introducerat så kallade leaving care 
schemes eller independent living services med syfte att underlätta övergången 
från en placering i fosterhem eller på institution till eget boende och 
självförsörjning. I Sverige är problemen med tidigt och abrupt vuxenblivande 
inte riktigt lika påtagliga som i länder som Storbritannien och USA då 
ungdomar i Sverige generellt lämnar vården vid en senare ålder. Samtidigt 
skall understrykas att situationen för de ungdomar som åldras ut ur 
samhällsvården (ages out of care), vilket oftast sker efter avslutande av 
gymnasiestudierna, har en liknande situation som ungdomar i andra länder 
med otillräckligt stöd i sitt vuxenblivande (Höjer & Sjöblom 2009; 2010; 
2011a; 2011b). 
 
Att skrivas ut från SiS särskilda ungdomshem innebär sällan en övergång till 
ett självständigt liv som mycket av leaving care-forskningen handlar om. Som 
jag kommer att visa återvänder många av de ungdomar som skrivs ut från SiS 
antingen till sina föräldrar eller placeras i annan form av dygnsvård. Leaving 
care-forskningen har ändå relevans för SiS-placerade ungdomars situation vid 
utskrivning. I Sverige har diskussionen om leaving care och aging out of care 
inte fått samma utrymme som i Storbritannien och USA utan fokus har istället 
legat på eftervård. Dessa begrepp går dock i varandra och det är inte alltid 
tydligt vad skillnaderna är och var gränserna går. Ett försök att definiera 
leaving care i relation till eftervård är att det förstnämnda främst berör 
avslutandet av samhällsvårdande insatser och stöd för ungdomen i övergången 
till ett självständigt vuxenliv. Eftervård kan i större utsträckning förstås som 
insatser för att underlätta utskrivning från en placering (familjehem, HVB eller 
§ 12-hem) och som på hemmaplan skall syfta till att upprätthålla de 
förändringar behandlingen (förhoppningsvis) åstadkommit, alternativt fullfölja 
den behandling som påbörjats inom institutionsvården, beroende av vilken 



 66 

definition av eftervård man väljer (se föregående avsnitt). Annorlunda uttryckt 
handlar leaving care om att hjälpa ungdomar till ett ”bra liv” efter dygnsvården 
medan eftervård handlar om ungdomar som behöver mer (men annan) 
behandling efter en dygnsvårdsplacering. 
 
I och med att leaving care per definition avser en något äldre ungdomsgrupp 
än majoriteten som placeras vid de särskilda ungdomshemmen, kan det 
vårdkedjeprojekt som undersöks i avhandlingen i första hand relateras till 
eftervårdsdiskursen. Majoriteten av de ungdomar som placeras inom SiS är 
under 17 år (SiS, 2009; 2010) vilket med andra ord innebär att det är en 
relativt liten grupp som är gamla nog att ta steget in i vuxenlivet vid 
utskrivning. I praktiken finns det emellertid stora likheter mellan eftervårds- 
och leaving care-insatser vilket gör att det ändå är relevant att relatera 
vårdkedjeprojektet till forskningen om leaving care. Det ska också tilläggas att 
användandet av de olika begreppen inte är konsekvent i forskningen på fältet. I 
en norsk forskningsöversikt (Bakketeig & Backe-Hansen, 2008) används till 
exempel genomgående begreppet eftervård (ettervern) även då man berör 
leaving care-program och i Danmark talar man om eftervård (efterværn) 
avseende stöd till ungdomar som lämnar samhällsvården (Mølholt, Stage, 
Pejtersen & Thomsen, 2012). Det finns således ingen tydlig (och kanske inte 
heller nödvändig) uppdelning eller skillnad mellan de olika begreppen, men 
det kan vara viktigt att ha i åtanke att insatserna man refererar till ibland riktar 
sig till ungdomar i delvis olika situationer. 

Internationell forskning om leaving care och eftervård 
Forskningen om leaving care är internationellt relativt omfattande och denna 
genomgång gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar till att ge en 
förståelse för hur leaving care-program ser ut och vad vi vet om dess effekter. 
Hur leaving care-program är uppbyggda och organiserade ser mycket olika ut 
(Stein, 2004) men ofta är hjälpen inriktad på centrala områden som boende, 
ekonomi, arbete och utbildning samt olika former av färdighetsträning. När det 
gäller färdighetsträning finner man en skillnad mellan så kallade ”hard skills” 
och ”soft skills” där den första kategorin berör praktiska färdigheter som att 
lära sig att betala räkningar, hantera en tvättmaskin osv, medan den andra 
fokuserar ungdomens emotionella och sociala utveckling (Hjort & Backe-
Hansen, 2008). Den här uppdelningen kan också kopplas till modeller med 
fokus på independence (hard skills) eller interdependence (soft skills) (Stein 
2004, se även Mølholt, Stage, Pejtersen & Thomsen, 2012). Hjort och Backe-
Hansen (2008) betonar vikten av att ungdomens självständighet måste få 
utvecklas successivt genom stabila relationer och förespråkar därmed en 
interdependence-modell. 
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Hjort och Backe-Hansen (2008) har gått igenom en stor del av den inter-
nationella forskningen på området, med tonvikt på forskning från 
Storbritannien och USA. Författarna pekar ut ett antal teman som är centrala 
inom den anglosaxiska forskningen. En god leaving care-insats kännetecknas 
av att den är flerdimensionell och består av en samling olika tjänster. 
Författarna pekar ut ett antal centrala element som en sådan insats bör bestå 
av. Dessa är ekonomiskt stöd, boende, stöd för utbildning/arbete samt praktiskt 
och emotionellt stöd. Annan forskning visar att specialiserade program, där 
ungdomen får sig tilldelad en ”key worker” har bäst förutsättningar för att 
tillvarata de funktioner som bedöms behövas för fungerande leaving care-
program (Biehal, Clayden, Stein & Wade, 1995; Stein, 2006a). När det 
kommer till organiseringen av leaving care services är det av vikt att de 
politiska ramarna och ansvarsfördelningen bör vara så klar och tydlig som 
möjligt, annars riskerar viktigt stöd till ungdomarna att försvinna (se 
exempelvis Biehal, Clayden, Stein & Wade, 1995). 
 
Trots att leaving care-program funnits sedan 1980-talet och forskningen om 
dem är omfattande finns det relativt lite kunskap om dess effekter. 
Montgomery med kollegor (2006) har gjort en systematisk genomgång av 
forskning på området och konstaterar att det på grund av metodologiska brister 
är mycket svårt att säga något säkert om de undersökta programmens effekt. 
Exempelvis kunde författarna inte hitta någon randomiserad kontrollerad 
studie. Med hänsyn tagen till metodologiska svagheter visar ändå genom-
gången att vissa leaving care-program (eller ILP, independent living programs, 
som de benämns i studien) främjar utbildning, arbete och boende för 
ungdomar som lämnar samhällsvården. I stort sett alla undersökta studier 
visade på bättre resultat för ungdomar som deltagit i någon form av leaving 
care-program framför dem som inte gjort det på dessa områden. Det var 
dock inte i alla studier som dessa skillnader var signifikanta. Även Hjort och 
Backe-Hansen (2008) och Møholt med kollegor (2012) drar slutsatsen i sina 
forskningsgenomgångar att resultaten är bättre för de samhällsvårdade ung-
domar som fått någon form av insats efter vårdens slut än för dem som inte 
fått det. 
 
Stein (2006a) har gått igenom internationell forskning kring ungdomar som 
lämnar samhällsvården och placerat den i en kontext av social exkludering. 
Författaren menar att ungdomar som lämnar samhällsvården grovt kan delas 
upp i tre grupper. Den första gruppen kallar han ”moving on”, det är de ung-
domar som klarar övergången till ett självständigt liv utan större problem. De 
har ofta haft stabilitet och kontinuitet i sina liv, deras förberedelse för 
övergången till vuxenlivet har skett gradvis, de har lämnat vården senare och 
övergången har sannolikt varit planerad. Den andra gruppen kallar författaren 
för ”survivors”. Denna grupp har inte upplevt samma grad av stabilitet och 
kontinuitet som den första gruppen och deras övergång från samhällsvård till 
ett självständigt liv inträffade tidigare och ofta efter ett sammanbrott i 
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placering. Trots detta har de klarat sig relativt bra och ser på sig själva som 
självständiga och härdade av de problem de gått igenom, vilka de menar de 
fått lösa på egen hand. Den sista gruppen, som är den mest utsatta, kallar Stein 
för ”victims”19. Denna grupp har haft mycket svåra problem i sina familjer 
innan placering och vården har inte lyckats kompensera för detta. Deras 
vårdkarriärer har ofta också varit problematiska. Ett sammanbrott i placering 
var för denna grupp en trolig orsak till att de lämnade samhällsvården, vilket 
skedde vid en tidig ålder. Efter att ha lämnat vården var dessa ungdomar i 
riskzonen för bland annat arbetslöshet, hemlöshet och psykisk ohälsa. 
 
Det är i detta sammanhang också viktigt att påpeka att ungdomar med 
allvarliga (utagerande) beteendeproblem, det vill säga i mångt och mycket SiS 
målgrupp, är påtagligt frånvarande i leaving care-diskursen. Harder med 
kollegor (2011) har emellertid följt upp 24 nederländska ungdomar ett år efter 
att de lämnat låst institutionsvård (secure residential care) i syfte att undersöka 
övergången från institutionsvård till det omgivande samhället samt vilken 
hjälp de får efter utskrivning. Resultaten visar att många av ungdomarna 
upplever problem under övergången och vid uppföljning rapporterar en 
fortsatt låg livskvalitet avseende i synnerhet ekonomi och bostad. Tvärtemot 
den på tidigare forskning baserade hypotesen som författarna utgick ifrån, har 
de flesta ungdomar fått professionell hjälp under året efter utskrivning. 
Författarna ifrågasätter emellertid huruvida den hjälp ungdomarna fått är 
tillräcklig i omfattning och innehåll med tanke på de problem ungdomarna 
möter. Ett centralt resultat i studien är att en majoritet av ungdomarna efter låst 
institutionsvård antingen flyttar hem till föräldrar eller fortsätter till annan typ 
av dygnsvård, trots att medelåldern är drygt 17 år. Harder med kollegor (2011) 
drar slutsatsen att dessa ungdomar, då de lämnar låst institutionsvård, ännu 
inte är redo för ett självständigt liv. 
 
Stein (2006a) drar av sin forskningsgenomgång slutsatsen att ungdomar som 
lämnar samhällsvården är i riskzonen för att bli socialt exkluderade, men att 
det, ur ett resiliens-perspektiv20, finns mer än en väg att ta. Vad som avgör 
vilken väg det blir är enligt Stein associerat med kvaliteten på vården ung-
domarna får, hur övergången från vården ser ut och vilket stöd de får efter att 
de lämnat vården. Stein efterfrågar, precis som Montgomery med kollegor 
(2006) mer forskning om leaving care-programmens resultat, framförallt 
experimentella och kvasi-experimentella studier. Stein (2006b) påtalar vidare 
vikten av att starkare koppla empirisk forskning på området till teoretisk 
sådan. Leaving care-forskningens brist på teoretisk förankring påtalas även i 
andra studier (se exempelvis Collins, 2001; Bakketeig & Backe-Hansen, 
2008). 

                                                      
19 Senare har Stein ändrat benämningen på denna grupp till ”strugglers”.  
20 Resiliens handlar, mycket förenklat, om hur vi ska förstå de ungdomar som klarar sig bra 
trots dåliga odds (Rutter, 1985; Borge, 2011). 
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De utfallsstudier som finns visar generellt på bättre resultat för flickor än för 
pojkar (Hjort och Backe-Hansen, 2008). Trots detta finns i stort sett inga 
studier som fokuserar flickors och pojkars olika situationer och behov. Ett 
undantag är Helgelands avhandling från 2007 som följt upp 85 ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem. Även i denna studie har flickorna klarat sig bättre 
än pojkarna. Utifrån detta resultat har författaren bland annat undersökt 
eventuella könsskillnader bland de ungdomar som det gått bra för i vuxen 
ålder. Studien visar att bli förälder i högre grad för flickorna än för pojkarna 
har en positiv inverkan och öppnar för möjligheten att förändra sitt liv till det 
bättre. Annan forskning pekar emellertid på samband mellan tonårs-
föräldraskap och negativa utfall i vuxen ålder (se exempelvis Olausson, 
Haglund, Ringbäck & Cnattingius, 2001). För pojkarna är det istället av 
betydelse att träffa en partner utan missbruks- och kriminalitetsproblematik. 
Gemensamt för båda könen är vikten av att komma bort från antisociala 
miljöer och vänner (Helgeland, 2007). Griffith med kollegor (2009) har i sin 
studie undersökt könsskillnader avseende ett antal områden vid tidpunkten för 
utskrivning från institution. Författarna finner få skillnader mellan könen och 
diskuterar att det behövs mer forskning på området men att deras studie pekar 
på att det finns lite stöd för könsspecifika eftervårdsinsatser. Istället betonar de 
betydelsen av att utforma stöd utifrån individuella risk- och behovs-
bedömningar. Studier som undersöker betydelsen av klass och etnicitet tycks 
så långt jag kunnat överblicka inte ha genomförts varför vi inte vet i vilken 
utsträckning dessa faktorer spelar roll för utformandet av eftervårds- och 
leaving care-insatser. 

Nordisk och svensk forskning om eftervård och leaving 
care 
I Sverige finns, till skillnad från i länder som exempelvis Storbritannien, inga 
etablerade program för ungdomar som lämnar samhällsvården och området 
har hittills inte fått mycket uppmärksamhet vare sig från de sociala 
myndigheterna eller från forskningen (Höjer & Sjöblom, 2010). Inte heller i de 
andra nordiska länderna är forskningen kring ungdomar som lämnar samhälls-
vård särskilt omfattande. Den ovan nämnda NOVA-rapporten (Bakketeig & 
Backe-Hansen 2008) är en av få nordiska studier på området, tillsammans med 
Mølholt med kollegors (2012) danska kunskapsgenomgång. Mathisen med 
kollegors (2008) kapitel i NOVA-rapporten berör eftervård för 
institutionsplacerade ungdomar. Författarna genomförde en studie för att 
undersöka de norska institutionernas (barnevernsinstitusjonene) arbete med 
uppföljning och eftervård genom att skicka ut en enkät till alla institutioner 
samt genomföra fokusgruppsintervjuer med chefer. Resultaten visar att två 
tredjedelar av institutionerna hade skriftliga rutiner för hur övergången till ett 
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självständigt liv för ungdomen skulle genomföras och lika många hade egna 
insatser utformade för att förbereda ungdomen för livet efter 
institutionsvistelsen. Överlag hade de privata institutionerna i högre grad 
utarbetade rutiner och insatser för detta jämfört med de offentliga. Många av 
de intervjuade cheferna uttryckte en frustration över bristande eller oklara 
samarbetsrutiner med det kommunala barnevernet och beskrev det som den 
främsta utmaningen när det gällde att åstadkomma en bra eftervård för 
ungdomarna. Författarna menar att de problem som de intervjuade cheferna 
påtalade visar på en oklarhet i regelverket när det gäller till exempel 
ansvarsfördelningen mellan de inblandade parterna. 
 
I Stenströms (1998) kartläggning av utslussning och eftervård vid SiS sär-
skilda ungdomshem framkom liknande resultat. Även där utrycker 
institutionspersonalen en frustration över samarbetet med socialtjänsten och att 
det är oklart var institutionernas ansvar slutar och socialtjänstens börjar. Ett av 
syftena med det vårdkedjeprojektet som analyseras i denna avhandling var 
följdriktigt också att förbättra samarbetet mellan framför allt socialtjänsten och 
institutionspersonalen. 
 
I både Mathisen med kollegors (2008) och Stenströms (1998) genomgångar är 
ekonomin och bristen på resurser ett uppmärksammat hinder för att genomföra 
en god eftervård. Uppfattningen om vad som kännetecknar en god eftervård 
hos de intervjuade cheferna i Mathisen med kollegors studie stämmer väl 
överens med vad forskningen på området menar är ”receptet”. Författarna 
menar därför att en framtida diskussion i större utsträckning bör handla om hur 
man skall tänka kring eftervård på ett övergripande plan, och vilken plats 
institutionsvården bör ha i den bilden. Denna diskussion, snarare än en 
diskussion om eftervårdens konkreta innehåll, menar författarna är utmaningen.  
 
Mølholt med kollegor (2012) diskuterar i en dansk forskningsgenomgång om 
eftervård för tidigare placerade unga, vilka ungdomar det är som faktiskt får 
eftervårdsinsatser. Författarna pekar på att det finns risk för så kallad 
creaming, det vill säga att de professionella ”skummar grädden” och riktar in 
sig på de ungdomar som besitter resurser och för vilka en eftervårdsinsats 
potentiellt skulle kunna vara ”lyckad”. Detta medför att de ungdomar som är i 
störst behov av stöd riskerar att bli utan. Mølholt med kollegor (2012) 
diskuterar också organiseringen av eftervård och menar att ungdomens 
delaktighet tidigt i planeringen kan göra övergången till ett självständigt liv 
enklare. Här finns dock ett dilemma kopplat till creaming. Samtidigt som den 
ungas förmåga till delaktighet är avhängigt hans eller hennes resurser får ung-
domarna inte framstå som för resursstarka då detta kan diskvalificera dem till 
eftervårdande insatser i och med att de framstår som kompetenta nog att klara 
sig på egen hand. Även om inga studier specifikt undersökt creaming i relation 
till klass och etnicitet är det rimligt att föreställa sig att dessa faktorer, i 
samverkan med varandra, spelar in. 
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I Sverige är, som nämnts, forskning om leaving care och eftervård i det 
närmaste obefintlig. Ett viktigt undantag är Höjer och Sjöblom (2009; 2010; 
2011a) som har intervjuat 16 ungdomar i åldern 18 till 22 år med syfte att 
undersöka hur ungdomar uppfattar övergången från samhällsvård till ett 
självständigt liv. Intervjuer gjordes även med socialsekreterare, familjehems-
föräldrar och institutionspersonal. Resultaten visar att ungdomarna uttrycker 
oro över hur de ska hantera sådant som boende, ekonomi och arbete. De 
uttrycker också en rädsla för att bli ensamma och isolerade. Ungdomarnas 
uttalade behov av stöd bekräftas också av de professionella som intervjuades. 
Författarna pekar på att en anledning till att denna grupp ungdomar inte fått 
samma uppmärksamhet i Sverige som i exempelvis Storbritannien är att den 
välutbyggda svenska välfärdsmodellen ger tillgång till generell välfärd också 
för dygnsvårdade ungdomar. På så sätt finns det en allmän uppfattning om att 
det system som finns är tillräckligt för att möta behoven hos de ungdomar som 
lämnar samhällsvården. Författarna menar dock att de uppföljningsstudier som 
gjorts på denna grupp tydligt visar att så inte är fallet (se till exempel 
Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2005; Franzén & Vinnerljung, 2006) och 
efterfrågar mer riktade insatser för att hjälpa unga samhällsvårdade i 
övergången till ett självständigt liv (Höjer & Sjöblom, 2009; 2010). I en annan 
studie har Höjer och Sjöblom (2011b) gjort telefonintervjuer med 111 chefer 
inom den kommunala socialtjänsten. Resultaten visar att endast 6 procent av 
cheferna kände till ungdomarnas situation efter att de lämnat vården. En stor 
majoritet hade generella stödinsatser till ungdomar för sådant som boende och 
ekonomi men endast ett par procent hade riktade program för ungdomar som 
lämnar samhällsvården. 
 
Trots den brist på specialiserade eftervårdsprogram som råder i Sverige finns 
några aktuella exempel på projekt med fokus på vårdkedjor. MultifunC är ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt som SiS driver i samarbete med Social-
styrelsen och Norska barn- och familjedepartementet, vilket baseras på Tore 
Andreassens kunskapsöversikt ”Institutionsbehandling för ungdomar: vad 
säger forskningen?” (2003). Denna nya behandlingsmodell bygger på tanken 
att institutionsbehandling, uppföljning och eftervård skall länkas samman och 
utgöra ett integrerat helhetsprogram (Socialstyrelsen, 2011a) utifrån 
Andreassens resonemang om att behandlingstiden på institution bör begränsas 
och en del av behandlingen utföras utanför institutionen i form av uppföljning 
och eftervård (se kapitel 3). De teoretiska utgångspunkterna för MultifunC är 
social inlärningsteori, kognitiv beteendeteori och systemteori. En annan viktig 
utgångspunkt beskrivs vara förståelsen av riskfaktorers betydelse för 
beteendeproblem (se kapitel 2) och behandlingsarbetet styrs av skriftliga 
riktlinjer och manualer (Socialstyrelsen, 2011a). Socialstyrelsen bedriver för 
närvarande en effektutvärdering av MultifunC. 
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Ett annat projekt som också kan sägas bygga på tanken om en samman-
hängande vårdkedja är det strukturerade behandlingsprogrammet MTFC 
(Multidimensional Treatment Foster Care). Detta program ses som ett 
alternativ till institutionsplaceringar av ungdomar med normbrytande och 
kriminellt beteende. Programmet bygger på att ungdomarna bor i kvalificerade 
familjehem samtidigt som det finns ett team bestående av en samordnare, en 
familjeterapeut, en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som tillsammans 
med ungdomarna, deras ursprungsfamiljer och familjehemmen arbetar för att 
ungdomarna så småningom ska kunna flytta hem. Westermark (2009) drar i 
sin studie av MTFC slutsatsen att programmet kan vara ett lovande alternativ 
till traditionell dygnsvård. 
 
Degner och Henriksen (2007) har i sin studie följt upp 46 ungdomar som vid 
första intervjutillfället var placerade vid ett särskilt ungdomshem. Den andra 
intervjun (n=43) gjordes efter ett år, vilket innebar att ungdomarna kunde vara 
utskrivna men de kunde också fortfarande vara i vård. Även om det inte är en 
studie av eftervård- eller leaving care-insatser tar jag upp den då den berör 
betydelsen av stödpersoner för institutionsplacerade ungdomar. Vissa av 
ungdomarna i studien hade professionella eller icke-professionella stöd-
personer (kontaktperson, socialsekreterare, polis) utanför institutionen men 
även då dessa kunde vara viktiga för ungdomen tappades de ofta bort under 
behandlingen. Stödpersonerna uppgav att de ibland kände sig direkt mot-
arbetade av socialtjänsten eller institutionspersonalen. Författarna menar att 
det bland stödpersonerna kunde finnas personer som ungdomarna hade en 
djup och personlig relation till och om relationen upprätthålls under vårdtiden, 
kan stödpersonen spela en viktig roll i utsluss- och eftervårdsfasen. Författarna 
menar att stödpersonen dels kan ses som en representant för samhället utanför 
institutionen, dels som en person som i likhet med andra vuxna för kortare 
eller längre tid kan ha rollen som ”vikarierande” föräldragestalt och därmed 
bistå ungdomen i en viktig period i livet. 
 
I denna genomgång av forskning om eftervård och leaving care finns också 
skäl att nämna den processutvärdering som genomfördes av vårdkedje-
projektet (Basic, Thelander & Åkerström, 2009). I denna studie observerade 
forskargruppen arbetet i projektet och intervjuer med ungdomar, föräldrar, 
samordnare, representanter för socialtjänsten, personal vid de särskilda 
ungdomshemmen samt projektledningen genomfördes. Därtill har social-
tjänsten besvarat en enkät. 
 
Det framgår tydligt av processutvärderingen att samordnarna inte hade 
någon färdig roll att utgå från när projektet startade utan att arbetets 
utformning växte fram under projektets gång. Det är också uppenbart att det 
funnits en påtaglig variation i hur man arbetat, dels beroende på sam-
ordnarnas sätt att tolka sin uppgift, dels beroende på olika förutsättningar i 
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samarbetet med kommunerna. Det fanns således ingen övergripande manual 
eller annan tydlig anvisning för hur arbetet skulle genomföras. En viktig 
slutsats i processutvärderingen är att projektet i stor utsträckning präglats av 
vad man i rapporten kallar en administrativ hållning. Man uttrycker det som 
att ”samordnare och socialarbetare ägnade mycket tid åt och uttryckte ett 
intensivt engagemang i relation till administrativa och byråkratiska arrange-
mang” (Basic, Thelander & Åkerström, 2009, s. 295). Ett uttryck för detta är 
betoningen på möten där en rad vuxna samlades, ibland med ungdomen när-
varande, ibland inte. 
 
Från början artikulerades en tydligare inriktning mot att arbeta med de 
enskilda ungdomarna, att vara deras ”språkrör”, men över tid blev den 
administrativa och mötesfokuserade hållningen allt tydligare. Det fanns dock 
en variation som innebar att vissa samordnare, framför allt i början av 
projektet, var mer inriktade på direkt arbete med ungdomarna. De sam-
ordnare som etablerade en personlig och engagerad kontakt med ungdomar 
och som dessutom var effektiva ”administratörer” uppskattades av ungdomar 
och deras anhöriga. 

Sammanfattande diskussion 
De omfattande riskerna med institutionsvård för unga med beteendeproblem 
(Levin, 1998; Dishion, McCord & Poulin, 1999; Sallnäs, 2006; Dodge, 
Dishion & Lansford, 2006) skapar ett behov av välfungerande eftervårdande 
insatser. Samtidigt har socialtjänstens alltmer långtgående specialisering lett 
till ett sekvenstänkande i organiseringen av vården, vilket ställer krav på 
samverkan och fungerande övergångar mellan olika delar av vården. Dessa 
förutsättningar har gjort att eftervård och vårdkedjor blivit alltmer centralt 
inom ungdomsvården. Förståelsen av eftervård och dess roll i ungdomsvården 
är emellertid flertydig, och i diskursen kan två huvudspår utrönas. I det ena 
fallet förstås eftervård som en insats för att upprätthålla beteendeförändringar 
skapade i en initial behandling och i det andra fallet förstås det som ett av 
leden i en vårdkedja. Även om den sistnämnda förståelsen framstår som mer 
fruktbar när det kommer till ungdomar med allvarliga beteendeproblem 
placerade i låst institutionsvård (jmf Andreassen, 2003; Ekendahl, 2007; 2009) 
finns lite kunskap om i vilken utsträckning denna vårdkedjetanke är möjlig i 
kombination med de funktioner de särskilda ungdomshemmen tillskrivs 
(Levin, 1998; jmf Goffman, 1973; Emerson, 1981). 
 
Genomgången av forskning om leaving care och eftervård i detta kapitel pekar 
mot att det finns en relativ enighet kring vad som krävs för att insatser som 
följer på dygnsvårdsplaceringar skall fungera. Insatsen bör vara multi-
dimensionell och arbetet bör rikta sig mot ett antal viktiga områden såsom 
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boende, hjälp med skola eller arbete, hjälp med ekonomi samt emotionellt och 
praktiskt stöd i vardagen. Vidare tycks också specialiserade program och 
ungdomarnas tillgång till en ”key worker” (kontaktperson/samordnare) vara av 
vikt. Utmaningarna när det kommer till utformandet av eftervårdande insatser 
rör med andra ord inte innehåll, istället tycks de handla om organisation då 
forskningsgenomgången visar att de problem som identifieras ofta rör sådant 
som otydlighet i ansvarsfördelning, bristande tydlighet i politiska ramar samt 
knappa ekonomiska resurser (Biehal, Clayden, Stein & Wade, 1995; Mathisen, 
Backe-Hansen & Bakketieg, 2008; Stenström, 1998). Samtidigt är det viktigt 
att påpeka att evidensen för leaving care- och eftervårds-program är svag, och 
att relativt få studier gjorts av program för ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem, det vill säga SiS målgrupp. En del forskning pekar också på 
risker med så kallad creaming, att ungdomar med störst behov av hjälp och 
stöd blir utan då eftervårdsinsatser tycks kräva relativt resursstarka ungdomar 
(Mølholt, Stage, Pejtersen & Thomsen, 2012). Då ungdomar placerade vid de 
särskilda ungdomshemmen ofta är den grupp inom barn- och ungdomsvården 
med mest omfattande problematik framstår det som rimligt att tänka sig att 
risken för creaming är som störst för dem. 
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5. Material och tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras avhandlingens olika material och tillvägagångs-
sätt21. Inledningsvis diskuteras den multimetodansats som används i studien. 
Därefter redogörs för den population av ungdomar som undersökts följt av 
en genomgång av studiens olika material. I nästa avsnitt beskriver jag hur jag 
gått tillväga för att operationalisera begrepp och konstruera de mått som 
används, följt av en genomgång av hur analysen av studiens olika material 
har gått till. Därefter beskrivs de olika materialens bortfall och en bortfalls-
analys görs. I följande avsnitt diskuterar jag de etiska överväganden som gjorts i 
denna studie. Till sist säger jag något om validitet och reliabilitet samt möjlig-
heterna att generalisera avhandlingens resultat till den totala SiS-populationen. 

En multimetodansats 
Jag använder mig i denna avhandling av vad som kan betecknas som en 
multimetodansats. En sådan är aktuell när man i en och samma studie avser 
att belysa flera olika frågeställningar som i sig kräver skilda ansatser 
(Proctor & Vu, 2007; Jehn & Jonsen, 2010; Bakketieg, 2012) vilket gäller 
denna studie då syftet är flerfaldigt. Det handlar dels om att undersöka ung-
domarnas situation då de placeras vid de särskilda ungdomshemmen samt att 
följa upp deras situation ett och två år efter utskrivning. Dels handlar det om 
att undersöka det vårdkedjeprojekt ungdomarna fick ta del av, hur sam-
ordnarna i projektet arbetade och vilka insatser ungdomarna fick. Slutligen 
vill jag även relatera projektet till ungdomarnas situation vid uppföljning. I 
och med avhandlingens flerfaldiga syfte är också det empiriska materialet 
omfångsrikt och bygger på flera olika källor. Styrkan med en sådan studie 
menar Bakketieg (2012) är att den ger möjlighet att fånga komplexiteten i 
det fenomen man studerar. Med denna studies material har jag möjlighet att 
kontextualisera ungdomarnas situation då de lämnar SiS-vården. Jag kan, 
förutom att undersöka ungdomarnas egna uppgifter om sin situation vid in-
skrivning och uppföljning, även undersöka hur de professionella runtomkring 
ungdomarna bedömer situationen. Dels genom samordnarnas uppgifter i 

                                                      
21 Då mått och material kommer från effektutvärderingen av vårdkedjeprojektet, i vars 
forskargrupp jag ingick, är delar av detta kapitel tidigare publicerat (Lundström, Sallnäs & 
Vogel 2012).  
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enkäter och intervjuer, dels genom institutionspersonalens uppgifter lämnade i 
ADAD. Dessutom kan jag genom registerdata kartlägga ungdomarnas 
registrerade kriminalitet samt återplaceringar. En multimetodansats löper 
risken att bli fragmentarisk (Bakketieg, 2012), vilket kräver forskarens nog-
grannhet och omsorg i analys och resultatpresentation. Ansatsens grund-
läggande styrka är emellertid att man genom den kan ge en komplex bild av 
ett komplext fenomen, i detta fall den svåra situation ungdomar som skrivs 
ut från låst institutionsvård ställs inför och de hinder som finns för att ge 
dem lämpligt stöd. 

Population och urval 
Avhandlingen tar sitt avstamp i effektutvärderingen av vårdkedjeprojektet 
(Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). Vårdkedjeprojektet pågick från den 1 
juli 2006 till den 31 december 2008 och för alla ungdomar som placerades 
av projektkommunerna under denna tidsperiod fick de deltagande 
kommunerna del av en subvention (se inledningskapitlet)22. Totalt placerades 
982 ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen av någon av projekt-
kommunerna under projekttiden. Av dessa var det emellertid betydligt färre 
ungdomar som deltog i projektet, endast 363 ungdomar tilldelades en sam-
ordnare. För att ungdomarna skulle komma med i projektet gällde vissa 
kriterier (enligt muntliga uppgifter från projektledningen). Förutom 
ungdomar med kort vårdtid (under 14 dagar), uteslöts också de för vilka man 
förutsåg mycket långa placeringar eftersom de då bedömdes bli kvar så länge 
att de inte hann skrivas ut under projektiden. I praktiken kom det att betyda 
att ungdomar med beräknade vårdtider på två år eller mer exkluderades. 
Under projektets gång skedde också andra behandlingsrelaterade bedöm-
ningar av vilka som ”passade för samordnare”. Ungdomar med s.k. heders-
våldsproblematik uteslöts, liksom vissa ungdomar där man från projekt-
ledningens sida bedömde att den socialtjänst som placerat ungdomarna var 
ovillig till samarbete. Dessa former av exklusion gällde emellertid få ungdomar. 
 
För att effektutvärderingen inte skulle bli tidsmässigt alltför utdragen 
avgränsades urvalet till de projektungdomar som skrevs ut från SiS under 
2007. Effektutvärderingens undersökningsgrupp bestod av de ungdomar som 
(1) placerats av projektkommunerna, (2) hade en vårdtid på mer än 14 dagar, 
(3) skrevs ut under 2007 och (4) fick samordnare. Under 2007 var det 227 
ungdomar som placerades av projektkommunerna och som fick samordnare. 
Av dessa var det 156 individer som uppfyllde utvärderingens inklusions-

                                                      
22 Projektet startade den 1 juli 2006 genom att subventionerna till de placerande kommunerna 
började delas ut. Samordnarnas arbete började emellertid inte förrän ett halvår senare, den 1 
januari 2007.  
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kriterier och som lämnade medgivande att delta i forskning. Dessa 156 ung-
domar utgjorde effektutvärderingens undersökningsgrupp (som i ut-
värderingen jämfördes med en jämförelsegrupp vilken jag återkommer till 
nedan). Det fanns inskrivnings-ADAD för 128 av de 156 ungdomarna (82 
procent). Dessa 128 individer utgör föreliggande avhandlings under-
sökningsgrupp. Fortsättningsvis benämns den större gruppen (n=156) 
projektgrupp och den om vilka jag har inskrivnings-ADAD (n=128) 
benämns undersökningsgrupp. 

Studiens empiriska material  
Som nämnts ovan består avhandlingens empiriska underlag av material från 
flera olika källor. I nedanstående figur illustreras hur olika material använts 
för att belysa ungdomarnas situation vid olika tidpunkter. Uppgifter som 
inhämtats om samordnarnas arbete beskrivs i figurens övre del, medan upp-
gifter om ungdomarnas situation (både undersökningsgruppens och jäm-
förelsegruppens) beskrivs i nedre halvan. 
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Figur 5.1 Studiens empiriska underlag 
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För ungdomarnas bakgrund och situation vid inskrivning har jag använt 
uppgifter från inskrivnings-ADAD, samt uppgifter från Brå:s register över 
lagförda personer.  
 
För samordnarnas arbete och de insatser som ungdomarna fått genom vård-
kedjeprojektet har jag använt uppgifter från enkäter samordnarna fyllt i. 
Dessa enkäter skulle fyllas i vid fem olika tillfällen per ungdom23. Dessutom 
har jag genomfört kvalitativa intervjuer med nio av samordnarna. För att 
ytterligare belysa övergången till vård i öppnare former samt i vilken 
utsträckning olika professionella grupper bedömer ungdomarnas situation 
lika, har vid utskrivning inhämtats uppgifter om rekommenderade fortsatta 
insatser som SiS-personal lämnat i utskrivningsintervjun (ADAD). 
 
För att analysera ungdomarnas situation efter utskrivning från SiS-institution 
har jag använt tre olika slags mått. (1) Ungdomarnas situation cirka ett år 
efter utskrivning, uppgifter hämtade från uppföljnings-ADAD. (2) Ung-
domarnas registrerade brottslighet två år efter utskrivning, uppgifter hämtade 
från Brå:s lagföringsregister. (3) Återinskrivning vid SiS-institution inom ett 
år efter utskrivning, uppgifter hämtade från SiS administrativa register KIA. 
I föreliggande studie har i ett sista steg projektgruppen jämförts med en 
jämförelsegrupp. För denna jämförelsegrupp har uppgifter om registrerad 
brottslighet två år efter utskrivning, samt uppgifter om återinskrivning vid 
Si-institution, inhämtats. 

ADAD-instrumentet 
ADAD är från början ett amerikanskt bedömningsinstrument som översatts 
och anpassats till svenska förhållanden och används vid SiS särskilda ung-
domshem sedan 1997 (utskrivningsintervjun infördes 1999 och uppföljnings-
intervjun började användas 2002) (Carpelan, Hermodsson & Öberg, 1997; 
Carpelan & Hermodsson, 2004). Instrumentet innebär strukturerade intervjuer 
med fasta svarsalternativ utifrån nio livsområden: fysisk hälsa, skola, arbete, 
fritid och vänner, familj, psykisk hälsa, brottslighet, alkohol samt narkotika. 
Frågeformuläret är omfattande och innehåller både frågor om aktuell situation 
och retrospektiva frågor om uppväxtförhållanden. Varje frågeområde avslutas 
med att ungdomen skattar sitt behov av hjälp på aktuellt område. Även 
intervjuaren gör, på basis av ungdomens svar, en bedömning av eventuella 
hjälpbehov. Utskrivningsintervjun skiljer sig från inskrivnings- och 
uppföljningsintervjun då den är mindre omfattande. Utskrivningsintervjun rör 
främst frågor om hur ungdomen har upplevt tiden på SiS och vilken hjälp han 

                                                      
23 Alla enkäter har emellertid inte använts i studien, vilket jag återkommer till längre fram i 
kapitlet. 
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eller hon fått, samt frågor till personalen om bland annat rekommendationer 
inför utskrivning. 
 
Intervjuerna skall göras av institutionspersonal vid inskrivning, utskrivning 
och vid uppföljning ett år efter att ungdomen skrivits ut. Personalen har 
genomgått utbildning i hur ADAD skall användas och målsättningen är att 
inskrivningsintervjun ska göras så snart som möjligt efter att ungdomen 
kommit till institutionen. Det har dock visat sig att detta inte alltid efterföljs, 
ibland kan det dröja flera veckor innan intervjun genomförs (von Greiff, 
2008). Inskrivningsintervjuerna kan i det närmaste betraktas som en 
obligatorisk del i arbetet vid institutionen, även om det är frivilligt för 
ungdomen huruvida han eller hon vill delta. Uppföljningsintervjuerna, som 
görs utanför institutionen, är däremot frivilliga även för personalen. 
Utskrivningsintervjun skall göras då ungdomen skrivs ut från SiS, alternativt 
då han eller hon byter institution.  
 
ADAD dras generellt med ett relativt högt bortfall. Inskrivningsintervjun har 
de senaste åren genomförts med mellan 66 och 70 procent av de ungdomar 
som varit aktuella för den (SiS, 2008; 2009; 2010). Ungdomen tillfrågas vid 
intervjun inte enbart om samtycke till att bli intervjuad utan också huruvida 
han eller hon godkänner att intervjun lagras i SiS forskningsregister. Det 
händer att ungdomar genomför intervjun men inte vill att den lämnas ut till 
forskning. Bortfallet i forskningsregistret blir därför ofta större. Enligt SiS 
egen sammanställning av ADAD-intervjuerna under 2009 intervjuades 823 av 
de sammanlagt 1258 ungdomar som var aktuella för den (66 procent). Av 
dessa var det 66 ungdomar som inte samtyckte till att deras intervjuer lagrades 
i forskningsregistret24. 
 
Bortfallet för uppföljningsintervjun är betydligt större än för inskrivnings-
intervjun vilket har flera förklaringar. Ungdomar som varit placerade vid SiS 
är en i många avseenden svår grupp att följa upp efter avslutad vård. De allra 
flesta har varit placerade med tvång vilket kan påverka deras vilja att delta i 
uppföljande intervjuer. Det kan också vara ett problem att få tag på ung-
domarna, som många gånger kan ha bytt adress eller vistelseort efter ut-
skrivning. Det är alltså ingen lätt uppgift att få tag i SiS-ungdomar ett år efter 
avslutad vård för att få reda på hur de har det. Att, som nämndes ovan, 
uppföljningsintervjuerna är frivilliga för personalen har lett till att fördelningen 
av genomförda uppföljningsintervjuer också varierar kraftigt mellan olika 
institutioner. Få uppföljningar av ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen 
har gjorts baserade på ADAD och SiS rapporterar inte uppföljnings-ADAD 
årligen så som man gör med inskrivnings-ADAD (se exempelvis SiS, 2010). 
Således finns inte någon kontinuerlig information om hur bortfallet för 

                                                      
24 I ytterligare 43 fall genomfördes intervjun försent (mer än 30 dagar efter inskrivning) varför 
svarsfrekvensen i ADAD-rapporten endast var 54 procent (SiS, 2010). 
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uppföljnings-ADAD ser ut och förändras. Ett undantag är Gudmundsdóttir och 
Nordqvists (2011) studie där ungdomarna följts upp genom ADAD. I studien 
var bortfallet för uppföljningsintervjun 31 procent25. I en tidigare studie av 
Nordqvist (2005) var bortfallet 57 procent. 

Svarsfrekvens för inskrivningsintervjun i denna studie 
Svarsfrekvensen för inskrivnings-ADAD i effektstudien (Lundström, Sallnäs 
& Vogel, 2012), och därmed i denna studie, var 82 procent (n=128) och bort-
fallet således lägre än det generellt är för inskrivnings-ADAD. Dessa 128 
ungdomar utgör avhandlingens undersökningsgrupp i de delar som bygger på 
ADAD. Det kan finnas flera förklaringar till att bortfallet för effektstudien var 
lägre än brukligt. Enligt uppgifter från SiS (SiS, 2010) skiljer sig svars-
frekvensen betydligt mellan olika institutioner. Att svarsfrekvens i effekt-
studien är högre än den generellt är för inskrivningsintervjun kan bero på att 
vårdkedjeungdomarna placerats vid institutioner där svarsfrekvensen brukar 
vara hög. Det faktum att vårdkedjeprojektet pågått påverkar rimligtvis också 
den relativt höga svarsfrekvensen. 

Svarsfrekvens för utskrivnings- samt uppföljningsintervjun i denna 
studie 
För ADAD utskrivnings- och uppföljningsintervju är svarsfrekvensen i denna 
studie 71 procent (n=91)26. Bortfallet för avhandlingens undersökningsgrupp 
är därmed inte riktigt lika stort som i andra uppföljningsstudier baserade på 
ADAD (Nordqvist, 2005; Gudmundsdóttir & Nordqvist, 2011). Hur bortfallet 
generellt ser ut för utskrivningsintervjun finns inga uppgifter om då SiS inte 
redovisar dessa kontinuerligt. 

Data ur lagföringsregistret 
För samtliga ungdomar i studien (projektgrupp (n=156) och jämförelsegrupp 
(n=335)) finns uppgifter från Brottsförebyggande rådets ”Register över lag-
förda personer”. De uppgifter ur registret som används i denna avhandling 
gäller dels brottslighet två år före, dels brottslighet två år efter, utskrivning 
från SiS-institution. Registret innehåller uppgifter om lagförda personer 15 
år eller äldre sedan 1973. Med en lagförd person avses någon som befunnits 
skyldig till brott genom (1) fällande dom (fällande domslut i brottmål) eller 
genom att (2) åklagaren beslutat om strafföreläggande (åklagaren beslutar 
om böter och/eller villkorlig dom för brott som maximalt kan ge böter) eller 

                                                      
25 Detta bortfall är beräknat utifrån de 309 ungdomar för vilka det även fanns inskrivnings-
data. Av de totalt 440 behandlingsärenden som avslutades under 2007 var bortfallet för upp-
följnings-ADAD 48 procent. 
26 Detta beräknat utifrån de 128 ungdomar för vilka det finns inskrivnings-ADAD och som 
utgör avhandlingens undersökningsgrupp. Beräknat utifrån projektgruppen använd i effekt-
utvärderingen (n=156) är svarsfrekvensen 58 procent. 
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genom att (3) åklagaren beslutat om att ge åtalsunderlåtelse (åklagaren kan 
låta bli att åtala en person). 
 
Det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen av brottslighet till lagförings-
registret. Alla brott som begås under ett år hinner inte rapporteras som 
lagförda året efter (beroende både på att rättsprocessen tar tid och att 
rapporteringen inte görs omedelbart). Detta torde inte påverka uppgifterna om 
ungdomarnas lagföringar för tiden innan institutionsplacering men när det 
gäller uppgifterna om brottslighet under uppföljningsperioden kan efter-
släpningen i rapportering ha viss betydelse för undersökningsgruppen, i och 
med att uttaget av data från registret gjordes två år efter utskrivning. Om 
eftersläpningen i registrering hos Brå slår i någon riktning innebär den 
troligtvis en viss underrapportering av registrerad brottslighet efter utskrivning 
för projektungdomarna. 

Enkätstudien 
För att ge en bild av samordnarnas arbete i vårdkedjeprojektet har enkäter till 
samordnarna konstruerats. Enkäterna utformades av oss i forskargruppen som 
genomförde effektutvärderingen och några av samordnarna fungerade som 
referensgrupp i detta arbete. 
 
Enkäterna avser en specifik ungdom som samordnarna lämnat uppgifter om 
vid olika tillfällen under ungdomarnas väg från ett särskilt ungdomshem till ett 
liv utanför institutionen. Enkät 1 har fyllts i när samordnarnas arbete startat, 
vilket avser tidpunkten för det första planeringsmötet som hållits efter det att 
ungdomen kommit till institutionen. Enkät 2 har fyllts i vid utskrivning från 
SiS, enkät 3 har fyllts i tre månader efter utskrivning, enkät 4 har fyllts i sex 
månader efter utskrivning och enkät fem har fyllts i 12 månader efter 
utskrivning. På grund av att enkät 4 och 5 saknas för en stor andel ungdomar 
(se avsnittet om bortfallsanalys längre fram i kapitlet för diskussion om detta) 
uteslöts emellertid dessa. Tanken med enkätstudien har varit att via 
samordnarnas uppgifter följa ungdomarna genom vårdkedjeprojektet och 
enkäterna innehåller frågor om projektets innehåll. Fokus ligger på hur 
planeringen sett ut, vilka insatser ungdomen fått efter utskrivning och hur 
kontakt och samarbete med olika parter, såsom föräldrar och socialtjänst, 
uppfattats av samordnarna. 
 
De enkäter som används i analysen i denna studie är enkät 2 och 3. Jag har 
enkätuppgifter (enkät 2) för 68 ungdomar vilket innebär en svarsfrekvens på 
53 procent. För enkät 3 saknas uppgifter om ytterligare två individer. 
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Intervjuer med samordnare 
Totalt var samordnarna i vårdkedjeprojektet 24 stycken och anställdes i två 
omgångar; vid projektstart (i slutet av 2006) samt under hösten 2007. Tidigt 
delades de in i tre regionala arbetsgrupper, region Öst, Väst samt Syd. Sam-
ordnarna var alla socialarbetare med yrkeserfarenhet från främst socialtjänsten 
men även från SiS ungdomsinstitutioner. Majoriteten hade svensk bakgrund 
och sex av de tjugofyra var män. Som ett komplement till enkätstudien har jag 
gjort kvalitativa intervjuer med nio av dessa samordnare. De intervjuade 
kommer från samtliga regionala arbetsgrupper och båda könen är 
representerade. För att respondenterna skulle kunna ge en så fullödig bild som 
möjligt av vårdkedjeprojektet har jag endast intervjuat samordnare som 
anställdes vid det första tillfället, vilka alltså var med från projektstart. Tanken 
med intervjuerna har inte varit att göra en djuplodande kvalitativ analys av 
arbetet med vårdkedjeprojektet utan snarare att ge ”kött på benen” till den 
analys som gjorts av enkäterna. Hälften av intervjuerna genomfördes på våren 
2008 och hälften tidig höst 2008, vilket innebär att samordnarna hade hunnit 
arbeta mer än halva projekttiden. Förutom samordnarintervjuerna har även en 
informationsintervju gjorts med en representant för projektet, i syfte att få mer 
detaljerad kunskap om projektets organisation. 

Effektutvärderingens jämförelsegrupp 
Effektutvärderingen av vårdkedjeprojektet gjordes enligt en kvasi-
experimentell design vilket bland annat innebär att en jämförelsegrupp 
skapas (för en genomgång av effektutvärderingens design, se bilaga). I av-
handlingens sista resultatkapitel (kapitel 9) gör jag en jämförelse mellan 
projektgruppen (n=156) och denna jämförelsegrupp, avseende utfallsmåtten 
registrerad kriminalitet och återplacering inom SiS, varför det finns skäl att 
säga något om konstruerandet av jämförelsegruppen. Denna grupp bestod av 
ungdomar från de 15 projektkommunerna vilka skrevs ut innan projektet 
inleddes (januari 2005 – december 2006) och som följaktligen inte fick en 
samordnare. Dessa ungdomar skrevs ut under ”normala förhållanden”, dvs. på 
samma sätt som SiS-placerade ungdomar i stort. De har fått de insatser SiS 
och socialtjänsten står för men inte haft tillgång till någon särskild person 
(samordnare) som skall hjälpa dem i övergången till livet utanför institutionen. 
För att ingå i jämförelsegruppen skulle ungdomarna (1) ha placerats av 
projektkommunerna, (2) ha en vårdtid på mer än 14 dagar, (3) skrivits ut under 
åren 2005 och 2006 och (4) finnas i ADAD-registret. Sammanlagt var det 465 
individer som uppfyllde de första tre kriterierna men 335 individer (72 
procent) som också uppfyllde det fjärde, dvs. de fanns i ADAD-registret (och 
hade därmed lämnat medgivande till att ingå i forskning). Denna grupp om 
335 ungdomar utgjorde effektutvärderingens jämförelsegrupp. 
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Operationalisering av begrepp och variabler 

Bakgrundsfaktorer  

Kön 
Kön är en dikotom variabel baserad på uppgifter om könstillhörighet i ADAD. 
Uppgifter om kön finns för samtliga ungdomar i studien. 

Klass 
Jag har valt att operationalisera klass utifrån ungdomarnas uppgifter om 
moderns yrke, vilket jag sedan kodat enligt socioekonomisk indelning (SCB, 
1984). Även om detta är ett trubbigt mått på en förståelse av klass som ett 
reflexivt identitetsprojekt (jmf Beck, 2000) är det ett vedertaget mått i 
kvantitativa studier om betydelsen av klasstillhörighet eller socioekonomisk 
status. Som diskuterades i inledningskapitlet är klass i denna avhandling dess-
utom främst relevant för att diskutera strukturella faktorer varför ett mått 
kopplat till yrke (och därmed ekonomi) kan anses fruktbart. 
 
Mått på familjers socioekonomiska status bygger traditionellt på faderns 
klasstillhörighet. Nyare forskning pekar dock på att modeller som tar hänsyn 
till både faderns och moderns klass är mer valida (Beller, 2009). För barn och 
unga inom den sociala barnavården är det emellertid mycket vanligt att växa 
upp med en ensamstående mor (Sundell & Karlsson, 1999) och Jonsson och 
Gähler (1997) visar att i splittrade familjer spelar moderns klasstillhörighet en 
stor roll för barnens sociala mobilitet. Med stöd i dessa resonemang har jag 
valt att koda ungdomarnas klasstillhörighet baserat på uppgifter om modern, i 
likhet med andra studier om barn i samhällsvård (se exempelvis Vinnerljung, 
Hjern & Öman, 2004; Vinnerljung, Franzén, Gustavsson & Johansson, 2008). 
Jag har emellertid varit pragmatisk i syfte att minska bortfallet. I de fall det 
saknats uppgift om moderns yrke men uppgift funnits om faderns yrke har jag 
använt mig av det. Detta har varit fallet för fjorton individer. 
 
Inledningsvis skapades tre grupper: ungdomar vars mor har ett arbetaryrke 
(icke facklärd eller facklärd arbetare), ungdomar vars mor har ett tjänste-
mannayrke samt ungdomar vars mor är hemmavarande, studerande, arbetslös 
eller sjukskriven. Då denna sista grupp var så pass liten (n=16) och den för de 
flesta variabler visade en liknande situation som gruppen vars mödrar har ett 
arbetaryrke slogs dessa grupper ihop (n=86). I tjänstemannagruppen (n=36) 
ingår alla nivåer av tjänstemannayrken (låg, mellan och hög nivå). Den 
främsta anledningen till detta är att grupperna annars skulle blivit för små. Det 
är emellertid värt att hålla i minnet att denna grupp består av ungdomar vars 
mödrar på grund av en mängd olika yrken erhåller mycket olika grad av social 
status och/eller lön. Jag har i möjligaste mån försökt följa kodningsschemat så 
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väl som möjligt. Ibland har det dock varit svårt då ungdomarnas svar på vad 
modern arbetar med inte är den officiella termen och det då kan vara svårt att 
gissa sig till (exempelvis ”skötare”, som skulle kunna vara icke facklärd 
skötare eller högskoleutbildad sjuksköterska). I sådana fall har jag, om möjligt, 
tagit stöd i utbildningsgrad. De fall där det inte varit möjligt att med stöd av 
andra frågor i ADAD kunna dra en tillförlitlig slutsats om vilket yrke modern 
(eller i vissa fall fadern) har, har kodats som interna bortfall. Dessa är emeller-
tid få, uppgifter om klasstillhörighet finns för 122 av de 128 individerna. 

Etnisk bakgrund 
Den komplexa förståelse av etnicitet som diskuterades i kapitel 2 är svår, för 
att inte säga omöjlig, att operationalisera statistiskt. I kvantitativa studier blir 
det snarare tal om etnisk bakgrund då kulturella och individuella aspekter och 
variationer inte är möjliga att fånga. I föreliggande avhandling har ung-
domarna delats upp i två grupper avseende etnisk bakgrund. Uppgifter om 
etnisk bakgrund finns för alla 128 individer. 
 
I gruppen ”huvudsakligen svensk bakgrund” (n= 78) ingår svenskfödda ung-
domar med båda föräldrarna födda i Sverige samt svenskfödda ungdomar 
vilka har en förälder född i Sverige. Av dessa har nio ungdomar en förälder 
född i ett nordiskt land och arton en förälder född utom Norden. Adopterade 
ungdomar (n=4) ingår i gruppen ungdomar med huvudsakligen svensk bak-
grund. Gruppen ”ungdomar med huvudsakligen utländsk bakgrund” (n=50) 
består av svenskfödda ungdomar med två utrikesfödda föräldrar samt utrikes-
födda ungdomar med utrikesfödda föräldrar. I gruppen ungdomar med 
huvudsakligen utländsk bakgrund uppger en ungdom att hans båda föräldrar är 
födda i Finland. En ungdom har en far född i Danmark och moderns födelse-
land saknas27. Övriga föräldrar är födda utom Norden. Ursprungsländerna för 
dem är många men de mest representerade är länder i mellanösternregionen 
(n=31) samt Somalia (n=10). 
 
Jag är väl medveten om att detta inte är ett oproblematiskt sätt att operation-
alisera etnisk bakgrund. Önskvärt hade varit att kunna fördela ungdomarna i 
fler grupper för att nyansera analysen. Detta har emellertid inte varit möjligt då 
grupperna skulle blivit för små. Jag väljer ändå att tala om etnisk bakgrund, 
trots den kraftiga förenkling av etnicitet operationaliseringen skapar. Ett 
fenomen måste benämnas för att kunna diskuteras. Jag menar också att denna 
form av operationalisering inte nödvändigtvis innebär en väsensskild 
förståelse av etnisk bakgrund. Studier visar att föräldrars födelseland spelar 
stor roll för människors förutsättningar och villkor (SCB, 2010). I sin studie av 
hur etnicitet konstrueras i skolan pekar också Gruber (2007) på att det i första 

                                                      
27 Anledningen till att denna ungdom ingår i denna grupp är att jag följer principen att 
moderns hemland är samma som faderns då inga uppgifter finns. På frågan om vilket språk 
ungdomen talar hemma är svaret dessutom ett annat än svenska. 
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hand inte var en mångfald av etniska identiteter som tog form i skollivet, 
lärarna förhöll sig snarare till eleverna utifrån den dikotoma kategoriseringen 
”svensk” och ”invandrare”. Detta sätt att kategorisera ungdomar är också 
synligt vid de särskilda ungdomshemmen (Gruber, kommande). Mot en sådan 
förståelse av etnisk tillhörighet använder jag benämningen etnisk bakgrund 
genom ovan beskrivna operationalisering med den teoretiska förståelsen 
beskriven i kapitel 2 som fond.  

Variabler som beskriver ungdomarnas sociala situation 
Utifrån forskning om tidigare SiS-placerade ungdomar samt forskning om 
normbrytande beteenden bland ungdomar (se exempelvis Moffitt, Caspi, 
Rutter & Silva, 2001; Andreassen, 2003; Andershed & Andershed, 2005; 
Sallnäs & Vinnerljung, 2008; Shannon, 2011) har jag ur ADAD valt ut ett 
antal frågor i syfte att analysera ungdomarnas situation vid inskrivning samt 
vid uppföljning. ADAD-instrumentet täcker som tidigare nämnts nio livs-
områden och frågorna avser både nuvarande situation samt är retrospektiva. 
Mina analyser grundar sig framför allt på de frågor där ungdomarna själva 
redovisat förekomst av olika former av problem eller beteenden. Dessa frågor 
är oftast retrospektiva. I en del fall är tidsperioden de avser inte närmare 
specificerad, i andra fall är de formulerade som ”Hur många gånger har du det 
senaste året…” eller ”Hur ofta … en typisk månad”. Som nämnts ovan kan det 
ibland dröja flera veckor in på institutionsvistelsen innan inskrivningsintervjun 
genomförs (von Greiff, 2008). Av denna anledning har jag i de fall det varit 
möjligt valt frågor som efterfrågar förekomst av problem eller beteenden ”en 
typisk månad” framför de som gäller ”de senaste 30 dagarna”.  De variabler 
som används i analysen av inskrivnings-ADAD (kapitel 6) används i så hög 
grad som möjligt också i analysen av uppföljnings-ADAD (kapitel 8). 

Bakgrundsfaktorer 
Inledningsvis i kapitel 6, i vilket analysen av ungdomarnas situation vid 
inskrivning presenteras, beskrivs undersökningsgruppens fördelning 
avseende kön, klass och etnisk bakgrund vilka är de bakgrundsvariabler som 
genomgående används i analyserna. Förutom dessa presenteras en rad andra 
variabler med mening att ge en bild av ungdomarnas bakgrund. Dessa är 
ålder, socialtjänstens placeringsorsak, eventuellt omedelbart omhänder-
tagande, placeringsform (behandlings-, akut- eller utredningsplacering) samt 
tidigare placering i dygnsvård. I bakgrundsavsnittet undersöks även 
familjens ekonomiska situation, vilken fångats genom frågor i ADAD om 
huruvida ungdomen upplevt konflikter om ekonomi i familjen samt i vilken 
utsträckning ungdomen upplevt att familjen lidit av dålig ekonomi. Den 
senare frågan ställs avseende tidsperioden det senaste året medan den först-
nämnda ställs utan närmare tidsspecifikation. 
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Familj och kamrater 
Ungdomarnas situation avseende familj och kamrater har undersökts med 
följande variabler: 
 
Problem relaterade till föräldrarna baseras på ungdomarnas uppgifter om 
huruvida (de biologiska) föräldrarna har en social problematik, vilket inne-
bär förekomst av kriminalitet, psykisk ohälsa och/eller missbruk. Frågan är 
ställd som har någon av dina biologiska föräldrar [...] problem med 
alkohol/narkotika/psykiska besvär/brottslighet. Dessa frågor har sedan 
slagits ihop till en variabel som mäter förekomst av minst ett av ovan 
nämnda problem hos minst en av föräldrarna. Ytterligare ett mått på problem 
relaterade till föräldrarna avser ungdomens uppgifter om huruvida de ganska 
ofta eller ofta har utsatts för psykisk och/eller fysisk misshandel av någon som 
varit en föräldrafigur (de andra svarsalternativen var ”aldrig” samt ”sällan”). 
 
Problematiska kamratrelationer fångas genom ungdomarnas egna uppgifter 
om huruvida de spenderar ganska mycket eller mycket tid tillsammans med 
kamrater som begår brott och/eller använder narkotika. Dessa frågor är 
ställda utan närmare specifikation av tidsperiod. 

Skola 
Ungdomarnas skolsituation beskrivs genom frågor om ungdomarnas upp-
levelser av åtta olika skolrelaterade problem avseende nuvarande period eller 
när ungdomen senast gick i skolan. Frågorna rör huruvida ungdomen upp-
lever sig ha misslyckats i skolan, om han eller hon skolkat i många ämnen, 
om ungdomen har svårt att hänga med i undervisningen, om han eller hon 
har problem med lärare, om han eller hon uppger sig ha lässvårigheter eller 
svårt med matematik, huruvida ungdomen har betett sig störande i klassen 
samt om han eller hon har svårt att lära (definierat i ADAD som ”t ex 
specialundervisning”). Utifrån dessa åtta frågor har även en variabel för 
omfattande skolproblematik konstruerats, vilken innebär att ungdomarna 
uppger sig uppleva minst fyra av de åtta specifika skolproblemen. 

Brottslighet 
I inskrivnings-ADAD ställs frågor om huruvida ungdomen begått en rad 
olika brottstyper under det år som föregått placering (i uppföljnings-ADAD 
rör frågorna året efter utskrivning). De brott som undersöks i denna av-
handling är snatteri, stöld, rån, bilstöld, våldsbrott samt narkotikabrott. I 
narkotikabrott (från ADAD-data) är inte eget bruk medräknat. Variabeln 
som mäter våldsbrott är en sammanslagning av brotten hot och våld mot 
tjänsteman, misshandel, mordbrand, våldtäkt, dråp och mord. Vid tidpunkten 
för inskrivning var det emellertid ingen av ungdomarna i studien som 
uppgav sig ha begått våldtäkt, dråp eller mord. Vid uppföljningsintervjun 
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hade fortsatt ingen av ungdomarna enligt egna uppgifter begått dessa brott 
och ingen uppgav sig heller ha begått mordbrand. Frågorna i ADAD är ställda 
som Hur många gånger har du varit inblandad i olika brott/förseelser under 
de senaste 12 månaderna? I uppföljningsintervjun avslutas frågorna med 
sedan utskrivningen? I studiens analyser har dessa frågor omkodats till 
variabler med tre svarsalternativ: begått det efterfrågade brottet ”ingen 
gång”, ”1-5 gånger” eller ”mer än 6 gånger”. En variabel som anger total 
brottslighet har också skapats. Denna variabel mäter huruvida ungdomarna 
har begått något brott (oavsett brottstyp) ”ingen gång”, ”1-5 gånger” eller 
”mer än 6 gånger”. I analysen av ungdomarnas situation vid tidpunkten för 
inskrivning (kapitel 6) används också frågan Hur många gånger i ditt liv har 
du blivit tagen av polisen (för brott du varit inblandad i eller misstänkts 
för)? Denna variabel har dikotomiserats. Frågan om huruvida ungdomen 
blivit tagen av polis ställs inte i uppföljningsintervjun, i analysen av ung-
domarnas situation vid tidpunkten för uppföljning (kapitel 8) används istället 
frågan ”Har du varit i häkte sedan utskrivningen? 
 
För att undersöka ungdomarnas registrerade brottslighet två år innan 
placering vid SiS har två olika variabler hämtade ur Brå:s lagföringsregister 
använts: (1) Blivit lagförd. En samlande variabel för att mäta huruvida en 
ungdom blivit lagförd eller ej, oavsett brott. (2) Förekomst av allvarlig 
påföljd. Allvarlig påföljd innebär en påföljd som inte endast innebär 
penningböter, dagsböter eller så kallade normerande böter. 
 
De uppgifter i lagföringsregistret jag har tillgång till utgår från tidpunkten då 
ungdomarna skrivits ut från de särskilda ungdomshemmen vilket innebär att 
12 månader bakåt i tiden – vilket är den tidsperiod ADAD-frågorna avser – 
även innefattar den period ungdomen varit placerad (då inga, eller få, brotts-
liga handlingar rimligtvis har begåtts). Detta är anledningen till att jag valt 
att använda uppgifter om registrerad brottslighet två år innan placering. 

Missbruk 
Avseende ungdomarnas uppgifter om sin alkoholkonsumtion har jag baserat 
analysen på frågan Hur ofta använde du alkohol under en typisk månad 
under det senaste året, dvs. under en och samma månad? Svarsalternativen 
på denna fråga är åtta stycken men i syfte att göra analysen överblickbar har 
de kategoriserats om till tre svarsalternativ: sällan eller aldrig (vilket 
innefattar de ursprungliga svarsalternativen aldrig någonsin använt, ej 
använt angiven månad samt ej relevant), en gång i månaden till en gång i 
veckan (vilket innefattar de ursprungliga svarsalternativen en gång i 
månaden samt 2-4 gånger i månaden) samt två gånger i veckan eller oftare 
(vilket innefattar de ursprungliga svarsalternativen 2-3 gånger i veckan, 4-6 
gånger i veckan, en gång om dagen samt två eller fler gånger per dag). 
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I ADAD-formulären (inskrivning samt uppföljning) ställs samma fråga som 
den om alkoholbruk också om ungdomens konsumtion av en rad olika 
narkotiska preparat med samma åtta svarsalternativ. I denna studie har jag 
valt att undersöka ungdomarnas bruk av cannabis, amfetamin (ej injicerat) 
samt ecstasy. Andra preparat om vilka det ställs frågor i ADAD var det bara 
ett fåtal procent som uppgav att de någon gång använt. För ungdomarnas 
bruk av undersökta preparat har samma svarsalternativ som för alkoholbruk 
använts (se ovan). Vid uppföljning har emellertid användandet av narkotiska 
preparat dikotomiserats då grupperna annars hade blivit för små. 

Psykisk ohälsa 
Analysen av ungdomarnas psykiska ohälsa har jag baserat på frågor om ung-
domarnas upplevelser av nio olika symptom. Tre frågor handlar om vanligt 
förekommande psykosomatiska besvär: ofta huvudvärk, sömnproblem samt 
ofta ont i magen. Tre andra rör mer renodlade känslomässiga problem: 
känner hopplöshet inför framtiden, svårighet att kontrollera våldsamt 
beteende samt känner sig värdelös. Ytterligare tre berör ungdomarnas 
upplevelser av riktigt allvarliga problem: upplevt allvarlig depression 
någonsin, upplevt allvarliga självmordstankar samt försökt begå självmord. 
Frågorna om de tre psykosomatiska besvären samt om de tre mer renodlade 
känslomässiga problemen är ställda utan närmare specifikation om tids-
period, både i inskrivnings- och uppföljningsintervjun. Frågorna om de tre 
allvarliga symptomen på psykisk ohälsa är i inskrivningsintervjun formu-
lerade Har du någonsin under en period av en vecka eller längre..? (avser ej 
direkta effekter av droger). I uppföljningsintervjun avser dessa frågor en 
period om en vecka eller längre under året som gått sedan utskrivning. 

Variabler som beskriver hjälp och insatser 

Rekommendationer om fortsatta insatser 
I ADAD-utskrivningsintervjun ställs frågan till institutionspersonalen 
huruvida de rekommenderar fortsatta insatser på olika områden för ung-
domens del efter utskrivning från SiS. Frågan är formulerad Inom vilka av 
följande områden föreslår institutionen insatser framöver? I kapitel 7 
redovisas svaren på dessa frågor avseende områdena fortsatt dygnsvård, 
familj, fritid och vänner, skola, brottslighet, missbruksbehandling samt 
psykisk ohälsa. 
 

Kontakt och samarbete med inblandade parter 
Enkäterna syftade, som nämnts ovan, till att försöka kartlägga vårdkedje-
projektets praktik genom att fråga samordnarna om vad de gjorde. Då vård-
kedjeprojektet var ett samverkansprojekt med uttalat syfte att förbättra sam-
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arbetet mellan socialtjänsten och SiS-institutionerna var frågor om vilka 
samordnarna träffade, hur ofta samt om hur de bedömde samarbetet centrala. 
Vidare ställdes också frågor om hur planeringen för ungdomarna såg ut samt 
vilka insatser som planerades samt genomfördes. 
 
Frågorna om samordnarnas kontakter med olika parter ställdes i enkäterna i 
två led. Den första frågan i enkät 2 löd har du haft kontakt med ... sedan 
inskrivning? (i enkät 3: sedan utskrivning), denna fråga följdes sedan av 
frågan Om ja, hur mycket kontakt har du haft med … sedan inskrivning? med 
svarsalternativen ”varje vecka eller oftare”, ”några gånger i månaden”, ”en 
gång i månaden” samt ”mer sällan”. Dessa frågor ställdes avseende sam-
ordnarnas kontakt med ungdomen, socialtjänsten, modern, fadern, övrig 
familj och nätverk samt institutionspersonal. I svaren fick samordnaren både 
ange personlig kontakt samt kontakt genom mail eller telefon. I analysen 
(kapitel 7) presenteras svaren både med flera svarsalternativ samt diko-
tomiserade, det vill säga om samordnaren haft kontakt eller ej. Anledningen 
till detta är att det i kontakten med vissa parter var relativt ovanligt med 
kontakt (detta gällde i synnerhet med ungdomens övriga familj och nätverk) 
att det inte bedömts som relevant att redovisa flera svarsalternativ. I analysen 
(kapitel 7) redovisas endast personlig kontakt. Resultaten för telefon- och 
mailkontakt följer genomgående resultaten för personlig kontakt på så sätt 
att med de parter samordnarna haft en frekvent personlig kontakt har även 
telefon- och mailkontakten varit frekvent. Av denna anledning har en 
redovisning av telefon- och mailkontakt inte bedömts tillföra något varför 
den uteslutits. 
 
Frågan om samarbete löd Hur bedömer du att samarbetet med … fungerar? 
och ställdes avseende samma parter som frågan om kontaktfrekvens. Svars-
alternativen som gavs i enkäterna var ”mycket bra”, ”ganska bra”, ”vare sig 
bra eller dåligt”, ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt”. Under projektets gång 
påtalade flera samordnare att de saknade relevanta svarsalternativ då det i 
praktiken var många av de inblandade parterna som de aldrig träffade av 
olika anledningar. På grund av detta uppmanades därför samordnarna att 
lägga till svarsalternativen ”ej träffat/vet ej” samt ”ej relevant” i de enkäter 
där de bedömde att dessa svar behövdes. I analyserna (kapitel 7) har svaren 
avseende samarbetsfrågan genomgående dikotomiserats, det vill säga att 
andelen samordnare som svarat att de upplevt samarbetet som ”ganska bra” 
eller ”mycket bra” redovisas. För de parter där samordnarna uppgivit att 
ingen kontakt funnits har bedömningen av samarbetet sett olika ut. Vissa 
samordnare har angivit ej relevant på samarbetsfrågan medan andra, troligen 
på grund av att kontakt inte gått att etablera, bedömt samarbetet som dåligt. 
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Planerade och genomförda insatser 
Enkäterna utformades under projektets inledande skede, då samordnarnas 
arbetsuppgifter och yrkesroll inte var särskilt tydligt utformad. Ett sätt att 
hantera denna otydlighet var att i enkäterna ställa öppna frågor. I enkät 2 
(ifylld vid utskrivning) samt i enkät 3 (tre månader efter utskrivning) vilka är 
de enkäter som används i analysen (kapitel 7) ställdes öppna frågor om 
planering och insatser. I enkät 2 är frågan formulerad Vilka är de planerade 
insatserna för ungdomen efter utskrivning och vem är ansvarig? Denna 
öppna fråga har kodats om genom att jag gått igenom alla öppna svar och 
kategoriserat de vanligast förekommande planerade insatserna. Dessa är 
öppenvård (ej missbruk), öppenvård (missbruk), HVB, familjehem, psykiatri, 
kontaktperson samt övrigt. 
 
Öppenvård (ej missbruk) är en mycket bred kategori och spänner från 
strukturerade öppenvårdsprogram över olika former av familjearbete till 
samtalskontakt med ungdomspedagog, färdighetstränare och liknande. De 
insatser som har kodats som öppenvård (missbruk) är endast sådana där det 
tydligt framgår att man uttalat arbetar med missbruksproblematik. Enbart 
urinprov eller andra former av drogtester är inte definierade som 
öppenvårdsinsatser. Dock ingår kontakt med exempelvis AA och NA i denna 
kategori. HVB omfattar ofta en rad olika insatser inom ramen för 
institutionsplaceringen, t ex samtalskontakter och praktik. När sådana 
insatser redovisats har de inte räknats med i några andra kategorier utan 
förutsätts ingå i HVB-kategorin, i de fall det framgått att de sker inom ramen 
för HVB-verksamheten. I kategorin psykiatri ingår sådant som BUP-kontakt, 
psykologsamtal eller remisser om neuropsykiatriska utredningar. Kategorin 
övrigt skapades för att fånga upp de planerade insatser som inte platsade i de 
mest frekvent förekommande kategorierna. Kategorin innefattar bland annat 
praktik, SiS eftervårdsprogram, skuldsanering och LSS-insatser. Dessa 
insatser planerades emellertid enbart för 9 individer vid tidpunkten för 
utskrivning (enkät 2) och redovisas därför inte. 
 

Samma kodning av insatser har gjorts av den öppna fråga i enkät 3 (tre 
månader efter utskrivning) vilken rörde vilka insatser som var pågående vid 
tidpunkten 3 månader efter utskrivning. Denna fråga har legat till grund för 
analysen av i vilken utsträckning de insatser som planerades vid utskrivning 
sedan genomfördes. 
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Utfallsmått 
I kapitel 8 och 9 följer jag upp ungdomarna ett och två år efter utskrivning 
från SiS. I kapitel 8 beskriver jag ungdomarnas situation ett år efter 
utskrivning avseende samma variabler som vid inskrivning (se ovan). Jag har 
också konstruerat variabler för ett antal av problemområdena i syfte att 
undersöka för hur stor andel av ungdomarna situationen förändrats. Dessa 
variabler har skapats genom att jag, exempelvis, subtraherat alkohol-
konsumtion vid uppföljning med alkoholkonsumtion vid inskrivning. På 
detta sätt har jag kunnat undersöka hur stor andel av ungdomarna som 
uppger sig dricka mindre än vid inskrivning, hur stor andel som dricker mer 
samt hur stor andel som inte förändrat sin alkoholkonsumtion. Dessa 
förändringsvariabler har, förutom för alkoholkonsumtion, skapats för att 
mäta förändring av problematiska kamratrelationer, narkotikakonsumtion, 
skolproblematik, kriminalitet samt psykisk ohälsa. Då jag undersökt för-
ändring av kamratkontakter, alkoholkonsumtion och narkotikakonsumtion 
har de variabler som ovan beskrivits använts. Avseende brottslighet har jag 
jämfört ungdomarnas totala brottsbelastning (se ovan) vid inskrivning och 
uppföljning. Förändring avseende skolproblematik har undersökts med 
ungdomens uppgifter om skolk, störande beteende i klassen samt upplevelse 
av att ha misslyckats i skolan. Gällande psykisk ohälsa har ett index skapats 
av de tre allvarligaste symptomen (allvarlig depression, allvarliga själv-
mordstankar samt självmordsförsök). 

Ungdomarnas bedömning av förändring och hjälp vid uppföljning 
I analysen av ungdomarnas situation vid uppföljning (kapitel 8) undersöker 
jag också i vilken utsträckning ungdomarna upplever att deras situation har 
förändrats i relation till tiden innan de placerades vid SiS, samt i vilken 
utsträckning de fått hjälp på olika områden. Frågorna som rör förändring är 
formulerade Tänk på året innan du kom till institutionen. Jämför sedan med 
hur det har varit sedan du skrevs ut. Tycker du att det har skett någon 
förändring avseende ..? Svarsalternativen ges på en skala där -2 = ”mycket 
sämre”, -1 = ”sämre”, 0 = ”ingen förändring”, +1 = ”bättre” och +2 = 
”mycket bättre”. Frågan om hur mycket hjälp ungdomen upplever sig ha fått 
är formulerad Hur mycket hjälp har du sedan utskrivning fått för problem med 
..?. I analysen i kapitel 8 redovisas de ungdomar som svarat ”ganska mycket” 
eller ”mycket”. De andra svarsalternativen var ”inte alls” samt ”lite”. 

Registrerad brottslighet och återplacering 
För att mäta utfall avseende registrerad brottslighet har samma variabler som 
vid inskrivning analyserats avseende tidpunkten två år efter utskrivning, 
tillsammans med lagföring för viss typ av brott (snatteri, stöld, rån, tillgrepp 
av fortskaffningsmedel, våldsbrott samt narkotikabrott). 
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Från SiS administrativa register KIA har det material hämtats som ligger till 
grund för variabeln återplacerad vid SiS-institution. Denna variabel används 
i kapitel 9 där jämförelse görs mellan de ungdomar som ingick i vårdkedje-
projektet och en jämförelsegrupp. Uppgifter har hämtats om varje individs 
in- och utskrivningar ett år efter ”huvudutskrivningen”, dvs. den utskrivning 
som gör att ungdomen är med i studien. Utifrån detta har en variabel 
konstruerats som anger om ungdomen har eller inte har blivit återplacerad 
under en 12-månaders period efter utskrivningsdagen. I kapitel 9 används 
dessutom två samlade mått: återplacerad och/eller lagförd samt återplacerad 
och/eller allvarlig påföljd. 

Analys av materialet 
Det kvantitativa materialet i denna studie har analyserats i statistikprogrammet 
SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) version 17. En avsikt med 
studien är att ge en samlad bild av ungdomarnas situation avseende ett antal 
områden vid placering samt att följa upp denna situation efter ett och två år. 
Av detta skäl är de deskriptiva analyserna av materialet grundläggande och 
således de mest omfattande. Då samtidigt ett övergripande syfte med 
avhandlingen är att undersöka betydelsen av ungdomarnas kön, klass och 
etniska bakgrund har analysen genomgående gjorts genom korstabuleringar 
där bakgrundsvariablernas samband med olika variabler undersökts. Skillnader 
mellan olika grupper har i dessa korstabuleringar testats för signifikans med 
hjälp av Chi2-test. Signifikansnivåer anges i tabellerna med asterisker, där *** 
= p <0.001, ** = p<0.01 och * = p<0.05. I de fall variablerna har fler än tre 
svarsalternativ har hela variabeln signifikanstestats. Detta gäller ungdomarnas 
självrapporterade brottslighet och konsumtion av alkohol och narkotika, samt 
analysen av förändringsvariablerna i kapitel 8. 
 
Studien kan i vissa avseenden betraktas som en totalundersökning av ung-
domar placerade vid SiS under 2007. En totalundersökning innebär att 
resultaten visar på ungdomarnas situation vid undersökningstillfället, utan att 
jag behöver reservera mig för problem med generalisering till en större grupp. 
Trots detta har signifikanstester ändå genomförts. Detta har gjorts med stöd av 
Blalock (1985) som rekommenderar signifikanstester på totalundersökningar 
för att undersöka om resultaten även hade kunnat uppkomma om man istället 
använt en slumptabell. 
 
I resultatredovisningen (kapitel 6-9) har jag i de allra flesta tabeller gjort en 
uppdelning efter kön, klass och etnisk bakgrund. Förutom att redovisa totalt n i 
tabellhuvudet har jag även redovisat n för respektive kategori inom bakgrunds-
variablerna (exempelvis: pojkar n=78, flickor n=50). Anledningen till detta har 
varit att göra resultatredovisningen så transparent och tydlig som möjligt då 
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antalet n som förekommer i denna studie är flera. Detta beror både på 
mängden olika material samt olika grad av bortfall. Förutom de olika 
materialens bortfallsnivåer finns även bortfall för enskilda variabler (se 
bortfallsanalys nedan). 
 
I vissa steg i analysen har logistiska regressioner genomförts (Edling & 
Hedström, 2003). En sådan analys innebär att olika bakgrundsvariablers 
unika påverkan på en utfallsvariabel testas, till exempel vilken betydelse kön 
har för ungdomarnas upplevelser av psykisk ohälsa, när man håller andra 
bakgrundsfaktorer konstanta (i denna studie ungdomarnas etniska bakgrund, 
klass samt ålder). Ålder har använts som kontrollvariabel i regressionerna och 
ungdomarna är uppdelade i två åldersgrupper, 12-15 och 16-19. Regressioner 
har genomförts i analysen av inskrivnings-ADAD men inte i analysen av 
uppföljnings-ADAD, för vilket det finns två skäl. Det ena är att då n för 
uppföljningsintervjun är lägre kan power betraktas som relativt svag. Det 
främsta skälet är dock att eftersom kön, klass och etnisk bakgrund är sådana 
bakgrundsvariabler vars eventuella samband med exempelvis brottslighet är 
trögföränderligt finns få skäl att upprepa regressionsanalyserna ett år senare. 
Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra regressionsanalyser 
med de variabler som mäter förändring (se ovan). Då de grupper av ungdomar 
som fått en förändrad situation är så pass små (som jag skall visa i kapitel 8 är 
situationen för majoriteten oförändrad) har detta inte bedömts som relevant. 
 
Förutom i analysen av inskrivnings-ADAD (kapitel 6) har även regressioner 
gjorts i syfte att undersöka projektets eventuella effekter på ungdomarnas 
situation (kapitel 9). Analyserna har tidigare publicerats i effektutvärderingens 
slutrapport (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). Oberoende variabler i dessa 
regressioner är kön, ålder vid utskrivning, vårdtid, tidigare allvarlig påföljd 
samt huruvida ungdomen tillhörde projekt- eller jämförelsegrupp. I detta sista 
steg i avhandlingens analys har det emellertid inte varit möjligt att undersöka 
eventuella samband med ungdomarnas klass och etniska bakgrund då dessa 
uppgifter är hämtade från ADAD. För jämförelsegruppen var svarsfrekvensen 
så pass låg (36 procent) för uppföljnings-ADAD att en analys av samband med 
klass och etnisk bakgrund för denna grupp inte bedömdes som möjlig. 
 
De kvalitativa intervjuerna som gjordes med nio samordnare har transkriberats 
och därefter tematiserats utifrån vad som vid ett antal genomlyssningar och 
genomläsningar framträtt som centrala teman. Aspekter som vägts in i denna 
tematisering har varit samordnarnas beskrivningar av hur arbetet i projektet 
sett ut, hur de talar om de placerade ungdomarna och hur de definierar 
eftervård. Framför allt har jag emellertid letat efter utsagor och beskrivningar 
som kunnat ge en tydligare och fylligare bild av vad som framkommit i analysen 
av enkätmaterialet. De citat från intervjuade samordnare som används i resultat-
redovisningen har i vissa fall redigerats språkligt för att öka läsförståelsen. 
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Denna redigering har bland annat skett genom att jag satt ut skiljetecken, 
plockat bort upprepningar av ord eller hummanden och dylikt. Redigeringen 
har gjorts varsamt för att inte betydelsen av citatet skall påverkas. 

Bortfall och bortfallsanalys 
Som beskrivits tidigare består studien av flera olika material vilket också gör 
att det förekommer ett antal olika n. Innan jag redogör för studiens bortfall och 
dess eventuella betydelse för resultaten presenteras, i tabell 5.1, en samman-
fattning av studiens empiri och täckningsgraden i de olika materialen.  
 
Tabell 5.1 Undersökningens täckningsgrad i de olika materialen. 

Svarsfrekvens i olika datakällor 
(räknat på de ungdomar som ingår i 
studien) 

Projektgrupp (n=156) 
70 % av ungdomar 

utskrivna under studie-
perioden. 

Jämförelsegrupp 
(n=335) 72 % av ung-
domar utskrivna under 

jämförelseperioden 

 
Datakälla 

 

 
 
 

Situation vid inskrivning 
 
Inskrivnings-ADAD 

 
82 % (n=128) 

 

 
Brå (kriminalitet innan utskrivning) 
 

 
 

100 % (n=156) 

 

Situation vid utskrivning 

Utskrivnings-ADAD 71 % av de ungdomar 
där det finns 

inskrivnings-ADAD 
(n=91) 

 

Enkäter 53 % av dem där det 
finns inskrivnings-
ADAD (n=68)28 

 

Situation vid uppföljning 

Uppföljnings-ADAD 71 % av dem där det 
finns inskrivnings-
ADAD (n=91)29 

 

 
KIA (återinskrivning) 

 
100 % (n=156) 

 
100 % (n=335) 

 
Brå (kriminalitet efter utskrivning) 

 
100 % (n=156) 

 
100 % (n=335) 

                                                      
28 Bland de ungdomar det inte finns enkätdata om ingår både bortfall och sådant som snarare 
kan diskuteras huruvida de ingår i populationen eller ej. Jag återkommer till detta i bortfalls-
analysen längre fram i kapitlet. 
29 Dessa 91 individer motsvarar 58 % av den totala undersökningsgruppen (n=156). I effekt-
utvärderingens slutrapport (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012) är denna siffra 60 %. An-
ledningen till att det skiljer sig åt är att vi i effektutvärderingen använde uppföljnings-ADAD 
för 3 individer för vilka ingen inskrivnings-ADAD fanns men där det fanns enkätuppgifter. 
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Av de 156 individer som ingick i projektgruppen i effektutvärderingen finns 
ADAD-intervjuer vid inskrivning för 128 personer (82 procent). Bortfallet 
för inskrivningsintervjun är med andra ord 18 procent (n=28) och därmed 
betydligt lägre än för inskrivnings-ADAD generellt (se tidigare genomgång). 
Vad bortfallet för inskrivnings-ADAD i denna studie beror på är svårt att 
veta säkert men generellt beror bortfall i huvudsak på att ungdomarna sagt 
nej till att bli intervjuade. I SiS rapport om ungdomar inskrivna vid de sär-
skilda ungdomshemmen under 2009 (SiS, 2010) var detta skälet i 45 procent 
av fallen (bortfallsinformation fanns emellertid endast för 74 procent av 
bortfallet). Bortfallet kan också handla om att ungdomarna har genomfört 
intervjuerna men inte velat att materialet läggs in i dator och/eller sagt nej till 
att det ska ingå i SiS forskningsregister. Det kan också vara så att ungdomarna 
aldrig tillfrågats om ADAD-intervju. 

Data ur Brå:s lagföringsregister samt information om återplaceringar från 
SiS administrativa register KIA finns för hela projektgruppen (n=156). 

Bortfallet för uppföljningsintervjun (relaterat till inskrivningsintervjun) i 
föreliggande studie är 29 procent. Detta innebär att för 37 av de individer 
som genomfört en inskrivningsintervju saknas ADAD-uppgifter vid tid-
punkten för uppföljning (ett år efter utskrivning). Som nämnts ovan är det ett 
mycket svårt uppdrag att följa upp ungdomar tidigare placerade inom SiS. 
De är inte alltid enkla att få tag på och de kan vara ovilliga att prata om sin 
situation med institutionspersonal efter det att de lämnat institutionen. Ett 
vanligt antagande när det kommer till bortfall i studier av människor med en 
social problematik är att denna grupp generellt har en mer problematisk 
situation än de som låter sig intervjuas. Samtidigt är, som jag kommer att 
visa i kapitel 9, en återplacering vid SiS relativt vanligt och ett rimligt 
antagande är att ungdomar med den mest omfattande och allvarligaste 
problematiken löper störst risk att återplaceras. Då dessa ungdomar, som vid 
uppföljning åter befinner sig inom SiS, är enkla att följa upp i och med att 
man vet var de befinner sig (även om de fortfarande givetvis har möjlighet 
att avböja en uppföljningsintervju) motsäger det antagandet att bortfallet är 
mer problembelastat. Tolkningen att de ungdomar vilka man inte lyckas följa 
upp är de med den mest omfattande problematiken är med andra ord inte själv-
klar. Av ungdomarna i projektgruppen (n=156) återplacerades 46 procent 
inom ett år. 

Bortfallsanalys avseende ADAD-data 
Syftet med en bortfallsanalys är att i möjligaste mån försöka fastställa vilken 
roll bortfallet (i denna studie n=37) spelar för sammansättningen, och där-
med utfallet, för undersökningsgruppen vid uppföljning. Om det går att fast-
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ställa att bortfallet inte spelar någon avgörande roll betyder det att de 
förändringar som eventuellt har skett under tiden mellan första och andra 
mättillfället kan betraktas som giltiga för hela undersökningsgruppen. 

Den information jag har om ungdomarna i uppföljningsintervjuns bortfall är 
relativt fullödig vad gäller situationen vid tidpunkt för inskrivning. Eftersom 
Brå-data samt data från SiS administrativa register KIA finns för hela 
projektgruppen har jag också kunskap om ungdomarna i bortfallet avseende 
registrerad brottslighet samt återplacering inom SiS vid tidpunkten för upp-
följning. Då grunden i en bortfallsanalys handlar om att jämföra bortfallets 
sammansättning med den totala undersökningsgruppen presenteras i tabell 
5.2 en jämförelse avseende bakgrundsvariabler. För de olika bakgrunds-
variablerna presenteras i kolumn 2 fördelningen i antal för hela under-
sökningsgruppen (n=128), i kolumn 3 presenteras fördelning i antal för den 
grupp ungdomar om vilka det finns både inskrivnings- och uppföljnings-
ADAD (n=91). I kolumn 4 presenteras i procent hur stort bortfallet är i 
respektive kategori. 

Tabell 5.2. Fördelning avseende bakgrundsvariabler för undersökningsgruppen 
(n=128), för de ungdomar om vilka det finns uppföljnings-ADAD (n=91) samt 
bortfall i uppföljnings-ADAD i respektive kategori (n=37)30, antal och procent. 

 
 
Bakgrundsvariabler 

Studiens undersöknings-
grupp, antal  

Ungdomar med 
uppgifter i 

uppföljnings-
ADAD, antal 

Bortfall i upp-
följnings-ADAD i 

respektive kategori,  
%  

Kön     

Pojkar 78 54 31 
Flickor 50 37 26 

Etnisk bakgrund     

Svensk bakgrund 78 58 26 
Utländsk bakgrund 50 33 34 

Klass    

Arbetare 86 59 31 
Tjänstemän 36 29 19 

Ålder (vid inskrivning)    

12-15 62 47 24 
16-19 66 44 33 

Total  n=128 n=91 29 % 

 

                                                      
30 På grund av visst internbortfall, exempelvis för klassvariabeln, är n för vissa variabler något 
lägre. För att göra tabellen mer lättöverskådlig har jag valt att inte redovisa alla n i denna tabell. 
Detta gäller för samtliga tabeller i bortfallsanalysen (5.2, 5.3, 5.4 och 5.5). 
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Som framgår av tabell 5.2 är bortfallet störst bland pojkar, ungdomar med 
utländsk bakgrund, ungdomar från arbetarhem samt bland de äldre 
ungdomarna. Skillnaden är som störst avseende klass, ungdomar från arbetar-
hem har följts upp i mindre utsträckning än ungdomar från tjänstemannahem. 

I tabell 5.3 presenteras hur stort bortfallet är avseende olika former av 
problematik förekommande vid inskrivning samt utfall vid uppföljning. 
Presentationen görs enligt samma princip som i tabell 5.2. I tabellens övre 
del presenteras i kolumn 2 hur många ungdomar vilka vid inskrivning 
uppvisar en viss problematik (n=128). I kolumn 3 redovisas hur många av 
dem om vilka det finns inskrivnings- och uppföljnings-ADAD som uppvisar 
problematik (n=91). I kolumn 4 presenteras i procent hur stor andel som inte 
gått att följa upp av de som vid inskrivning uppvisat en viss problematik 
(n=37). I tabellens undre del presenteras bortfall enligt samma princip utifrån 
två utfallsmått, lagförd två år efter utskrivning samt återplacerad inom ett år. 

Tabell 5.3 Situation vid inskrivning och utfall vid uppföljning för studiens under-
sökningsgrupp (n=128), för de ungdomar om vilka det finns uppföljnings-ADAD 
(n=91) samt bortfall i uppföljnings-ADAD i respektive kategori (n=37), antal och 
procent. 

 Studiens undersök-
ningsgrupp, antal 

Ungdomar med 
uppgifter i upp-

följnings-ADAD, 
antal 

Bortfall i upp-
följnings-ADAD i 

respektive kategori, 
% 

Situation vid inskrivning    

Omfattande skolproblematik 62 49 21 
Ej omfattande skolproblematik 64 40 37 

Lagförd 2 år innan utskrivning 71 51 28 
Ej lagförd 2 år innan utskrivning 57 40 30 

Allvarlig psykisk ohälsa 58 42 28 
Ej allvarlig psykisk ohälsa 67 47 30 

Situation vid uppföljning    

Lagförd 2 år efter utskrivning 71 46 35 
Ej lagförd 2 år efter utskrivning 57 45 21 

Återplacerad inom 1 år 59 42 29 
Ej återplacerad inom 1 år 69 49 29 

Total  n=128 n=91 29 % 

 

Som framgår av tabell 5.3 saknas det uppföljnings-ADAD för en femtedel av 
de ungdomar som vid inskrivning rapporterar en omfattande skol-
problematik. Bortfallet är, som synes, större bland dem som vid inskrivning 
inte rapporterade en omfattande skolproblematik. Av de ungdomar som 
innan inskrivning blivit lagförda eller som rapporterar en allvarlig psykisk 
ohälsa är det en dryg fjärdedel som inte gått att följa upp. Dock är bortfallet 
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avseende dessa problemområden inte större än bortfallet för den totala 
undersökningsgruppen, och inte heller större än bland dem som inte 
rapporterar brottslighet eller psykisk ohälsa vid inskrivning. 

Tittar man på tabellens nedre del framgår att för en dryg tredjedel av de ung-
domar som under en tvåårsperiod efter utskrivning blivit lagförda saknas det 
uppföljnings-ADAD. Bortfallet är alltså större bland de ungdomar som lag-
förts efter utskrivning än vad det är bland dem som inte lagförts efter 
utskrivning. Av de ungdomar som blivit återplacerade saknas ADAD-
uppgifter vid uppföljning för en knapp tredjedel. Sammantaget pekar 
analysen på att bortfallet inte på något påtagligt vis är systematiskt. Möjligen 
med undantag för det relativt stora bortfallet bland ungdomar från 
arbetarhem. Inte heller är bortfallet påfallande stort avseende några av de 
allvarliga problemområden som undersökts vid inskrivning eller för utfallen 
vid uppföljning, vilket talar emot tesen att ungdomar som inte går att följa 
upp är de med den tyngsta problematiken. Dock bör det större bortfallet 
bland dem som lagförts efter utskrivning noteras. 

För att ytterligare kontrollera att bortfallet inte på något genomgripande sätt 
påverkar möjligheten att generalisera resultaten vid uppföljning till hela 
undersökningsgruppen har jag replikerat de analyser som presenteras i 
kapitel 6 (vid inskrivning) på den mindre grupp för vilken det finns både 
inskrivnings- och uppföljningsdata. Tanken med denna kontroll är att om 
situationen för den grupp för vilka det finns både inskrivnings- och 
uppföljningsuppgifter (n=91) inte skiljer sig från situationen för den totala 
grupp som undersökts vid inskrivning (n=128) kan man dra slutsatsen att 
bortfallet med största sannolikhet inte påverkar resultaten vid uppföljning på 
något genomgripande vis. Resultaten av denna replikation visar inga 
framträdande skillnader mellan de båda gruppernas utfall. De ungdomar som 
det finns både inskrivnings- och uppföljningsuppgifter för (n=91) rapporterar 
i vissa fall en högre andel skolproblem och brottslighet men skillnaderna rör 
sig endast om några få procent. 

Utifrån de uppgifter jag har, vilka redovisats ovan, tycks bortfallet inte 
avvika från undersökningsgruppen på något systematiskt sätt och inte heller 
skiljer sig situationen vid inskrivning åt mellan den totala undersöknings-
gruppen (n=128) och den om vilka jag har både inskrivnings- och upp-
följnings-ADAD (n=91). Slutsatsen av denna bortfallsanalys är därför att en 
jämförelse mellan ungdomarnas situation vid inskrivning (kapitel 6) och vid 
1 års uppföljning (kapitel 8) avseende eventuella förändringar med stor 
sannolikhet kan sägas ha bärighet för hela gruppen. 

För vissa frågor i ADAD finns ett internbortfall vilket är förklaringen till att 
det i tabellerna förekommer flera n. 
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Bortfallsanalys avseende enkätdata 
I effektutvärderingen (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012) var syftet med 
enkätstudien att få en så fullödig bild som möjligt av hur vårdkedjeprojektet 
sett ut i praktiken och hur samordnarnas kontakter och samarbete med 
exempelvis ungdom och socialtjänst sett ut. Av denna anledning täckte 
enkätmaterialet en längre tidsperiod, och därmed fler ungdomar, än ADAD-
materialet. Enkätmaterial för samtliga ungdomar som skrivits in av 
projektkommunerna vid något av de särskilda ungdomshemmen under 
perioden 2007-01-01 till 2008-03-31 inkluderades. Då jag i denna studie 
följer en grupp ungdomar från placering, genom vårdkedjeprojektet till tiden 
efter utskrivning används enbart det enkätmaterial som finns för de 128 
ungdomar vilka ingår i avhandlingens undersökningsgrupp. Av denna grupp 
finns det enkät 2 för 68 individer och enkät 3 för 66 individer. Bland de 
ungdomar jag inte har enkätdata om finns både bortfall och ungdomar som 
av olika skäl inte var kvar tillräckligt länge i projektet eller skrevs ut sent 
varför senare enkäter aldrig blev aktuella. 
 
Den främsta orsaken till bortfallet i enkätundersökningen var att ungdomen 
och/eller föräldrarna tackade nej till att delta, 85 procent av bortfallet i den 
totala enkätundersökningen berodde på detta (se Lundström, Sallnäs & 
Vogel, 2012). En annan anledning till bortfall var också att samordnarna inte 
fyllde i och skickade in enkäter, trots samtycke från ungdom. Som jag nämnt 
ovan finns också andra skäl till att jag saknar enkätuppgifter om ungdomar, 
som inte självklart kan betraktas som bortfall. För en del av ungdomarna 
hann inte de senare enkäterna bli aktuella innan projektet avslutades. Några 
av ungdomarna skrevs ut från vårdkedjeprojektet innan alla enkäter hade 
hunnit bli aktuella och andra var vid projektets avslutning fortfarande kvar 
vid SiS-institution, vilket innebär att endast enkät 1 aktualiserats. Som jag 
ska visa i kapitel 9 återplacerades också en stor andel ungdomar vid SiS 
under projektets gång. Samordnarna skulle då ”börja om” med en ny 
utskrivningsenkät (enkät 2). Dels har detta inneburit att de senare enkäterna 
inte alltid hann bli aktuella, dels har det inneburit att enkät 2 saknas för dessa 
ungdomar såvida de inte hann skrivas ut från nästa placering innan 
undersökningsperioden avslutades. Det finns ett visst internbortfall i 
enkäterna, men det är litet. 
 
Bortfallsanalysen avseende enkätdata är genomförd på samma sätt som för 
ADAD och presenteras enligt samma princip i tabell 5.4 och 5.5. 
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 Tabell 5.4. Bakgrundsvariabler avseende undersökningsgruppen (n=128), ung-
domar om vilka det finns enkätuppgifter (n=68) samt bortfall i enkätstudien i re-
spektive kategori (n=60), antal och procent. 

 
Bakgrundsvariabler 

Studiens undersöknings-
grupp, antal 

Ungdomar med 
enkätuppgifter, 

antal 

Enkätbortfall i 
respektive kategori,  

% 
Kön     

Pojkar 78 44 44 
Flickor 50 24 52 

Etnisk bakgrund     

Svensk bakgrund 78 48 38 
Utländsk bakgrund 50 20 60 

Klass    
Arbetare 86 45 48 

Tjänstemän 36 20 44 

Ålder (vid inskrivning)    

12-15 62 29 53 
16-19 66 39 41 

Total n= 128 n=68 47 % 

 
Som framgår av tabell 5.4 är bortfallet allra störst bland ungdomar med 
utländsk bakgrund. Avseende kön och klass är bortfallet något större bland 
flickor än bland pojkar samt bland ungdomar från arbetarhem jämfört med 
ungdomar från tjänstemannahem. Bortfallet är också större bland de yngre 
ungdomarna i jämförelse med de äldre. 
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Tabell 5.5 Situation vid inskrivning och utfall vid uppföljning avseende under-
sökningsgruppen (n=128), ungdomar om vilka det finns enkätuppgifter (n=68) samt 
bortfall i enkätstudien i respektive kategori (n=60), antal och procent. 

 Studiens undersök-
ningsgrupp, antal 

Ungdomar med 
enkätuppgifter, 

antal 

Enkätbortfall i 
respektive kategori,  

% 

Situation vid inskrivning    

Omfattande skolproblematik 62 36 42 
Ej omfattande skolproblematik 64 31 51 

Lagförd 2 år innan utskrivning 71 42 41 
Ej lagförd 2 år innan utskrivning 57 26 54 

Allvarlig psykisk ohälsa 58 37 36 
Ej allvarlig psykisk ohälsa 67 30 55 

Situation vid uppföljning    

Lagförd 2 år efter utskrivning 71 38 46 
Ej lagförd 2 år efter utskrivning 57 30 47 

Återplacerad inom 1 år 59 22 63 
Ej återplacerad inom 1 år 69 46 33 

Total  n=128 n=68 47 % 

 
Av tabell 5.5 framgår att bortfallet överlag är större bland de ungdomar som 
vid inskrivning inte rapporterade problem kopplade till skola, brottslighet eller 
psykisk ohälsa. Som tydligast är skillnaden avseende psykisk ohälsa där det 
saknas enkätuppgifter för över hälften av dem utan problem jämfört med för 
en dryg tredjedel av dem som rapporterade en psykisk ohälsa vid inskrivning. 
 
Av de ungdomar som lagförts under en tvåårsperiod efter utskrivning saknas 
enkätuppgifter för knappt hälften, vilket är i linje med bortfallet för dem som 
inte blivit lagförda. Bland de ungdomar som blivit återplacerade under året 
efter utskrivning är bortfallet betydligt större jämfört med dem som inte 
återplacerats. Detta handlar med största sannolikhet om att samordnarna 
”började om” med en ny enkät 2 vid nästa utskrivning, vilken sedan inte 
hunnit bli aktuell. 
 
Ovanstående genomgång pekar inte på någon påtaglig systematik i bortfallet 
för studiens enkätdata, möjligtvis med undantag för det stora bortfallet för 
ungdomar med utländsk bakgrund. Det tycks också som att enkätuppgifter 
registrerats i något högre grad för de ungdomar som vid inskrivning 
rapporterade en allvarligare problembild. Med tanke på det relativt stora 
bortfallet bör ändå enkätmaterialet tolkas med försiktighet. 
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Etiska överväganden  
Att forska om barn och unga vilka är föremål för samhällets insatser kräver 
alltid etiska övervägningar då man som forskare rör sig inom områden som 
kan vara, och ofta är, känsliga för många inblandade. De överväganden man 
som forskare i första hand bör göra är att väga forskningsintresset mot den 
eventuella integritetskränkning studien kan komma att innebära för de in-
blandade. För att studien skall anses vara etiskt försvarbar bör det förra över-
väga det senare. De ungdomar som studeras i denna avhandling har i relativt 
liten utsträckning involverats i arbetet med studien. ADAD-intervjuerna 
genomförs inom ramen för institutionsvården och ingår på så sätt även i dess 
verksamhet, vilket innebär att ungdomarna inte deltagit i mer omfattande inter-
vjuer eller undersökningar än vad som annars är brukligt vid en SiS-placering. 
Vidare är majoriteten av studiens empiriska underlag kvantitativt vilket inne-
bär att ungdomarna som studeras är mycket svåra att identifiera då materialet 
analyseras på en aggregerad nivå. Utifrån detta, och det faktum att denna 
studie kan anses fylla en kunskapslucka avseende SiS-placerade ungdomar, 
kan forskningsintresset anses överstiga en eventuell kränkning av integriteten.  
 
En annan grundläggande etisk princip för forskning om människor är att 
inhämta ett informerat samtycke. Det innebär kortfattat att individen skall 
ges tillräckligt med information om vad studien innebär för att kunna göra en 
rimlig bedömning huruvida han eller hon vill delta. I denna avhandling har 
flera olika material innehållande information om ungdomarna inhämtats och 
samtliga ungdomar som ingår i studien har lämnat medgivande till att deras 
uppgifter används för forskningsändamål. När ungdomarna kommer till SiS-
institutionen tillfrågas de dels om de vill genomföra ADAD-intervjun, dels 
om de godkänner att den lagras i SiS forskningsdatabas. Alla ungdomar som 
ingår i denna studie har godkänt detta. I samband med att samordnarna inom 
ramen för vårdkedjeprojektet tog kontakt med en ny ungdom för att 
introducera dem till projektet ombads de också berätta om utvärderingen 
samt lämna över en skriftlig förfrågan (inkluderande en kort beskrivning av 
undersökningen) om medgivande till att ungdomens uppgifter användes i 
studien. I de flesta fall har medgivandet varit skriftligt, men muntliga med-
givanden har också förekommit. Först när ungdomen lämnat medgivande 
fyllde samordnaren i den första enkäten. Studien är prövad och godkänd av 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Diarienr. 2006/402-31). 
 
Det empiriska materialet har förvarats avskilt och inlåst och endast deltagarna 
i effektutvärderingens forskargrupp har haft tillgång till materialet. Kodnings-
nycklar med personuppgifter har förvarats separat. 
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Validitet och reliabilitet  
De forskningsfrågor som ligger till grund för en studie formuleras på det 
teoretiska planet och forskarens uppgift är sedan att i möjligaste mån över-
föra den teoretiska förståelsen till en operationell nivå för att kunna studera 
frågorna empiriskt. En studies validitet kan sägas handla om denna överförings 
relevans och pålitlighet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 
Övergripande kan definitionen av validitet delas upp i två delar. Begrepps-
validitet innebär överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator samt frånvaron av systematiska fel, medan resultatvaliditet handlar 
om huruvida vi mäter det vi säger oss mäta (a.a.). Reliabilitet handlar i sin tur 
om tillförlitlighet i mätningen, i första hand om frånvaron av slump- eller 
slarvfel (a.a.; Ruth, 1991). 

Begreppsvaliditet  
Ett sätt att stärka validiteten i en studie är standardisering. Att använda ett 
standardiserat instrument som ADAD, och därigenom ställa samma frågor 
till alla deltagande ungdomar, minskar risken för systematiska fel. ADAD-
instrumentet, vilket är avhandlingens mest omfattande empiriska material, 
bygger till största delen på ungdomarnas självrapporterade uppgifter. I sin 
studie av självdeklaration som metod att mäta brottslighet pekar Andersson 
(2011) på att man i studier som baseras på självdeklarerade uppgifter måste 
överväga både hur brott betraktas samt vad studien syftar till att undersöka. 
Det är också viktigt att betänka vad det empiriska materialet representerar. 
Innala och Shannon (2007) har gjort en kriterievalidering av brottsfrågorna i 
ADAD och deras resultat tyder på att validiteten är relativt god. ADAD-
instrumentet förmår skilja mellan grupper som avseende brottsbelastning 
förväntas vara olika och författarna bedömer att instrumentet fungerar väl 
inom sin målpopulation. Gällande underrapportering tycks emellertid en 
liten grupp med omfattande brottsbelastning undanhålla detta vid intervjun. 
ADAD-instrumentets psykometriska egenskaper har även undersökts av 
Börjeson (2011) som överlag bedömer dem som goda. 
 
Ett välkänt problem med registerdata avseende kriminalitet är att den inte i 
full utsträckning speglar den faktiska brottsligheten, som till stor del är dold 
och därför inte blir ett ärende för rättsystemet. Registerdata anses trots detta 
kunna belysa sådant som skillnader i brottsbelastning mellan olika grupper, 
det finns med andra ord samband mellan faktisk och registrerad brotts-
aktivitet (Brå, 2011). Det ska emellertid betonas att detta enbart gäller för 
individer över 15 år, vilket gör att lagföringsregistret som används i denna 
avhandling enbart är ett relevant mått på brottslighet för de ungdomar som är 
straffmyndiga. Vid inskrivning var 30 ungdomar under 15 år, vid utskrivning 
var de 19 st. 



 105

I utformandet av enkäterna gjordes ansträngningar att förstärka validiteten 
genom att några av samordnarna fungerade som en referensgrupp och fick 
komma med kommentarer och synpunkter på enkätformulären. Jag hade 
även löpande kontakt med samordnarna under hela projektet vilket gjorde att 
de kunde ställa frågor till mig angående oklarheter i enkäterna och vice 
versa. Mot bakgrund av ovanstående kan begreppsvaliditeten i denna studie 
betraktas som relativt god. 

Resultatvaliditet – reliabilitet 
För att uppnå en god resultatvaliditet krävs att begreppsvaliditeten kombineras 
med en hög reliabilitet. Samtliga steg i denna studie har gjorts med nog-
grannhet. Alla ungdomar fick del av samma information i samband med 
förfrågan om deltagande. Även samordnarna har informerats gemensamt. Jag 
har själv kodat in alla enkäter och gått tillbaka till formulären eller diskuterat 
med ansvarig samordnare om oklarheter uppstått. I arbetet med ADAD-
materialet har även ansvariga på SiS FoU-enhet varit behjälpliga i att klara ut 
missförstånd kring datafiler eller variabler. I arbetet med de statistiska 
analyserna har kontroller genomförts genom att samma körning gjorts flera 
gånger vid skilda tillfällen i syfte att minska risken för fel. 

Extern validitet – generaliserbarhet 
Extern validitet handlar om huruvida undersökningsgruppens resultat, både 
gällande beskrivande och förklarande slutsatser, är generaliserbara till den 
totala populationen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012), i 
detta fall till samtliga ungdomar som placeras vid SiS särskilda ungdomshem. 
Denna studies undersökningsgrupp är begränsad i två avseenden. Dels består 
den av ungdomar utskrivna under 2007, dels är ungdomarna placerade av 
projektkommunerna och representerar således inte ett nationellt urval. Detta 
till trots finns vissa belägg för att studiens resultat kan sägas ha bärighet för 
SiS-populationen i stort. Även om valet av de 15 projektkommunerna inte 
gjordes representativt täcker de ändå en rad olika kommuntyper då både de tre 
storstadsregionerna, mellanstora och små kommuner är representerade. I 
effektutvärderingen av vårdkedjeprojektet lades också stora ansträngningar på 
att jämföra situationen vid inskrivning för projektgruppen med situationen 
för jämförelsegruppen. Denna jämförelse visade att inga stora eller 
genomgående skillnader fanns mellan de båda grupperna (se Lundström, 
Sallnäs & Vogel, 2012). Dessutom går undersökningsgruppens situation vid 
inskrivning i linje med de tidigare sammanställningar av inskrivnings-
ADAD som SiS gör årligen (se exempelvis SiS, 2008; 2009; 2010). 
Fördelning inom bakgrundsfaktorer som kön, ålder, etnisk bakgrund samt 
placeringsorsaker för undersökningsgruppen i denna studie är i stort sett 
densamma som i tidigare ADAD-rapporter. 
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Sammantaget kan det konstateras att det finns belägg för att denna studies 
resultat även är giltiga för den totala gruppen ungdomar som placeras vid SiS 
särskilda ungdomshem. 
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6. Ungdomarnas situation vid inskrivning 

För att kunna följa upp institutionsplacerade ungdomar är det viktigt att ha 
kunskap om hur deras livssituation och problematik ser ut då de placeras. 
Detta är också avgörande för att kunna ge anpassade insatser efter tiden på 
institution, något som vårdkedjeprojektet syftade till. Ungdomar placerade 
vid de särskilda ungdomshemmen beskrivs ofta som den mest problemtyngda 
och mest svårbehandlade gruppen i den svenska barn- och ungdomsvården 
vilket inte gör behovet av kunskap mindre. Syftet med detta kapitel är således 
att ge en initierad bild av vårdkedjeungdomarnas situation vid inskrivning. 
 
Som beskrivits i kapitel 2 och 3 spelar faktorer som kön, klass och etnisk bak-
grund roll för hur ungdomars problematik tar sig uttryck, för hur samhället 
förhåller sig till ungdomarna samt (i synnerhet avseende kön) organiserar 
hanteringen av dem. De sammanställningar av ADAD-intervjuerna som SiS 
gör årligen (se exempelvis SiS, 2010) består av enkla frekvenstabeller och 
mer djupgående analyser av materialet har, som nämnts, inte gjorts i någon 
större utsträckning. I synnerhet inte analyser med fokus på kön, klass och 
etnisk bakgrund. Detta kapitel har således inte enbart betydelse för 
avhandlingens slutsatser utan kommer även kunna fylla en kunskapslucka 
gällande ungdomar som placeras vid särskilda ungdomshem. 
 
I föreliggande kapitel presenterar jag hur ungdomarna i studien beskriver sin 
situation vid inskrivning samt vilka samband som finns mellan kön, klass 
och etnisk bakgrund och ungdomarnas situation. Kapitlet inleds med en 
presentation av ungdomarnas bakgrund. Först görs en genomgång av hur 
undersökningsgruppen är fördelad gällande kön, klass och etnisk bakgrund 
samt ålder. Därefter redovisas ungdomarnas uppgifter om familjens 
ekonomiska situation, tidigare placering i dygnsvård, placeringsorsaker samt 
placeringsform. I nästa avsnitt fokuseras ett antal områden som ofta är 
problemfyllda för ungdomar i dygnsvård. Kapitlet avslutas med en samman-
fattande diskussion. 
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Bakgrund 
I tabell 6.1 presenteras ungdomsgruppen utifrån bakgrundsvariablerna. Då kön 
är den centrala analytiska utgångspunkten redovisas de andra bakgrunds-
variablerna även uppdelade på kön. Ålder används i regressionsanalyserna 
som kontrollvariabel varför också undersökningsgruppens åldersfördelning 
presenteras. 
 
Tabell 6.1 Undersökningsgruppens fördelning avseende kön, samt fördelning av-
seende etnisk bakgrund, klass och ålder uppdelat på kön (n=122/128), procent. 

Kön (n=128)    

Pojke 61   

Flicka 39   

Etnisk bakgrund 
(n=128) 

Pojkar Flickor Totalt 

Huvudsakligen svensk 
bakgrund 

54 72* 61 

Huvudsakligen ut-
ländsk bakgrund 

46 28 39 

Total 100 100 100 

Klass (moderns yrke) 
(n=122) 

   

Arbetare, hemma-
varande och övriga 

67 77 70 

Tjänstemän (alla 
nivåer) 

33 23 30 

Total 100 100 100 

Ålder (n=128)    
12-15 44 56 48 

16-19 56 44 52 
Total 100 100 100 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Tabell 6.1 visar att pojkar, i linje med vad vi sedan tidigare vet (SiS, 2008; 
2009; 2010) om ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen, är i majoritet. 
Andelen flickor uppgår dock till nästan 40 procent. En majoritet av ung-
domarna i undersökningsgruppen har huvudsakligen svensk bakgrund. 
Flickorna tillhör i högre grad denna grupp än pojkarna, medan pojkarna 
fördelar sig relativt jämt gällande etnisk bakgrund. Att flickorna i högre grad 
har svensk bakgrund och pojkarna i högre grad har utländsk bakgrund går i 
linje med tidigare sammanställningar av ADAD (SiS, 2008; 2009; 2010). 
 
Majoriteten av ungdomarna har en mor som har ett arbetaryrke eller som är 
hemmavarande. Flickorna kommer i något större utsträckning än pojkarna 
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från arbetarhem eller har en hemmavarande mor. Undersökningsgruppen 
fördelar sig relativt jämnt mellan de två åldersgrupperna. 

Familjens ekonomiska situation  
I relation till klass är det relevant att diskutera ungdomarnas upplevelser av 
familjens ekonomiska situation. 
 
Tabell 6.2. Ungdomarnas upplevelser av familjens ekonomiska situation mätt som 
konflikter om pengar samt huruvida familjen lidit av dålig ekonomi, fördelat på kön, 
etnisk bakgrund och klass (n=117-126), procent. 

 Total Kön 
P (n=75-76) 
F (n=48-50) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=76-77) 
Utl. bakgr.(n=47-49) 

Klass1 
Arbetare (n=81-84) 
Tjänstem. (n=36) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Ganska mkt/mkt 
konflikter om 
ekonomi 

25 16 40** 30 18 31 14* 

Fam. lidit av 
dålig ekonomi 
senaste året 

13 4  27*** 16 8 17 3* 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   
1I arbetargruppen ingår också de vars mammor är hemmavarande. 

 

En fjärdedel av alla ungdomar i studien rapporterar återkommande konflikter 
kring pengar och ekonomi i familjen och 13 procent upplever att familjen 
lidit av en dålig ekonomi det senaste året. Ungdomar från arbetarhem 
upplever i högre grad ekonomiskt relaterade konflikter jämfört med ung-
domar från tjänstemannahem. Denna skillnad syns även för ungdomarnas 
upplevelser av att familjen lidit av dålig ekonomi det senaste året. Tydligt är 
också att det främst är flickor som upplever ekonomiska svårigheter i 
familjen. Närmare hälften av flickorna uppger att det är vanligt med 
konflikter om pengar och ekonomi, jämfört med 16 procent av pojkarna. 
Flickorna upplever det även som vanligare att familjen lidit av dålig 
ekonomi det senaste året. En anledning till detta kan vara att flickorna i 
större utsträckning kommer från arbetarhem eller har en hemmavarande mor. 
Frågan är också om det delvis kan handla om att flickorna är mer sensibla 
för konflikter i familjen. 

Tidigare placering i dygnsvård 
Drygt två tredjedelar (64 procent) av ungdomarna i undersökningsgruppen 
har tidigare varit placerade i någon form av dygnsvård (familjehem och/eller 
HVB). Även om en klar majoritet av ungdomarna tidigare varit placerade 
kan man, med tanke på vilken ingripande vårdform de särskilda ungdoms-
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hemmen är, och hur det brukar betraktas som ett sista alternativ ”då inget 
annat hjälper”, förvånas över att siffran inte är högre. Det innebär att en 
tvångsplacering på en låsbar institution är det första mötet med dygnsvården 
för över 30 procent av ungdomarna. Detta skulle kunna handla om att 
ungdomarnas problem eskalerat snabbt under kort tid. 87 procent av dem 
som tidigare inte varit placerade har blivit omedelbart omhändertagna 
jämfört med 62 procent av dem som har tidigare erfarenhet av dygnsvård 
(p=0,003). Detta skulle kunna tyda på att problembilden utvecklats snabbt 
för de förstnämnda varför SiS blir deras första möte med dygnsvården. 
Samtidigt är det vanligt även bland dem med tidigare erfarenhet av 
dygnsvård att ha blivit omedelbart omhändertagna. I kapitel 2 diskuterades 
två utvecklingsvägar för normbrytande beteende (se exempelvis Moffitt, 
1993) där en majoritet av ungdomar med sådana beteenden utvecklar dessa i 
tonåren. Detta skulle kunna vara en faktor bakom varför en så stor andel av 
ungdomarna i undersökningsgruppen inte tidigare varit placerade, men det 
förklarar inte nödvändigtvis varför en SiS-placering är dessa ungdomars 
första möte med dygnsvården. För tidigare placering i dygnsvård finns inga 
signifikanta skillnader avseende kön, klass eller etnisk bakgrund. 

Placeringsorsaker 
En placering vid ett av de särskilda ungdomshemmen är en mycket ingripande 
åtgärd. Beslut om placering sker dessutom, som nämnts ovan, ofta snabbt 
genom § 6 i LVU som tillåter omedelbart omhändertagande och inte sällan 
sker detta med polishandräckning. Av de ungdomar som placerades vid 
särskilda ungdomshem under 2009 var 62 procent omedelbart om-
händertagna och 72 procent kom till institutionen i sällskap av polis (SiS, 
2010). Av ungdomarna i vårdkedjeprojektet har mer än två tredjedelar (71 
procent) blivit omedelbart omhändertagna. Den akuta åtgärd som ett omedel-
bart omhändertagande innebär torde försvåra förutsättningarna för en 
genomtänkt och strukturerad planering, vilket är centralt för tanken om en 
sammanhållen vårdkedja. Det finns inga signifikanta skillnader i relation till 
de olika bakgrundsvariablerna. 
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Tabell 6.3. Placeringsorsak enligt socialtjänsten (fler än ett alternativ möjligt) för-
delat på kön, etnisk bakgrund och klass. (n=121-127), procent. 

Placerings-
orsak 

Total Kön 
P (n=77-78) 
F (n=49-50) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=77) 
Utl. bakgr.(n=50) 

Klass 
Arbetare (n=86) 
Tjänstem. (n=35) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Missbruk  46 47 43 51 38 41 60 

Brottslighet  56 74 26*** 45 72** 53 66 

Annat socialt 
nedbrytande 
beteende 

73 67 82 71 76 69 83 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Den av socialtjänsten vanligast angivna specifika orsaken till placering är 
brottslighet, men könsskillnaderna är mycket stora. Det är en betydligt 
vanligare placeringsorsak för pojkarna. Flickorna placeras istället i hög grad 
på grund av den otydliga orsaken ”annat socialt nedbrytande beteende”. När 
institutionspersonalen markerar detta alternativ ombeds de också att 
specificera vad de menar. Alternativen är: 1. ”enstaka allvarligt brott” som är 
något vanligare bland pojkar (ej sig.), 2. ”olämpliga miljöer”, som är mycket 
vanligare bland flickor (p=0,001) samt 3. ”annat”, som är lika vanligt bland 
flickor och pojkar. I ADAD används med andra ord samma kriterier för 
placering som de för omhändertagande i LVU, vilka gör det svårare att ringa 
in problematik hos flickorna (jmf diskussionen om LVU-rekvisiten och 
Schlytters (1999; 2000) studie i inledningskapitlet). 
 
Utländsk bakgrund tycks vara relaterat till brottslighet som placeringsorsak, 
72 procent av ungdomar med utländsk bakgrund är placerade på grund av 
brottslighet jämfört med 45 procent av ungdomar med svensk bakgrund. Det 
skall också noteras att ungdomar från tjänstemannahem i större utsträckning 
är placerade enligt alla tre ovan nämnda alternativ vilket skulle kunna tolkas 
som att socialtjänsten bedömer deras problembild som mer komplex. 

Placeringsform 
I kapitel 3 diskuterades hur de särskilda ungdomshemmens främsta uppgift, 
trots betoningen på behandling, tycks handla om akuta insatser och 
utredningar. Av ungdomarna i vårdkedjeprojektet är en majoritet (60 
procent) akutplacerade, en tredjedel har en utredningsplacering och 6 
procent är placerade för behandling. I jämförelse med Shannons (2011) 
uppföljning av SiS-ungdomar är det en betydligt mindre andel av 
vårdkedjeungdomarna som fått en behandlingsplacering. Det syns inga större 
skillnader avseende kön och klass men det kan noteras att det endast är en 
(1) ungdom med utländsk bakgrund som är placerad för behandling. Andelen 
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ungdomar med utländsk bakgrund är istället något större bland dem som 
placerats akut, jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. 

Familj  
Ungdomens familj kan potentiellt fungera skyddande avseende beteende-
problem och tidigare forskning pekar på vikten av att involvera familj och 
nätverk i arbetet med ungdomen (Andreassen, 2003), något som betonades 
inom vårdkedjeprojektet. Samtidigt kan familjen för många ungdomar 
utgöra mer av problem än skydd (se exempelvis Schlytter & Linell, 2008; 
Sjöblom 2002). Med andra ord är det av stor vikt att känna till ungdomens 
familjesituation. 

Problem relaterade till föräldrarna 
Tabell 6.4. Problem relaterade till föräldrarna fördelat på ungdomarnas kön, etnisk 
bakgrund och klass (n=103-127), procent. 

 Total Kön 
P (n=64-78) 
F (n=39-49) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=65-77) 
Utl. bakgr.(n=38-50) 

Klass 
Arbetare (n=70-85) 
Tjänstem. (n=30-36) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Social problem-
atik hos föräldrar 

 
35 

 
27 

 
49* 

 
46 

 
16** 

 
36 

 
37 

Ungdom ofta 
utsatt för miss-
handel 

 
22 
 

 
13 

 
37** 

 
17 

 
30 

 
28 

 
8* 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Som framträder i tabell 6.4 uppger sig en dryg tredjedel av ungdomarna i 
studien ha minst en förälder med någon form av social problematik31. Miss-
bruk är det vanligast angivna problemet bland föräldrarna, en fjärdedel av 
ungdomarna säger sig ha minst en förälder som missbrukar alkohol och/eller 
narkotika (ej i tabell)32. Flickorna tycks mer utsatta än pojkarna, och ung-
domar med svensk bakgrund uppger i betydligt större utsträckning att de har 
en förälder med social problematik jämfört med ungdomar med utländsk 
bakgrund. När det kommer till klass är förekomsten av social problematik hos 
någon av föräldrarna mycket jämnt fördelat mellan grupperna. 
 
En dryg femtedel av ungdomarna i undersökningsgruppen uppger att de 
ganska ofta eller ofta blir utsatta för fysisk och/eller psykisk misshandel av 

                                                      
31 Missbruk, kriminalitet och/eller psykiska besvär. 
32 18 procent av ungdomarna uppgav att minst en förälder led av psykiska besvär och 12 
procent uppgav att de hade minst en förälder med kriminalitetsproblematik. 
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en föräldrafigur. Även här beskriver flickorna sin situation som mer utsatt än 
vad pojkarna gör. Mönstret för etnisk bakgrund är omvänt jämfört med före-
komst av social problematik hos föräldrarna, ungdomar med utländsk 
bakgrund uppger sig i större utsträckning vara utsatta för misshandel jämfört 
med ungdomar med svensk bakgrund. Avseende utsatthet för misshandel 
syns också en tydlig klasskillnad. Ungdomar från arbetarhem uppger sig vara 
mer utsatta än ungdomar från tjänstemannahem. 
 
Jag har även analyserat fördelning avseende klass och etnisk bakgrund för 
flickor och pojkar separat (ej i tabell). De skillnader avseende etnisk 
bakgrund som syns för den totala ungdomsgruppen (tabell 6.4) återfinns 
även bland flickorna. Flickor med svensk bakgrund har i större utsträckning 
minst en förälder med social problematik medan flickor med utländsk 
bakgrund uppger sig i större utsträckning bli utsatta för misshandel (ej sig). 
Även bland pojkarna syns samma skillnader. Här är dock skillnaden 
avseende förekomst av social problematik hos en förälder signifikant, 40 
procent av pojkar med svensk bakgrund uppger sig ha en förälder med social 
problematik jämfört med 10 procent av pojkar med utländsk bakgrund 
(p=0,007). När jag undersöker pojkar och flickor separat är fördelningen 
avseende klass likadan som för ungdomsgruppen i stort. 
 
Att flickor med utländsk bakgrund i större utsträckning än flickor med 
svensk bakgrund uppger sig vara utsatta för misshandel väcker frågan om det 
kan handla om hedersrelaterat våld, vilket framför allt flickor med annan 
bakgrund än svensk utsätts för (Schlytter & Linell, 2008)33. I ADAD-
intervjun ställs inga explicita frågor om detta men när jag tittar på flickornas 
uppgifter om sådant som uteliv (går ofta på fest/disco eller liknande) eller 
huruvida de uppger sig ha haft pojk- eller flickvän de senaste månaderna 
syns inga skillnader i flickgruppen kopplade till etnisk bakgrund. Till detta 
skall också föras att ingen av flickorna med utländsk bakgrund är 
omhändertagen enligt § 2 LVU vilken tillämpas då anledningen till tvångs-
omhändertagandet är brister i miljön. Det tycks med andra ord inte vara 

                                                      
33 Förekomst av så kallade ”hederskulturer” är spridd över världen och går inte att tydligt 
koppla till enskilda länder, kulturer eller religioner. Snarare menar forskare att det handlar om 
gamla traditioner och sedvänjor som levt kvar i vissa samhällen men inte i andra. Enligt FN:s 
resolution ”The Integration of Human Rights of Women and Gender Perspective. Violence 
against Women” förekommer hedersmord bland annat i Medelhavsländerna och Gulf-
länderna, samt länder som Pakistan, Iran, Egypten, Bangladesh, Indien, Brasilien, Marocko 
Uganda, Tyskland och Sverige (Schlytter & Linell, 2008). Bland flickor med utländsk bak-
grund i föreliggande studie är knappt hälften av föräldrarna födda i ett östeuropeiskt land, en 
tredjedel i Mellanöstern och resterande föräldrar kommer från afrikanska, sydamerikanska 
och mellanasiatiska länder. 
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våldsutsattheten som är anledningen till att flickorna med utländsk bakgrund 
är omhändertagna34. 
 
Då signifikanta skillnader finns för flera av bakgrundsvariablerna avseende 
båda måtten på problem relaterade till föräldrarna har jag också testat 
sambanden i en logistisk regression. 
 
Tabell 6.5. Logistisk regressionsanalys av ”någon förälder med social problematik” 
samt ”ungdom ofta utsatt för psykisk och/eller fysisk misshandel”. Oddskvoter (OR), 
konfidensintervall (CI 95 %) och signifikansnivå (p). n=100/121. 

 Ngn förälder social problematik 
(n=100) 

Ungdom ofta utsatt för misshandel 
(fys/psyk) (n=121) 

Kön 
Pojke  

OR 
1 

OR 
1 

Flicka 2,5
(1,0-6,3) 

5,2** 
(1,9-14,7) 

Etnisk bakgrund 
Svensk bakgrund 

 
1 

 
1 

Utländsk bakgrund 0,3* 
(0,1-0,8) 

3,4* 
(1,2-9,6) 

Klass  
Arbetare 

 
1,0 

(0,4-2,5) 

 
3,6 

(0,9-13,5) 
Tjänstemän 1 1 

Ålder  
12-15 

 
1 

 
1 

16-19 1,4 
(0,6-3,6) 

1,2 
(0,4-3,0) 

Nagelkerke R2  ,18 ,24 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 

När jag konstanthåller de andra bakgrundsfaktorerna gällande ungdomarnas 
uppgifter om social problematik hos minst en av föräldrarna, kvarstår sam-
bandet med etnisk bakgrund (tabell 6.5). Ungdomar med utländsk bakgrund 
har en lägre sannolikhet för att ha en förälder med social problematik jämfört 
med ungdomar med utländsk bakgrund. Sambandet mellan kön och föräldrars 
sociala problematik försvagas och är i regressionen på gränsen till signifikant. 
 
En logistisk regression med utfallsvariabeln ”ofta utsatt för misshandel” visar 
på samband med både kön och etnisk bakgrund. Flickorna löper en betydligt 
högre risk jämfört med pojkarna och ungdomar med utländsk bakgrund löper 
en mycket högre risk jämfört med ungdomar med svensk bakgrund. 
                                                      
34 Dock är det så att de flesta av ungdomarna är omedelbart omhändertagna. Således kan 
våldsutsatthet eller andra former av brister i miljön vara en bidragande orsak till placeringen 
för betydligt fler även om det inte går att få kunskap om det genom ADAD. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att problematik kopplad till ungdomens 
föräldrar ter sig olika beroende på etnisk bakgrund. Ungdomar med svensk 
bakgrund löper högre risk att ha föräldrar med problematik som kriminalitet 
och missbruk, medan ungdomar med utländsk bakgrund i större utsträckning 
riskerar att bli misshandlade hemma. I båda fallen uppger sig flickorna vara 
mer utsatta än pojkarna. 

Kamratrelationer  
Kamratgruppens betydelse är stor för ungdomar i allmänhet och spelar en 
viktig roll i deras vuxenblivande. Forskning visar att umgänget med jämn-
åriga har stor inverkan på ungdomen vilket kan vara negativt i de fall då det i 
kamratgruppen finns social problematik. Att ungdomar med allvarligare 
social problematik påverkar ungdomar med en mindre utvecklad problematik 
negativt brukar benämnas ”peer influence” (se exempelvis Dodge, Dishion & 
Lansford, 2006). 
 
Närmare hälften (42 procent) av ungdomarna i undersökningsgruppen har 
vad man kan kalla ett problematiskt umgänge, de spenderar ganska mycket 
eller mycket tid tillsammans med kamrater som begår brott och/eller 
använder narkotika. Detta umgänge är relativt jämnt fördelat avseende kön 
och etnisk bakgrund men inte för klass. Två tredjedelar av ungdomar från 
tjänstemannahem säger sig umgås med kamrater med en social problematik 
jämfört med en tredjedel av ungdomar från arbetarhem (p=0,004). 
 
Då närmare hälften av ungdomarna i vårdkedjeprojektet uppger sig umgås 
ofta med socialt belastade kamrater kan kamratkontakterna ses som ett 
relativt omfattande problemområde. Utifrån forskning som visar på 
betydelsen av kompisgängets påverkan på ungdomar med (risk för att 
utveckla) social problematik (se exempelvis Dodge, Dishion & Lansford, 
2006; Andershed & Andershed, 2005; Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001) 
är detta ett område som bör uppmärksammas, i synnerhet när ungdomen 
skrivs ut från institutionen och skall återvända till sin hemkommun och de 
jämnåriga som han eller hon tidigare umgåtts med. 
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Skolsituation  
Flera studier visar att skolproblem är en stark prediktor för annan social 
problematik (se Socialstyrelsen, 2011b för en översikt). I tabell 6.6 redovisas 
ungdomarnas egna uppfattningar om sin skolsituation utifrån ett antal variabler 
som på olika sätt säger något om problem kopplade till skolan. 
 
Tabell 6.6. Skolproblem enligt ungdomarna, fördelat på kön, etnisk bakgrund och 
klass (n=120-127), procent. 

 Total Kön 
P (n=76-77) 
F (n=50) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=77-78) 
Utl. bakgr.(n=49) 

Klass 
Arbetare (n=85-86) 
Tjänstem. (n=35) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Misslyckats i 
skolan 

51 45 60 58 39* 53 49 

Skolkat i 
många ämnen 

67 60 78* 74 55* 65 71 

Svårt att hänga 
med 

42 35 54* 46 37 45 37 

Problem med 
lärare 

56 57 54 60 49 57 57 

Lässvårigheter 11 9 14 13 8 10 14 

Svårt med 
matematik 

34 26 46* 36 31 36 29 

Betett sig 
störande 

61 66 52 64 55 60 63 

Svårt att lära  44 44 44 47 39 44 46 

Fyra problem 
eller fler 

49 45 56 56 39 52 46 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Nästan hälften av ungdomarna rapporterar omfattande skolproblem (fyra 
problem eller fler) och än fler upplever sig ha misslyckats i skolan. Flickorna 
rapporterar nästan genomgående en högre andel problem än pojkarna. I 
synnerhet tycks det gälla för omfattande skolk, svårt att hänga med i under-
visningen och svårt med matematik. Samtidigt visar studier att flickor 
generellt har bättre skolresultat än pojkar (se Socialstyrelsen, 2011b). Då 
andra undersökningar pekar på hur flickor i tonåren oftare känner press att 
lyckas i skolan (se exempelvis Ahrén, 2010), och då det här handlar om 
ungdomarnas egna uppfattningar om sin skolsituation, kan man därför inte 
utesluta att flickornas högre siffror också handlar om olikheter i (upplevda) 
förväntningar och inte enbart om reella problem. 
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Skillnad finns också gällande etnisk bakgrund där ungdomar med svensk 
bakgrund genomgående rapporterar mer omfattande problem än ungdomar 
med utländsk bakgrund. Bland annat upplever de förra sig i större utsträckning 
ha misslyckats i skolan och de säger sig även skolka mer. 
 
I en logistisk regression för omfattande skolproblematik (fyra problem eller 
fler) framträder inga samband och modellen är inte heller signifikant i sin 
helhet. Detta beror sannolikt på att skolproblematik är en så pass spridd 
erfarenhet bland ungdomarna i studien att ingen av de bakgrundsfaktorer jag 
här kontrollerat för spelar någon avgörande roll för förekomst av skolproblem. 
I en annars varierad grupp tycks med andra ord skolproblematik vara en (av 
få) gemensamma nämnare. 

Brottslighet  
De särskilda ungdomshemmen betraktas ofta som en placeringsform för att 
hantera och kontrollera kriminellt belastade ungdomar (Levin, 1998; 
Shannon, 2006). Som redovisats tidigare i kapitlet (tabell 6.3) är brottslighet 
också den vanligast angivna specifika orsaken till placering, i synnerhet för 
pojkarna. I tabell 6.7 redovisas ungdomarnas egna uppgifter om brott de 
säger sig ha begått under de 12 månader som föregått placeringen.  
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Tabell 6.7. Självrapporterad brottslighet det senaste året innan placering fördelat 
på kön, etnisk bakgrund och klass (n=112-124), procent.35 

 Total Kön 
P (n=72-77) 
F (n=44-50) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=67-74) 
Utl. bakgr.(n=48-50) 

Klass 
Arbetare (n=82-86) 
Tjänstem. (n=28-33) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Snatteri        

Ingen gång 64 69 56 58 72 65 59 
1-5 ggr 22 19 28 26 18 22 25 

>6 ggr  14 12 16 18 10 13 16 

Stöld/Rån        

Ingen gång 56 49 66 60 49 54 58 
1-5 ggr 31 36 23 26 39 33 26 
>6 ggr 13 15 11 14 12 13 16 

Tillgrepp        

Ingen gång 77 72 85 73 82 75 79 
1-5 ggr 16 18 13 16 16 17 15 
>6 ggr 7 10 2 11 2 8 6 

Våldsbrott        

Ingen gång 44 39 52 48 39 41 54 
1-5 ggr 36 43 26 33 41 39 32 
>6 ggr 20 18 22 19 20 20 14 

Narkotika-
brott 

       

Ingen gång 75 70 84 70 82 78 61 
1-5 ggr 13 13 11 14 10 12 16 
>6 ggr 12 17 4 16 8 10 23 

Total brotts-
belastning 

 
 

      

Ingen gång 27 17 43** 33 19 24 33 
1-5 ggr 37 39 34 30 48 42 26 
>6 ggr 36 44 23 37 33 34 41 

Tagen av 
polisen 
(någonsin) 

 
85 

 
97 

 
66***

 
81 

 
92 

 
87 

 
83 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
En stor majoritet av ungdomarna i undersökningsgruppen säger sig någon 
gång i sitt liv ha blivit tagen av polis. Detta är en relativt svag indikation på 
brottslighet men kan troligen säga något om projektungdomarnas allmänna 
situation, att en så stor andel någon gång befunnit sig i en situation som 
polisen bedömt som nödvändig att gripa in i. Tittar man på den totala brotts-
belastningen uppger tre fjärdedelar att de begått något brott det senaste året 
och en dryg tredjedel har begått brott fler än sex gånger. Det vanligast före-
kommande brottet är någon form av våldsbrott. Det kan naturligtvis betraktas 
som allvarligt att våld är så pass vanligt förekommande men samtidigt är det 
relativt väl belagt i forskning om ungdomar med normbrytande beteende (se 

                                                      
35 Signifikans har mätts för den totala variabeln, med tre svarsalternativ (ingen gång, 1-5 ggr, 
>6 ggr). Undantaget är ”tagen av polis” som är en dikotom variabel. 
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kapitel 2) att ett utåtagerande och stundtals aggressivt beteende ofta är 
kännetecknande för ungdomar med olika former av social problematik (se 
även Estrada & Granath, 2008). Man får också lägga på minnet att de 
ungdomar som placeras vid de särskilda ungdomshemmen tillhör en grupp 
som oftast betraktas som svårhanterlig varför en hög frekvens av våldsamhet 
knappast kan ses som förvånande. 
 
I enlighet med tidigare forskning (se exempelvis Andershed, Andershed & 
Carpelan, 2010) rapporterar pojkarna genomgående högre siffror för alla 
brottstyper bortsett från snatteri. Intressant är dock att inga av köns-
skillnaderna gällande de olika brottstyperna är signifikanta och våldsbrott, som 
kan betraktas som ett typiskt ”maskulint brott” (jmf kapitel 2), säger sig nästan 
hälften av flickorna ha begått. Det är dessutom en något större andel flickor än 
pojkar som uppger sig ha begått våldsbrott fler än sex gånger under det gångna 
året. Skillnaden mellan könen är emellertid signifikant när det kommer till 
total brottsbelastning. Andelen flickor som inte rapporterar någon brottslighet 
uppgår till nästan hälften och en dubbelt så stor andel pojkar som flickor 
rapporterar en frekvent brottslighet (begått brott fler än sex gånger). Även av-
seende polisingripanden är skillnaden signifikant, i stort sett alla pojkar uppger 
sig ha blivit gripna medan motsvarande andel av flickorna är två tredjedelar. 
 
För etnisk bakgrund syns inga stora skillnader avseende de olika brottstyperna 
vilket är intressant i relation till att ungdomar med utländsk bakgrund i större 
utsträckning är placerade på grund av brottslighet. Tvärtom kan man ana ett 
motsatt mönster då ungdomar med svensk bakgrund nästan genomgående 
rapporterar en mer frekvent brottslighet (begått olika brott fler än 6 ggr) även 
om skillnaderna är relativt små. Ungdomar med utländsk bakgrund rapporterar 
emellertid att de oftare blivit tagna av polisen. Inte heller för klass syns några 
signifikanta skillnader men det kan vara värt att notera att ungdomar från 
tjänstemannahem rapporterar en mer frekvent brottslighet (begått brott fler än 
sex gånger) för flera av de undersökta brottstyperna. Jag har testat olika 
regressionsmodeller avseende brottslighet för att undersöka samband med bak-
grundsvariablerna men de har inte visat några resultat som förändrar bilden 
som framträtt ovan. Vissa modeller har inte blivit signifikanta i sin helhet 
vilket sannolikt beror på att skillnader mellan grupperna inte är tillräckligt 
framträdande. 

Ungdomarnas registrerade brottslighet  
Självrapporterade uppgifter, i synnerhet när det kommer till olagliga 
handlingar, kan vara problematiska då det är svårt att veta i vilken utsträckning 
ungdomarnas uppgifter stämmer med vad som faktiskt hänt. Både risken att 
ungdomar väljer att inte berätta eller att ljuga om begångna brott av rädsla att 
åka fast, samt risken för skryt måste vägas in i tolkningen av resultaten. 
Exempelvis är det ett fåtal individer i undersökningsgruppen som uppgivit ett 
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orimligt antal begångna brott (runt 1000 st de senaste 12 månaderna). Mot 
denna bakgrund har jag också undersökt ungdomarnas registrerade brottslighet 
i lagföringsregistret (se metodkapitlet). Det ska dock betonas att då 
straffmyndighetsåldern är 15 år säger registrerad brottslighet endast något om 
de äldre ungdomarnas brottsbelastning. Analyserna av data ur lagförings-
registret som presenteras nedan är därför gjord endast på de ungdomar som vid 
inskrivning var 15 år eller äldre36 (n=98). 
 
Den tydligaste skillnaden mellan registerdata och ungdomarnas egna uppgifter 
är att ungdomarna säger sig ha begått betydligt fler brott än de lagförts för (ej i 
tabell). Detta behöver inte betyda att ungdomarna överdriver sin brottslighet 
utan handlar snarare om svårigheten med att upptäcka brott och lagföra 
skyldiga. Man kan dock inte utesluta att skillnaden handlar om att ungdomarna 
överdrivit sin brottsaktivitet, i synnerhet inte med tanke på att den registrerade 
brottsligheten gäller en längre tidsperiod. Ytterligare en faktor bakom 
skillnaderna mellan självrapporterad och registrerad brottslighet är att den 
förra även innefattar de yngre ungdomarna. 
 
Tabell 6.8. Registrerade lagföringar och allvarliga påföljder under två år innan 
utskrivning, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=95-98), procent. 

 Total Kön 
P (n=62) 
F (n=36) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=62) 
Utl. bakgr.(n=36) 

Klass 
Arbetare (n=66) 
Tjänstem. (n=29) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Lagföringar        

Ingen 29 19 47** 31 28 32 21 
En 36 36 36 29 47 35 41 
Två eller fler 35 45 17 40 25 33 38 

Allvarlig påföljd        

Ingen  50 33 80*** 53 45 52 45 
En 36 48 14 29 47 33 41 
Två eller fler 14 19 6 18 8 15 14 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Som framgår av tabell 6.8 har nästan tre fjärdedelar av ungdomarna (som vid 
inskrivning är 15 år eller äldre) någon gång blivit lagförda för brott under den 
tvåårsperiod som föregått SiS-placeringen. Hälften har fått minst en allvarlig 
påföljd. Pojkarna har blivit lagförda i högre grad än flickorna och framför allt 
syns skillnaden när det gäller två eller fler lagföringar. Även avseende förekomst 

                                                      
36 Det finns vissa svårigheter med att försöka fånga alla ungdomar från 15 år och uppåt. 
Möjligheten finns att en del av de ungdomar som vid inskrivning uppger sig vara mellan 12 
och 14 år (n=30) hinner fylla 15 år innan de skrivs ut. Då lagföringsdata är inhämtad för 
tidsperioden två år innan utskrivning kan det därmed inte uteslutas att några av de yngre 
ungdomarna bör ingå i undersökningsgruppen avseende Brå-data. Två av de individer som är 
mellan 12 och 14 år vid inskrivning finns med i lagföringsregistret men hur många som 
eventuellt fyllt 15 under SiS-vistelsen men inte registrerats finns inga uppgifter om. 
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av allvarlig påföljd är könsskillnaderna framträdande. Då registerdata spänner 
över en längre tidsperiod skulle dessa könsskillnader i jämförelse med ung-
domarnas egna uppgifter (tabell 6.7) kunna tolkas som att pojkar har en mer 
genomgående kriminalitetsproblematik medan flickornas möjligen eskalerat 
det senaste året (vilket kan ha varit en bidragande orsak till placering). 
 
Inga signifikanta skillnader kopplat till etnisk bakgrund syns avseende 
registrerad brottslighet men en större andel ungdomar med svensk bakgrund 
har två eller fler lagföringar jämfört med ungdomar med utländsk bakgrund. 
Ungdomar med utländsk bakgrund har i större utsträckning fått allvarlig 
påföljd men det är vanligare att ungdomar med svensk bakgrund fått flera 
allvarliga påföljder. Ungdomar från tjänstemannahem har blivit lagförda i 
något större utsträckning jämfört med ungdomar från arbetarhem. 
 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att de stora könsskillnader som 
brukar påtalas när det handlar om brottslighet tycks något mer komplexa när 
det gäller ungdomarna i vårdkedjeprojektet. Pojkarna rapporterar visserligen 
högre siffror för de allra flesta brottstyper men inga av dessa könsskillnader 
är signifikanta. Tydliga könsskillnader syns däremot när det kommer till 
ungdomarnas uppgifter om huruvida de någon gång tagits av polis samt brott 
de lagförts för. Avseende etnisk bakgrund syns inga genomgående skillnader 
även om ett visst mönster tyder på att ungdomar med svensk bakgrund har 
en mer omfattande brottslighet då de själva rapporterar en mer frekvent 
brottsaktivitet samt att det bland dem är vanligare med ett större antal lag-
föringar och allvarliga påföljder. 

Missbruk 
Ett annat problemområde som brukar påtalas när det gäller ungdomar med 
beteendeproblem är missbruk. I detta avsnitt redovisar jag ungdomarnas 
självrapporterade konsumtion av alkohol och ett antal narkotiska preparat en 
typisk månad.  
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Tabell 6.9. Ungdomarnas självrapporterade konsumtion av ett antal olika preparat 
en typisk månad, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=102-125), procent. 

 Total Kön 
P (n=61-78) 
F (n=45-49) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=72-76) 
Utl. bakgr.(n=34-50) 

Klass 
Arbetare (n=70) 
Tjänstem. (n=32) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Alkohol        
Aldrig 19 15 24* 11 35* 23 9 
1 ggr/mån-1 
ggr/v 

62 72 49 67 53 56 75 

Minst 2 ggr/v 19 13 27 22 12 21 16 

Cannabis        
Aldrig 62 58 69 55 72 61 58 
1 ggr/mån-1 
ggr/v 

15 14 17 19 10 18 12 

Minst 2 ggr/v 23 28 14 26 18 21 30 

Amfetamin37        
Aldrig 80 78 83 74 90 80 77 
1 ggr/månad-1 
ggr/v 

18 21 13 24 8 17 23 

Minst 2 ggr/v 2 1 4 3 2 3 0 

Ecstasy         
Aldrig 86 88 84 82 92 86 85 
1 ggr/månad-1 
ggr/v 

11 9 14 15 6 13 9 

Minst 2 ggr/v 3 3 2 3 2 1 6 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Majoriteten av ungdomarna uppger sig dricka alkohol minst en gång i 
månaden men inte mer än en gång i veckan. En knapp femtedel uppger sig 
dricka två gånger i veckan eller oftare och en lika stor andel uppger att de 
sällan eller aldrig dricker alkohol. Det finns signifikanta könsskillnader hos 
undersökningsgruppen men de är svårtolkade. Flickorna är fler både bland 
dem som säger sig dricka ofta och bland dem som aldrig dricker. Ungdomar 
med svensk bakgrund säger sig dricka oftare än ungdomar med utländsk 
bakgrund, de är fler både bland dem som dricker mellan en gång i månaden 
och en gång i veckan samt bland dem som uppger sig dricka minst två 
gånger i veckan. Avseende klass är det vanligare med alkoholbruk bland 
ungdomar från tjänstemannahem. En knapp fjärdedel av ungdomar från 
arbetarhem uppger sig inte dricka alkohol alls. 
 
Det vanligaste narkotiska preparatet bland ungdomarna i undersöknings-
gruppen är cannabis. En dryg tredjedel säger sig använda det en typisk 
månad och nästan en fjärdedel uppger ett frekvent bruk. Det finns inga 
signifikanta skillnader avseende någon av bakgrundsvariablerna men 
pojkarna tycks använda cannabis i högre grad än flickorna. Samma skillnad 

                                                      
37 I ADAD frågar man dels om ungdomen använt amfetamin utan att injicera, dels om man 
injicerat. Svaren redovisade här rör de som ej injicerat.  
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syns för ungdomar med svensk bakgrund i jämförelse med ungdomar med 
utländsk bakgrund. Avseende klass är gruppen som använder cannabis lika 
stor bland både ungdomar från arbetarhem och från tjänstemannahem men 
en något större andel av de senare rapporterar ett frekvent bruk. 
 
En femtedel av ungdomarna rapporterar att de använder amfetamin en 
typisk månad men endast ett fåtal gör detta mer än en gång i veckan. 
Avseende kön och klass syns inga större skillnader. En större andel 
ungdomar med svensk bakgrund uppger bruk av amfetamin jämfört med 
ungdomar med utländsk bakgrund. 
 
Ecstasy är ett mer ovanligt preparat än amfetamin, 14 procent uppger bruk 
en typisk månad. Även här är etnisk bakgrund den bakgrundsvariabel för 
vilken skillnader syns, ungdomar med svensk bakgrund rapporterar bruk i 
något större utsträckning än ungdomar med utländsk bakgrund.  
 
Jag har gjort logistiska regressioner för vart och ett av preparaten. Vid 
kontroll för de andra bakgrundsvariablerna visar ålder samband med 
konsumtion avseende alla preparat. Äldre ungdomar uppvisar rakt igenom en 
högre risk än de yngre ungdomarna. Avseende amfetaminbruk och 
alkoholbruk syns även signifikanta samband med etnisk bakgrund, 
ungdomar med svensk bakgrund har en förhöjd risk. I en annars relativt 
könssegregerad grupp tycks sammanfattningsvis inte kön vara en avgörande 
faktor då det gäller alkohol- eller narkotikakonsumtion. Som redovisats 
tidigare fanns heller inga stora könsskillnader avseende missbruk som 
placeringsorsak (tabell 6.3). Däremot har etnisk bakgrund och ålder betydelse. 

Psykisk ohälsa 
Olika former av psykisk ohälsa är ofta förekommande hos ungdomar med 
normbrytande beteenden (se exempelvis Andershed & Andershed, 2005; 
Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001) och registeruppföljningar av unga 
vuxna som tidigare varit i samhällsvård visar att de ofta har en sämre psykisk 
hälsa än unga vuxna i allmänhet (Vinnerljung & Sallnäs, 2008). I tabell 6.10 
redovisas ungdomarnas egna upplevelser av olika problem. Det handlar både 
om vanliga psykosomatiska symptom som sömnproblem, som om 
allvarligare problematik som depression och självmordsförsök. 
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Tabell 6.10. Psykosomatiska och psykiska besvär enligt ungdomarna, fördelat på 
kön, etnisk bakgrund och klass. (n=119-128), procent. 

 Total Kön 
P (n=78) 
F (n=47-50) 

Etnisk bakgrund 
Sv. Bakgr. (n=76-78) 
Utl. bakgr.(n=49-50) 

Klass 
Arbetare (n=83-86) 
Tjänstem. (n=36) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Huvudvärk, 
ofta 

27 15 46*** 31 22 27 25 

Sömnproblem 41 35 50 46 32 42 39 

Känner hopp-
löshet inför 
framtiden 

 
34 

 
20 

 
55*** 

 
35 

 
32 

 
35 

 
33 

Svårighet 
kontrollera 
våldsamt 
beteende 

 
35 

 
29 

 
43 

 
40 

 
26 

 
39 

 
25 

Upplevt all-
varlig de-
pression, 
någonsin 

37 28 51** 47 22** 39 33 

Upplevt all-
varliga själv-
mordstankar 

28 15 47*** 35 16* 31 19 

Försökt begå 
självmord 

24 14 40** 30 14* 24 22 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Tabell 6.10 visar att upplevelserna av psykisk ohälsa hos undersöknings-
gruppen är omfattande. Nästan en fjärdedel av ungdomarna uppger att de har 
försökt ta livet av sig och 37 procent säger sig ha lidit av allvarlig 
depression. Även för mindre allvarliga symptom är siffrorna höga. Närmare 
hälften upplever sig ha sömnproblem och en dryg tredjedel känner 
hopplöshet inför framtiden. 
 
Flickorna rapporterar genomgående en högre grad av psykisk ohälsa än 
pojkarna och det är endast för sömnproblem och svårighet att kontrollera 
våldsamt beteende som dessa skillnader inte är signifikanta. För symptom 
som ”ont i magen” och ”känner sig värdelös” (ej i tabell) är det, hos hela 
undersökningsgruppen, en knapp femtedel som rapporterar besvär medan det 
bland flickorna är nästan en tredjedel som säger sig uppleva dessa problem. 
En stor andel av flickorna upplever sig lida av de mer allvarliga problemen, 
drygt hälften av flickorna i studien uppger att de någon gång lidit av allvarlig 
depression. En nästan lika stor andel uppger att de haft allvarliga självmords-
tankar och en så stor andel som 40 procent säger sig ha försökt begå 
självmord. Även om de höga siffrorna för flickorna tyder på en allvarlig 
problembild tycks också många av pojkarna må psykiskt dåligt. Nästan en 
tredjedel av pojkarna säger sig ha upplevt allvarlig depression och fjorton 
procent anger att de har försökt att ta livet av sig. 
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Den upplevda psykiska ohälsan är betydligt större hos ungdomar med svensk 
bakgrund jämfört med ungdomar med utländsk bakgrund. Nästan hälften av 
de förstnämnda uppger sig ha upplevt allvarlig depression jämfört med en 
dryg femtedel av de senare. För självmordstankar och självmordsförsök är 
skillnaderna också stora. För klass finns inga signifikanta skillnader men det 
är ändå värt att notera att ungdomar från arbetarhem genomgående 
rapporterar högre siffror än ungdomar från tjänstemannahem. 
 
Tabell 6.11. Logistisk regressionsanalys av ”allvarlig psyisk ohälsa (upplevt minst 
ett av symptomen allvarlig depression, allvarliga självmordstankar eller själv-
mordsförsök)”. Oddskvoter (OR), konfidensintervall (CI 95 %) och signifikansnivå 
(p). (n=119). 

 Allvarlig psykisk ohälsa (n=119) 

Kön 
Pojke  

OR 
1 

Flicka 2,7* (1,2-6,1) 

Etnisk bakgrund 
Svensk bakgrund 

 
1 

Utländsk bakgrund 0,4* (0,2-0,9) 

Klass  
Arbetare 

 
1,5 (0,6-3,6) 

Tjänstemän 1 

Ålder  
12-15 

 
1 

16-19 1,5 (0,7-3,2) 

Nagelkerke R2  ,15 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
I en logistisk regression (tabell 6.11) med utfallsvariabeln allvarlig psykisk 
ohälsa kvarstår de stora könsskillnaderna då jag konstanthåller andra 
bakgrundsvariabler. Även sambandet med etnisk bakgrund kvarstår, 
ungdomar med utländsk bakgrund uppvisar en lägre risk att uppleva minst 
ett av problemen. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det att vara flicka rakt igenom visar 
starka samband med upplevelser av psykiska besvär. Även svensk bakgrund 
visar samband med upplevd psykisk ohälsa. 
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Sammanfattande diskussion 
Som framkommit i detta kapitel rapporterar ungdomarna, vid tidpunkten för 
placering, en omfattande problematik rörande både hemförhållanden och det 
egna beteendet. En dryg tredjedel har minst en förälder med någon form av 
social problematik (missbruk, psykiska besvär och/eller kriminalitet) och en 
knapp fjärdedel uppger att de blir misshandlade hemma. Nästan halva 
gruppen uppger att de spenderar mycket tid tillsammans med kamrater som 
på olika sätt har ett problematiskt beteende (narkotika och/eller brottslighet). 
 
Skolan är den samhälleliga arena som barn och ungdomar spenderar mest tid 
på och där de inte bara får en utbildning utan också skapar sociala relationer 
med både jämnåriga och vuxna. Med tanke på den stora roll skolan spelar för 
den här gruppen och deras framtidschanser (Socialstyrelsen, 2011b) är 
resultaten nedslående. Nästan hälften av ungdomarna har en omfattande 
skolproblematik (fyra problem eller fler) och drygt hälften menar att de 
misslyckats i skolan. 
 
Brottsligheten hos undersökningsgruppen är omfattande, över hälften säger 
sig ha begått våldsbrott det senaste året och en dryg tredjedel säger sig ha 
begått brott mer än sex gånger det senaste året. En stor majoritet av ung-
domarna har också någon gång blivit tagna av polisen. Tittar man på den 
registrerade brottsligheten har nästan tre fjärdedelar av de ungdomar som var 
15 år eller äldre vid inskrivning blivit lagförda minst en gång under den 
tvåårsperiod som föregått SiS-placeringen och hälften har fått minst en 
allvarlig påföljd. 
 
De flesta av ungdomarna säger sig dricka alkohol och en knapp femtedel 
dricker två gånger per vecka eller mer. Cannabis är det absolut vanligaste 
narkotiska preparatet och en knapp fjärdedel menar att de använder det mer 
än två gånger i veckan. Ungdomarna i studien uppger sig också må psykiskt 
dåligt. Mer än en tredjedel säger sig ha upplevt en allvarlig depression och 
en knapp fjärdedel har någon gång försökt ta livet av sig. 

En könssegregerad grupp 
Ungdomarna som deltog i vårdkedjeprojektet framträder som en i stor 
utsträckning könssegregerad grupp. Kön skär tvärsigenom de allra flesta 
problemområden och pojkar och flickor rapporterar på flera sätt divergerande 
problembilder. Mest framträdande är skillnaderna när det kommer till 
brottslighet och psykisk ohälsa där pojkarna i högre grad är kriminella medan 
flickorna rapporterar en allvarligare psykisk ohälsa. Som diskuterades i kapitel 
2 skulle detta kunna förstås utifrån Keenan och Shaws (1997) resonemang om 
en könsstereotyp socialisering genom vilken flickor lär sig att kanalisera sina 
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känslor i godkända feminina former, relationella och mer inåtvända, medan 
pojkar i större utsträckning förväntas vara (maskulint) utåtagerande och tillåts 
uppvisa ett aggressivt beteende (jmf O’Neill, 2001; Schlytter, 1999; 2000). 
Samtidigt är det viktigt att inte, genom teoretiska resonemang, skapa större 
klyftor mellan könen än vad som kan ge viktig kunskap för utvecklandet av 
verkningsfulla insatser. Pojkarnas psykiska ohälsa är, om inte lika stor som 
flickornas, fortfarande relativt omfattande och flickorna rapporterar också en 
hög brottsaktivitet även om den inte tycks lika allvarlig som pojkarnas. 
 
Ett annat tydligt könsmönster är att flickorna genomgående upplever sig vara 
mer utsatta i sin omgivning än pojkarna. De rapporterar högre förekomst av 
ekonomiska konflikter i familjen, de har i högre grad en förälder med en 
allvarlig problematik och de blir oftare utsatta för misshandel av en föräldra-
figur. Vidare rapporterar de fler skolproblem än pojkarna. Samtidigt tycks 
flickornas problematik svårare att ringa in, de är framförallt placerade på 
grund av ”annat socialt beteende” vilket är en diffus kategori som kan inne-
bära en mängd olika beteenden och (problematiska) situationer. Även dessa 
resultat skulle kunna tolkas utifrån den större känslomässiga sensibilitet flickor 
fostras in i, vilken gör dem mer mottagliga och uppmärksamma på exempelvis 
ekonomiska konflikter i familjen (jmf Keenan & Shaw, 1997). 

Betydelsen av ungdomarnas etniska bakgrund 
Även om kön är den bakgrundsfaktor som tycks fungera som främsta 
sorterande princip i ungdomarnas rapportering om sin situation, syns även 
flera samband med ungdomarnas etniska bakgrund. När det kommer till 
problematik relaterad till föräldrarna är skillnaden mellan grupperna 
kanske som tydligast. Ungdomar med en (huvudsaklig) svensk bakgrund 
har i större utsträckning föräldrar med egen social problematik i form av 
exempelvis missbruk. Ungdomar med (huvudsaklig) utländsk bakgrund 
riskerar istället i högre grad att bli misshandlade av en förälder. I synnerhet 
verkar detta gälla flickorna som i större utsträckning uppger sig bli 
misshandlade hemma både jämfört med pojkar med utländsk bakgrund och 
med flickor med svensk bakgrund.  
 
Ett annat område där etnisk bakgrund spelar roll är brottslighet. Tidigare 
undersökningar har relativt entydigt visat att personer med utländsk 
bakgrund är överrepresenterade i rättsystemet (Brå, 1996; 2005) men för 
projektungdomarna syns inga systematiska skillnader relaterat till etnisk 
bakgrund. Om något, framstår ungdomar med svensk bakgrund som mer 
brottsbelastade. Trots detta är betydligt fler ungdomar med utländsk 
bakgrund placerade på grund av brottslighet. Det tycks med andra ord råda 
en diskrepans mellan ungdomarnas uppgifter om brottsaktivitet och det sätt 
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socialtjänsten beskriver varför ungdomarna är i behov av en placering vid de 
särskilda ungdomshemmen. 
 
Det tycks också finnas en viss diskrepans mellan ungdomarnas egna uppgifter 
och registrerade lagföringar relaterat till etnisk bakgrund. Inte heller i 
lagföringsregistret går det att se några genomgripande skillnader mellan 
grupperna, men ungdomar med utländsk bakgrund är i något större ut-
sträckning lagförda och de har även i något större utsträckning dömts till 
allvarlig påföljd. I Shannons (2006) undersökning syns en liknande diskrepans 
mellan självrapporterade och registrerade uppgifter och författaren menar att 
det inte går att utesluta att det handlar om diskriminering. Samtidigt är det en 
större andel ungdomar med svensk bakgrund som har lagförts flera gånger. 

Klasstillhörighetens betydelse   
Som nämnts tidigare är klass och etnisk bakgrund ofta svårt att separera (se 
kapitel 2). Hos undersökningsgruppen syns det exempelvis i hur den 
klasskillnad som först framträdde när det gällde ”blivit misshandlad av 
föräldrafigur” försvagades i regressionen medan sambandet med utländsk 
bakgrund stärktes. Vissa problembilder hos ungdomarna i denna studie tycks 
ändå hänga samman med klass. Det tydligaste, och kanske minst förvånande, 
är sambandet mellan klass och ekonomi. Ungdomar från arbetarhem upplever 
i högre grad att familjen på olika sätt har problem kopplade till pengar. I denna 
grupp finns, bör påpekas, också en andel ungdomar vars mödrar inte har någon 
förvärvsinkomst alls vilket naturligtvis försvårar den ekonomiska situationen 
avsevärt. 
 
Ett annat klassmönster är att det som kan definieras som normbrytande 
beteenden (Andershed & Andershed, 2005) på flera sätt tycks mer fram-
trädande hos projektungdomarna från tjänstemannahem. De umgås i större 
utsträckning med kamrater som begår brott och/eller använder narkotika och 
de återfinns i högre grad i lagföringsregistret även om skillnaderna inte är 
signifikanta. Ungdomar från tjänstemannahem är också i större utsträckning 
placerade enligt alla tre möjliga placeringsorsaker (missbruk, brottslighet, 
socialt nedbrytande beteende) vilket skulle kunna tolkas som att socialtjänsten 
bedömer deras problembild som mer komplex. Problembilden för ungdomar 
från arbetarhem tycks istället i högre grad kopplad till omgivningen. De 
kommer oftare från familjer med en belastad ekonomi (se ovan) och de uppger 
sig oftare vara misshandlade hemma än ungdomar från tjänstemannahem. 
Klasskillnaderna som här framträder tyder på en mer individuell problematik 
hos ungdomar från tjänstemannahem och en mer omgivningsrelaterad 
problematik för ungdomar från arbetarhem. 
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Avslutande kommentar  
Resultaten i detta kapitel visar att ungdomarna som deltog i vårdkedjeprojektet 
vid inskrivning hade en omfattande problematik på en rad områden, både 
kopplat till omgivningen och det egna beteendet. Det är också tydligt att 
ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen är långt ifrån en homogen 
grupp. Flickor och pojkar uppvisar i stor utsträckning divergerande problem-
bilder. Då pojkarna med sin utåtriktade kriminellt betonade problembild är 
den grupp de särskilda ungdomshemmen framför allt haft i uppgift att 
hantera väcker detta frågor om institutionsvårdens möjligheter att se till 
flickornas behov. Om flickornas behov inte i lika hög grad som pojkarnas 
tillgodoses inom institutionsvården ställs rimligtvis högre krav på att följande 
delar i vårdkedjan kan se den problematik flickor oftare uppvisar. Resultaten 
visar också att ungdomarnas etniska bakgrund, och i vissa fall klass-
tillhörighet, tycks ha betydelse för exempelvis alkohol- och narkotika-
konsumtion samt problem kopplade till föräldrarna. Kön, klass och etnisk 
bakgrund är samtidigt kategorier som inte går att förstå isolerade från 
varandra (Lykke, 2003; 2005; Mattsson, 2010). Ett exempel är att risken att 
bli utsatt för misshandel av en föräldrafigur visar samband med både kön 
och etnisk bakgrund. Det kan förstås som att det främst handlar om flickor 
med utländsk bakgrund, vilka skiljer ut sig inte bara ur gruppen i stort utan 
även ur flickgruppen.  
 
I vårdkedjeprojektet låg fokus på planering framåt och involverandet av 
aktörer relevanta för ungdomarnas fortsatta vård. En central aktör ansågs 
vara ungdomens föräldrar och nätverk. Detta kapitels resultat visar att 
involverandet av familjen ställer höga krav på vårdkedjans professionella 
aktörer då en stor del av ungdomarnas föräldrar har en egen problematik och 
att ungdomarna inte sällan är utsatta i sina egna familjer. Detta tycks framför 
allt gälla flickorna och här spelar också den etniska bakgrunden en stor roll 
för vilken form familjens problematik tar. 
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7. Steget ut från institutionen och tiden 
därefter 

I detta kapitel ligger fokus på steget ut ur institutionsvården och den tid som 
därpå följer för ungdomarna i undersökningsgruppen. Med avstamp i den bild 
av ungdomarnas problembilder som framträdde i föregående kapitel 
undersöker jag dels vad institutionspersonalen rekommenderar för fortsatta 
insatser för ungdomarna, dels det vårdkedjeprojekt som ungdomarna i studien 
tagit del av, och vars syfte var att säkra planeringen för tiden efter 
institutionsvistelsen. 
 
Inledningsvis beskrivs vilka förutsättningar vårdkedjeprojektet haft och hur 
det har utformats. Då det redan tidigare genomförts en processutvärdering av 
vårdkedjeprojektet (Basic, Thelander & Åkerström, 2009, se kapitel 4 för en 
sammanfattning) är det främsta syftet med detta avsnitt att ge en övergripande 
förståelse för projektets form och förutsättningar. Därefter är kapitlet upplagt 
kronologiskt och följer ungdomarna från institutionsvistelsen via steget ut från 
institutionen till tiden tre månader efter utskrivning. Först presenteras ett 
kortare avsnitt om de kontakter samordnarna haft med olika parter under 
ungdomens tid på institutionen. Därefter behandlas de rekommendationer 
institutionen givit (vid tidpunkt för utskrivning från SiS) om fortsatta insatser. 
Dessa uppgifter handlar om vad institutionspersonalen ansett att ungdomarna 
behöver fortsatt hjälp med. Detta följs av hur steget ut förberetts för 
ungdomarna och vilka insatser som planerats. Därefter följer ett avsnitt som 
behandlar tiden efter utskrivning där samordnarnas kontakter och samarbete 
med inblandade parter presenteras tillsammans med vilka insatser som 
ungdomarna fått efter utskrivning. Precis som i kapitel 6 tar analyserna sin 
utgångspunkt i ungdomarnas kön, klass och etniska bakgrund. Efter denna 
genomgång av hur vårdkedjeprojektet formats i praktiken följer ett avsnitt där 
jag, med avstamp i processutvärderingen samt mina intervjuer med 
samordnarna, diskuterar hur väl anpassat projektet var för målgruppen. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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Vårdkedjeprojektets förutsättningar och utformning  
Vårdkedjeprojektet hade en mycket kort startsträcka. Regeringen, genom 
Socialdepartementet, fattade i juni 2006 beslut om att Statens 
institutionsstyrelse skulle ”utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja” 
(Socialdepartementet S2006). I beslutet meddelades att projektet skulle 
genomföras i samarbete med ett antal kommuner38 under perioden 2006 till 
2008 och att en stor del av projektbudgeten var vikt åt subventioner av de 
deltagande kommunernas vårdavgift för placering vid de särskilda ungdoms-
hemmen. Målet med projektet formulerades: 

att de ungdomar som ingår i projektet uppnår positiva och bestående föränd-
ringar av sin livssituation, 
att bryta umgänget med kriminella kamrater, stärka familjens och nätverkets 
möjligheter att fungera samt förbättra den unges skolgång och/eller möjlig-
heter till arbete, 
att vårdkedjan för ungdomar bidrar till att skapa fungerande modeller för sam-
arbete mellan SiS och socialtjänsten. (Socialdepartementet S2006, bilaga) 
 

Direktiven var kortfattade men inte desto mindre omfattande. I uppdraget från 
Socialdepartementet beskrevs bland annat hur ”SiS skall utforma modeller i 
samverkan med [kommunerna]” samt att det var av vikt att det man kallade för 
”vårdkedjemodellen” skulle vila på befintlig forskning och beprövad 
erfarenhet. Man betonade också att pojkars och flickors särskilda villkor och 
behov skulle uppmärksammas. Vid sidan av de omfattande subventionerna39 
var den bärande idén med vårdkedjeprojektet de samordnare som skulle 
anställas med uppgift att följa ungdomarna genom vårdens olika faser med 
fokus på tiden efter institutionsvistelsen.  

Ett viktigt inslag i modellen är ungdomarnas kontakt med vårdkedje-
samordnaren som knyter samman insatserna i vårdkedjan. Samordnarnas upp-
gift är att utgöra ett stöd för den unge genom de olika faserna i vårdkedjan och 
samtidigt utgöra en länk mellan den unge, socialtjänsten och institutionen. 
(Socialdepartementet S2006)  

 
Projektet startade redan några dagar efter Socialdepartementets beslut, den 1 
juli 2006, såtillvida att subventionerna började betalas ut. Under hösten 2006 
utarbetade SiS ett upplägg för projektet och rekryterade 17 samordnare som 

                                                      
38 Dessa kommuner var Stockholm, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Södertälje, Falun, 
Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Landskrona, Bjuv, Burlöv och Trelleborg. 
På ett mycket tidigt stadium var tanken att projektet skulle riktas mot enbart storstads-
regionerna och innefatta ungdomar med en kriminell och gängrelaterad problematik. Relativt 
snabbt (innan samordnarna anställdes) utvidgades dock projektet till att gälla alla ungdomar 
som placeras vid de särskilda ungdomshemmen (med undantag av de som dömts till sluten 
ungdomsvård) och de utvalda kommunerna blev då också något fler. 
39 Under större delen av projektet var subventionen 40 procent. 
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började sitt arbete den 1 januari 2007. En andra rekrytering genomfördes 
under hösten 2007, sammanlagt ingick 24 samordnare i projektet.  
 
Budgeten för projektet var 230 miljoner kronor. Av detta gick 83 procent till 
att subventionera kommunernas vårdavgifter. I Socialdepartementets direktiv 
till SiS framgick ingenting om vad syftet med subventionerna var och det 
ställdes heller inga krav på motprestation från kommunerna för att ta del av 
pengarna. Inom SiS har tolkningen varit att det ökade ekonomiska utrymme 
som subventionerna skapade skulle undanröja hinder för kommunerna att satsa 
på öppna insatser på hemmaplan (muntlig kommunikation med representant 
för projektet). Det ska betonas att ingen uppföljning av subventionerna har 
gjorts varför ingen vet huruvida de pengar kommunerna på detta sätt sparade 
har kommit de placerade ungdomarna till del. 
 
Som beskrivits i metodkapitlet var andelen ungdomar som fick en samordnare 
betydligt färre än den totala gruppen ungdomar som placerades av 
projektkommunerna. Kommunerna fick dock vårdavgiften subventionerad för 
samtliga placerade ungdomar. Enligt en representant för projektet var 
förklaringen till detta att det redan från början fanns en ambition med 
projektet, från Socialdepartementets sida, att göra allting så administrativt 
enkelt som möjligt för de deltagande kommunerna. Detta har exempelvis 
inneburit att även för de ungdomar som aldrig dök upp på institution, eller de 
som bara var inne och vände, har kommunerna fått rabatt på avgiften. En 
jämförelse med tidigare år visar att de deltagande kommunerna under 
projekttiden ökade sina placeringar vid SiS institutioner med 40 procent, i 
jämförelse med rikets ökning på 10 procent (Lundström, Sallnäs & Vogel, 
2012). Det framstår som sannolikt att detta var en (oförutsedd) effekt av den 
kraftiga subventionen. 
 
Av Socialdepartementets direktiv framgår att projektet var ett samverkans-
projekt mellan SiS och de 15 utvalda kommunerna. När projektledningen 
under hösten 2006 åkte runt till de deltagande kommunerna för att sluta avtal 
blev det dock tydligt att projektet inte var förankrat ute i kommunerna, 
majoriteten hade inte hört talas om det. Inledningsvis fanns därmed en misstro 
hos kommunerna som framför allt handlade om vad detta (statligt initierade) 
projekt skulle innebära för det kommunala självstyret (muntlig kommuni-
kation med representant för projektet). Samordnarna har också beskrivit hur de 
inledningsvis fick ta ett stort ansvar för implementeringen av projektet genom 
att åka runt och informera och presentera sig i de deltagande kommunerna. 
Detta trots att det i regeringsuppdraget påtalades att kommunerna var 
deltagande parter i projektet och att det i SiS beskrivning av projektets upplägg 
framgår att ”Kommunernas deltagande förväntas omfatta alla nivåer inom 
socialtjänsten[...]” (SiS, 2006). De inledande förutsättningarna för ett bra 
samarbete var med andra ord inte särskilt goda. 
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Enligt en representant för projektet avtog denna misstro från ledning och 
chefer inom kommunerna relativt snabbt då de såg (de ekonomiska) fördelarna 
med projektet. I mina samtal med samordnarna har framkommit att det under 
hela projekttiden stundtals varit svårt att samarbeta med tveksamma och 
negativt inställda socialsekreterare. Den representant för projektet jag talat 
med menar att denna misstro framför allt har befunnit sig på individnivå hos 
enskilda handläggare och inte strukturellt i de deltagande kommunerna. 
Samtidigt visar processutvärderingen (Basic, Thelander & Åkerström, 2009) 
att misstro och kritik mot projektet gick som en röd tråd genom flera 
kommuners socialtjänst. Chefer på olika nivåer tycktes uppleva att staten 
genom vårdkedjeprojektet underkände deras arbete. Den klyfta mellan 
samordnarna och socialtjänsten som aldrig helt överbryggades verkar framför 
allt bottna i en bakomliggande konflikt mellan statlig styrning och kommunal 
självständighet. 

Projektets utformning och samordnarrollen 
Då de nyanställda samordnarna efter en kort introduktion började sitt arbete 
den 1 januari 2007 fanns ingen tydlig arbetsbeskrivning. Det var från början 
uttalat att projektet inte skulle medföra några förändringar i (juridisk) ansvars-
fördelning mellan socialtjänsten, de särskilda ungdomshemmen eller andra 
deltagande aktörer. Detta innebar att samordnarna inte gavs någon formell 
makt i arbetet med ungdomarna. Istället var tanken att de utifrån ett 
helikopterperspektiv skulle kunna ställa frågor om planeringen och därmed 
lyfta glömda perspektiv, se till att alla kom till tals och på så sätt påverka 
arbetet. Flera samordnare var kritiska till detta då de menade att det är mycket 
svårt att ges förtroende att ansvara för samordningen av alla deltagande parter 
samtidigt som man inte har rätt att fatta några beslut. Andra samordnare såg 
avsaknaden av formell makt som positiv och menade att det gjorde dem friare 
i sitt arbete. 
 
En representant för projektet menar att man tidigt insåg att det faktum att 
kommunerna (och i de större kommunerna även stadsdelarna) arbetade så 
olika krävde att samordnarna var oerhört flexibla i relation till vilken kommun 
de arbetade gentemot. Grunden i samordnarrollen ansågs vara att ”vara mjuk i 
ryggen”. Samordnarna delades tidigt in i tre regionala arbetsgrupper. Region 
Öst arbetade gentemot kommunerna i Stockholmsområdet samt Falun, 
Borlänge och Gävle, Västregionen arbetade mot Göteborgs stads alla 
stadsdelar och region Syd gentemot kommunerna i Skåne. Inom dessa 
regionala grupper delades i sin tur kommuner och stadsdelar upp samordnarna 
emellan. Samtidigt som vikten av att utgå från befintlig forskning och vad man 
kallade ungdomsvårdens erfarenhet av evidensbaserade metoder betonades, 
både i Socialdepartementets direktiv och i SiS projektbeskrivning, var det 
redan på ett mycket tidigt stadium tydligt att vårdkedjeprojektet var långt ifrån 
ett manualbaserat projekt. En av samordnarna jag intervjuat talade om 
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projektet som ”vår modell” men andra var pragmatiska och menade att arbetet 
som samordnare såg mycket olika ut från ärende till ärende. 
 
Samordnarna använde en stor del av sin första tid i projektet till att utforma 
sina egna arbetsuppgifter, bland annat det som efter många vändor och 
namnbyten kom att kallas ”överenskommelsen” och som blev vårdkedje-
projektets centrala dokument och arbetsredskap40. I detta dokument, inspirerat 
av utredningsmetoden ”Barns behov i centrum” (BBIC) (Socialstyrelsen, 
2006), var tanken att den övergripande och långsiktiga planen för ungdomen 
som de deltagande parterna skulle komma överens om, skulle nedtecknas och 
styckas upp i mer kortsiktiga och konkreta delmål. Flera samordnare vittnar 
om hur svårt det många gånger var att få gehör för överenskommelsen hos 
socialsekreterare och institutionspersonal som beklagade sig över att det blev 
för många dokument. Samtidigt var ett av syftena med projektet att 
”[...]utveckla en gemensam syn på det samhällsuppdrag respektive verksamhet 
omfattas av.” (SiS, 2006). I samarbetet med kommuner där BBIC var 
implementerat användes inte heller alltid överenskommelsen eftersom man 
menade att de redan arbetade enligt samma tankegång (muntlig 
kommunikation med representant för projektet). Tanken att genom överens-
kommelsen få ett gemensamt arbetssätt och ett gemensamt språk för det arbete 
man utför tycks med andra ord inte alla gånger ha nått fram till socialtjänst och 
institutionspersonal. Inte heller tycks denna tanke ha delats av alla samordnare. 
En av de intervjuade samordnarna menar att huvudsyftet var att få till en 
planering medan vilket dokument som används för detta är av lägre relevans:  

Jag tycker det som är bra med överenskommelse är att det blir tydligt för [...] 
institutioner föräldrar och socialtjänst att alla jobbar efter samma plan. Sen 
hur planen och överenskommelsen ser ut det är skit samma vilken mall man 
använder bara man har en mall, sen kan man använda behandlingsplanen till 
institutionerna också det kvittar men att det finns en plan som är tydlig, att 
man jobbar efter den och att man följer upp den regelbundet (samordnar-
intervju 3). 

 
Vid sidan av överenskommelsen betonades också att samordnaren skulle 
fungera som ”oberoende ordförande” vid de planerings- och uppföljnings-
möten som genomfördes. Även denna roll var inspirerad av BBIC och tanken 
var att samordnaren med sitt helikopterperspektiv i större utsträckning skulle 
kunna vara en fristående deltagare som kunde underlätta för alla att få komma 
till tals. Huruvida samordnarna tog rollen som oberoende ordförande tycks 
emellertid ha varierat både mellan enskilda samordnare och beroende på 
vilken socialtjänst och/eller ungdom man arbetade med. En av samordnarnas 
uppgifter var också att göra ungdomarna och deras familjer mer delaktiga i 

                                                      
40 Processen kring detta huvuddokument tycktes emellertid aldrig bli helt färdigt. Av 
processutvärderingen framgår hur även överenskommelsen, som utvärderaren då uppfattade 
som tämligen fastlagd, helt plötsligt bytte namn igen (Basic, Thelander & Åkerström, 2009). 
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planeringen. Vikten av att ungdomar och familjer deltog i planeringsmöten 
och fick sina åsikter lyssnade på betonades, något som flera samordnare 
påpekar inte alltid var enkelt då en del institutioner hade en tradition av att inte 
involvera ungdomen i mötena. Inledningsvis talades också om samordnarens 
roll som ungdomens språkrör och i regeringsuppdraget formulerades det som 
att samordnaren skulle ”[...]utgöra ett stöd för den unge genom de olika 
faserna i vårdkedjan[...]” (Socialdepartementet S2006). Hur en sådan roll 
(potentiellt) krockade med den oberoende ordföranderollen problematiserades 
inte. Däremot visar processutvärderingen av vårdkedjeprojektet (Basic, 
Thelander & Åkerström, 2009) hur samordnarna alltmer antog en 
administrativ hållning där fokus riktades mot de professionella relationerna 
mer än mot ungdomarna. Personer inom projektet menar dock att 
behandlingstanken aldrig var ett syfte med samordnarrollen och att det viktiga 
var att samordnarna såg till att ungdomarna fick komma till tals och att de 
förstod vad som sades (muntlig kommunikation med representant för 
projektet). 
 
Under projekttidens gång utvecklades delvis olika praktiker, dels i de tre 
regionala arbetslagen, dels utifrån hur samordnaren själv lade upp sitt arbete 
men framför allt utifrån vilken kommun/stadsdel han eller hon arbetade 
gentemot. Det är därför tveksamt om man kan tala om ett (1) sammanhållet 
projekt. Med de otydliga riktlinjer som gavs i uppdraget och då avsaknaden av 
formell makt gjorde att samordnarna tvingades vara mycket flexibla både 
gentemot institutionernas och mot kommunernas arbetssätt framträder snarare 
bilden av 24 samordnare med några få gemensamma hållpunkter men med 
annars varierande arbetssätt. 

Samordnarnas kontakter under ungdomarnas tid på institution 
Som beskrivits ovan hade samordnarna en otydligt beskriven, och mycket 
varierande, arbetsuppgift samtidigt som de mål som inledningsvis sattes upp 
för vårdkedjeprojektet var ambitiösa. I mitt försök att trots dessa diffusa 
förutsättningar försöka få en bild av vad samordnarna faktiskt gjorde och hur 
projektet löpte har jag fokuserat det som från början var det centrala, nämligen 
samarbete och samverkan.  
 
I tabell 7.1 presenteras samordnarnas kontakter, under ungdomarnas tid på 
institutionen, med de parter som kan ses som mest centrala i arbetet kring den 
unga. Analyser utifrån (ungdomarnas) kön, klass och etnisk bakgrund 
presenteras i text. 
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Tabell 7.1. Samordnarnas kontakter med olika parter under ungdomarnas institut-
ionsvistelse (n=66-68), procent. 

 Flera ggr/mån eller 
oftare 

1 ggr/mån eller mer 
sällan 

Aldrig/ej relevant 

Kontakt med social-
tjänsten 

19 78 3 

Kontakt med ung-
domen 

21 75 4 

Kontakt med institut-
ionspersonal 

18 80 2 

Kontakt med modern 9 68 23 

Kontakt med fadern 6 47 47 

Kontakt med övrig 
familj/nätverk 

2 22 76 

 
Inledningsvis beslutades inom vårdkedjeprojektet att uppföljningsmöten där 
samordnaren var tänkt att fungera som oberoende ordförande och där 
planering framåt skulle göras, skulle hållas var sjätte vecka. Som framgår av 
tabell 7.1 har samordnarna träffat de flesta parter en gång i månaden eller 
mer sällan vilket troligen innebär att de framför allt träffats vid dessa möten. 
I en knapp femtedel av fallen har man träffat socialtjänst, ungdom och institut-
ionspersonal flera gånger i månaden medan detta är ovanligt när det kommer 
till kontakt med ungdomens familj. Ungdomarnas fäder och övriga nätverk 
har man träffat i särklass minst. Att kontakten med fäderna varit låg hänger 
sannolikt ihop med att barn och ungdomar i samhällsvård ofta växer upp 
med en ensamstående mor (Sundell & Karlsson, 1999). En av samordnarna 
bekräftar i en intervju att ”som vanligt är också papporna väldigt svåra att få 
tag i. Mammorna är lättare” (samordnarintervju 7). 
 
Det finns vissa skillnader i samordnarnas kontakter med de olika parterna 
avseende etnisk bakgrund och klass. Samordnarnas kontakter med social-
tjänsten var under institutionsvistelsen mer frekventa avseende ungdomar 
med svensk bakgrund jämfört med ungdomar med utländsk bakgrund. 
Samma skillnader syns även för samordnarnas kontakter med mödrarna. 
Nästan hälften av mödrarna till ungdomar med utländsk bakgrund har sam-
ordnarna inte träffat alls under ungdomens tid på institutionen, jämfört med 
15 procent av mödrar till ungdomar med svensk bakgrund (p=0,007). Sam-
ordnarna har också haft en något tätare kontakt med institutionspersonalen 
för ungdomar från tjänstemannahem, detsamma gäller för kontakten med 
mödrarna. Inga skillnader syns avseende kön.  
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Rekommendationer och planering inför utskrivning från 
institution 
Den övergripande tanken med vårdkedjeprojektet var dels att försöka över-
brygga den svårighet som steget ut ur låst institutionsvård är, genom att lägga 
fokus på planering för tiden efter institutionsplaceringen, dels att stärka 
samarbetet mellan institutionerna och socialtjänsten. Detta avsnitt inleds 
därför med de rekommendationer institutionspersonalen lämnat i ADAD 
utskrivningsintervju. 

Institutionspersonalens rekommendationer om fortsatta insatser 
I tabell 7.2 presenteras en översikt av institutionspersonalens rekommen-
dationer avseende ett antal områden. 
 
Tabell 7.2. Institutionspersonalens rekommendationer om fortsatta insatser, fördelat 
på ungdomarnas kön, etniska bakgrund och klass (n=75-81), procent. 

Rekommen-
derad insats  

Total Kön 
P (n=50-51) 
F (n=28-30) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=49-50) 
Utl. bakgr.(n=29-31) 

Klass 
Arbetare (n=55-56) 
Tjänstem. (n=20) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Fortsatt 
dygnsvård 

59 48    79** 61 55 65 40* 

Familj 85 76   100** 92 71* 86 80 

Fritid och 
vänner 

89 94 80 86 93 87 90 

Skola 95 98 90 92 100 96 90 

Brottslighet 55 74   21*** 45 71* 51 70 

Missbruks-
behandling 

52 59 41 59 42 47 75* 

Psykisk 
ohälsa 

62 63 60 64 58 62 60 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 
 
Som framkommer av tabell 7.2 rekommenderar institutionspersonalen en 
fortsatt placering i dygnsvård (familjehem eller HVB) för nästan två tredje-
delar av gruppen. Värt att notera är också att bland dem som rekommenderas 
fortsatt dygnsvård anser personalen att 6 procent av ungdomarna bör ges 
fortsatt behandling inom SiS. En återflytt till föräldrahemmet rekommenderas 
för en knapp tredjedel av ungdomarna (ej i tabell). Insatser avseende familj, 
fritid och vänner samt skola rekommenderas för en stor majoritet av 
ungdomarna vid utskrivning. När det gäller mer specifikt inriktat stöd, som 
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insatser avseende missbruk, brottslighet och psykisk ohälsa, ges sådana 
rekommendationer för drygt hälften av ungdomsgruppen. 
 
Det finns en rad könsskillnader avseende personalens rekommendationer. Den 
tydligaste är att det är en betydligt större andel pojkar än flickor som 
rekommenderas insatser mot brottslighet. Flickorna rekommenderas istället i 
högre grad än pojkarna insatser gällande familj samt fortsatt dygnsvård. Pojkar 
rekommenderas även insatser avseende fritid och vänner samt missbruk i 
något större utsträckning än flickor. Det är också värt att notera att trots de 
omfattande psykiska problem som flickorna rapporterade i föregående kapitel, 
så rekommenderas pojkar i något större utsträckning sådana insatser. 
 
Vid tidpunkten för utskrivning rekommenderas ungdomar från arbetarhem 
fortsatt placering i dygnsvård i större utsträckning jämfört med ungdomar från 
tjänstemannahem. Ungdomar från tjänstemannahem rekommenderas däremot 
i betydligt högre grad insatser mot missbruk vilket är intressant med tanke på 
att det i föregående kapitel inte syntes några framträdande klasskillnader i 
ungdomarnas egna uppgifter om sin alkohol- och narkotikakonsumtion. 
Institutionspersonalen tillfrågas vid tidpunken för utskrivning också om 
rekommendationer av vissa mer specifika insatser inom öppenvård, däribland 
”stöd till nätverk” (ej i tabell). Sådana insatser rekommenderas i större 
utsträckning till ungdomar från tjänstemannahem jämfört med ungdomar från 
arbetarhem (p=0,038). 
 
Rekommendationer om insatser riktade mot brottslighet är betydligt vanligare 
för ungdomar med utländsk bakgrund i jämförelse med ungdomar med svensk 
bakgrund. Det är intressant då inga genomgående skillnader kopplat till etnisk 
bakgrund rörande brottslighet framträdde i föregående kapitel. En annan 
signifikant skillnad avseende etnisk bakgrund gäller insatser kopplade till 
familjen. En större andel ungdomar med svensk bakgrund rekommenderas 
denna typ av insats inför utskrivning jämfört med ungdomar med utländsk 
bakgrund. Att ungdomar med svensk bakgrund i högre grad än ungdomar med 
utländsk bakgrund rekommenderas insatser avseende missbruk går i linje med 
ungdomarnas självrapporterade uppgifter (kapitel 6). 

Hur planerades steget ut från institutionen?  
En viktig del i tanken om en sammanhållen vårdkedja kan sägas vara hur man 
hanterar situationen då ungdomen skall skrivas ut från institutionen. Detta 
”steg ut” till det omgivande samhället och vård i öppnare former är något av 
en klassisk problematik för institutionsvården och steget ut kan betraktas som 
störst då det rör sig om låst institutionsvård. Socialtjänstens alltmer 
specialistorienterade organisering skapar ett vårdlandskap där skilda aktörer 
står för olika delar av vården, vilka sedan måste länkas samman (jmf kapitel 
4). En sådan organisering gör också att steget mellan institutionsvården och 
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följande insatser blir centralt. Mot denna bakgrund har jag undersökt hur väl 
steget ut från de särskilda ungdomshemmen planerades för ungdomarna i 
vårdkedjeprojektet genom att undersöka i vilken grad det hölls utskrivnings-
möten, huruvida det fanns en skriftlig överenskommelse samt vilka insatser 
det eventuellt fanns en planering för vid tidpunkten för utskrivning. 
 
Samordnarna uppger att det för 40 procent av ungdomarna hölls ett 
utskrivningsmöte. I de fall ett möte hölls var samordnarna ordförande på 
knappt hälften av dessa (40 procent). Det finns inga signifikanta skillnader 
avseende bakgrundsvariablerna men enligt samordnarnas uppgifter har det 
hållits ett utskrivningsmöte för 20 procent fler av ungdomarna från tjänste-
mannahem i jämförelse med ungdomar från arbetarhem. 
 
Överenskommelsen var, som nämnts ovan, vårdkedjeprojektets huvud-
dokument där den planering alla inblandade parter kunde enas om skulle 
nedtecknas och undertecknas. Vid tidpunkten för utskrivning fanns det 
skriftliga överenskommelser för drygt hälften (56 procent) av de ungdomar jag 
har uppgifter om. För de olika bakgrundsvariablerna finns inga signifikanta 
skillnader men det är värt att notera att det är 20 procent fler av ungdomar med 
svensk bakgrund som har en skriftlig överenskommelse vid utskrivning 
jämfört med ungdomar med utländsk bakgrund. Samma skillnad syns även för 
klass, till förmån för ungdomar från ett tjänstemannahem, i likhet med 
förekomsten av utskrivningsmöte (se ovan). Det är något fler pojkar som har 
en överenskommelse jämfört med flickorna. 
 
En genomgripande tanke med vårdkedjeprojektet var samverkan mellan 
inblandade parter, i synnerhet mellan socialtjänsten och institutionerna. Det är 
rimligt att tänka sig att vid den tidpunkt då en ungdom ska skrivas ut från en 
låst institution och ges insatser i öppnare former i hemkommunen, är vikten av 
samverkan extra stor. En av samordnarna talar om hur kommuntyp spelar en 
viktig roll för huruvida samarbete mellan flera parter skall lyckas: 

Jag tror att det är en skillnad i små kommuner därför att jag tror att man måste 
jobba på ett annorlunda sätt. Man måste jobba närmare ungdomarna och fa-
milj. Man jobbar närmre med externa samarbetspartner[...]i små kommuner så 
blir det närmre, man måste samarbeta på ett annat sätt för att det ska funka 
och det tror jag inte kanske finns på samma sätt i storstäderna (samordnar-
intervju 1) 

 
En jämförelse mellan storstadsområdena och de andra (mindre) kommunerna41 
visar att det var signifikant vanligare att det hade hållits ett utskrivningsmöte i 

                                                      
41 Med de mindre kommunerna menar jag de som inte ligger i direkt anslutning till en stor-
stadsregion. Kommuner som Södertälje, Haninge och Botkyrka betraktas ur detta perspektiv 
som tillhörande en storstadsregion (Storstockholm) medan kommuner som t.ex. Falun och 
Helsingborg definieras som mindre kommuner. 
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de mindre kommunerna (65 procent jämfört med 29 procent, p=0,006). Det 
finns däremot inga skillnader avseende förekomst av en skriftlig 
överenskommelse. 

Vilka insatser var planerade vid utskrivning? 
Enligt samordnarnas uppgifter var någon insats planerad för de allra flesta 
ungdomar (94 procent), som jag har uppgifter om, vid utskrivning. Vilka 
insatser som planerades presenteras i tabell 7.3 fördelat på kön, etnisk 
bakgrund och klass.  
 
Tabell 7.3. Enligt samordnarna planerade insatser vid utskrivning från institution, 
fördelat på ungdomarnas kön, etnisk bakgrund och klass (n=65/68) ej uteslutande 
kategorier, procent. 

 
Typ av insats 

Total Kön 
P (n=44) 
F (n=24) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=48) 
Utl. bakgr.(n=20) 

Klass 
Arbetare (n=45) 
Tjänstem. (n=20) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Öppenvård (ej 
missbruk 

31 32 29 33 25 29 35 

Öppenvård 
(missbruk) 

14 14 12 10 20 13 15 

Familjehem 28 18  46* 31 20 31 20 

HVB 28 32 21 29 25 27 30 

Psykiatri 19 18 21 23 10 20 15 

Kontaktperson 16 20 8 15 20 16 15 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Som framgår av tabell 7.3 är de vanligaste planerade insatserna öppenvård 
(ej missbruk) och placeringar i HVB eller familjehem. Fortsatt dygnsvård 
planeras för drygt hälften av ungdomarna. En planerad familjehemsplacering 
är betydligt vanligare för flickor. 
 
I likhet med institutionspersonalens rekommendationer (tabell 7.2) finns inga 
tydliga könsskillnader vad gäller planering av öppenpsykiatriska insatser, 
trots att flickorna rapporterar en mer omfattande psykisk ohälsa än pojkarna 
(se kapitel 6). Man kan fråga sig om detta beror på att flickornas psykiska 
problem av någon anledning inte uppmärksammas eller om det handlar om 
svårigheter i samverkan med aktörer som barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP). När jag i intervjuerna har frågat samordnarna om viktiga samarbets-
partners i arbetet kring ungdomarna har flera nämnt BUP men få ger en 
utvecklad bild av hur sådana samarbeten eventuellt fungerat. Någon säger att 
de är viktiga men själv har han inte haft kontakt med dem i sina ärenden. En 
av samordnarna beskriver dock att samarbetet med BUP tidvis varit svårt:  
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Alltså det har varit svårt att få med dem, alltså kring insatser. Alltså det är 
fortfarande samma diskussioner som har varit tidigare men man ser, det är 
lättare att, vad är det som är psykiatri? Vad är det som är socialt samman-
hang? Och hitta det, hur kan vi samverka, och ibland så handlar det om peng-
arna (samordnarintervju 5). 

 
Samtidigt beskriver samma samordnare att samarbetet med vad som 
benämns psykosteamet har fungerat mycket bra. En annan tänkbar förklaring 
till att så få flickor fått insatser riktade mot psykisk ohälsa är att det varit 
svårt att finna passande insatser för den problematik de uppvisar. De insatser 
som i analysen av enkätmaterialet kodats som öppenpsykiatriska insatser har 
varit sådant som BUP-kontakt, psykologsamtal eller remisser om neuro-
psykiatriska utredningar. Det behöver inte utesluta att ungdomar som mått 
psykiskt dåligt fått hjälp i andra former, exempelvis med en samtalskontakt 
inom ramen för en HVB-placering eller i öppenvård, men resultaten visar att 
de mer renodlade psykiatriska insatserna varit få. 
 
Det planeras missbruksbehandling i öppenvård för dubbelt så stor andel 
ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med ungdomar med svensk 
bakgrund. Detta framstår som något förvånande då resultaten i kapitel 6 
visar att ungdomar med svensk bakgrund i högre grad konsumerar både 
alkohol och narkotika.  
 
Skolproblematiken var, som framträdde i kapitel 6, omfattande hos ung-
domarna i vårdkedjeprojektet och i intervjuerna påtalar samordnarna också 
vikten av att skolan är delaktig i planeringen. Skola är emellertid inte givet 
att betrakta som en insats, i synnerhet inte för de som fortfarande omfattas av 
skolplikten, utan något som ingår i ungdomars livsföring i allmänhet. Ur 
enkäternas öppna frågor om insatser har det varit svårt att urskilja i vilken 
utsträckning ungdomar fått specifika insatser inom ramen för skolan, varför 
skola inte finns med i tabellen ovan. En genomgång visar dock att skola och 
skolgång på något sätt nämns i de öppna svaren på frågan om planering vid 
utskrivning för 65 procent av ungdomarna. Det finns inga signifikanta 
skillnader avseende de olika bakgrundsvariablerna även om det tycks finnas 
(någon grad av) skolplanering i något större utsträckning för ungdomar från 
tjänstemannahem. En förklaring till att det saknas skolplanering för en tredje-
del av ungdomarna, trots den vikt samordnarna ger skolans betydelse, skulle 
kunna handla om att det för de äldre ungdomarna är mer relevant med arbete 
eller annan form av sysselsättning. En jämförelse mellan de skolpliktiga och 
de inte längre skolpliktiga ungdomarna visar dock inga signifikanta skillnader 
avseende huruvida det funnits en skolplanering vid utskrivning. 
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Samordnarnas kontakter och genomförda insatser tiden 
efter utskrivning 

Samordnarnas kontakt och samarbete med socialtjänsten 
Tre månader efter utskrivning ser samordnarnas kontakt med socialtjänsten 
ungefär likadan ut som under ungdomens institutionsvistelse, tre fjärdedelar 
har träffat socialtjänsten en gång i månaden eller mer sällan. Vid tre månader 
efter utskrivning har jag också undersökt hur samordnarna bedömer sam-
arbetet med de olika parterna. I en stor majoritet av fallen (77 procent) 
bedömer samordnarna samarbetet med socialtjänsten som bra. Enligt sam-
ordnarna har detta samarbete i något högre grad fungerat bra gällande 
pojkarna jämfört med flickorna. Även i intervjuerna ger samordnarna uttryck 
för att samarbetet med socialtjänsten överlag fungerat bra. I de fall det 
fungerat dåligt tycks det delvis, som diskuterades tidigare i kapitlet, handla 
om att samordnarna betraktas som en kontrollant som ska granska 
socialtjänsten. Socialsekreterarna tycks i sådana fall ha känt sig underkända i 
sin yrkesroll. Den främsta anledningen då samarbetet inte fungerat, menar 
samordnarna, handlar om socialsekreterarnas brist på tid.  

Även om de tycker att det är bra så är det nog en belastning utifrån att de är så 
pressade och stressade, att det ska finnas en person till som man ska ta hänsyn 
till och som kommer med krav (samordnarintervju 1) 

 
Den bild av socialsekreterarna som framträder i intervjuerna med samordnarna 
är en mycket stressad person som ofta är svår att få tag i. Även om hon eller 
han generellt är positiv till projektet så upplevs det som sten på bördan med 
ännu en person att ta hänsyn till. En av samordnarna menar att det också 
handlar om att socialsekreterarna ofta hade svårt att förstå vad samordnaren 
egentligen skulle göra: ”de tycker rollen är lite luddig de accepterar oss men 
de tycker väl att det är lite luddigt” (samordnarintervju 3). 

Minskad kontakt med ungdomarna över tid 
Frekvensen i samordnarnas kontakt med ungdomarna har minskat sedan 
utskrivning. Under de tre månader som förflutit har gruppen ungdomar sam-
ordnarna inte träffar alls vuxit från 4 till 18 procent. De allra flesta ungdomar 
(74 procent) träffar samordnarna en gång i månaden eller mer sällan. Även 
den grupp ungdomar som samordnarna under institutionsvistelsen hade en 
intensiv kontakt med har blivit mindre.  
 
Överlag beskrivs samarbetet med ungdomarna som bra för drygt halva 
gruppen (59 procent) av samordnarna. I processutvärderingen (Basic, 
Thelander & Åkerström, 2009) framkom att de ungdomar som under 
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institutionsvistelsen fick en god kontakt med samordnaren och en positiv 
bild av projektet också var angelägna om att fortsätta kontakten, medan de 
ungdomar som inte uppskattade samordnarens arbete eller inte förstod vitsen 
med projektet inte ville ha någon ytterligare kontakt. Att gruppen ungdomar 
samordnarna inte har någon kontakt med alls har ökat sedan tiden på 
institution skulle kunna hänga ihop med detta. Den administrativa hållning 
som processutvärderingen visar att samordnarna alltmer kom att inta, där 
relationerna till andra professionella fokuserades och ungdomarna hamnade i 
skymundan, har sannolikt också betydelse.  

Fortsatt gles kontakt med föräldrar och övrigt nätverk 
Samordnarnas kontakt med mödrarna har minskat sedan ungdomens tid vid 
institutionen och andelen mödrar samordnarna inte träffat alls under de tre 
månader som följt efter utskrivning uppgår till en dryg tredjedel.  
Fortfarande är det vanligare att samordnarna har kontakt med mödrar till 
ungdomar med svensk bakgrund. Samordnarna har bedömt samarbetet som 
bra för 80 procent av de mödrar man haft kontakt med och det finns inga 
signifikanta skillnader avseende de olika bakgrundsvariablerna. 
 
Under de tre månader som förlöpt efter utskrivning har samordnarna haft 
kontakt med färre än hälften av fäderna. För de fäder samordnarna har haft 
kontakt med bedömer de samarbetet som bra i knappt två tredjedelar av 
fallen. Samarbetet med pojkarnas fäder bedöms i högre grad som bra jämfört 
med samarbetet med flickornas fäder. 
 
Kontakten med ungdomarnas övriga familj och nätverk är tre månader efter 
utskrivning från institution lika gles som under institutionsvistelsen. Sam-
ordnarna uppger sig i större utsträckning ha träffat pojkarnas nätverk jämfört 
med flickornas. Samordnarna har även i störst utsträckning träffat nätverket 
till ungdomar med svensk bakgrund och till ungdomar från tjänstemanna-
hem. I en stor majoritet av de fall då samordnaren träffat ungdomens övriga 
familj och nätverk bedömer de samarbetet som bra. Detta gäller i något 
högre grad för samarbetet med pojkarnas nätverk, jämfört med flickornas. 
 
Med tanke på att ett av projektets syften var att ”stärka familjen och 
nätverkets möjligheter att fungera” kan man fråga sig hur det kommer sig att 
kontakten med föräldrarna (i synnerhet fäderna) och nätverket varit så glest. 
Precis som när det gällde kontakten med ungdomarna är det sannolikt att den 
administrativa hållning som utvecklades i projektet även påverkade 
relationen till familjen. I intervjuerna med samordnarna märks något av 
detta. De flesta påpekar hur viktigt det är att involvera nätverket och flera 
menar också att samarbetet med familj och nätverk fungerat bra. Men där 
finns också tecken på en distanserad hållning: 
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Jag vill inte bli för viktig, det har jag sagt från början så. Utan social-
sekreteraren är en viktig person, bra och känd hos familjen[...]då ska jag inte 
komma in och ta över eller liksom så. Socialsekreteraren får fortsätta, social-
sekreteraren är den som familjen ska vända till (samordnarintervju 8) 

 
Ett annat sätt att förstå den glesa kontakten är att vårdkedjeungdomarna i 
liten utsträckning har fungerande och engagerade nätverk. Flera samordnare 
påtalar att även om det yttre nätverket är viktigt är det långt ifrån alltid som 
de är närvarande. ”Alltså det händer att de kommer på tal och de kommer 
upp och de har varit aktiva[…]för en del har ju ett naturligt nätverk så där 
behöver du inte leta och andra har ett väldigt litet nätverk och där kan man 
behöva söka” (samordnarintervju 4). Till detta kan också läggas att det bland 
föräldrarna till ungdomarna i undersökningsgruppen, som redovisades i kapitel 
6, finns både sociala problem och våldsutövande (även om det är viktigt att 
påpeka att det inte gäller majoriteten) vilket kan försvåra ett engagemang. 

Fortsatt dygnsvård – en central del i vårdkedjan 
Tre månader efter utskrivning uppger samordnarna att det pågår insatser för 
fyra femtedelar (79 procent) av ungdomarna som det finns enkätuppgifter 
om. Med andra ord tycks insatserna inom vårdkedjeprojektet inte ha kommit 
till stånd i riktigt samma utsträckning som de planerats. 
 
Dygnsvård, i synnerhet familjehemsplaceringar, tycks vara de insatser där 
planeringen fullföljts i störst utsträckning. Nästan alla (95 procent) av de 
ungdomar där en familjehemsplacering planerades vid utskrivning har också 
en pågående sådan tre månader efter utskrivning. Motsvarande siffra för HVB-
placering är 79 procent. För de ungdomar det planerades andra insatser än 
dessa pågår de tre månader efter utskrivning för färre än hälften42. 
 
Skola nämns på något sätt i den fortsatta planeringen för 68 procent av ung-
domarna. Tillsammans med dygnsvård tycks fokus på skolans betydelse vara 
det som håller över tid. Inga skillnader syns avseende de olika bakgrunds-
variablerna. 
 
Vad anledningen är till att andra insatser än dygnsvård verkar ha varit svåra att 
upprätthålla i den utsträckning som planerats är svårt att svara på. Emellertid 
väcker det frågan om hur eftervård för ungdomar som lämnar låst 
institutionsvård ska förstås. Som framkommit tidigare i kapitlet rekommen-
derade också institutionspersonalen fortsatt dygnsvård för en majoritet av 
ungdomarna. Användningen av begreppet eftervård är också något som flera 
av de intervjuade samordnarna vänder sig emot. En säger sig hellre vilja tala 

                                                      
42 Att insatsen inte pågår tre månader efter utskrivning behöver dock inte betyda att den aldrig 
kom till stånd. Insatsen kan också ha avslutats tidigare än tre månader efter utskrivning. 
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om ”vidare vård” och menar att det handlar om samma typ av hjälp men i 
öppnare former: 

Man är inte färdigbehandlad bara för att man varit på institution utan det 
måste vara det man har, den resan man gått igenom på institution fortsätter 
efter och det är där det viktiga arbetet är tycker jag vad händer efter (sam-
ordnarintervju 3). 

 
Som diskuterades i kapitel 4 tycks det finnas två spår i eftervårdsdiskursen där 
man i det ena förstår eftervård som en länk i en vårdkedja medan det andra 
handlar om att efter avslutad behandling upprätthålla förändringar. Det flera 
samordnare tycks vända sig emot är den senare förståelsen av eftervårds-
begreppet. Även representanter inom socialtjänsten hade invändningar mot en 
sådan förståelse av eftervård och menade att det skapade föreställningen om 
att det enbart var vid de särskilda ungdomshemmen som ungdomarna gavs 
behandling (Basic, Thelander & Åkerström, 2009). 

Ett projekt för vilka? 
Det mest framträdande resultatet av processutvärderingen (Basic, Thelander & 
Åkerström, 2009) av vårdkedjeprojektet var det man kallade för den admin-
istrativa hållningen från samordnarnas sida. Även om projektet inledningsvis, 
med formuleringar som ”ett stöd för ungdomen” och ”ungdomens röst”, hade 
kunnat formas som ett projekt med tydligt fokus på de deltagande ung-
domarna, menar processutvärderarna att man i projektet istället valde ett 
administrativt förhållningssätt, där mellanprofessionella relationer stod i 
centrum. En följd av detta blev att ungdomarna hamnade i vad man kallar en 
”diskursiv skugga”, de framträdde aldrig som personer av kött och blod utan 
var snarare ”[...]bifigurer i en byråkratisk kamp.” (a.a., sid. 296). 
 
Olika former av möten framträdde i processutvärderingen som ett av sam-
ordnarnas viktigaste arbetsinstrument.  Men mötena verkar snarare ha blivit 
viktiga av egen kraft än för vad de kunde generera. Enligt de uppgifter sam-
ordnarna givit i enkäterna ligger de i de flesta ärenden på mellan ett och tre 
möten under en tremånadersperiod (per ungdom). Under institutionsvistelsen 
hålls inga möten, där samordnarna deltar, för en femtedel av ungdomarna. Det 
är vanligast att man inte träffat flickor, ungdomar med utländsk bakgrund samt 
ungdomar från arbetarhem. Under tiden efter utskrivning från SiS har man 
dock inplanerade möten för alla ungdomar för vilka det finns enkätuppgifter. 
Utifrån dessa resultat framstår inte mötena som det projektet helt kretsar kring. 
I enkäterna frågade jag dock enbart efter de uppföljningsmöten där ungdom 
och/eller socialtjänst skulle delta och som var tänkta för att uppdatera 
överenskommelsen och fortsätta planeringen framåt. I jämförelse med den 
stora mötesfokusering som blir tydlig i processutvärderingen tycks det med 
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andra ord som att dessa möten varit i minoritet. Basic och hans kollegor 
(2009) beskriver hur den administrativa hållningen innebar att samordnarna 
framför allt fokuserade relationerna till andra professionella vilket i så fall 
skulle förklara varför möten med ungdomarna inte var de mest frekvent 
förekommande. I processutvärderingen betonas också hur den samverkan som 
så tydligt var en grundbult i projektet inte så mycket kom att handla om 
konstruktiv koordination och arbetsfördelning, som om social kontroll av att 
alla professionella utförde sitt arbete. Man talar om hur ”accountability” 
(ansvarsskyldighet) snarare handlade om vad man gjorde administrativt i 
vårdkedjan och inte huruvida man effektivt arbetade för att ungdomarna skulle 
få det bättre. Av processutvärderingen framträder en bild av vårdkedjearbetet 
som något som kommit att bli självuppfyllande, vårdkedja för vårdkedjans 
egen skull och för de professionella, snarare än för ungdomarna. 

Var projektet anpassat för målgruppen? 
Som beskrevs i kapitel 4 är det inom (den internationella) forskningen relativt 
välbelagt vad en eftervårds- eller leaving care-insats för ungdomar bör 
innehålla. Det handlar framför allt om individuellt anpassade insatser på flera 
olika områden samtidigt (Hjort & Bakke-Hansen, 2008). Några studier pekar 
också på vikten av en person, en så kallad key worker, som följer ungdomen 
genom de olika instanserna (Stein, 2006a; se även Degner & Henriksen, 
2007). På pappret finns med andra ord ingen motsättning mellan vårdkedje-
projektets utformning och tidigare forskning. En avgörande skillnad är 
emellertid vårdkedjeprojektets målgrupp. Som nämndes i kapitel 4 avser sällan 
leaving care-forskningen insatser för ungdomar med allvarlig och utagerande 
problematik, det vill säga de ungdomar som i Sverige främst motsvaras av SiS 
målgrupp. 
 
I intervjuerna talar flera samordnare om hur en del ungdomar inte riktigt klarar 
av att delta i möten. En berättar om en ungdom som aldrig är med på mötena 
då hon inte klarar det, ”det blir inte bra när hon är med” (samordnarintervju 
4). Samtidigt var ett av syftena med projektet att göra ungdomarna mer 
delaktiga i planeringen av sin behandling och flera samordnare talar om hur 
viktigt det är att ungdomarna deltar vid möten och hur de argumenterat emot 
vad de betraktar som institutioners traditioner att inte låta ungdomarna delta: 

Svårigheterna kan ju vara om man har olika idéer. Nu har ju vi en mötesform 
med dagordning att alla pratar och att ungdomen är med hela tiden [...] och det 
är inte alltid det stämmer med institutionens, ja vad de, hur de brukar göra 
(samordnarintervju 2). 
Det är en sån institution som absolut inte vill ha ungdomarna i möte, nä de ska 
bara stå utanför och så får de berätta för dem i efterhand vad som har sagts 
(samordnarintervju 6). 
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En av samordnarna menar att vårdkedjeprojektet och upplägget med en sam-
ordnare och uppföljningsmöten troligen funkar bättre för den ungdom som ”är 
lite mer verbal och gillar att klura och prata och, än om man är väldigt orolig 
och har svårt att koncentrera sig och kanske har någon diagnos också” 
(samordnarintervju 2). 
 
Till denna bild är det intressant att koppla samordnarnas beskrivningar av de 
ungdomar det gått bra för. När de i intervjuerna ombads beskriva fall då 
ungdomens situation hade förändrats positivt används ofta formuleringar som 
”det är en otroligt motiverad ungdom” (samordnarintervju 1) och ”han har ju 
skött jävligt mycket själv han har haft tur också” (samordnarintervju 3) eller 
”sen är det en drivande tjej kolossalt mycket själv jobbat jäkligt mycket” 
(samordnarintervju 6). En av samordnarna påtalar flera gånger hur det inte är 
möjligt med förändring om ungdomen inte själv vill och säger: 

Inte alltid ungdomen är där fast att dom vill vara där heller. Det är ju ett 
mycket större problem än att bara säga sluta knarka sluta göra kriminella 
handlingar det är ju andra drivkrafter som ligger bakom det. Så att jag skulle 
nog vilja säga att de ungdomar som misslyckats när man väl kommer hem, det 
är ju inte på grund av att [det] inte finns resurser på hemmaplan (samordnar-
intervju 1) 

 
En annan samordnare menar att eftervård funkar bäst när ungdomen själv vill 
ha den och då ungdomen kan definiera vad han eller hon vill och klarar av att 
be om den hjälpen. 
 
Den bild av de ungdomar som kan tillgodogöra sig vårdkedjeprojektet och, 
mer allmänt, den fortsatta vård som följer efter en SiS-placering vilken 
framträder ur samordnarnas berättelser handlar mycket om en kompetent, 
motiverad och verbal ungdom som vet vad han eller hon vill ha och behöver. 
Samtidigt tycks samordnarna uppfatta ungdomarna i projektet som en grupp 
med en mycket svår problematik, där ibland bara det att vara med på ett möte 
är mer eller mindre oöverstigligt. Mot bakgrund av detta kan man ställa sig 
frågan huruvida den form projektet tog var anpassad för den målgrupp det 
riktades mot. 

Sammanfattande diskussion 
Förutsättningarna för vårdkedjeprojektet kan knappast betraktas som ideala. 
Målen var högt satta samtidigt som startsträckan tidsmässigt var mycket kort, 
SiS fick endast ett halvår på sig att konkretisera och implementera projektet 
utifrån knappa men vidsträckta direktiv. När samordnarna, som tillsammans 
med subventionen var projektets kärna, påbörjade sitt arbete var projektet 
långt ifrån färdigformulerat och samordnarna ägnade en stor del av sin tid till 
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att förankra projektet hos de kommuner som enligt regeringsuppdraget skulle 
vara samverkanspartners. 
 
Enkätstudien visar att samordnarna under projektets gång framför allt 
träffade de olika parterna vid de planerings- och uppföljningsmöten som 
man beslutade hålla var sjätte vecka. Trots projektets uttalade målsättning att 
”stärka ungdomens nätverk” har denna kontakt framför allt hållits med ung-
domarna själva och socialtjänsten, samt under tiden på institution med 
institutionspersonalen. Dessutom minskade samordnarnas kontakter med 
dessa parter under tiden efter utskrivning. Med tanke på syftet med vård-
kedjeprojektet, att ha fokus på tiden efter utskrivning och att försöka ”säkra 
vårdkedjan” kan man undra över varför flera kontakter tycks ha avslutats så 
snabbt. Det långsiktiga perspektiv som ligger i vårdkedjetanken gynnas 
sannolikt inte av kortvariga kontakter. Samtidigt bör påpekas att det faktum 
att samordnaren avslutat kontakterna inte nödvändigtvis betyder att ung-
domens och familjens kontakt med socialtjänsten avslutats. I en av intervju-
erna beskriver en samordnare att hon avslutade kontakten för att hon 
bedömde att hon inte behövdes längre, planeringen kring ungdomen flöt på 
bra och inblandade parter var överens. 
 
Kontakten med föräldrarna och det övriga nätverket var avsevärt mindre än 
kontakten med ungdomar och socialtjänst. I den mån man träffat föräldrarna 
har det framför allt varit modern, bara i hälften av fallen har kontakt funnits 
med fadern. Med det övriga nätverket har kontakten varit ännu mindre, endast 
för cirka en fjärdedel av ungdomarna har samordnarna träffat dem. En 
förklaring till detta kan givetvis vara att ungdomarna i mångt och mycket 
saknar ett närvarande nätverk. En annan förklaring handlar om att sam-
ordnarna tycktes inta en distanserad hållning gentemot ungdomar och familj 
som handlade om att inte bli för viktiga personer utan fokusera den sam-
ordnande uppgiften. Detta kan ses i ljuset av den administrativa hållning som 
utvecklades i projektet (Basic, Thelander & Åkerström, 2009). Samtidigt ska 
det påpekas att det inte är omöjligt att föräldrar och nätverk var involverade 
även om samordnarna personligen inte träffade dem. I synnerhet inte utifrån 
bilden av samordnarrollen som spindel i nätet, där denne skulle främja sam-
arbete snarare än att delta i det själv. 
 
Institutionspersonalen rekommenderade dygnsvård för en majoritet av ung-
domarna och överlag stämmer rekommendationerna med ungdomarnas egna 
uppgifter om sin situation (se kapitel 6). Personalens rekommendationer 
avviker emellertid på två områden. Dels rekommenderas ungdomar med 
utländsk bakgrund i större utsträckning insatser riktade mot brottslighet, trots 
frånvaron av systematiska skillnader i belastning jämfört med ungdomar med 
svensk bakgrund. Dels är inte flickor i högre grad än pojkar rekommenderade 
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fortsatta insatser riktade mot psykisk ohälsa, trots de stora könsskillnaderna 
gällande upplevelser av sådan. 
 
Steget ut från de särskilda ungdomshemmen tycks ha varit planerat för ungefär 
hälften av ungdomarna om vilka det finns uppgifter såtillvida att det för 40 
procent hållits ett utskrivningsmöte samt att det vid tidpunkten för utskrivning 
fanns en skriftlig överenskommelse för drygt hälften av ungdomarna. Dock 
finns det vid utskrivning någon form av planering för nästan alla ungdomar. 
Det tycks råda en enighet mellan olika professionella parter om att en 
majoritet av ungdomarna i vårdkedjeprojektet behöver fortsatt dygnsvård efter 
utskrivning från SiS.  Dessa var dessutom de insatser som i störst utsträckning 
varade över tid. Med andra ord tycks en vårdkedja för ungdomar vid de 
särskilda ungdomshemmen ofta innefatta flera steg av dygnsvård. 
 
Både samordnarna och representanter från socialtjänsten uttryckte kritik mot 
eftervårdsbegreppet då man menade att det skapade föreställningen att det 
enbart var vid SiS institutioner som det bedrevs behandling och att den skulle 
vara avslutad när ungdomarna skrevs ut. Som diskuterades i kapitel 4 kan två 
förståelser av eftervårdsbegreppet spåras i diskursen och resultaten i detta 
kapitel tyder på att eftervård för ungdomar vårdade inom SiS kan betraktas 
som en del i en vårdkedja, snarare än insatser för att upprätthålla de 
förändringar som institutionsbehandlingen (förhoppningsvis) åstadkommit. 

Att uppmärksamma flickors behov 
I regeringsuppdraget betonades att ”Flickors respektive pojkars särskilda 
villkor och behov skall uppmärksammas” (Socialdepartementet S2006). Ett 
sätt att fokusera flickornas särskilda villkor och behov hade kunnat vara att, 
med tanke på deras omfattande upplevelser av psykisk ohälsa (se kapitel 6) ge 
dem insatser på detta område. Detta har emellertid inte skett, inga köns-
skillnader syns gällande öppenpsykiatriska insatser, vare sig när det gäller 
institutionspersonalens rekommendationer eller insatser inom vårdkedje-
projektet. En tänkbar förklaring till att det inte finns några könsskillnader 
avseende öppenpsykiatriska insatser är det faktum att pojkar i större 
utsträckning ges neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD 
(Socialstyrelsen, 2002). En sådan diagnos, eller misstanke om, ger sannolikt 
en kontakt med öppenpsykiatrin. Flickornas psykiska ohälsa upplevs möjligen 
som mer diffus, och mer svårdiagnostiserad, vilket eventuellt gör att öppen-
psykiatriska insatser inte framstår som det självklara valet. Som diskuterats 
tidigare i avhandlingen anses flickors problematik ofta vara svårare att 
definiera och de placeras ofta på mindre sakliga och mer normativa grunder än 
pojkarna (jmf Schlytter, 1999; 2000). Mot denna bakgrund tyder resultaten i 
detta kapitel på att det inte heller efter avslutad institutionsvård finns några 
tydligt anpassade insatser för flickor. 
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Etnisk bakgrund och brottslighet 
Institutionspersonalen rekommenderade inför utskrivning insatser riktade 
mot brottslighet i betydligt större utsträckning för ungdomar med utländsk 
bakgrund trots att inga stora skillnader kopplat till etnisk bakgrund rörande 
ungdomarnas självrapporterade brottslighet framträdde i kapitel 6. Då ung-
domar med utländsk bakgrund i större utsträckning var placerade på grund 
av brottslighet kan man ställa sig frågan om socialtjänstens definition av 
ungdomarnas problematik (genom angiven placeringsorsak) spelat större roll 
för institutionspersonalens bedömning än hur ungdomarna själva beskiver 
sin brottslighet. Vid placering skattade även institutionspersonalen allvarlig-
hetsgraden gällande brottslighet som högre för ungdomar med utländsk bak-
grund än för ungdomar med svensk bakgrund. Det framstår som rimligt att 
personalen rekommenderar fortsatta insatser för den grupp de bedömer har 
allvarligast problem, men personalens bild tycks inte stämma överens med 
ungdomarnas självrapporterade uppgifter om brottslighet.  

Vilken ungdomsgrupp var projektet anpassat för? 
Flera samband finns som tyder på att ungdomar med svensk bakgrund, ung-
domar från tjänstemannahem samt pojkar i störst utsträckning fått hjälp. 
Samordnarna har (under institutionsvistelsen) haft mer frekvent kontakt med 
ungdomar med svensk bakgrund och deras socialsekreterare och i kontakten 
med mödrarna fanns en betydande skillnad avseende etnisk bakgrund. Vid 
utskrivning fanns skriftliga överenskommelser i störst utsträckning för ung-
domar med svensk bakgrund, för pojkar samt för ungdomar från tjänste-
mannahem. Ett liknande mönster syns för samordnarnas kontakter med det 
övriga nätverket. Även om den överlag var gles, var kontakt med nätverket till 
ungdomar med svensk bakgrund, med pojkarnas nätverk samt med nätverket 
till ungdomar från tjänstemannahem vanligast. 
 
Även om få av ovan presenterade skillnader är signifikanta och man inte fullt 
ut kan tala om ett genomgående mönster tycks det ändå som att samordnarnas 
arbete fungerat bäst med pojkar, de med svensk bakgrund samt de från 
tjänstemannahem. Hur ska detta förstås? Ett sätt att tänka kring detta handlar 
om att man har lättare för att förstå, och därmed samarbetar bättre med, sina 
likar. Samordnarna i vårdkedjeprojektet var alla erfarna socialarbetare och på 
så sätt etablerade inom ett professionellt fält, vidare hade en stor majoritet av 
dem svensk bakgrund. I ett läge där relationerna redan inledningsvis är (eller 
riskerar att vara) svåra, vilket inte tycks osannolikt mellan en professionell och 
föräldrar till en tvångsomhändertagen ungdom, letar man vägar att göra 
relationerna hanterbara. Att då, åtminstone delvis, dela referensramar baserade 
på etnisk bakgrund eller klasstillhörighet kan tänkas (omedvetet) underlätta, 
varför dessa relationer även fortsättningsvis upplevs som enklare och därmed 
påverkar arbetet till det bättre. Gruber (kommande) visar på något liknande i 
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sin studie av etnicitet och kön vid de särskilda ungdomshemmen. Personalen 
upplever det svårare att arbeta med ungdomar med utländsk bakgrund, bland 
annat med hänvisning till skilda kulturella bakgrunder. Utifrån begreppet 
creaming (Mølholt, Stage, Pejtersen & Thomsen, 2012, se kapitel 4) kan man 
även föreställa sig att framtidsutsikterna för ungdomar från tjänstemannahem 
och/eller med svensk bakgrund i de professionellas ögon framstår som bättre, 
varför man tenderar att satsa mer på dem. Att samordnarna i viss utsträckning 
tycks ha engagerat sig mer i arbetet med pojkarna skulle kunna förstås i ljuset 
av deras mer utåtagerande problematik. Som diskuterats tidigare är pojkars 
problematik ofta mer utåtriktad och påkallar på så sätt omgivningens 
uppmärksamhet i större utsträckning än flickors mer inåtvända. 
 
Utifrån vad som framträder i intervjuerna med samordnarna tycks det krävas 
av den ungdom som skall kunna tillgodogöra sig vårdkedjeprojektet och få en 
positiv utveckling att han eller hon är relativt motiverad, stark och verbal. I 
relation till detta är det intressant att diskutera i vilken utsträckning vårdkedje-
projektet var anpassat för målgruppen, tvångsomhändertagna ungdomar med 
en omfattande problematik. Tidigare forskning visar att tvånget i tvångsvården 
ofta effektivt motarbetar klientens motivation (Ekendahl, 2001). Om ett 
projekt, för att det ska vara effektfullt, förutsätter motiverade, starka och 
verbala ungdomar är det frågan om det är ett projekt anpassat för ungdomar 
som placeras vid SiS. I behandling av ”avvikare” är detta något av en klassisk 
paradox, för att få hjälp till förändring krävs egenskaper vilka samtidigt är 
sådana som behandlingen skall syfta till att stärka (a.a). I ljuset av detta blir det 
även här relevant att koppla till begreppet creaming. Att insatser oftare ges till 
ungdomar som redan besitter resurser vilket innebär att de med störst behov av 
hjälp riskerar att bli utan. Resultaten i detta kapitel pekar mot att detta var en 
risk som i högsta grad förelåg i arbetet med vårdkedjeprojektet. 
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8. Ett år efter utskrivning – har förändringar 
skett? 

I detta kapitel återvänder jag till ungdomarna ett år efter det att de skrevs ut 
från SiS för att undersöka hur deras situation, avseende de områden som 
undersöktes vid tidpunkten för inskrivning (kapitel 6), har förändrats.  
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för var ungdomarna huvudsakligen vistats 
sedan de lämnade SiS-institutionen. Därefter presenteras en sammanfattande 
bild av hur ungdomarnas situation ser ut ett år efter utskrivning, avseende de 
områden som undersöktes vid inskrivning. Större delen av det resterande 
kapitlet ägnas sedan åt jämförelser mellan ungdomarnas uppgifter om olika 
områden vid inskrivning och vid uppföljning för att se hur situationen har 
förändrats. I avsnittet därefter presenteras hur ungdomarna själva skattar 
förändring på de olika områdena samt deras upplevelser av hur mycket hjälp 
de fått. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Ungdomarnas situation ett år efter utskrivning 
Som framkom i förra kapitlet rekommenderades en majoritet av ungdomarna 
fortsatt dygnsvård av institutionspersonalen vid tidpunkten för utskrivning, 
vilket också överensstämde med planering och insatser inom ramen för 
vårdkedjeprojektet. I uppföljningsintervjun (ADAD) tillfrågas ungdomarna 
om var de främst vistats sedan utskrivning. Svaren redovisas i tabell 8.1. 
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Tabell 8.1. Ungdomarnas uppgifter om var de huvudsakligen vistats året efter ut-
skrivning, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=88-91), procent. 

 
Huvudsaklig 
vistelse 

Total Kön 
P (n=54) 
F (n=37) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=58) 
Utl. bakgr.(n=33) 

Klass 
Arbetare (n=59) 
Tjänstem. (n=29) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Hos föräldrar 33 39 24 31 36 29 45 

I dygnsvård 52 48 57 52 52 52 48 

Annat43  15 13 19 17 12 19 7 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Drygt hälften av ungdomarna uppger att de huvudsakligen befunnit sig i någon 
form av dygnsvård året efter utskrivning och det gäller för en något större 
andel av flickorna än av pojkarna. En tredjedel av ungdomarna säger sig ha 
bott hemma hos föräldrarna under det år som gått sedan utskrivning. Detta 
gäller för en större andel pojkar än flickor och det är också en större andel 
ungdomar från tjänstemannahem som levt med (någon av) sina föräldrar 
jämfört med ungdomar från arbetarhem. Ingen av ungdomarna säger sig ha 
(huvudsakligen) vistats vid psykiatrisk klinik eller i fängelse. Två flickor och 
en pojke uppger att de inte haft något stadigvarande boende det senaste året. 
 
I tabell 8.2 nedan presenteras ungdomarnas situation vid uppföljning avseende 
samma områden som undersöktes vid inskrivning (kapitel 6). 
  

                                                      
43 I detta svarsalternativ ingår eget boende, boende hos släkt, utslussningslägenhet, inget 
stadigvarande boende samt ”annat”. 
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Tabell 8.2. Ungdomarnas egna uppgifter om sin situation gällande ett antal livs-
områden ett år efter utskrivning från SiS, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass 
(n=63-91), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=39-54) 
F (n=23-37) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=43-58) 
Utl. bakgr.(n=20-33) 

Klass 
Arbetare (n=39-59) 
Tjänstem. (n=22-29) 

Familj o kamrater  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Förälder med social 
problematik 

24 
 

15 39* 30 10 18 36 

Umgås med be-
lastade kamrater 

19 24 11 17 21 14 28 

Skola        
Misslyckats i skolan 28 22 36 31 24 27 31 

Skolkat mycket 38 33 44 50 17** 35 42 

Betett sig störande 33 36 31 40 21 29 38 

Brottslighet        
Inget brott 44 38 54 42 49 55 28* 

Brott 1-5 ggr 27 26 27 25 30 24 31 

Brott >6 ggr 29 36 19 33 21 21 41 

Varit häktad 21 24 16 15 30 17 28 

Alkoholbruk        
Sällan/aldrig 28 26 30 23 38 24 36 

1 ggr/mån-1ggr/v 60 69 49 59 62 63 52 

2 ggr/v eller oftare 12 5 21 18 0 13 12 

Cannabisbruk        
Ej använt 86 79 94* 83 91 88 79 

Använt 14 21 5 17 9 12 21 

Amfetaminbruk        
Ej använt 91 91 92 88 97 95 83 

Använt 9 9 8 12 3 5 17 

Ecstasybruk         

Ej använt 96 94 97 93 100 97 93 

Använt 4 6 3 7 0 3 7 

Psykisk ohälsa        
Allvarliga själv-
mordstankar 

14 6 28** 19 6 10 21 

Självmordsförsök 11 6 18 13 6 6 21* 

Allvarlig depression 36 20 59*** 45 21* 32 45 
 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 

Vid tidpunkten för uppföljning kvarstår problem på en rad områden för 
ungdomarna i undersökningsgruppen. En fjärdedel uppger att de har minst en 
förälder med social problematik och en femtedel umgås frekvent med 
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kamrater som begår brott och/eller använder narkotika. Runt en tredjedel upp-
lever vad som kan betraktas som stora problem i skolan och över hälften har 
begått minst ett brott sedan de skrevs ut. Nästan en tredjedel säger sig ha 
begått brott vid sex eller fler tillfällen och var femte ungdom har suttit häktad 
sedan utskrivning från SiS. En stor majoritet uppger sig dricka alkohol och var 
tionde ungdom säger sig dricka minst två gånger i veckan. Bruket av narkotika 
är ovanligare men 14 procent uppger att de använder cannabis en typisk 
månad. När det kommer till psykisk ohälsa uppger en dryg tredjedel att de 
upplevt allvarlig depression sedan utskrivning från SiS. Mer än var tionde 
ungdom har haft allvarliga självmordstankar och nästan lika många har också 
försökt att ta livet av sig. 
 
Det finns könsskillnader avseende flera områden. Mest påtagliga är de, i likhet 
med vid inskrivning, gällande psykisk ohälsa. Nästan 60 procent av flickorna 
säger sig ha upplevt allvarlig depression året efter utskrivning jämfört med en 
femtedel av pojkarna. Flickorna rapporterar även i större utsträckning 
allvarliga självmordstankar och självmordsförsök, nästan var femte flicka har 
försökt ta livet av sig sedan utskrivning från SiS. I likhet med vad som 
framkom i kapitel 6 uppger pojkarna en högre grad av brottslighet än 
flickorna, även om nästan hälften av flickorna också begått något brott sedan 
utskrivning. En större andel pojkar än flickor uppger också bruk av cannabis. 
 
Vid inskrivning uppgav flickor i större utsträckning än pojkar att de blivit 
misshandlade hemma. Även för etnisk bakgrund fanns ett samband, ungdomar 
med utländsk bakgrund löpte större risk än ungdomar med svensk bakgrund 
att vara utsatta. Ett år efter utskrivning är det inte möjligt att följa upp dessa 
resultat då det i uppföljnings-ADAD inte ställs några frågor kring misshandel i 
hemmet. Jag återkommer till detta i avhandlingens slutkapitel. 
 
Vissa skillnader syns avseende etnisk bakgrund. De mest framträdande är att 
ungdomar med svensk bakgrund i större utsträckning uppger att de skolkat 
mycket. De rapporterar också en mer omfattande psykisk ohälsa jämfört med 
ungdomar med utländsk bakgrund. Avseende upplevelser av allvarlig 
depression under året som gått sedan utskrivning är skillnaden signifikant. 
Ungdomar med utländsk bakgrund uppger i sin tur att de i större omfattning 
varit häktade det senaste året. Detta trots att de inte uppger sig ha begått brott i 
högre grad än ungdomar med svensk bakgrund. 
 
Ungdomar från tjänstemannahem rapporterar en mer frekvent brottslighet 
under året efter utskrivning jämfört med ungdomar från arbetarhem. De har 
också umgåtts mer med socialt belastade kamrater och de har i något större 
utsträckning använt narkotika. Det ska också noteras att ungdomar från 
tjänstemannahem i signifikant högre grad än ungdomar från arbetarhem 
försökt att ta livet av sig under det år som följt efter utskrivning från SiS. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att ungdomarna ett år efter utskrivning 
från SiS har en fortsatt problematisk situation på flera områden. Mest påtagligt 
är att mer än halva gruppen uppger sig ha begått brott sedan utskrivning. Även 
avseende skolproblematik och psykisk ohälsa tycks problem kvarstå. 
Skillnader avseende de olika bakgrundsvariablerna syns även vid uppföljning 
och som tydligast är könsskillnader när kopplade till psykisk ohälsa. I följande 
avsnitt redovisas i vilken utsträckning förändring har skett på de olika 
områdena, relaterat till kön, klass och etnisk bakgrund. 

Förändringar i situation sedan inskrivning 
I detta avsnitt redogörs för hur situationen har förändrats på ett antal områden 
sedan inskrivning vid de särskilda ungdomshemmen för ungdomarna i studien. 

Kamratrelationer 
I tabell 8.3 presenteras hur ungdomarnas kamratrelationer har förändrats sedan 
inskrivning.  
 
Tabell 8.3. Förändringar i kamratrelationer sedan inskrivning fördelat på kön, 
etnisk bakgrund och klass (n=75-89), procent. 

 
Umgänge med 
belastade kam-
rater 

Total Kön 
P (n=43-53) 
F (n=35-36) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=52-56) 
Utl. bakgr.(n=26-33) 

Klass 
Arbetare (n=51-58) 
Tjänstem. (n=24-28) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Minskat umgänge 32 30 33 37 21 26 46 

Oförändrat 
umgänge 

65 68 61 71 73 69 54 

Ökat umgänge 3 2 6 2 6 5 0 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
En tredjedel av ungdomarna har gått från ett frekvent umgänge med kamrater 
som begår brott och/eller använder narkotika, till att träffa sådana kamrater 
sällan eller inte alls vid tidpunkten för uppföljning. Majoriteten av ung-
domarna har inte förändrat sitt umgänge och ett fåtal ungdomar uppger att de 
nu, till skillnad från vid inskrivning, umgås ganska mycket eller mycket med 
kamrater som begår brott och/eller använder narkotika. Det skall tilläggas att i 
den grupp för vilken ingen förändring skett ingår också de som vid inskrivning 
inte hade ett problematiskt kamratumgänge.  
 
Ungdomar med svensk bakgrund (i jämförelse med ungdomar med utländsk 
bakgrund) och ungdomar från tjänstemannahem (i jämförelse med ungdomar 
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från arbetarhem) tycks i större utsträckning ha minskat sitt umgänge med 
kamrater som begår brott och/eller använder narkotika. 

Skolsituation 
Vid inskrivning framstod skolproblemen för ungdomarna i undersöknings-
gruppen som tämligen omfattande. I tabell 8.4 redovisas förändring jämfört 
med inskrivning avseende omfattande skolk, om ungdomen betett sig störande 
i klassen samt om ungdomen upplever att han eller hon misslyckats i skolan44. 
 
Tabell 8.4. Förändringar i skolsituation sedan inskrivning fördelat på kön, etnisk 
bakgrund och klass (n=77-80), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=43-44) 
F (n=36) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=51-52) 
Utl. bakgr.(n=28) 

Klass 
Arbetare (n=52) 
Tjänstem. (n=25) 

Skolk  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Minskat 30 32 28 29 32 33 24 

Oförändrat 65 59 72 63 68 65 68 

Ökat  5 9 0 8 0 2 8 

Betett sig störande        
Minskat 37 48 25** 31 50 42 28 

Oförändrat 54 39 72 61 39 50 64 

Ökat 9 13 3 8 11 8 8 

Misslyckats i 
skolan 

       

Minskat 32 30 33 37 21 35 28 

Oförändrat 61 63 58 55 72 57 64 

Ökat 7 7 8 8 7 8 8 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Av de ungdomar som vid inskrivning sade sig skolka i många ämnen är det 
en knapp tredjedel som inte längre uppger sig göra det vid uppföljning. En 
handfull ungdomar tycks ha ökat sitt skolkande, men för den stora andelen 
ungdomar är situationen oförändrad.  
 
En något större andel ungdomar tycks ha minskat sitt störande beteende i 
skolklassen. Könsskillnaderna är här signifikanta vilket troligen både 
handlar om att pojkarna i högre grad minskat sitt beteende medan en 
betydligt större andel flickor uppger ett oförändrat beteende. Det ska betonas 
                                                      
44 I uppföljnings-ADAD framgår av instruktionerna att endast de ungdomar som gått i skolan 
under den tid intervjun avser skall besvara frågor om skolsituation. Dock är det något fler som 
besvarat dessa frågor jämfört med hur många som uppger att skola varit deras huvudsakliga 
sysselsättning under året efter utskrivning. Det rör sig endast om ett fåtal individer men det 
kan inte uteslutas att några av de svar som redovisas ovan härrör till skolgång innan ut-
skrivning från SiS. 
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att denna grupp både består av de flickor som har fortsatt med ett störande 
beteende tillsammans med dem som inte rapporterat något sådant vid något 
av mättillfällena. 
 
En tredjedel av de ungdomar som vid inskrivning upplevde att de misslyckats i 
skolan gör det inte längre. En liten andel som inte tidigare upplevt detta 
uppger dock att de misslyckats under året efter utskrivning. Det finns inga 
stora skillnader avseende de olika bakgrundsvariablerna, men det kan 
noteras att det är en större andel ungdomar med svensk bakgrund som tycks 
uppleva en förbättrad skolsituation (mätt som upplevelse av misslyckats/ej 
misslyckats) jämfört med ungdomar med utländsk bakgrund. 

Brottslighet 
I tabell 8.5 presenteras förändringar avseende ungdomarnas självrapporterade 
brottslighet. I syfte att ge en nyanserad bild av eventuella förändringar 
presenteras de enligt en graderad skala med fyra svarsalternativ. På så sätt 
kan man urskilja både de ungdomar som minskat sin brottslighet och de som 
slutat helt (under året som följt efter utskrivning).  
 
Tabell 8.5. Förändringar avseende ungdomarnas självrapporterade brottslighet 
sedan inskrivning fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=75-78), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=47) 
F (n=31) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=46) 
Utl. bakgr.(n=32) 

Klass 
Arbetare (n=54) 
Tjänstem. (n=21) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Slutat helt 32 32 32 24 44 39 19 

Minskat 10 10 10 11 9 9 14 

Oförändrat 36 43 26 43 25 33 34 

Ökat 22 15 32 22 22 19 33 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
En knapp tredjedel av de ungdomar som sade sig ha begått brott innan SiS-
placeringen har inte begått något brott under det år som följt på 
utskrivningen. En något större andel har en oförändrad situation avseende 
brottslighet. Det är viktigt att komma ihåg att denna grupp innehåller 
alltifrån ungdomar vilka inte begått brott vare sig före eller efter SiS-
placeringen, till ungdomar som fortsatt med en högfrekvent brottslighet.  
En femtedel av ungdomarna i undersökningsgruppen säger sig ha ökat sin 
brottslighet jämfört med tiden innan placering. En del av dessa är sådana 
som inte uppgav brottslighet vid inskrivning utan börjat med brott först 
efter utskrivning. 
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Det finns inga signifikanta skillnader avseende de olika bakgrunds-
variablerna, men en dubbelt så stor andel flickor som pojkar uppger att de 
begår brott i större utsträckning vid uppföljning jämfört med tiden innan 
placering vid SiS. Vad gäller etnisk bakgrund har nästan hälften av de ung-
domar med utländsk bakgrund som begick brott innan placering slutat helt 
under uppföljningsperioden. Motsvarande andel av ungdomar med svensk 
bakgrund är en fjärdedel. En större andel ungdomar från arbetarhem har 
slutat helt med brott jämfört med ungdomar från tjänstemannahem. En större 
andel av de senare har istället ökat sin brottslighet. 

Missbruk  
I följande avsnitt redovisas, utifrån ungdomarnas egna uppgifter, förändringar 
i alkohol- och narkotikakonsumtion jämfört med inskrivning. Då alkohol-
konsumtion vid inskrivning var så pass vanligt presenteras, i likhet med 
redovisningen av förändringar i brottslighet, eventuella förändringar med fyra 
svarsalternativ. I redovisningen av förändring av narkotikakonsumtion 
presenteras huruvida ungdomar slutat använda, börjat använda eller om 
konsumtionsmönstret är oförändrat, utan gradering. 
 
Tabell 8.6. Förändringar i alkoholkonsumtion sedan inskrivning enligt ungdomarna 
själva, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=62-63), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=31) 
F (n=32) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=48) 
Utl. bakgr.(n=15) 

Klass 
Arbetare (n=41) 
Tjänstem. (n=21) 

Alkohol  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Slutat dricka helt 24 23 25 25 20 22 29 

Minskad kon-
sumtion 

6 6 6 8 0 7 5 

Oförändrad kon-
sumtion 

49 58 41 48 53 46 52 

Ökad konsumtion 21 13 28 19 27 24 14 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
När jag jämför svaren vid inskrivning med svaren vid uppföljning uppger 
hälften, om vilka jag har data, en oförändrad konsumtion av alkohol. En 
fjärdedel av de som vid inskrivning sades sig i någon utsträckning dricka 
alkohol säger sig ha slutat helt. En liten andel har minskat sin konsumtion 
utan att sluta helt, medan en femtedel har ökat sin alkoholkonsumtion sedan 
inskrivning. Det finns inga stora skillnader avseende de olika bakgrunds-
variablerna, men en större andel flickor än pojkar har ökat sin konsumtion. 
Samma gäller för ungdomar med utländsk bakgrund (jämfört med ungdomar 
med svensk bakgrund) och för ungdomar från arbetarhem (jämfört med ung-
domar från tjänstemannahem). 
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Tabell 8.7. Förändringar i narkotikakonsumtion sedan inskrivning enligt ung-
domarna själva, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=83-89), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=51-54) 
F (n=35-36) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=53-56) 
Utl. bakgr.(n=33) 

Klass 
Arbetare (n=57-58) 
Tjänstem. (n=26-28) 

Cannabis  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Slutat använda 27 25 29 28 24 32 19 

Oförändrat 69 69 69 68 70 61 81 

Börjat använda 4 6 3 4 6 7 0 

Amfetamin        

Slutat använda 14 17 9 14 12 15 11 

Oförändrat 85 81 91 84 88 85 86 

Börjat använda 1 2 0 2 0 0 3 

Ecstasy        

Slutat använda 11 6 19* 13 9 12 11 

Oförändrat 89 94 81 87 91 88 89 

Börjat använda 0 0 0 0 0 0 0 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
När det kommer till konsumtion av de (vid inskrivning) vanligaste narkotiska 
preparaten uppger majoriteten en oförändrad situation, de som uppgav 
användning vid inskrivning har fortsatt efter utskrivning. Cannabis var det 
vanligaste preparatet vid inskrivning och det är också här som störst för-
ändringar skett. En dryg fjärdedel av de ungdomar som vid inskrivning uppgav 
konsumtion har slutat. Inga stora skillnader syns avseende bakgrunds-
variablerna, men en något större andel ungdomar från arbetarhem säger sig ha 
slutat med cannabis. Samtidigt kommer det fåtal ungdomar som börjat med 
cannabis året efter utskrivning från arbetarhem. 
 
Av de ungdomar som vid inskrivning använde amfetamin säger sig 14 procent 
ha slutat vid uppföljning och detta gäller för en något större andel pojkar än 
flickor. Drygt var tionde har slutat med ecstasy och här finns signifikanta 
könskillnader som pekar på att en större andel flickor än pojkar slutat. För de 
andra bakgrundsvariablerna syns inga skillnader. 

Psykisk ohälsa 
I detta avsnitt jämför jag ungdomarnas egna uppgifter om förekomst av de 
symptom som använts för att undersöka en mer omfattande eller allvarlig 
psykisk ohälsa: allvarliga självmordstankar, självmordsförsök samt allvarlig 
depression, vid inskrivning och vid uppföljning.  
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Tabell 8.8. Förändringar avseende allvarlig psykisk ohälsa (självmordstankar, 
självmordsförsök, allvarlig depression) sedan inskrivning fördelat på kön, etnisk 
bakgrund och klass (n=80-83), procent. 

 
 

Total Kön 
P (n=52) 
F (n=31) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=53) 
Utl. bakgr.(n=30) 

Klass 
Arbetare (n=52) 
Tjänstem. (n=28) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Symptomfri 14 15 13** 15 13 17 11 

Minskad symptom-
bild 

10 0 26 15 0 14 0 

Oförändrat 69 79 52 62 80 65 75 

Ökad symptombild 7 6 10 8 7 4 14 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
När jag jämför förekomst av något av de mer allvarliga symptomen (allvarlig 
depression, allvarliga självmordstankar samt självmordsförsök) vid upp-
följning med förekomst vid inskrivning har problemen minskat för en 
fjärdedel av ungdomarna och 14 procent upplever inte längre något av de tre 
symptomen. Majoriteten av ungdomarna har emellertid en oförändrad 
situation och för ett fåtal har problemen ökat. 
 
Det finns signifikanta könsskillnader avseende förändring av psykisk ohälsa 
vilken tycks handla om att flickorna i större utsträckning rapporterar en 
förbättrad situation medan pojkarna i större utsträckning har en oförändrad 
situation. Detta handlar sannolikt om att flickorna vid inskrivning rapporterade 
en mer omfattande problembild varför utrymmet för förändring är större. 
Ungdomar med svensk bakgrund tycks uppleva en positiv förändring i större 
utsträckning än ungdomar med utländsk bakgrund. Även dessa skillnader kan 
troligen förstås utifrån den mer omfattande problembild ungdomar med svensk 
bakgrund rapporterade vid inskrivning. När det gäller klass har situationen 
förbättrats i högre grad för ungdomar från arbetarhem jämfört med ungdomar 
från tjänstemannahem. Detta syns både i att ungdomar från arbetarhem har 
minskat förekomsten av symptom samt i att en större andel av ungdomar från 
tjänstemannahem rapporterar en ökning av symptom jämfört med tidpunkten 
för inskrivning. 
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Ungdomarnas skattning av förändring och upplevelser av 
erhållen hjälp  
Som framkommit ovan tycks situationen i viss utsträckning ha förbättrats 
på flera områden för ungdomarna sedan inskrivning. I tabell 8.9 redovisas 
ungdomarnas egna skattningar av förändringarna på de olika områdena. 
Skattningarna har givits på en skala från -2 till +2, där -2 = ”mycket sämre”, -1 
= ”sämre”, 0 = ”ingen förändring”, +1 = ”bättre” och +2 = ”mycket bättre”. 
 
Tabell 8.9. Ungdomarnas skattning av förändring inom olika livsområden sedan 
tiden innan SiS-placering fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass (n=88-91), 
medelvärde och (standardavvikelse). 

 Total Kön 
P (n=54) 
F (n=37) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=58) 
Utl. bakgr.(n=33) 

Klass 
Arbetare (n=59) 
Tjänstem. (n=29) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 

Familj 1,0 
(1,1) 

0,9 (1,1) 1,1 (1,1) 1,0 (1,1) 0,9 (1,1) 1,2 (1,0) 0,7* (1,1) 

Fritid och 
vänner 

1,0 
(1,0) 

0,9 (0,9) 1,0 (1,1) 1,1 (1,0) 0,8 (1,0) 1,0 (1,0) 0,9 (0,8) 

Skola 0,8 
(1,1) 

0,8 (1,0) 0,7 (1,2) 0,8 (1,1) 0,7 (1,2) 0,7 (1,1) 1,0 (0,9) 

Brottslig-
het  

1,0 
(1,0) 

1,1 (0,9) 0,7* (1,0) 1,0 (1,0) 1,0 (0,9) 0,9 (1,0) 1,1 (1,0) 

Alkohol  0,6 
(1,0) 

0,5 (1,0) 0,7 (1,1) 0,6 (1,1) 0,5 (0,8) 0,6 (1,0) 0,6 (1,0) 

Narkotika  0,7 
(1,0) 

0,6 (1,0) 0,7 (1,0) 0,7 (1,1) 0,6 (0,9) 0,5 (0,9) 0,9 (1,1) 

Psykisk 
ohälsa 

0,6 
(1,0) 

0,5 (1,1) 0,7 (1,1) 0,7 (1,1) 0,6 81,1) 0,7 (1,0) 0,3 (1,1) 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Som framkommer av tabell 8.9 skattar ungdomarna förändringen som 
positiv på alla områdena. Lägst positiv förändring upplever ungdomarna av-
seende alkohol och psykisk ohälsa. Inga stora skillnader framträder avseende 
kön, klass eller etnisk bakgrund, med två undantag.  Pojkarna skattar en 
signifikant mer positiv förändring avseende brottslighet jämfört med 
flickorna. Ungdomar från arbetarhem skattar förändringen avseende familj 
som signifikant mer positiv än ungdomar från tjänstemannahem. Den lägsta 
skattningen är den ungdomar från tjänstemannahem gör av förändringen 
avseende psykisk ohälsa.  
 
I tabell 8.10 redovisas i vilken utsträckning ungdomarna upplever att de fått 
ganska mycket eller mycket hjälp på de olika områdena. 
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Tabell 8.10. Ungdomarnas upplevelser av ganska mycket eller mycket hjälp efter 
utskrivning inom olika livsområden, fördelat på kön, etnisk bakgrund och klass 
(n=86-91), procent.  

 Total Kön 
P (n=54) 
F (n=36-37) 

Etnisk bakgrund 
Sv. bakgr. (n=57-58) 
Utl. bakgr.(n=32-33) 

Klass 
Arbetare (n=58-59) 
Tjänstem. (n=28-29) 

  P F Sv. Bakgr. Utl. Bakgr. Arbetare Tjänstem. 
Familj 41 31 54* 50 24* 44 31 

Fritid och 
vänner 

29 18 43* 36 15* 30 21 

Skola 46 44 49 45 48 49 41 

Brottslighet  26 30 22 31 18 24 31 

Alkohol  19 17 22 24 9 20 17 

Narkotika  22 20 25 26 15 22 25 

Psykisk ohälsa 23 17 33 28 15 24 21 

Viktigast att få 
hjälp med 

51 48 54 49 53 45 43 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Hälften av ungdomarna i vårdkedjeprojektet uppger att de fått ganska 
mycket eller mycket hjälp med det som de själva upplevt som viktigast att få 
hjälp med. Av de specifika områdena tycks skola och familj vara det som 
störst andel upplever sig ha fått hjälp med. Dock är det inte på något område 
en majoritet av ungdomarna som upplevt sig fått mycket hjälp och lägst 
skattar ungdomarna upplevelser av hjälp för alkohol och narkotika. 
 
Flickorna upplever sig nästan genomgående ha fått hjälp i större utsträckning 
än pojkarna, tydligast är skillnaden för fritid och vänner samt familj. Med 
tanke på att flickorna både vid inskrivning och vid uppföljning uppger sig vara 
mer utsatta för problem relaterade till föräldrarna är det något förvånande att 
de i högre grad upplever sig ha fått hjälp jämfört med pojkarna. Samtidigt är 
det naturligtvis så att den familjeproblematik flickorna anser sig ha fått hjälp 
med kan handla om en mängd andra saker än föräldrarnas sociala problematik. 
Samma invändning kan göras angående psykisk ohälsa, där flickorna i större 
utsträckning upplever sig ha fått hjälp trots att resultaten ovan tyder på att 
problemen i hög grad kvarstår för flickorna. 
 
Vad gäller etnisk bakgrund tycks ungdomar med svensk bakgrund i högre grad 
uppleva att de fått ganska mycket eller mycket hjälp avseende majoriteten av 
områdena. Dock uppger ungdomar med utländsk bakgrund i något högre 
grad att de fått hjälp med det som upplevts som viktigast. För klass finns 
inga stora eller genomgående skillnader, men ungdomar från arbetarhem 
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uppger sig i något större utsträckning ha fått hjälp avseende familj och skola 
medan ungdomar från tjänstemannahem i något större utsträckning upplever 
att de fått hjälp med brottslighet. 

Sammanfattande diskussion 
Som framkommit i detta kapitel har drygt hälften av vårdkedjeungdomarna ett 
år efter utskrivning från SiS huvudsakligen varit fortsatt placerade i någon 
form av dygnsvård. En tredjedel har levt med (en eller båda) sina föräldrar. I 
ungdomsgruppen uppger en knapp fjärdedel att de har en förälder med social 
problematik och en knapp femtedel spenderar ganska mycket eller mycket tid 
tillsammans med kamrater som på något sätt har ett problematiskt beteende. 
 
När det gäller skolgången upplever en dryg fjärdedel att de misslyckats i 
skolan och nästan 40 procent uppger att de skolkar mycket. Över hälften av 
ungdomarna i vårdkedjeprojektet har begått något brott under året sedan 
utskrivning och en femtedel uppger att de någon gång varit häktade. Drygt var 
tionde ungdom uppger sig dricka alkohol ofta och 14 procent har under året 
efter utskrivning använt cannabis frekvent. Ungdomarnas psykiska ohälsa är i 
vissa avseenden påtaglig, enligt deras egna uppgifter. En dryg tredjedel uppger 
att de upplevt allvarlig depression under året som gått sedan utskrivning från 
SiS och var tionde ungdom har försökt ta livet av sig. Tittar man på för-
ändringar sedan inskrivning har det på flera områden skett positiva sådana, 
även om majoriteten av ungdomarna har en oförändrad situation ett år efter 
utskrivning. 
 
Ungdomarna i undersökningsgruppen tycks, trots en i vissa fall påtaglig 
problembild, överlag ha en bättre situation ett år efter utskrivning. Detta gäller 
de flesta områden för ungdomsgruppen i stort men det finns skillnader 
avseende kön, klass och etnisk bakgrund vilka jag diskuterar mer utförligt 
nedan. Något som stärker bilden av att situationen ser bättre ut vid uppföljning 
jämfört med innan placering är att ungdomarna själva skattar förändringen 
som positiv på alla områden. Samtidigt visar jämförelserna att en majoritet av 
ungdomarna inom de olika områdena rapporterar en oförändrad situation. 
 
Vad som också framträder i detta kapitel är att på ett antal områden tycks de 
ungdomar som inledningsvis hade störst problem också uppleva sig ha fått 
hjälp i större utsträckning än andra. Resultaten i kapitel 6 tyder på att 
pojkarnas brottslighet var mer omfattande och mer allvarlig än flickornas. 
Pojkarna upplever också i signifikant större utsträckning att de fått hjälp 
avseende brottslighet. När det gäller familjeproblematik var flickorna 
inledningsvis mer utsatta än pojkarna och upplever sig också ha fått mer hjälp. 
Även när det gäller psykisk ohälsa, vilket var det mest framträdande problem-
området bland flickorna, upplever de sig i större utsträckning ha fått hjälp. 
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Samma mönster syns för ungdomar med svensk bakgrund avseende psykisk 
ohälsa och alkoholkonsumtion. 

Flickornas psykiska ohälsa 
Som nämndes ovan var flickornas mest framträdande problematik vid in-
skrivning deras omfattande psykiska ohälsa. Vid tidpunkten för uppföljning 
tycks upplevelserna av olika symptom ha minskat för en del av flickorna 
men fortfarande framträder flickornas psykiska ohälsa som mer omfattande 
än pojkarnas. Mer än hälften av flickorna säger sig ha upplevt allvarlig 
depression under året efter utskrivning. Det är också närmare en femtedel av 
flickorna som har försökt att ta livet av sig. Samtidigt framkom att flickorna 
i högre grad än pojkarna upplevt att de fått hjälp avseende psykisk ohälsa. 
Mot bakgrund av detta är frågan hur flickorna definierar ”att få hjälp”. Är 
det att socialtjänsten (och samordnarna) uppmärksammar problematiken och 
planerar för insatser på det aktuella området eller handlar det om en faktisk 
positiv förändring? Man kan också fråga sig i vilken utsträckning för-
väntningar på vilken hjälp man tror sig kunna få (eller känner sig ha rätt till) 
spelar in. 
 
Som diskuterats tidigare i avhandlingen är flickors problematik ofta otydligare 
definierad vilket rimligtvis gör det svårare att finna passande insatser. Med 
tanke på hur det i kapitel 7 framkom att flickorna i mycket liten utsträckning 
fick insatser riktade mot psykisk ohälsa är det kanske inte förvånande att 
förändringen avseende deras psykiska ohälsa inte varit större. Om det 
inledningsvis är svårt att definiera flickors problematik, då LVU-lagstiftningen 
inte är utformad efter flickors (problem)situation och behov, och flickorna 
sedan placeras i en vårdform anpassad för pojkar problematik, blir det 
sannolikt svårare att hjälpa dem efter det att de skrivs ut från SiS. 

Etnisk bakgrund och brottslighet 
Mönstret vid uppföljning avseende etnisk bakgrund och brottslighet liknar det 
som syntes vid inskrivning. Trots frånvaron av systematiska skillnader i 
brottsbelastning tycks ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk oftare 
bli föremål för samhälleliga insatser. Vid inskrivning hade ungdomar med 
utländsk bakgrund i större utsträckning blivit tagna av polisen och vid 
uppföljning uppger de sig i större utsträckning ha suttit häktade under året 
efter utskrivning. Med tanke på avsaknaden av genomgående skillnader i 
brottslighet avseende etnisk bakgrund är frågan om detta mönster snarare 
handlar om ett diskriminerande förhållningssätt (hos främst polisen) gentemot 
ungdomar med utländsk bakgrund. Detta är också något som enligt tidigare 
forskning inte kan uteslutas (se kapitel 2). 
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Klass och psykisk ohälsa 
Vid inskrivning rapporterade ungdomar från arbetarhem överlag en större 
psykisk ohälsa än ungdomar från tjänstemannahem. Som framkommit i detta 
kapitel tycks en positiv förändring avseende den psykiska hälsan främst gälla 
ungdomar från arbetarhem. Frågan är varför ungdomar från tjänstemannahem 
tycks må fortsatt psykiskt dåligt, i vissa fall till och med sämre än innan. I 
kapitel 6 diskuterade jag hur problembilden för arbetarungdomarna i högre 
grad framstod som situationsbetingad medan tjänstemannaungdomarnas 
problematik framträdde som en mer individuell beteendeproblematik. En 
sådan förklaring skulle kunna vara tänkbar när det gäller den psykiska ohälsan. 
Om man föreställer sig att den psykiska ohälsan hos arbetarungdomarna i 
högre grad är omgivningsrelaterad skulle det betyda att då det skett positiva 
förändringar på andra områden såsom exempelvis skola och brottslighet har 
även den psykiska ohälsan förbättrats. Upplevelserna av psykisk ohälsa hos 
ungdomar från tjänstemannahem är möjligen mindre kopplade till problematik 
på andra områden, vilket gör att den påverkas mindre av förändringar där. 
Som vi såg i kapitel 7 har öppenpsykiatriska insatser efter utskrivning inte 
heller förekommit i någon större utsträckning vilket gör det än svårare att 
komma tillrätta med en sådan problematik. Ungdomar från tjänstemannahem 
skattar också en positiv förändring av den psykiska hälsan som lägre än 
ungdomar från arbetarhem. Samtidigt tycks inte ungdomar från arbetarhem i 
större utsträckning än ungdomar från tjänstemannahem uppleva att de fått 
hjälp med sin psykiska ohälsa. Detta går emellertid i linje med ovanstående 
resonemang. Om arbetarungdomarnas psykiska ohälsa i större utsträckning är 
situationsbetingad mår de troligen bättre på grund av att de har det bättre på 
andra områden, inte för att de fått specifik hjälp för sin psykiska ohälsa. 

Avslutande kommentar 
Överlag tycks ungdomarna i vårdkedjeprojektet ha en bättre situation ett år 
efter utskrivning än vad de rapporterade då de placerades, även om deras 
situation är långt ifrån problemfri. De problem som var aktuella vid 
inskrivning är fortfarande närvarande vid uppföljning, men i något lägre grad. 
Ett viktigt undantag bör dock göras för ungdomarnas psykiska ohälsa, vilken 
inte tycks ha minskat lika påtagligt som upplevda svårigheter inom andra 
områden. Detta gäller i synnerhet flickorna och i viss mån ungdomar från 
tjänstemannahem. 
 
Det ska avslutningsvis också sägas att vid sidan av den eventuella hjälp ung-
domarna fått efter utskrivning bör ytterligare en faktor medräknas i 
jämförelsen mellan de båda tillfällena. Då ungdomarna svarade på frågorna i 
inskrivnings-ADAD kan man rimligtvis anta att de befann sig i någon form av 
”bottenläge”, då de precis blivit tvångsomhändertagna och placerade i låst 
vård. Att de ett år efter utskrivning från den låsta institutionsvården upplever 
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en bättre situation än innan bör ses i ljuset av detta. Tidigare forskning pekar 
på att man överlag kan se positiva förändringar över tid oavsett hjälpinsatser, 
det som brukar kallas ”regression to the mean” (Stigler, 1997). 
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9. Registrerad brottslighet och återinskrivning 
– finns det skillnader mellan projektgrupp och 
jämförelsegrupp?45 

I detta avhandlingens sista resultatkapitel är avsikten att säga något om vård-
kedjeprojektets eventuella effekter. För att kunna göra detta tar jag stöd i 
slutrapporten av effektutvärderingen av projektet, där jag var medförfattare, 
och lämnar därmed den något mindre grupp av vårdkedjeungdomar som 
tidigare resultatkapitel handlat om.  Istället redovisar jag resultat för samtliga 
ungdomar i projektgruppen (n=156) i relation till den jämförelsegrupp (n=335) 
som användes i effektutvärderingen (För en beskrivning av effekt-
utvärderingens metod, se bilaga 1, för en presentation av de olika under-
sökningsgrupperna, se metodkapitlet). 
 
Inledningsvis skall sägas att det i arbetet med effektutvärderingen av vård-
kedjeprojektet gjordes en omfattande jämförelse av situationen för projekt- 
och jämförelsegrupperna vid tidpunkten för SiS-vårdens inledning med hjälp 
av uppgifter från ADAD och lagföringsregistret. I effektutvärderingar då 
grupperna inte är slumpade är det viktigt att så långt som möjligt fastställa 
huruvida det finns inledande skillnader vilka kan komma att spela roll för 
utfallet (Shadish, Cook & Campbell, 2002; Sundell, 2004). Den övergripande 
slutsatsen av denna jämförelse var att det endast fanns smärre skillnader 
mellan de båda grupperna, vilka inte torde spela någon avgörande roll för 
jämförelsen vid uppföljning. Det ska emellertid påpekas att det inte är uteslutet 
att det kan finnas skillnader avseende faktorer som legat utanför de mått som 
inom ramen för utvärderingen fanns att tillgå. 
 
Utfallsmåtten i detta kapitel är hämtade från lagföringsregistret samt SiS 
administrativa register KIA (se metodkapitlet), vilket betyder att uppgifter 
finns för samtliga ungdomar. Något bör här också sägas om återplacering som 
utfallsmått. Fortsatt brottslighet är ett tydligt negativt utfall vilket inte 
självklart gäller för återplacering, då det för ungdomen kan innebära fortsatt 
hjälp och behandling. Inom dygnsvårdsforskning i allmänhet brukar emellertid 
återplacering ofta ses som ett negativt utfall då det ofta innebär en bristande 
kontinuitet och kan ses som ett misslyckande i vårdplaneringen (Vinnerljung, 
                                                      
45 Delar av detta kapitel har tidigare publicerats i slutrapporten av effektutvärderingen av 
vårdkedjeprojektet (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). 
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Hjern & Öman 2004; Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2004). Vid sidan av 
registrerad brottslighet samt återplacering används också två sammansatta 
utfallsmått; om ungdomarna lagförts och/eller återplacerats samt om 
ungdomarna fått allvarlig påföljd och/eller återplacerats. 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av den jämförelse mellan projekt- och 
jämförelsegrupp som tidigare publicerats i slutrapporten av effekt-
utvärderingen (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). I detta avsnitt görs också 
en jämförelse för kön. Dels inom grupperna, men också mellan projekt- och 
jämförelsegrupp. Jämförelsen avseende kön mellan grupperna (dvs. jämförelse 
mellan flickor i projektgruppen och flickor i jämförelsegruppen) presenteras 
emellertid inte i tabell. I avsnittet därefter diskuteras vilka bakgrundsvariabler 
som kan ha spelat roll för utfallet. Detta har gjorts genom fem olika 
regressionsmodeller med kön, ålder, vårdtid, tidigare kriminalitet samt 
huruvida ungdomen tillhört projekt- eller jämförelsegruppen som bakgrunds-
variabler (a.a.). Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Utfall för projekt- och jämförelsegrupp 
I tabell 9.1 presenteras bakgrundsvariabler samt utfall avseende kriminalitet 
och återplacering för projektgrupp och jämförelsegrupp, uppdelat på kön. Som 
framgår av tabellen finns det i jämförelsegruppen signifikant fler äldre 
ungdomar än i projektgruppen. Att det är signifikant fler ungdomar i 
jämförelsegruppen som haft mycket långa vårdtider hänger troligen ihop med 
att ungdomar med en beräknat lång vårdtid uteslöts ur projektet. Plockar man 
bort ungdomar med en längre vårdtid än ett år är den genomsnittliga vårdtiden 
i princip lika mellan grupperna.  
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Tabell 9.1. Bakgrundsvariabler samt utfall i brottslighet och återplacering för pro-
jektungdomar (n=156) och jämförelsegrupp (n=335) fördelat på kön, procent46. 

  Projektgrupp (n=156) Jämförelsegrupp 
(n=335) 

Total 

Bakgrund  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Projekt-
grupp 

Jämförelse-
grupp 

 
Kön 

  
62 

 
38 

 
65 

 
35 
 

  

Ålder vid utskrivning 11-15 år 39 52 29 35 44 31 
16-21 år 
 

61 48 71 65 56 69** 

Vårdtid dagar 1-90 57 56 45 48 56 46 

91-180 26 34 22 29 29 24 

181- 17 10 33 23 15 30** 
Allvarlig påföljd fem 
år före utskrivning  

  
62 

 
15*** 

 
60 

 
27*** 

 
44 

 
48 

Typ av brott två år 
efter utskrivning 

       

Snatteri  6 8 8 14 7 10 

Stöld  28 10** 23 9** 21 18 

Rån  14 2** 17 3*** 10 12 

Tillgrepp  13 0** 14 3** 8 10 

Våld  21 2** 25 6*** 14 18 

Narkotika  38 22* 32 25 32 30 

Utfall två år efter 
utskrivning 

       

Återplacerad (1år)  50 39 39 43 46 41 

Lagförd  69 39*** 72 42*** 58 61 

Allvarlig påföljd  48 20*** 57 20*** 38 44 

Återplacerad 
och/eller lagförd 

 79 63* 80 63*** 73 74 

Återplacerad 
och/eller allvarlig 
påföljd 

 68 56 70 50*** 64 63 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001   

 
Som framgår av tabell 9.1 är det förhållandevis få ungdomar, i båda 
grupperna, som efter utskrivning lagförts för snatteri. I linje med resultaten i 
kapitel 6 är snatteri dock den brottstyp där flickorna (i båda grupperna) domi-
nerar. Det vanligast enskilda brottet är narkotikabrott, en knapp tredjedel av 

                                                      
46 De signifikanta skillnaderna avseende kön avser jämförelse mellan pojkar och flickor i 
projektgruppen respektive jämförelse mellan pojkar och flickor i jämförelsegruppen. De 
signifikansnivåer som är utmärkta i total-kolumnen (gäller ålder och vårdtid) avser jämförelse 
mellan projekt- och jämförelsegrupp. 
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ungdomarna i båda grupperna har lagförts för detta. Narkotikabrott är dess-
utom det brott som är vanligast både bland flickor och bland pojkar. 
 
Lagföring för våldsbrott förekommer hos 14 procent av projektgruppen och 
18 procent av jämförelsegruppen. Här är könskillnaderna stora, omkring en 
fjärdedel av pojkarna har lagförts för sådana brott medan motsvarande andel 
av flickorna enbart är ett par procent. 
 
Av projektungdomarna har 46 procent återplacerats efter ett år medan 
motsvarande siffra för jämförelsegruppen är 41 procent. Det finns inga 
signifikanta könsskillnader i någon av grupperna men det kan vara värt att 
notera att det är en större andel av pojkarna än flickorna i projektgruppen som 
återplacerats inom SiS. 
 
I båda grupperna är det nästan två tredjedelar av ungdomarna som lagförts 
inom två år efter utskrivning. Omkring 40 procent har dömts till allvarlig 
påföljd i både projekt- och jämförelsegrupp. Lagföring och allvarlig påföljd är 
signifikant vanligare för pojkarna i båda grupperna. 
 
Ser man till de sammansatta utfallen ger de en relativt negativ bild av hur det 
gått för ungdomarna i båda grupperna, oavsett vilket av de två måtten man 
väljer att använda. Tre fjärdedelar har lagförts och/eller återplacerats och 
två tredjedelar har återplacerats och/eller fått en allvarlig påföljd inom en 
tvåårsperiod. Tittar man på samtliga ungdomar är båda de sammansatta 
utfallen signifikant vanligare bland pojkarna. Bland ungdomarna i projekt-
gruppen syns emellertid inga signifikanta könsskillnader avseende 
återplacerad och/eller fått allvarlig påföljd, även om andelen pojkar 
fortfarande är större än andelen flickor. 
 
Jämförelser mellan de båda grupperna avseende enbart flickorna (ej i tabell) 
visar inga signifikanta skillnader, tvärtom är utfallen för de båda flick-
grupperna mycket lika. Inte heller när jag jämför pojkarna i respektive grupp 
separat (ej i tabell) syns några signifikanta skillnader bortsett från den högre 
andel projektpojkar som återplacerats (se ovan). 
 
Slutsatsen efter denna genomgång är att det inte i något fall finns signifikanta 
skillnader i utfall mellan den ungdomsgrupp som ingick i vårdkedjeprojektet 
och jämförelsegruppen (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012). Om man tittar på 
de ickesignifikanta skillnaderna framstår vårdkedjeungdomarna som något 
mindre belastade, men skillnaderna handlar endast om ett fåtal procentenheter. 
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Vilka bakgrundsvariabler spelar roll för utfallet? 
I slutrapporten (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012) gjordes fem logistiska 
regressionsmodeller för utfallen brottslighet och/eller återplacering vid SiS. De 
bakgrundsvariabler som användes i dessa modeller var desamma som 
redovisats ovan i tabell 9.1. Regressionsmodellerna presenteras nedan i tabell 
9.2. 
 
Tabell 9.2. Logistiska regressionsanalyser för fem utfallsmått. Oddskvoter (OR), 
konfidensintervall (CI 95 %) och signifikansnivå (p), (n=491). 

 Utfall 

 Åter-
placerad vid 

SiS, 1 år 

Lagförd, 2 
år 

Allvarlig 
påföljd, 2 år 

Återplacerad 
eller lagförd 

Återplacerad 
eller allvarlig 

påföljd 

Bakgrundsvariabler Oddskvot 
(C.I.) 

Oddskvot 
(C.I.) 

Oddskvot 
(C.I.) 

Oddskvot 
(C.I.) 

Oddskvot 
(C.I.) 

Kön (flicka = ref) 0,9 (0,6-1,4) 3,2 (2,1–
4,9)*** 

4,7 (2,9–7,6) 
*** 

2,0  
(1,3–3,2)** 

1,8 (1,2–
2,8)** 

Ålder, utskrivning 
(kontinuerlig) 

1,0 (0,9–1,2) 1,2 (1,1–
1,4)** 

1,1 (1,1–1,3) 1,1 (1,0–1,2) 1,1 (0,9–1,2) 

Vårdtid, dagar      
Kort (0-90) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 1 (ref) 

Medel (91-180) 1,2 (0,8–1,8) 1,3 (0,8–2,1) 1,8 (1,1–
2,9)* 

1,3 (0,8–2,2) 1,2 (0,8–2,0) 

Lång (181-) 0,8 (0,5–1,3) 1,1 (0,7–1,8) 0,9 (0,5–1,4) 1,1 (0,6–1,9) 0,9 (0,5–1,4) 

Tidigare allvarlig 
påföljd (ej allvarlig 
påföljd = ref) 

 
1,4 (0,9–2,2) 

 
1,4 (0,9–2,2) 

 

 
1,3 (0,8–1,9) 

 
1,7 (1,0–2,7)* 

 
1,7 (1,1–2,6)* 

Projektgrupp (jäm-
förelse = ref) 

1,3 (0,8–1,9) 1,0 (0,6–1,5) 0,8 (0,5–1,2) 1,0 (0,7–1,6) 1,0 (0,7–1,6= 

R2 (Nagelkerke) R2 = 0,02 R2 = 0,16 R2 = 0,18 R2 = 0,08 R2 = 0,07 

*=p<0.05, **=p<0.01, ***=p<0.001 

 
Som framgår av tabell 9.2 är för några av dessa modeller den förklarande 
variansen mycket låg, i synnerhet för utfallsmåttet ”återplacerad vid SiS”. 
 
Kön är den bakgrundsvariabel som i flest fall spelar roll för utfallet, vid 
kontroll för de andra variablerna. Pojkarna löper en högre risk för alla utfall 
utom återplacering, där risken är lika stor oavsett kön. Ålder spelar en viss roll 
för risken att bli lagförd men tycks inte spela någon roll för återplacering. 
 
För vårdtid syns en viss betydelse, men sambandet är svårtolkat: de med 
medellång vårdtid har något högre sannolikhet att få allvarlig påföljd. När det 
gäller vårdtid prövades en serie olika sätt att inkludera variabeln i analysen. 
Eftersom man i vårdkedjeprojektet exkluderade ungdomar med beräknad lång 
vårdtid, prövades att ta bort individer med faktisk längre vårdtid än ett år ur 
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regressionsmodellerna.47 Den övergripande bilden förändras inte av detta, 
vårdtid tycks med andra ord ha en mycket begränsad betydelse för utfallet. 
Tidigare brottslighet före och under institutionstiden har betydelse för de 
samlade måtten ”återplacerad och/eller lagförd” samt ”återplacerad och/eller 
allvarlig påföljd”. De ungdomar som hade en allvarlig känd brottshistoria 
riskerar i högre grad att återplaceras och/eller fortsätta med brottslighet. 
 
Om man vänder på resonemanget tyder resultaten på att flickor har större 
möjlighet än pojkar att klara sig, ju yngre man är ju bättre tycks det gå när man 
lämnar SiS och har man ingen tidigare brottslighet verkar det som man klarar 
sig bättre efter att vården upphört. Som framgått av kapitel 6 och 8 är 
emellertid brottslighet en vanligare problematik bland pojkar än bland flickor, 
flickornas mest framträdande problematik handlar istället om psykisk ohälsa. 
Med andra ord är det mycket svårt att utifrån dessa utfallsmått uttala sig om 
hur flickorna faktiskt klarat sig. 
 
Det tycks inte spela roll för något av de olika utfallen om man tillhört projekt- 
eller jämförelsegruppen. Sannolikheten att få en allvarlig påföljd är något lägre 
för projektungdomarna jämfört med jämförelsegruppen, men sambandet är 
långt ifrån signifikant. För återplacering går sambandet i andra riktningen, det 
finns en något större risk att återplaceras inom SiS om man tillhör projektet än 
om man inte gör det. 

Sammanfattande diskussion 
Resultaten i detta kapitel kan sammanfattas relativt kortfattat. Utifrån de 
analyser som gjorts saknas belägg för att säga att vårdkedjeprojektet hade 
någon effekt avseende brottslighet eller återplacering inom SiS. Det är med 
andra ord inte möjligt att få stöd för hypotesen att samordnarnas arbete skulle 
ha gjort någon påtaglig skillnad för de ungdomar som deltog i projektet48. 
Denna slutsats gäller såväl återplacering vid SiS-institution som registrerad 
brottslighet. Möjligen kan man hitta en svag men ej signifikant skillnad när det 
gäller antalet allvarliga påföljder, till projektungdomarnas fördel. Å andra 

                                                      
47 I projektet uteslöts de med beräknad vårdtid längre än två år. Eftersom begränsning varit 
oklar har vi valt att i prövningen ta bort de med en faktisk vårdtid över ett år. Det gäller 13 
procent sammanlagt (för projektgruppen 1 procent och för jämförelsegruppen 29 procent). 
48 Då huvudfrågan för effektutvärderingen var projektets eventuella betydelse för hur det gått 
för ungdomarna, prövades en mängd olika regressionsmodeller förutom de som redovisas i 
slutrapporten, för att driva denna fråga i botten. Vi hade tillgång till data om ungdomarnas 
brottslighet efter ett år (inte bara efter två år). Inte heller för utfallet efter ett år syntes några 
signifikanta skillnader mellan projekt- och jämförelsegrupp. Vi gjorde även analyser (logistiska 
regressionsmodeller enligt ovanstående) med varje enskild brottskategori som utfall, och 
dessutom en sammanslagning av de tre strategiska brotten till en variabel, men inte heller då 
framkom signifikanta skillnader mellan projekt- och jämförelsegrupp. 
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sidan tycks det som att risken att återplaceras inom SiS var något högre för 
ungdomarna som deltog i vårdkedjeprojektet. En tolkning av detta skulle 
kunna vara att samordnarna eventuellt påverkade genom att agera mer 
kraftfullt för återplacering än annars skulle varit fallet. Resultaten visar också 
att detta i högre grad (om än ej signifikant) gäller pojkarna än flickorna. I 
kapitel 7 syntes hur samordnarna i någon mån framstod som mer engagerade 
gällande pojkarna i vårdkedjeprojektet vilket skulle kunna hänga samman med 
detta. 
 
Det faktum att utfallsmåtten främst mäter brottslighet gör att någon slutsats 
kring huruvida projektet gjort skillnad för flickorna eller ej är betydligt svårare 
att dra, då flickornas problematik i större utsträckning handlar om psykisk 
ohälsa än om brottslighet (se kapitel 6). 
 
Den dominerande, det vill säga genomsnittliga, bilden är sammanfattningsvis 
att vårdkedjeungdomarna är en grupp med utfall som liknar en normal SiS-
population, även om skillnader relaterade till enskilda samordnare, kommuner 
och regioner givetvis kan förekomma. Det samlade utfallet påverkas av kön, 
ålder, tidigare brottshistoria och i någon grad av vårdtid, däremot inte av om 
man fått del av vårdkedjeprojektet eller ej. Frågan om hur detta kan förstås, i 
relation till hur projektet utformades och tog sig uttryck i praktiken (se kapitel 
7) diskuteras närmare i nästa kapitel vilket är avhandlingens slutdiskussion. 
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10. Ungdomar, låst institutionsvård och 
vårdkedjor – en sammanfattande diskussion 

Syftet med denna avhandling har varit att, med avstamp i effekt-
utvärderingen av vårdkedjeprojektet, knyta samman en initierad bild av vilka 
ungdomar det är som placeras vid de särskilda ungdomshemmen med en 
analys av det projekt de deltog i. Därefter har ungdomarna följts upp i syfte 
att undersöka hur det har gått för dem samt hur deras situation ett och två år 
efter utskrivning kan relateras till projektet. Analysen har genomgående 
gjorts med fokus på betydelsen av ungdomarnas kön, klass och etniska 
bakgrund. 
 
I detta avslutande kapitel samlas avhandlingens många olika resultat ihop 
och diskuteras för att ge en sammanhållen bild av det komplexa område som 
undersökts – ungdomar med allvarlig problematik och deras väg från 
institutionsvård till hjälp i öppnare former. Inledningsvis avser jag att 
sammanfatta resultaten från de fyra resultatkapitlen. Därefter förs en 
fördjupad diskussion kring de resultat som jag anser vara avhandlingens 
viktigaste. Denna diskussion kopplas till tidigare forskning och andra 
teoretiska antaganden som diskuterats i kapitel 2, 3 och 4. Därefter följer ett 
avsnitt om studiens implikationer och en diskussion om avhandlingens 
begränsningar, samt några avslutande reflektioner. 

Sammanfattning av studiens resultat 

Vid inskrivning 
Vid inskrivning rapporterar ungdomarna en omfattande problematik rörande 
både hemförhållanden och det egna beteendet. Undersökningsgruppen fram-
träder som en i många avseenden könssegregerad grupp där flickor och 
pojkar i stor utsträckning uppvisar divergerande problembilder. Pojkarnas 
mest framträdande problematik är brottslighet medan flickorna rapporterar 
en omfattande psykisk ohälsa. Samtidigt är det viktigt att påpeka att även 
flera av pojkarna mår psykiskt dåligt. Vad gäller flickornas kriminalitet tycks 
det finnas en diskrepans mellan självrapporterade uppgifter och registrerad 
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kriminalitet. Utifrån flickornas egna uppgifter ligger deras brottsaktivitet 
närmre pojkarnas än vad som framgår av den registrerade brottsligheten. 
Missbruk och skolproblematik är de områden där flickors och pojkars situation 
liknar varandra mest. Överlag uppger sig flickorna vara mer utsatta i sin 
omgivning än pojkarna, i synnerhet avseende problem kopplade till familjen. 
 
Avseende etnisk bakgrund syns en tydlig skillnad gällande problem 
relaterade till ungdomarnas föräldrar. Ungdomar med svensk bakgrund har i 
större utsträckning minst en förälder med social problematik medan ung-
domar med utländsk bakgrund löper större risk att bli utsatta för misshandel i 
hemmet. Även i relation till brottslighet spelar etnisk bakgrund roll då ung-
domar med utländsk bakgrund i betydligt större utsträckning är placerade på 
grund av brottslighet. Trots detta syns inga genomgående skillnader av-
seende ungdomarnas självrapporterade uppgifter om brottslighet. 
 
Ett föga förvånande resultat är att ungdomar från arbetarhem i större ut-
sträckning rapporterar en svår ekonomisk situation än ungdomar från tjänste-
mannahem. Ett mönster kopplat till klass framträder också som tyder på att 
ungdomar från arbetarhem har en mer situationsbetingad problematik medan 
problematiken hos ungdomar från tjänstemannahem framstår som en något 
mer individuell beteendeproblematik. 

Vårdkedjeprojektet 
Vårdkedjeprojektet hade långt ifrån ideala förutsättningar. Utifrån knappa 
men vidsträckta direktiv gavs en mycket kort startsträcka och samordnarna 
fick i stor utsträckning utarbeta sin yrkesroll under projektets gång. 
Förankringen i kommunerna var dålig och mycket tid ägnades åt relationer 
med andra professionella, i synnerhet med socialtjänsten. Följaktligen var 
också samordnarnas kontakter med socialtjänsten de mest frekventa och 
kontakten med ungdomarnas familjer, i synnerhet med fäder och övrig familj 
och nätverk, var gles. 
 
Steget ut från de särskilda ungdomshemmen var väl planerat endast för hälften 
av ungdomarna även om någon form av efterföljande insats var planerad för 
de allra flesta. Fortsatt dygnsvård var den vanligast följande insatsen, vilket 
också stämde överens med institutionspersonalens rekommendationer inför 
utskrivning. Dygnsvård i form av HVB eller familjehem var också de insatser 
som varade över tid. Öppenvårdande insatser framstod som svåra att 
upprätthålla. Detta indikerar att eftervård för ungdomar vid de särskilda 
ungdomshemmen, i detta projekt, kan förstås som en länk i en vårdkedja, där 
flera behandlande insatser följer på varandra, snarare än som en insats i syfte 
att upprätthålla redan åstadkomna förändringar. 
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Ett svagt mönster i analysen av samordnarnas arbete tyder på att det fungerat 
bättre för dem som ur ett maktperspektiv kan sägas tillhöra de mer 
privilegierade, det vill säga pojkar, ungdomar med svensk bakgrund samt 
ungdomar från tjänstemannahem. Till detta kan också kopplas att vårdkedje-
projektet framstår som bäst lämpat för de ungdomar som i sammanhanget 
var relativt motiverade, starka och verbala. Det framgår också att flickor, 
trots omfattande psykisk ohälsa, i liten utsträckning fick insatser riktade mot 
en sådan problematik. Inte heller rekommenderades de sådana i högre grad 
än pojkarna av institutionspersonalen. Ungdomar med utländsk bakgrund 
rekommenderades, av institutionspersonalen, i större utsträckning än ung-
domar med svensk bakgrund insatser mot brottslighet, trots att de utifrån 
egna uppgifter inte hade en mer omfattande kriminell problematik. 

Vid uppföljning 
Ungdomarna i undersökningsgruppen rapporterar, trots en i vissa fall 
påtaglig problematik, genomsnittligt en bättre situation vid uppföljning än 
vid inskrivning. Tittar man på jämförelserna mellan situation vid inskrivning 
och uppföljning tycks dock majoriteten ha en oförändrad situation. 
Ungdomarna tycks även i viss utsträckning uppleva att de fått hjälp på de 
områden där de vid inskrivning uppgav mest omfattande problem. Samtidigt 
är det inte för något område mer än halva gruppen som upplever att de fått 
ganska mycket eller mycket hjälp. 
 
Flickornas psykiska ohälsa framträder även vid uppföljning som omfattande, 
trots vissa positiva förändringar. En förklaring till att inga stora förändringar 
skett kan naturligtvis vara att de i mycket låg grad tycks ha fått insatser inom 
detta område inom ramen för vårdkedjeprojektet. 
 
Mönstret avseende utländsk bakgrund och brottslighet kvarstår vid 
uppföljning. Trots frånvaron av genomgående skillnader i självrapporterad 
brottslighet har ungdomar med utländsk bakgrund i större omfattning än 
ungdomar med svensk bakgrund blivit föremål för samhälleliga insatser på 
detta område. 
 
Vid uppföljning framträder också en klassrelaterad psykisk ohälsa. Arbetar-
ungdomar, vilka vid inskrivning rapporterade mer omfattande problem, har 
vid uppföljning en bättre situation än ungdomar från tjänstemannahem för 
vilka den psykiska ohälsan i vissa fall även försämrats. Vid sidan av 
kopplingen till att få sådana insatser gavs inom ramen för vårdkedjeprojektet, 
kan detta möjligen också förstås i relation till arbetarungdomarnas mer situ-
ationsbetingade problematik. När deras situation på andra områden för-
bättrats har detta påverkat den psykiska hälsan positivt. Ungdomar från 
tjänstemannahem tycks istället ha en mer renodlad psykisk problembild. 
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Den sammanfattande bilden av situationen för den totala projektgruppen 
(n=156) är tämligen dyster. Nästan tre fjärdedelar har antingen återplacerats 
eller lagförts två år efter utskrivning. Pojkarna har överlag ett sämre utfall än 
flickorna, även om det är viktigt att påpeka att de använda utfallsmåtten inte 
fångar den problematik flickorna oftare uppvisar. I jämförelse med effekt-
utvärderingens jämförelsegrupp syns inga skillnader och ingenting tyder på 
att vårdkedjeprojektet haft någon effekt avseende registrerad kriminalitet eller 
återplacering. Skillnader relaterat till enskilda samordnare och kommuner kan 
givetvis förekomma men den samlade, genomsnittliga, bilden är att vård-
kedjeungdomarna är en grupp vars utfall liknar en normal SiS-population. 

Flickor i tvångsvård – en svårdefinierad och 
svårbehandlad grupp? 
Kön kan betraktas som en grundläggande organiserande princip i samhället 
och många samhälleliga fenomen, såsom yrken, egenskaper och beteenden, 
betraktas ofta som antingen manliga eller kvinnliga. Även om det de senaste 
decennierna har skett en omfattande utveckling är exempelvis fortfarande 
den svenska arbetsmarknaden i hög grad könssegregerad (se exempelvis 
SOU 2004:43). Tidigare studier pekar på att en könad organisering (jmf 
Acker, 1990) är påtaglig inom institutionsvård av både barn och vuxna 
(Hamreby, 2004; Edman, 2004; Mattsson, 2005). Den samhälleliga uppgiften 
att rehabilitera ”avvikare” har ofta handlat om att göra dessa människor till 
välfungerande ”riktiga” kvinnor och män. Detta gäller i hög grad de särskilda 
ungdomshemmen vars uppgift kan sägas vara att rehabilitera ungdomar till att 
fungera enligt de normer samhället sätter upp, ett arbete som ofta är utformat 
efter stereotypa och traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt (se 
Laanemets & Kristiansen, 2008). Resultaten i denna avhandling visar att 
flickorna och deras problematik genom hela vårdkedjan framträder relativt 
otydligt, vilket tycks få konsekvensen att de inte får den hjälp de behöver. 
Flickorna är framför allt omhändertagna och placerade på grund av ”annat 
socialt nedbrytande beteende”, vilket i sig är ett diffust kriterium öppet för 
normativa bedömningar. Vid inskrivning rapporterar de en omfattande 
psykisk ohälsa, vilket vare sig institutionspersonal eller eftervårdande 
insatser, genom vårdkedjeprojektet, tycks uppmärksamma. Detta får 
konsekvensen att flickornas psykiska ohälsa framträder som det problem-
område som i störst omfattning kvarstår vid uppföljning. Till exempel har en 
fjärdedel av flickorna försökt ta livet av sig under det år som löpt efter 
utskrivning från SiS, ett år då de deltagit i vårdkedjeprojektet och, i alla fall 
på pappret, haft flera vuxna runt omkring sig. Kan denna bild av de, om inte 
osynliga så i alla fall svårdefinierade, flickorna relateras till förståelsen av 
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samhället byggt på en könsuppdelande logik (jmf Hirdman, 2001)? De 
särskilda ungdomshemmen har genom historien främst haft i uppgift att 
kontrollera utåtagerande och kriminella ungdomar. Ungdomar med ett 
utåtagerande beteende drar omvärldens (socialtjänst, skola, media och 
politikers) uppmärksamhet till sig och när det ska tas ”krafttag” mot 
ungdomsproblem är det allt som oftast den grupp som hörs och syns som 
åsyftas. Denna grupp har framför allt varit, och är fortfarande, pojkar. 
Flickor med en mer inåtvänd psykosocial problematik hamnar på så sätt 
lättare utanför blickfånget. När flickornas problematik inte passar in i de givna 
ramar som finns blir det svårare att konkretisera och formulera problematiken 
och den hjälp de eventuellt är i behov av.  
 
Som diskuterades i kapitel 2 är det inte all problematik som lyfts som 
samhällsproblem och man kan fråga sig om flickornas problematik inte i lika 
hög grad definieras som ett socialt problem då den inte vållar samhället 
skada på samma sätt som pojkarnas. Nästan all forskning om normbrytande 
beteende är utförd på pojkar vilket väcker frågor om vi därmed missar 
problem och behov som är vanligare hos flickor. Moffitt och hennes kollegor 
(2001) betonar i en sådan kontext vikten av att undersöka flickors eventuella 
”dolda utfall”, de problem som flickor kan tänkas (fortsätta) ha men som inte 
räknas in i definitionerna av normbrytande beteende och som därför inte 
följs upp i samma utsträckning. Resultaten i denna avhandling tyder på att en 
sådan osäkerhet kring flickors problematik är närvarande även när det 
kommer till ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen. En konsekvens av 
att flickornas problematik är svår att ringa in skulle kunna vara att flickors 
problematiska situation inte uppmärksammas lika snabbt som pojkarnas och 
att de därför har en svårare situation när de väl kommer i vård. Detta skulle 
kunna vara en faktor bakom varför flickorna i projektgruppen uppger sig 
vara mer utsatta. Som också diskuterades i kapitel 2 tvångsomhändertas 
ibland flickor på eget beteende för missförhållanden som snarare kan 
definieras som social utsatthet och Berg (2002) pekar på att en del flickor vid 
särskilda ungdomshem uppvisar en problematik för vilken sådan låst 
institutionsvård inte är lämplig. Diskussionen om skiljelinjen mellan 
beteendeproblem och social utsatthet samt den rättsosäkerhet som drabbar 
tvångsomhändertagna flickor i högre grad än pojkar (Schlytter, 1999; 2000) 
tycks vara relevant även för de ungdomar som ingick i vårdkedjeprojektet. 
 
Ett samhälle organiserat efter kön skapar också skilda förväntningar på, och 
normer för, flickors och pojkars beteenden. Att flickorna i studien uppger sig 
vara mer utsatta kan på så sätt även kopplas till den större känslomässiga 
sensibilitet flickor fostras in i, vilken gör dem mer mottagliga och 
uppmärksamma på exempelvis ekonomiska konflikter i familjen (jmf Keenan 
& Shaw, 1997). Att flickor i större utsträckning uppvisar en internaliserad 
problematik, i denna studie synlig som upplevelser av depression, själv-
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mordstankar och självmordsförsök, skulle delvis kunna förstås utifrån dessa 
starkt könade förväntningar på känslouttryck och beteende. Detta ska 
emellertid inte förstås som biologiskt betingat utan är snarare ett komplext 
samspel mellan samhälleligt nedärvda könsnormer och individers för-
hållningssätt till dessa. Institutionsvården av unga praktiserar i stor ut-
sträckning en könsstereotyp rehabilitering och personalen psykologiserar i 
högre grad flickors beteende jämfört med hur de förhåller sig till pojkarna 
(Laanemets & Kristiansen, 2008). I en sådan miljö, som dessutom tydligt är 
inriktad på pojkars utåtagerande beteende, ges inte heller flickor något större 
spelutrymme för andra uttryck än de på förhand förväntade. Flickor i 
tvångsvård kan på så sätt tänkas göra sin feminina problematik (jmf Butler, 
1993) utifrån de förutsättningar som ges. Förklaringen till varför flickorna inte 
tycks få den hjälp de behöver kan eventuellt ligga här. Resultaten visar att 
öppenpsykiatriska insatser i mycket liten utsträckning gavs, vare sig till flickor 
eller till pojkar. Det ska här tilläggas att det i kategorin öppenvård (ej miss-
bruk) även kunde ingå sådant som samtalskontakt och liknande. Dessa insatser 
var emellertid också mycket svåra att upprätthålla och då flickornas psykiska 
ohälsa inte i någon större utsträckning förbättrats vid uppföljning tycks inte 
heller de ha gjort någon skillnad.  
 
Frågan är vilken form av hjälp dessa flickor behöver och om det över huvud 
taget finns insatser utformade för deras behov. Resultaten tyder på att så inte är 
fallet. Att flickors problematik tycks svår att ringa in och konkretisera framstår 
som det grundläggande problemet. Att utforma verkningsfulla insatser för en 
oklar problembild är helt enkelt mycket svårt vilket skapar något av en ond 
cirkel. Samtidigt kan man också fråga sig, vad som skulle hända med 
flickornas uttryck om de könade förväntningarna på dem var annorlunda. 
 
En annan faktor som bör nämnas angående flickornas psykiska ohälsa är 
kopplingen till sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp påverkar både den 
fysiska och den psykiska hälsan och forskning visar hur de som utsatts för 
övergrepp kan utveckla sådant som ångesttörningar och posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) vilket i sin tur kan leda till depressioner (se exempelvis 
Öberg, Lucas & Heimer, 2010 för en genomgång). Forskning om hur vanligt 
detta är bland ungdomar i institutionsvård är begränsad (Överlien, 2004) 
men i Vinnerljung med kollegors (2001) studie av ungdomar i samhällsvård 
uppgav en dryg fjärdedel av flickorna att de blivit utsatta för sexuella över-
grepp. Jag har i denna avhandling inte haft empirisk möjlighet att närmare 
undersöka detta men enligt uppgifter från SiS FoU-enhet uppgav närmare 40 
procent av flickorna i inskrivnings-ADAD (genomförd under 2011) att de 
utsatts för sexuella övergrepp49. Andelen pojkar som utsatts var endast några få 

                                                      
49 Frågan är ställd utan närmare specifikation på relation till förövaren, som en följdfråga på 
från om man blivit utsatt för sexuella övergrepp av en vuxen man står i beroendeställning till. 
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procent (mailkonversation med SiS FoU-enhet, 2012-08-21). Överlien (2004) 
visar också i sin studie av hur svårt och komplext det är att prata om sådant 
som sexuella övergrepp, i allmänhet och i en miljö som de särskilda 
ungdomshemmen i synnerhet. Det kan inte uteslutas att sådana bakomliggande 
faktorer spelar in också för flickorna som undersökts i denna avhandling. 

Kön i samverkan med etnicitet – flickor med utländsk bakgrund  
Kön kan emellertid inte förstås isolerat från andra organiserande principer 
(Lykke, 2003; 2005; Mattsson, 2010) och i avhandlingens resultat framträder 
ett specifikt mönster för flickor med utländsk bakgrund. Vid inskrivning 
rapporterar de en högre utsatthet för misshandel i hemmet än både flickor 
med svensk bakgrund och pojkar med utländsk. I ADAD ställs emellertid 
inga specifika frågor om hedersproblematik (se Schlytter & Linell, 2008; de 
los Reyes, 2003) varför jag inte haft möjlighet att undersöka empiriskt om 
denna utsatthet kan förstås som uttryck för detta. Hedersvåld i en svensk 
kontext har skapat en polariserad, och stundtals infekterad, debatt i Sverige 
(de los Reyes, 2003) och studier (se exempelvis Schlytter & Linell, 2008; 
Socialstyrelsen, 2011c) visar på svensk socialtjänsts svårighet att hantera 
denna typ av problematik. Utan att närmare spekulera i huruvida det finns 
ungdomar i studien som levt i en hedersvåldskontext är det mot bakgrund av 
detta intressant att ungdomar där det förekom en uttalad hedersproblematik 
så småningom kom att uteslutas ur vårdkedjeprojektet. Detta gjordes med 
hänvisning till att en sådan problematik var svår att arbeta med i ett projekt 
som syftade till att i större utsträckning involvera familj och nätverk. 
Projektet kan på så sätt sägas följa en traditionell tanke inom den svenska 
socialtjänsten, att stöd till utsatta barn och ungdomar ges genom stöd till 
familjen (Andersson, 2006; Östberg, 2010; 2012). Ungdomar vars utsatthet 
tydligt är kopplad till familjen passar på så sätt inte in i det system av 
hjälpinsatser som finns. Ett möjligt sätt att hantera denna konflikt mellan 
problembild och hjälpsystem skulle kunna vara att anpassa systemet efter de 
behov de hjälpbehövande uppvisar. I vårdkedjeprojektet blev konsekvensen 
emellertid den motsatta; ungdomar vars problem inte passade de grundtankar 
projektet utgick ifrån uteslöts. Man kan naturligtvis diskutera detta utifrån att 
det är legitimt att projekt för exempelvis nya behandlings- eller samverkans-
modeller använder sig av inklusionskriterier, att man inledningsvis 
bestämmer att satsningen skall riktas till en specifik målgrupp. Utgångs-
punkten för vårdkedjeprojektet var emellertid att alla ungdomar, oavsett 
problematik, som placerades vid ett särskilt ungdomshem skulle få ta del av 

                                                                                                                             
Den mer heltäckande frågan (utan specifikation på förövare) infördes i inskrivnings-ADAD 
2009 varför jag inte haft tillgång till den i denna studie. Andelen flickor som i inskrivnings-
ADAD 2011 uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp av en vuxen de stod i 
beroendeställning till var 13 procent. Andelen pojkar var under 1 procent. 
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projektet. Mot bakgrund av detta ter det sig anmärkningsvärt att en så utsatt 
grupp som (främst) flickor utsatta för hedersvåld nekas deltagande. 
Sammantaget pekar detta på hur kön får en delvis annan betydelse i sam-
verkan med etnicitet. Flickor oavsett etnisk bakgrund uppgav sig vara mer 
utsatta i familjen än pojkar men att projektets fokus på att stärka familjen 
och nätverket skulle vara ett problem i arbetet med svenska familjer var 
ingenting som, mig veterligen, diskuterades. Detta kan också relateras till 
hur etnicitet och kultur huvudsakligen är något som tillskrivs ”de andra”, 
medan vithet och (i detta fall) svenskhet upplevs som något neutralt och 
självklart (Frankenberg, 1993; Gruber, kommande).  Detta sammantaget med 
att ADAD inte ger någon möjlighet att närmare kartlägga en eventuell 
hedersproblematik, och det faktum att våld i hemmet inte går att följa upp 
genom ADAD, visar hur flickor med utländsk bakgrund på flera sätt fram-
står som övergivna av vårdsystemet. 

Pojkar vid de särskilda ungdomshemmen - bevarandet av 
en traditionell maskulinitet 
Som jag (och andra, se exempelvis Andersson, 1998; 2000) diskuterat 
framstår det som problematiskt att vårda flickor i en institutionsvård 
traditionellt utformad att hantera beteenden och problematik förknippade 
med pojkar. Frågan är emellertid i vilken utsträckning det fungerar för 
pojkarna. Trots de särskilda ungdomshemmens omfattande erfarenhet av 
pojkar med en kriminell och utåtagerande problematik visar resultaten i 
denna avhandling, tillsammans med tidigare uppföljningsstudier (exempelvis 
Vinnerljung & Sallnäs, 2008), inte på någon påtaglig rehabilitering. Hur 
kommer detta sig? Andersson (1998) pekar på att då pojkar genom tiderna 
varit normen för institutioner som de särskilda ungdomshemmen, har deras 
beteende i liten utsträckning problematiserats i relation till genus. Vid sidan 
av de stora svårigheter som tidigare forskning visar är behäftade med 
rehabilitering av ungdomar med allvarliga beteendeproblem (se exempelvis 
Andreassen, 2003; Dodge, Dishion & Lansford, 2006; Dishion, McCord & 
Poulin, 1999) kan frågan med fördel diskuteras utifrån ett genusperspektiv. 
Ericsson och Jon (2006) menar att medan flickors normbrytande beteende 
betraktas som ett brott mot kulturellt godkända feminina koder ses pojkars 
beteende snarare som en (oönskad) förstärkning av en i stora delar godkänd 
traditionell maskulinitet (jmf Connells, 1995 resonemang om 
protestmaskulinitet). Behandling handlar, utifrån Ericsson och Jons resone-
mang, inte så mycket om att problematisera och förändra dessa pojkars 
maskulina uttryck; utan snarare om att tona ned det och få beteendet under 
kontroll. Våld i olika former är intimt förknippat med maskulinitet och 
Messerschmidt (1993) menar att den kulturellt legitimerade traditionella 
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maskuliniteten (jmf Connell, 1995) i hög grad också är förknippad med 
kriminalitet (se även Messerschmidt, 1999). När dessa pojkar kommer till de 
särskilda ungdomshemmen möts de av vård och behandling där deras (ofta 
våldsamma) maskulina uttryck inte tycks ifrågasättas på något genom-
gripande sätt. Laanemets och Kristiansens studie (2008) pekar istället på att 
en konventionell maskulinitet uppmuntras och förstärks vid de särskilda 
ungdomshemmen. Författarna menar att vården i stor utsträckning reprodu-
cerar stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. Behandlingen av 
pojkar kännetecknas av kontroll och disciplin, och precis som Abrams med 
kollegor (2008) visar i sin studie får uppmuntrandet av en konventionell 
maskulinitet följden att möjligheterna till alternativa könsidentiteter är få. 
Pojkarna framstår med andra ord som relativt utelämnade till de maskulina 
uttryck som är intimt förknippade med det problematiska beteende vilket är 
anledningen till att de är placerade. Om vården som skall återsocialisera 
pojkar med en våldsam och kriminell problematik inte på något genom-
gripande sätt problematiserar det maskulina beteendet, utan fokuserar på att 
få det till en ”kulturellt godkänd” nivå (jmf Eriksson & Jon, 2006) framstår 
det som föga förvånande att pojkar i så liten utsträckning rehabiliteras. 

Föreställningar om ”den andre” – etnisk bakgrund och 
brottslighet 
De senaste decennierna har kopplingarna mellan utländsk bakgrund och 
brottslighet fått stor uppmärksamhet, inte minst i media och den allmänna 
debatten men även av forskningen (Pettersson, 2007; 2008; Pedersson, 
2006). De studier som gjorts har relativt entydigt pekat på en över-
representation av människor med utländsk bakgrund i brottstatistiken (Brå, 
1996; 2005). Samtidigt visar studier av självrapporterade uppgifter bland 
ungdomar på betydligt mindre skillnader mellan de med svensk bakgrund 
och de med invandrarbakgrund (Ring, 1999; Brå, 2006). Jag har i denna 
avhandling inte haft någon avsikt att studera en eventuell överrepresentation 
(och har inte heller material för att kunna göra det) men resultaten pekar på 
att det finns en diskrepans mellan ungdomarnas självrapporterade uppgifter 
om sin brottslighet och de professionellas bedömningar av densamma (jmf 
Ring, 1999; Brå, 2006; Shannon, 2006). I jämförelserna avseende själv-
rapporterade uppgifter mellan ungdomar med utländsk och ungdomar med 
svensk bakgrund syns inga stora eller systematiska skillnader, vare sig vid 
inskrivning eller vid uppföljning. Däremot pekar resultaten på att flera av de 
inblandade professionella bedömer brottsligheten hos ungdomar med 
utländsk bakgrund som allvarligare: Socialtjänsten har i större utsträckning 
uppgivit kriminalitet som placeringsorsak. Polisen har i större utsträckning 
gripit ungdomar med utländsk bakgrund (enligt ungdomarnas uppgifter) 
under tiden innan placering. Domstol har i högre grad dömt ungdomar med 
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utländsk bakgrund till allvarlig påföljd innan placering (även om ungdomar 
med svensk bakgrund är fler bland dem som dömts till två eller fler allvar-
liga påföljder). Institutionspersonalen rekommenderar i högre grad fortsatta 
insatser avseende brottslighet för ungdomar med utländsk bakgrund. 
Rättsväsendet har i större utsträckning använt sig av tvångsmedel gentemot 
ungdomar med utländsk bakgrund året efter utskrivning (ungdomarnas egna 
uppgifter om huruvida de suttit i häkte).  
 
En av de förklaringsmodeller till invandrares överrepresentation i brotts-
statistiken som Pettersson (2007; 2008) diskuterar är diskriminering; att 
människor med utländsk bakgrund oftare anmäls, upptäcks, misstänks samt 
lagförs för brott. Denna teori stöds av den diskrepans som finns mellan 
registrerad brottslighet och självrapporterad sådan och även till viss del av 
forskning (se exempelvis Sarnecki, 2006) och skulle kunna vara en tänkbar 
förklaringsmodell även avseende denna studies resultat. Furlong och Cartmel 
(2007) är inne på samma spår då de menar att överrepresentationen av 
minoritetsgrupper i första hand inte handlar om att dessa ungdomar faktiskt 
är mer kriminella, utan om polisens uppfattningar om vilka som är 
brottslingar och var de återfinns. Ett resonemang som skulle kunna vara 
giltigt även för andra professionella såsom socialsekreterare och institutions-
personal. Vad denna diskriminering bottnar i är en fråga som inte kan 
besvaras i denna avhandling men det skulle kunna diskuteras i relation till 
den (medie)diskurs (Bredström, 2006) som i hög grad definierar tonårs-
pojkar med invandrarbakgrund som problematiska och kriminella (se också 
Bengtsson, 2012). Pettersson (2007; 2008) pekar också på hur brottslighet 
bland personer med utländsk bakgrund får stort utrymme i media och 
diskuterar hur detta kan förstås utifrån socialpsykologiska tankar om in- och 
utgrupper där förklaringar avseende den egna gruppen (ingruppen) läggs i 
situationen, medan förklaringar av de andras beteenden rör individen bakom 
handlingen. Detta kan också jämföras med diskussionen om kulturalisering 
av problem kopplade till människor med utländsk bakgrund (Ålund & 
Schierup, 1991; Ålund, 1997). Det är inte omöjligt att personal inom 
socialtjänst, rättsväsende och vid de särskilda ungdomshemmen är påverkade 
av dessa diskurser vilket då skulle kunna få konsekvenser för deras bedömning 
av kriminell problematik hos pojkar med utländsk bakgrund. 
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Klass och psykisk ohälsa 
Resultaten avseende ungdomarnas situation vid inskrivning visar att ungdomar 
från arbetarhem tycks ha en mer omgivningsrelaterad problematik än 
ungdomar från tjänstemannahem. Arbetarungdomarna kommer i högre grad 
från familjer med belastad ekonomi och de uppger sig i större utsträckning 
vara misshandlade hemma. Problematiken hos ungdomar från tjänstemanna-
hem framstår som mer kopplad till individen, de umgås mer med kamrater 
som använder narkotika eller begår brott och de framträder som mer brotts-
aktiva. Samtidigt uppvisar arbetarungdomar vid inskrivning en mer om-
fattande psykisk ohälsa. Dessa klassrelaterade skillnader skulle kunna 
diskuteras i relation till socioekonomiska förutsättningar för (barn)familjer. 
Inom den svenska barn- och ungdomsvården är familjer med låg socio-
ekonomisk status överrepresenterade (se exempelvis Franzén, Vinnerljung & 
Hjern, 2008). Det är inte osannolikt att tänka sig att en del av arbetarklass-
ungdomarna i studien har haft kontakter med socialtjänsten genom sina för-
äldrar även tidigare medan ungdomar från tjänstemannahem i högre grad levt i 
uppväxtmiljöer med en mindre utsatt ekonomisk situation och på så sätt haft 
(socioekonomiska) skyddande inslag i sin uppväxtmiljö. Tentativt kan man 
föreställa sig att detta har spelat roll för arbetarungdomarnas mer 
situationsrelaterade problematik vid inskrivning. Vid uppföljning framträder 
klasskillnaderna avseende psykisk ohälsa som omvända. Ungdomar från 
arbetarhem uppger en förbättrad psykisk hälsa medan tjänstemanna-
ungdomarna tycks ligga kvar på samma nivå som innan, samt i vissa fall även 
uppleva en försämring. Utifrån ovanstående resonemang skulle ett sätt att 
förstå arbetarungdomarnas förbättrade psykiska hälsa vid uppföljning vara att 
de fått en förbättrad situation på andra områden vilket har påverkat deras 
psykiska hälsa i positiv riktning. Den var så att säga snarare ett symptom på 
annan problematik medan tjänstemannaungdomarnas psykiska ohälsa skulle 
kunna förstås som mer renodlad. Då insatser gentemot psykisk ohälsa i så liten 
utsträckning gavs inom ramen för vårdkedjeprojektet är det, liksom 
diskuterades ovan angående flickorna, inte särskilt förvånande att det inte skett 
några stora förändringar. 

En vårdkedja för tvångsvårdade ungdomar – vilka 
lärdomar kan vi dra? 
Den samlade bilden av vårdkedjeprojektet som framträder i denna 
avhandling, tillsammans med resultaten från effekt- (Lundström, Sallnäs & 
Vogel, 2012) och processutvärderingen (Basic, Thelander & Åkerström, 
2009), är den av ett projekt som hade mycket svårt att nå de uppställda 
målen. Arbetet kantades genom hela projekttiden av en oklarhet kring 
vad samordnarnas arbete innebar tillsammans med en ständigt närvarande 
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kritik från socialtjänst och institutionspersonal. Vidare tycks inte projektet ha 
skapat några positiva effekter för de ungdomar som deltog. Utifrån denna 
bild måste frågan ställas om vari problemet låg. Svaren bör sökas både i mer 
allmänna förutsättningar rörande svårigheter kring låst institutionsvård för en 
belastad ungdomsgrupp, diskuterade ovan, och i specifika problem med det 
undersökta vårdkedjeprojektet. 
 
Forskning om institutionsvård visar på hur eftervård spelar en avgörande roll 
för huruvida vården har möjlighet att ge positiva resultat eller ej 
(Andreassen, 2003). Vårdkedjeprojektets satsning på en central person (sam-
ordnaren) som följer ungdomen genom olika steg i vårdkarriären stöds också 
av forskning om leaving care och eftervård för institutionsplacerade ung-
domar (Stein 2004; Degner & Henrikson, 2007), precis som den centrala 
tanken i projektet att ungdomen behöver hjälp på flera områden samtidigt 
(Hjort & Bakke-Hansen, 2008). Problemen med vårdkedjeprojektet handlar 
med andra ord inte om att det utformades med fokus på ”fel” områden. 
Förklaringen ligger troligare i hur det utformades. Initiativet till projektet 
kom från Socialdepartementet och SiS fick uppdraget endast några dagar 
innan projektet formellt startade. Därefter hade projektledningen några 
månader på sig att utforma en fungerande idé, rekrytera samordnare samt 
upprätta samarbetsavtal med deltagande kommuner. Som framkommit i 
denna studie var kunskapen om projektet inom socialtjänsten låg och på 
vissa ställen obefintlig, trots att det formellt var ett samarbetsprojekt godkänt 
av kommunerna. Därtill kom en grundläggande skepsis gentemot projektet 
från socialtjänsten som till stora delar tycktes handla om en upplevelse av att 
deras arbete underkändes. Det gavs således inga goda förutsättningar för en 
välfungerande implementering. Inte heller för en god samverkan, trots att 
detta betonades som något centralt och att ett av projektets huvudmål 
formulerades som ”att bidra till att skapa fungerande modeller för samarbete 
mellan SiS och socialtjänsten” (Socialdepartementet S2006). Det tycks med 
andra ord ha funnits grundläggande problem kring samverkan redan från start.  
 
Tanken om en vårdkedja som lösning på problem kopplade till ungdoms-
vården baseras på idén om ett fragmentariserat vårdlandskap där special-
iserade enheter måste länkas samman för att vården skall bli lyckad. Huvud-
ingrediensen i en sådan vårdkedjetanke är samverkan och samarbete mellan 
inblandade parter (Danemark & Kullberg, 1999). Detta är också något som 
fått ett omfattande uppsving inom svensk socialtjänst de senaste decennierna 
och som är laddat med positiva associationer; ingen är (kan) vara emot 
samverkan (Bergmark & Lundström, 2005). Samverkan är ett begrepp som 
antyder (relativt) jämställda roller där de medverkande bidrar med sina 
perspektiv i ett samarbete där målet är gemensamt, i detta fall att förändra 
ungdomarnas situation och beteende till det bättre. Förutsättningarna för 
detta i vårdkedjeprojektet tycks emellertid inte ha varit de bästa. De parter 
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som har det främsta ansvaret för de ungdomar som var aktuella för 
vårdkedjeprojektet är (kommunernas) socialtjänst och (statens) särskilda 
ungdomshem. Enligt regeringsbeslutet var båda jämställda samverkans-
partners i projektet men ingen av dessa parter var särdeles väl insatta i 
projektet. Istället låg ansvaret på en tredje part, samordnarna. De, som skulle 
betraktas som objektiva och utanförstående, hade i uppgift att skapa för-
utsättningar för samverkan. Det finns något av rundgång i detta. Det råder 
enighet om att steget ut ur låst institutionsvård tillbaka till ett liv på hemma-
plan är svårt, både för de ungdomar det gäller och för de professionella som 
skall planera vården. Detta var också en av anledningarna till satsningen på 
vårdkedjeprojektet. En underliggande förståelse av att samarbetet mellan SiS 
och socialtjänsten i denna övergång är misslyckat kan emellertid läsas in i 
detta, och gjordes så också av flertalet anställda inom kommunerna (se Basic, 
Thelander & Åkerström, 2009). I och med att (i synnerhet) kommunerna inte 
tycks ha informerats om, än mindre deltagit i planeringen av, projektet för-
stärker själva implementeringen den svårighet och eventuella brist på sam-
verkan som projektet var satt att lösa. Samordnarna hamnar på så sätt i kläm 
då de ska sälja in ett projekt som ska stärka den samverkan som projektets 
blotta närvaro påtalar som redan misslyckad. Med en sådan ingång i projekt-
arbetet är kanske samordnarnas fokus på relationerna till andra professio-
nella och den administrativa hållning som utvecklades förståelig. Det som 
skall vara lösningen på problemen kring ungdomarnas steg ut ur låst 
institutionsvård, samverkan, blir istället det som skapar problemen och som tar 
mycket projekttid i anspråk. Vårdkedjeprojektet faller på så sätt på eget grepp. 
 
Projektet bör också diskuteras i relation till socialtjänstens roll som huvud-
ansvarig för ungdomar i samhällsvård. De insatser som planeras och 
genomförs för ungdomarna när de lämnar SiS skall (liksom SiS-placeringen) 
bekostas av den kommunala socialtjänsten. I en sådan organisatorisk kontext 
hade samordnarna i uppgift att, utan något juridiskt beslutsmandat eller 
ekonomiska resurser, se till att insatser genomfördes. Det är inte svårt att 
föreställa sig detta upplägg som potentiellt problematiskt. Den subvention 
som utbetalades till kommunerna i samband med placering av en ungdom 
öronmärktes inte till specifika insatser och följdes heller inte upp av någon 
instans. Således är det okänt vad som hände med de pengar vilka skulle 
kunnat fungera som ett ekonomiskt incitament för att satsa extra på en 
ungdomsgrupp med stora behov. Organisatoriska motsättningar, oklara 
beslutsmandat och det faktum att de ekonomiska resurserna fanns inom en 
organisation och samordnarna i en annan, tycks med andra ord också ha 
försvårat förutsättningarna för vårdkedjeprojektet. 
 
Frågan är om de ovanstående resonemangen också är giltiga för att förstå 
varför så få öppna insatser var möjliga att upprätthålla efter utskrivning. I 
kapitel 4 diskuterades två olika spår i eftervårdsdiskursen och resultaten av 
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denna studie pekar på att synen på eftervård som länk i en vårdkedja är den 
som bäst kan relateras till vårdkedjeprojektet. Det framstår, utifrån tidigare 
forskning om institutionsvård för ungdomar, också som rimligt att de ung-
domar som skrivs ut från SiS särskilda ungdomshem knappast är, eller bör 
vara, så färdigvårdade att endast insatser för att upprätthålla beteende-
förändringar krävs. Denna studie påkallar emellertid frågan om man alls kan 
tala om eftervård för SiS-placerade ungdomar då en så stor andel fortsätter till 
andra former av dygnsvård. Den del av vårdkedjan som är eftervårdsfasen 
tycks för SiS-placerade ungdomar i stor utsträckning komma flera steg fram. 
För dem som direkt efter SiS-placeringen gavs stöd i öppnare former var detta 
svårt att upprätthålla. Liknande resultat syns i Harder med kollegors studie 
(2011) av eftervård för ungdomar i låst institutionsvård. Författarna drar 
slutsatsen att denna grupp ungdomar inte är redo för ett mer självständigt liv. 
Frågan är om ett projekt som detta är relevant för, eller möjligt att anpassa till, 
SiS målgrupp. Resultaten av denna studie pekar på att det inte kan uteslutas att 
det förekommit creaming, det vill säga att man satsar på de ungdomar som 
bedöms ha möjlighet att lyckas, i arbetet med vårdkedjeungdomarna. Sam-
ordnarnas beskrivningar av de ungdomar det gått bra för gav en bild av en 
relativt sett stark, kompentent och verbal ungdom som visste vad han eller hon 
behövde och kunde be om det. En rimlig bedömning är att ungdomar med 
allvarlig problematik som nyligen varit tvångsplacerade vid en låst institution 
överlag inte stämmer in på den bilden. Frågan är med andra ord om 
vårdkedjeprojektet krävde en ”annan typ” av ungdomar än den grupp man var 
satt att arbeta med. Eller snarare att vårdkedjeprojektet, såsom det utformades, 
inte var anpassat till målgruppen. Till detta kan också relateras den klassiska 
paradoxen i motivationsarbete. I behandling av ”avvikare” krävs ofta, för att få 
hjälp till förändring, egenskaper vilka samtidigt är sådana som behandlingen 
skall syfta till att stärka (Ekendahl, 2001). De ungdomar som deltog i projektet 
hade på så sätt behövt vara ”längre fram” i vårdkedjan för att kunna 
tillgodogöra sig vårdkedjeprojektet.  
 
Det ska här poängteras att steget ut ur låst institutionsvård, oavsett om man 
fortsätter till annan dygnsvård eller flyttar hem till sina föräldrar, kan betraktas 
som svårhanterligt och kräver god planering. Jag för således ingen 
argumentation emot insatser menade att underlätta detta steg, men ställer mig 
frågande till om ett projekt utformat på detta sätt klarar av att möta upp denna 
svåra situation för en så pass problemtyngd grupp. Som nämndes finns stöd i 
tidigare forskning för att det bör finnas en särskild person, i detta fall 
samordnaren, som följer ungdomen genom vårdkedjan. I och med att 
samordnarnas arbete kom att handla om en administrativ roll och relationerna 
till andra professionella, är det emellertid tveksamt om samordnarrollen fyllde 
den funktion som tidigare forskning menar kan ha en positiv betydelse. En 
alternativ strategi hade varit att låta samordnarna med större tydlighet fungera 
som ungdomarnas språkrör, istället för att (försöka) vara en oberoende, neutral 
samordnare. Denna alternativa samordnarroll var också något som det i ett 
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tidigt skede i vårdkedjeprojektet talades om. En sådan alternativ utveckling av 
samordnarnas arbete hade möjligen dämpat en administrativ hållning. Man 
kan också tänka sig att en tydligare inriktning på att företräda ungdomen hade 
gjort det lättare att upptäcka individuella behov och önskemål och på så sätt 
skapa förutsättningar för en mer hållbar planering.  
 
Ett annat perspektiv på svårigheterna med vårdkedjeprojektet rör en mer 
allmän problematik kring en vårdform som de särskilda ungdomshemmen och 
de ungdomar som placeras där. Är det möjligt att anpassa ett projekt som 
vårdkedjeprojektet till ungdomar placerade vid SiS mot bakgrund av hur 
denna ungdomsgrupp konstrueras och betraktas av samhället? Som 
diskuterades i kapitel 2, konstrueras i stor utsträckning ungdomar med sociala 
problem dikotomt, som antingen offer eller förövare (Goldson, 2000; Garland, 
2001; Goldson & Jamieson, 2002). Ungdomar med omfattande beteende-
problem som placeras vid de särskilda ungdomshemmen hamnar oftast i 
förövare-facket. Till detta kan det alltmer polariserade vårdlandskap den 
sociala barn- och ungdomsvården befinner sig i kopplas. Å ena sidan syns en 
utveckling av metoder för att behandla barn och ungdomar i sin hemmiljö, å 
andra sidan framträder trenden av alltmer ingripande interventioner för 
ungdomar med kriminell belastning och kraftigt normbrytande beteende 
(Bengtsson & Jakobsen, 2009). Annorlunda uttryckt kan det beskrivas som ett 
vårdlandskap dominerat av två (idealtypiska) diskurser. Ett straffrättsligt 
tänkande och alltmer ingripande interventioner har kommit att dominera 
diskursen kring ungdomar med normbrytande beteende. Mot bakgrund av 
detta framstår vårdkedjeprojektet med fokus på stöd och hjälp efter 
utskrivning i viss mån som en anomali, i relation till hur samhället förhåller sig 
till den ungdomsgrupp som placeras vid SiS. De insatser som förutsätts ta vid 
efter utskrivning kan sägas höra hemma i den öppenvårdsdiskurs där metoder 
för hemmaplansbaserade behandlingar utvecklas, medan ungdomarna som 
skall få denna eftervård i stor utsträckning konstrueras i den mer straffrättsliga 
diskursen, med fokus på hårdare tag och markeringar mot kriminellt belastade. 
Det säger sig självt att det är motsägelsefullt att kombinera hjälp och stöd med 
tvång och straff och frågan är om inte samhällets bild av de ungdomar som 
placeras vid de särskilda ungdomshemmen är svår att kombinera med det 
vårdkedjeprojekt som undersökts i denna avhandling. För att denna 
ungdomsgrupp skall vara möjlig att ”passa in” i öppna (och frivilliga) insatser 
krävs troligen en annan konstruktion av dem än den som förövare. En sådan 
förändring i synen på ungdomar med allvarliga sociala problem och 
beteendeproblem kräver förändringar inom en rad samhälleliga arenor vilket 
inte är gjort i en handvändning. Att vårdkedjeprojektet var så svårt att 
genomföra, och inte gav några påvisade effekter för den utvalda målgruppen, 
kan troligen också förstås i ljuset av detta. 
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Implikationer  
Avhandlingens resultat visar att flickor med en omfattande psykisk ohälsa 
inte i någon större utsträckning får hjälp med denna problematik vilket får 
följden att problemen i hög grad kvarstår vid uppföljning. Detta tyder på att 
det i stor utsträckning saknas fungerande insatser för denna grupp. Utifrån 
avhandlingens resultat kan man fråga sig om en del av de flickor som 
placeras vid de särskilda ungdomshemmen snarare borde vårdas i andra 
former. Att de ändå placeras inom SiS tyder på att det inte finns andra in-
satser att ta till, något som delvis torde hänga ihop med de stora ned-
skärningar som skett inom barn- och ungdomspsykiatrin under de senaste 
decennierna. En implikation av denna studie är således att det behövs fler 
riktade insatser för flickor med omfattande psykiska problem, både inom 
slutenvården och inom öppenvården.  
 
Frågan om huruvida de särskilda ungdomshemmen är rätt vårdform att 
hantera den problematik som flickorna i denna avhandling uppvisar berör 
den allmänna frågan om SiS breda målgrupp. Såväl den juridiska grunden, 
som socialtjänstens skäl, för placering kan skilja sig betydligt åt bland de 
placerade ungdomarna och avhandlingens resultat visar att problembilderna 
bland ungdomar vid de särskilda ungdomshemmen är heterogena, inte minst 
kopplat till kön. Till detta skall också läggas att en statlig utredning nyligen 
föreslagit att SiS även ska få ansvar för en ny påföljd, kallad ungdoms-
övervakning (SOU 2012:34), vilket ytterligare skulle bredda målgrupp och 
uppdrag. Ett vidsträckt behandlingsansvar för mycket skilda typer av 
problem kan rimligtvis antas försvåra möjligheterna att skapa positiva 
förändringar. Mot bakgrund av att ungdomarna i så låg utsträckning tycks 
rehabiliteras kan man fråga sig om inte de särskilda ungdomshemmens mål-
grupp på något sätt bör renodlas. 
 
Ingenting i resultaten tyder på att vårdkedjeprojektet gav någon effekt 
(avseende registrerad kriminalitet och återplacering) för de ungdomar som 
deltog. Samtidigt bör vikten av hjälp och stöd till ungdomar som lämnar låst 
institutionsvård betonas.  Analysen av projektet implicerar att sådana insatser 
bör planeras och implementeras noggrant och metodiskt. I synnerhet bör det 
tidigt klargöras fördelning av organisatoriskt ansvar, beslutsmandat och, inte 
minst, bör det finnas riktade ekonomiska resurser. Vidare tyder analysen på 
att sådana efterföljande insatser troligen bör ha en betydligt högre intensitet 
än de som gavs inom ramen för vårdkedjeprojektet. 
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Studiens begränsningar och avslutande reflektioner 
Den främsta begränsningen i denna avhandling får sägas vara att jag inte haft 
möjlighet att empiriskt undersöka ungdomarnas tid vid de särskilda 
ungdomshemmen. För att få förståelse för denna ”svarta låda” har jag istället 
varit hänvisad till tidigare forskning om institutionsvård för ungdomar. 
Denna forskning visar på avsevärda svårigheter med (låst) institutionsvård, 
dels gällande möjligheterna att rehabilitera ungdomar, dels gällande de risker 
som är förknippade med sådan vård som bedrivs vid de särskilda ungdoms-
hemmen. Det är med andra ord högst troligt att tiden ungdomarna i studien 
spenderat på SiS har spelat roll för deras situation vid uppföljning, och 
kanske också för deras deltagande i vårdkedjeprojektet. En annan be-
gränsning viktig att nämna är att det material jag haft till mitt förfogande inte 
givit tillfredställande möjligheter att följa upp den problematik flickorna 
oftare uppvisar. 
 
Något bör också sägas om svårigheterna att empiriskt studera en företeelse 
som vårdkedjeprojektet. Projektets utformning och samordnarnas yrkesroll 
var från början mycket otydlig vilket gjorde uppgiften att konstruera enkäter 
möjliga att undersöka dess innehåll svår. Då enkäterna konstruerades i 
samband med att projektet startade utgick vi ifrån de beskrivningar av sam-
ordnarnas (kommande) arbete som då gavs. Som framkom i kapitel 7 för-
ändrades och anpassades emellertid samordnarnas arbete över tid, även om 
kontakt och samarbete med inblandade parter, det vi fokuserade på i 
enkäterna, tycks ha varit centralt genom hela projekttiden. Man kan dock 
tänka sig att om projektet varit tydligare utmejslat hade enkäterna kunnat 
konstrueras än mer ”pricksäkert”. 
 
Jag vill avslutningsvis också reflektera något över arbetet med att beforska ett 
så brett område som ungdomar med allvarliga sociala problem och den hjälp 
de får efter avslutad institutionsvård. Styrkan i denna studie har varit att jag 
med flera olika material och möjligheten att undersöka ungdomarnas situation 
vid flera tillfällen, kunnat ge en kontextualiserad bild av ungdomar som 
placeras vid de särskilda ungdomshemmen och deras tid efter utskrivning. 
Men i denna styrka ligger också en begränsning. Utifrån det omfång av 
resultat som denna studie givit är det inte möjligt att ”springa på varje boll”. 
De områden som undersökts ingår alla i omfångsrika forskningsfält och det är 
en omöjlighet att göra dem alla rättvisa. Detta har inneburit att jag kunnat ge 
en ytlig bild av många områden, men en mer fördjupad analys av några få. 
Trots den frustration detta inneburit för mig som forskare, att inte kunna göra 
alla resultat rättvisa, menar jag att värdet av att ge en bred och 
kontextualiserad, om än ibland ytlig, bild av ungdomar vid de särskilda 
ungdomshemmen och deras tid efter utskrivning ger fog för denna begränsning. 
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Secure units and chains of care – English 
summary 

Background and aims 
This thesis follows a group of youths placed in compulsory treatment at 
secure units who have participated in a chain-of-care project. The intention 
is to give a detailed description of their situation when entering care and at 
one- and two-year follow up in order to see the extent to which changes in 
their situation can be linked to the project they participated in. 
 
How society should understand, treat and handle youth with severe social 
and behavioural problems has been discussed and problematized in Sweden 
during the entire 20th century, with solutions varying between treatment and 
punishment according to the perspective adopted, medical or societal 
(Ohlsson & Swärd, 1994). The question of how society should act is brought 
to a head by the most delinquent, when focus is not only on individual 
treatment but demands are being made for political action to handle what is 
also considered a wider social problem. Secure units with far-reaching 
disciplinary powers have, in shifting organizational forms, for a long time 
had the task of educating, treating, handling and controlling this category of 
young people. However, research has had difficulty in establishing positive 
results for this constraining form of institutional care (cf. Andreassen, 2003; 
Armelius & Andreassen, 2007).  
 
As youth discharged from secure units largely tend to relapse, focus in recent 
decades has been placed on the need for better aftercare. This raises great 
expectations on collaborative ability between the secure units and the 
municipal social services, which in the same period have become more 
specialist-oriented, with the share of private actors in youth care greatly 
increased since the 1980s (Bergmark & Lundström, 2005; Sallnäs, 2005). 
This organizational development has contributed to a more fragmented care 
system, with a variety of actors responsible for its different parts. Thus, such 
concepts as collaboration and chains of care have become central, not least 
when it comes to discharging youth with severe problems from a secure unit 
into more open forms of care. This is the context of the present thesis.  
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The chain-of-care project scrutinized in this study was a collaboration 
between the National Board of Institutional Care (SiS) and fifteen municipal-
ities, with the intention to “secure the chain of care” by early planning of 
discharge and aftercare. At the core of the project were the coordinators, 
whose task was to follow the young people through their placement at the 
secure unit and for a period thereafter for the long-term planning of their 
care and to facilitate collaboration between the parties involved. Co-
ordinators were directed to keep their focus on the period following dis-
charge and in linking together relevant parties to act as “spider in the web”. 

Research questions 
Analytic focus in this thesis is on the importance of gender, class and 
ethnicity for the youths’ complex of problems and the help they receive. The 
following research questions are addressed: 

- What is the situation of these youth when they enter secure unit care, 
specially focusing on gender, class and ethnic background? 

- How was the chain-of-care project modelled, especially the role of 
the coordinators? Have any of the factors gender, class and ethnic 
background influenced given interventions or the coordinators’ work 
within the project? 

- What is the situation of these youth one year after discharge, 
specially focusing on gender, class and ethnic background? Has the 
situation of any changed since entry into care and can possible 
changes be understood in relation to the chain-of-care project? 

- What is the situation of these youth with regard to registered crime 
and replacement in secure unit care one and two years after dis-
charge, compared with a control group? Can possible differences be 
understood in relation to the chain-of-care project? 

- What knowledge can be drawn from the modelling and implemen-
tation of this project for future application to the placement of youth 
in secure unit care? 

A theoretical understanding of gender, class and ethnicity 
Understanding youth with social and behavioural problems is complex and I 
emphasize the importance of combining different perspectives, both 
individual and societal. Gender intersects with individual as well as societal 
perspectives and has therefore been a central focus of the analysis, together 
with class and ethnicity. In this thesis, gender is understood as a cultural and 
social construct related to conceptions of masculinity and femininity and 
involving the exercise of power. Biological sex is a part of this gender making 
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process, but how we interpret and categorize our bodies and physiques de-
pends on social and cultural factors. 
 
Traditionally, the concept of class has referred to (a system of) differences 
based on economic conditions. However, in our contemporary society, it is 
difficult to tie economic conditions to values, norms and patterns of 
consumption. Class is to be understood as a concept that concerns far more 
than economic resources and unquestionably important for understanding 
our society and the conditions of the people who live in it (cf. Skeggs, 1999). 
Here, understanding of the concept of class is based upon Furlong’s and 
Cartmel’s (2007) reasoning, that even if the collective social structures have 
become more indistinct, they still function as (limiting) frames for young 
people’s chances and experiences. In this study, class has been operational-
ized through mother’s occupation and division of growing up environment 
into manual or non-manual worker homes. 
 
Ethnicity and ethnic background are also complex concepts, hard to define. 
One way to go about understanding ethnicity is as the social organization of 
groups based on cultural differences (Ålund, 2005). Ethnicity concerns, in 
other words, the processes that shape a community, partly based on skin 
colour, race, language and culture, but also on economic and living con-
ditions (Mattson, 2010). Ethnic grouping is essentially hierarchal, where 
whiteness is superior to blackness (Bhabha, 1994) and people from outside 
the western world are often constructed as “the other”, while white people’s 
ethnicity is seen as neutral and seldom problematized (Frankenberg, 1993).  
In this study, ethnic background has been operationalized by birth country of 
the youths and their parents. Included in the group of Swedish background 
are those born in Sweden with at least one parent born in Sweden. Included 
in the group of foreign background are those born in Sweden but with both 
parents born outside Sweden and those who along with their parents all were 
born outside Sweden. 

Perspectives on young people with social problems 
Definitions of the problems connected with youth are historically and 
culturally relative and consequently change over time and place. The 
dividing line between what is considered an individual or a social problem is 
often vague and in addition also gendered, where boys’ externalized 
behaviour more often is pointed out as something that the society needs to 
make a vigorous effort to handle. Simultaneously, research shows that sex 
differences in antisocial behaviour mostly concern the fact that boys to a 
greater extent than girls openly act out antisocial behaviour. It also seems 
that girls to a lesser extent are exposed to risk factors, not that they react 
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differently to them than boys. However, the sex differences that do appear in 
how antisocial behaviour is expressed can be understood as reflecting 
societal norms of how girls and boys ought to behave, and thereby what 
expressions their problems are allowed to take. Through research on 
antisocial behaviour, more is known about externalized problems such as 
criminality, and compulsory care legislation is also more explicit concerning 
such behaviour. This does raise a number of questions, however. Should 
girls’ often more internalized problems equally be considered social 
problems? And, how suitable alternatively well equipped for the task are 
secure units to handle and treat different forms of youth problems? The 
social structures engendered by class and ethnic background that shape 
young people’s different conditions also stand out as central factors. Among 
other things, it is clear that the class-related difficulties of the families of 
youth with social problems such as unemployment and segregation must 
reasonably affect the trajectory of their lives. 

Secure unit care in the Swedish social care system 
Secure units are organized by the National Board of Institutional Care (SiS). 
These institutions, placed by their far-reaching disciplinary powers in the 
borderland between social services and legal authorities, are the most 
thorough intervention in Swedish child and youth care, and with their hetero-
genic target group also relatively unique in an international perspective. For 
example, in contrast to secure units in Denmark where almost 90 per cent of 
the youth are boys, a third of those in Swedish secure units are girls. Despite 
this, treatment is generally based on the needs of boys, with girls generally 
seen as more difficult to handle (Andersson, 2000). To a great extent, thus, 
secure unit care reproduces traditional gender norms, where boys’ 
masculinity is never questioned while girls to little extent are allowed to act 
as subjects (Laanemets & Kristiansen, 2008; cf. Abrams, Anderson-Nathe & 
Aguilar, 2008). 
 
Even though some researchers are carefully optimistic about the possibilities 
of creating effectively functioning residential care, there is much to indicate 
that the risks involved with this form of care are extensive. The secure units’ 
target group, young people exhibiting severe antisocial behaviour, is notori-
ously the most difficult of all to rehabilitate. Consequently, what makes the 
secure units a legitimate part of Swedish youth care does not concern ability 
to rehabilitate as much as fulfilling the expectations of control, discipline, 
protection and the function of a last resort (Levin, 1998; cf. Emerson, 1981). 
Thus, the main part of secure unit activities concerns acute placement and 
assessment. At the same time, secure units act in a quasi-market where 
legitimacy based on normative expectations of social control is not 
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marketable (cf. Levin, 1998) and where assertions of offering evidence-
based treatment have become a means of competition. These conditions have 
tended to create very loose couplings between what institutions say they do 
and what they actually do (cf. Hasenfeld, 1983). As a necessary response to 
the growing discourse on and demand for evidence-based social work, an 
image substantially based on (manual based) treatment as a main concern is 
often projected, despite the fact that treatment is a minor activity within 
these institutions (cf. Shannon, 2011). Yet research shows no evidence that 
treatment in secure unit institutions is in any way effective. 

Aftercare and chains of care 
The extensive risks for youth with behavioural problems attendant on their 
placement in residential care (Levin, 1998; Dishion, McCord & Poulin, 
1999; Sallnäs, 2006; Dodge, Dishion & Lansford, 2006) create a need for 
well-functioning interventions after discharge. However, the social services 
now more specialist-oriented organization has led to a fragmented care 
system demanding collaboration and working transitions between its 
different parts. This has put focus on aftercare and chains of care. However, 
understanding of aftercare and its role is ambiguous and two discourse tracks 
are found. On the one hand, aftercare can be understood as support for the 
maintenance of behavioural changes created in initial treatment. On the other 
hand, it can be understood as a link in the chain of care, and although the 
latter version stands out as the more fruitful in relation to secure unit care 
(cf. Andreassen, 2003; Ekendahl, 2007; 2009), knowledge is still scarce as to 
whether the chain of care concept is possible to combine with the 
disciplinary functions inherent to secure units (Levin, 1998; cf. Goffman, 
1973; Emerson, 1981). 

Material and methodology 
The study uses as point of departure and analytically develops an effect 
study on a chain-of-care project (Lundström, Sallnäs & Vogel, 2012) on-
going from July 1st 2006 to December 31st 2008 and involving 15 municipa-
lities. During the project period, 982 young people were placed in secure 
units, but of these only 363 were given a coordinator. The selection of 
subjects for the effects evaluation was limited to those discharged during 
2007. The study group consists of young people who 1) were placed by one 
of the municipalities in the project, 2) spent more than 14 days in a secure 
unit, 3) were discharged during 2007, and 4) were given a coordinator. These 
inclusion criteria fit 156 youths, who consented to participate in the research 
project. For 128 of these, which comprises the sample of the thesis, an 
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ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) interview was carried out.  The 
ADAD instrument, the main empirical material for the study, was carried out 
within the secure units at entry into care (n=128); at discharge (n=91) and at 
one-year follow up (n=91). ADAD covers nine life areas: physical health; 
school; work; spare time and friends; family; mental health; criminality; use 
of alcohol and drugs. The instrument is extensive and contains both 
questions about current conditions and retrospective questions about 
childhood living conditions. In addition, secure unit staff answered some 
questions and in this study their recommendations for further interventions 
after discharge are analysed. To map their work, the coordinators were 
required to fill in a survey for each youth on his/her way through the chain of 
care. These surveys were filled in at discharge (n=68) and three months after 
discharge (n=66). In addition to this, criminal records and interviews with 
the coordinators of the chain-of-care project were analysed. 
 
At two-year follow up, a comparison was made between the study group and 
the control group (n=335) used in the effect study. This group contains youth 
placed by the same municipalities during the year and a half before the 
project was initialized. The outcome measures used were registered 
criminality and replacement in secure units. 
 
The statistical material in this study was analysed with SPSS (Statistical 
Packages for Social Sciences) version 17. The intention of the study to give 
a comprehensive description of the situation of the youth at entry into care 
with follow up after discharge means that the descriptive analysis of the 
material is fundamental and extensive; and as a parallel overall aim of the 
thesis is to scrutinize the importance of gender, class and ethnic background, 
the analysis has consistently been carried out through crosstabs where 
statistical correlations between background factors and dependent variables 
have been scrutinized. 

Results  
Young people entering care showed extensive problems concerning both 
family conditions and own behaviour. The study group stands out as highly 
gender segregated. The most dominant problem among the boys was 
criminality while the girls reported poor mental health. The use of alcohol 
and drugs together with school problems were the areas where boys and girls 
were most alike. Overall, girls seemed to be more exposed to problems in 
their environment than boys, especially those related to family. Concerning 
ethnic background, there was a palpable difference in problems related to 
parents. Youth of Swedish background to a higher extent had a parent with 
own social problems while youths of foreign background ran a higher risk of 
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being abused at home. In relation to criminality, ethnic background also 
seemed to matter. Youth of foreign background were to a greater extent 
referred to treatment on account of criminality, despite the lack of 
differences in self-reported data. Regarding class, youth from manual worker 
homes reported more extensive economic problems within the family than 
youth from non-manual worker homes. Also, problems among youth from 
manual worker homes seemed more related to environment and social 
conditions, while youth from non-manual worker homes showed more 
individualized behavioural problems. 
 
The chain-of-care project was formed under far from ideal conditions. Very 
little time was given to modelling and implementation, and the coordinators 
had to create their professional role as they went along. The project was 
weakly anchored in the municipalities and a great amount of project time 
was devoted to sorting out inter-professional relationships. Consequently, 
the coordinators’ contacts with the families, especially fathers and extended 
networks, were sparse. The stepping out from the secure units was well 
planned for only half of the youth in the study group, even though some sort 
of intervention was planned for most of them. The most frequent following 
intervention was continued out-of-home care, which was also what secure 
unit staff most frequently had recommended. Such interventions clearly 
lasted over time, while outpatient treatment seemed hard to uphold. This 
indicates that aftercare for youth in secure unit care can be defined as part of a 
chain of care rather than support to maintain already accomplished changes. 
 
A slender pattern in the analysis of the coordinators’ work shows that they 
seem to have made more effort with boys, youth of Swedish background and 
youth from non-manual worker homes. Additionally, results show that the 
chain-of-care project was best suited for those who were relatively 
motivated, strong and verbal. What also stands out is that girls, despite 
extensive mental health problems, to small extent were given help for their 
problems, also that the secure unit staff to a greater extent recommended 
youth of foreign background than youth of Swedish background to 
interventions aimed at criminal problems, despite the lack of difference in 
self-reported data. 
 
At the one-year follow up, respondents reported a somewhat overall better 
situation even though extensive problems still remained. However, for the 
greater part, the youths’ situation was unaltered. The mental health of girls 
still stood out as extensive, which can be understood in relation to the little 
amount of help they were given. The pattern concerning ethnic background 
and criminality remained. Despite the lack of difference in self-reported 
data, youths of foreign background had to a greater extent been taken into 
police custody. At follow up, there was also a pattern of class-related mental 
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health. Youth from manual worker homes who had reported poorer mental 
health at entry into care reported a better situation at follow up than youth 
from non-manual worker homes. Mental health among the latter had in some 
parts even deteriorated. In addition to the fact that little help were given, this 
can also be understood in relation to the more environment related problems 
of youth from manual worker homes. When their situation improved in other 
areas, this probably affected their mental health in a positive direction, while 
the mental health problems of the youth from non-manual worker homes 
seemed to be of a more psychiatric nature. 
 
At the two-year follow up, almost two-thirds of the respondents had either 
been recommitted to secure unit care or could be found in the criminal 
records. Boys were worse off than girls, but it is important to keep in mind 
that the measures used do not capture the kind of problems more common 
among girls. In comparison with the control group, no differences stand out 
and the conclusion is that the chain-of-care project had no effect on 
criminality and replacement in secure units. 

Conclusion and discussion 
The results indicate that gender, class and ethnic background play a substantial 
part for the way in which young people in secure unit care are construed and 
treated. The importance of gender is discussed in relation to normative 
expectations regarding girls’ and boys’ behaviour. I further identify with a 
critical discussion of whether a residential care shaped to fit the needs of 
boys can function as a suitable form of care for girls. The results showing 
girls’ mental health problems remaining at the same level at follow-up 
indicate that it cannot. Simultaneously, this form of care seems to do little 
good even for the boys, which is discussed in relation to inability in the 
context of residential care to question boys’ traditional masculine role (cf. 
Connell, 1995) or to encourage alternative gender expressions. Considering 
ethnic background, the results throughout point to a discrepancy between 
self-reported data and professional judgments of the criminality of youth of 
foreign background. This is discussed in relation to media constructions of 
immigrant boys as criminals and perpetrators.  
 
The lack of effects of the chain-in-care project is discussed in relation to 
poor organization, where the coordinators had to devote much time to over-
coming the doubtfulness and scepticism of the social services staff, leaving 
little room for qualitative work with the youth. Also, a discussion is held on 
whether a project like this, focusing on open forms and expecting strong and 
verbal youth, is possible to adjust to a youth group often perceived as 
villains and perpetrators.  
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