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Abstract 
 
Enell, Sofia (2015). Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda 
ungdomshem (Transit in out-of-home care: Assessments of young people in secure 
accommodations), Linnaeus University Dissertation No 233/2015, ISBN: 978-91-
87925-84-9. Written in Swedish with a summary in English 
 
This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. 
Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining 
control and care. The procedure raises questions about their implications for 
young people, their caseworkers and evolving care trajectories. Although 
institutional assessments of young people have a historical heritage, research 
about their implications is lacking. The aim of the thesis is to explore young 
people’s and their caseworkers’ experiences of assessments in secure 
accommodations and their implications for young people’s care trajectories. 
Methods used are primarily repeated interviews with 16 young people during a 
period of two years and one interview with their caseworkers. Surveys about 85 
youths, participatory observations and written assessments are also included. 
This thesis takes an interactionist approach and the material has been analysed 
with the main concept of care trajectory along with the concepts of self-
presentation, total institution, institutional identity and texts as coordinators. 

The results are presented in four papers. The concluding analysis shows 
that assessments in secure accommodations can be divided into three 
elements: the practice, the text and the placement. These three elements have 
different implications for the young people and the caseworkers. For the 
young people the practice and the placement converge into an assessment 
universe that, with the text, intensifies their shaping of self-identity. The 
young people’s experiences are characterised by lack of control over their self-
presentations, the present and the future. For the caseworkers, the practice has 
implications for their understanding of the young people’s individual troubles, 
the text for negotiating with other actors and the placement in their efforts to 
achieve change in the young people’s troublesome situations. The assessments’ 
implications for stability and foreseeability in the young people’s further care 
trajectories are limited. Moreover, the procedure of assessing young people in 
itself contains instability through involving several professionals in different 
parts of the assessment and decision-making process. Despite lack of stability, 
the thesis reveals that some young people experience the assessment as a place 
for self-development and where the course of the care trajectory changes to the 
better.  
 
Key words: young people, assessments, child welfare, secure accommodations, 
institutional care, care trajectory, total institution, institutional identity, social 
work 
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Sara Hultqvist för kommentarer i början och under forskarutbildningen. Ann-
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1. Inledning 

Inledningsmöte för Pontus 
Pontus, som har varit placerad på ungdomshemmet sedan en tid 
tillbaka, väntar i köket tillsammans med sin mamma och sina två 
socialsekreterare. De väntar på att mötet om den utredning som ska 
göras om Pontus ska börja. Jag kommer dit med den personal som 
har fått uppdraget att vara ansvarig för utredningen. Vi tar plats 
runt ett litet bord. Det är Pontus, hans mamma, socialsekreterarna, 
två från utredningsteamet och jag. Medan de andra har en koppling 
till utredningen är jag där som observatör för en studie om 
utredning på institution. Jag skruvar lite på mig och lägger 
anteckningsblocket i knät.  

Personen med utredningsansvaret tar till orda och börjar 
berätta om utredningen. Tider och utredningens olika delar 
presenteras; psykologutlåtande, pedagogiskt utlåtande, familj- och 
nätverksutlåtande, observationer från avdelningspersonalen och 
medicinskt utlåtande. Pontus sitter tyst i soffan nära sin mamma, de 
håller varandra i handen. Tårarna rinner nedför hans kinder. 
Pontus försöker torka bort dem med en näsduk. Pontus mamma är 
tyst. De får ett papper de ska skriva under. Mamman skriver under 
utan att läsa, likaså Pontus och socialsekreterarna. Sedan lämnas 
ordet över till socialsekreterarna som berättar om sina 
frågeställningar inför utredningen. 

En av socialsekreterarna säger att de vill få utrett om Pontus är 
deprimerad, det har hänt tragiska saker i familjen som gör att de 
undrar. Sedan har de frågor om Pontus impulskontroll, hans 
förmåga att se konsekvenser av sitt handlande, hans samspel med 
andra och om det finns personer i hans närhet som kan engageras. 
Huvudfrågan som de med utredningen vill få svar på är vilket stöd 
Pontus behöver och vilka behov han har.  
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tyst. De får ett papper de ska skriva under. Mamman skriver under 
utan att läsa, likaså Pontus och socialsekreterarna. Sedan lämnas 
ordet över till socialsekreterarna som berättar om sina 
frågeställningar inför utredningen. 

En av socialsekreterarna säger att de vill få utrett om Pontus är 
deprimerad, det har hänt tragiska saker i familjen som gör att de 
undrar. Sedan har de frågor om Pontus impulskontroll, hans 
förmåga att se konsekvenser av sitt handlande, hans samspel med 
andra och om det finns personer i hans närhet som kan engageras. 
Huvudfrågan som de med utredningen vill få svar på är vilket stöd 
Pontus behöver och vilka behov han har.  
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Transit i samhällsvården 
Pontus var placerad på ett av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda 
ungdomshem för att utredas. Medan socialtjänsten var de som hade placerat 
Pontus där och som senare skulle fatta beslut om fortsatta åtgärder var det 
personalen på ungdomshemmet som skulle genomföra utredningen.1 När 
placeringar kombineras med utredning är det från början bestämt att 
placeringen är tillfällig och att de unga sedan ska vidare till andra insatser. För 
Pontus och andra unga innebär en utredningsplacering att de bedöms och 
observeras under sin institutionsvistelse. Det är bedömningar och 
observationer som kan bli avgörande för vad som sedan kommer att hända 
med dem. De unga kan sägas vara i transit i samhällsvården.2 Likt väntan på 
nästa flyg i en flygplats transithall väntar de unga på avgång till andra insatser. 
Men deras väntan är ofrivillig och deras flygbiljett anger varken destination 
eller tid för avgång. De vet inte vart de är på väg. Biljetten gäller heller inte 
någon efterlängtad semesterresa. Den handlar om vad socialtjänsten ska göra 
och hur livet för de unga ska gestalta sig den närmaste tiden. I denna 
avhandling står ungas erfarenheter av att befinna sig i transit, 
socialsekreterares erfarenheter av att använda transithallen och bådas 
formande av resans fortsättning, i fokus.   

Vad som ska göras med unga som har en omfattande social problematik 
och beteendeproblem har varit en fråga som diskuterats i mer än 100 år 
(Ohlsson & Swärd, 1994). Att placera ”problemungdomar” för att utreda dem 
har varit en del av vad som gjorts. Idag kan sådana utredningar ske på 
särskilda ungdomshem, som är en del av dagens samhällsvård för barn och 
unga. Ungdomshemmen är särskilda på det sätt att socialtjänsten kan placera 
unga mot deras vilja och att det här finns möjlighet att låsa in dem. Det är 
institutioner som utgör den starkaste formen av kontroll över barn och unga. 
Placeringarna görs utifrån de ungas behov av skydd, men också utifrån 
samhällets behov av skydd från ”de farliga barnen” (Dahl, 1978; Donzelot, 
1979; Egelund & Jakobsen, 2011a; Levin, 1998). Med sina långtgående 
tvångsåtgärder kan de särskilda ungdomshemmen ses som en sista utväg, en 
åtgärd som blir aktuell när inget annat bedöms fungera (Emerson, 1981). 

Under två år har jag följt 16 flickor och pojkar som blev placerade på SiS 
särskilda ungdomshem för att utredas. De 16 ingick ursprungligen i en större 
grupp unga som följdes under åtta månader. En av de unga var Pontus. Pontus 
inledande möte belyser i vilka komplexa situationer som dessa utredningar 

                                                        
1 Med socialtjänsten avses den verksamhet som ansvarar för att utreda och bistå med insatser för unga. 
Socialtjänsten är en samlingsbeteckning för all verksamhet med barn, vuxna och äldre som grundar sig 
på socialtjänstlagen. Termerna unga och ungdom används för personer i åldrarna 12-20 år. I de fall 
som enbart termen barn används avses personer från 0-18 år. 
2 Jag kommer i kapitel 2 att redogöra närmare för svensk samhällsvård. I korthet innebär samhällsvård 
att socialtjänsten placerat barn och unga i en vårdmiljö utanför hemmet på heltid. Placeringarna kan 
vara i familjehem eller på institution. 
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Utredningsansvarig fortsätter med att berätta om telefonlistan 
där alla Pontus får ringa ska finnas med. Pontus saknar en kompis 
på listan och vill lägga till kompisen. Utredningsansvarig säger att 
det är socialtjänsten som bestämmer. Om de säger nej får Pontus ett 
skriftligt avslag och det beslutet kan sedan överklagas, om Pontus 
vill. 

Därefter lämnar socialsekreterarna över ett urval från 
aktmaterialet som de har om Pontus till utredningspersonalen. Hela 
akten beskriver de vara lika tjock som en telefonkatalog. Det som 
socialsekreterarna valt att ta med är en tidigare psykologutredning 
och deras senaste utredning om Pontus.  

Pontus börjar gråta högt. Mamman försöker trösta. Sedan 
vänder hon sig till utredningsansvarig och socialsekreterarna: 
”Varför är Pontus här? Han är inte kriminell och har inte gjort 
något brottsligt. Ni har tagit mitt barn”, och hon fortsätter: ”Jag 
bockar och bugar för er, försöker vara snäll, men jag orkar inte mer 
nu.” Socialsekreterarna och utredningspersonalen försöker samla 
sig för att svara. Pontus bryter in och säger: ”Jag orkar inte mer! 
Ska jag fortsätta på låst? Jag mår ännu sämre av att vara här. Värst 
är att vara själv på rummet.” Pontus återkommer flera gånger till 
sin egen rädsla för att förändras av att vara inlåst och över vad som 
ska hända efter utredningen. Utredningsansvarig försöker förklara, 
socialsekreterarna säger att det finns skäl och att beslutet om 
placering inte kan ändras, det är politiker som bestämt. Mamman 
upprepar frågan: ”Varför är Pontus här?” Diskussionen blir allt 
mer intensiv. Vid flera tillfällen samlar utredningsansvarig ihop 
sina papper och sätter sig på stolskanten för att avsluta mötet, men 
han lyckas inte ta ordet från Pontus och mamman. Pontus skriker 
rakt ut och frågar: ”Hur ska jag kunna vara med andra och gå i en 
vanlig skola efter detta?”. En av socialsekreterarna, som suttit tyst 
länge, säger: ”Jag hoppas att vi en dag kan titta tillbaka på denna 
tid och se att detta var vändpunkten, att ungdomshemmet var botten, 
då var det som sämst, men att det sedan vänder och blir bättre.” 

Mötet fortsätter ytterligare en stund innan utredningsansvarig 
lyckas avsluta det. När mötesdeltagarna skingras åker jag hem. 
Dagen efter pratar jag med en av socialsekreterarna som berättar 
att de efter mötet hade satt sig ner igen, utan Pontus och hans 
mamma. 

 
(Fältanteckningar från observation vid ett ungdomshem, våren 2011. 
Pontus heter egentligen något annat) 
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processer som uppstår under utredning och till beskrivningarna av deras 
livsproblem, om de gör motstånd eller samarbetar, om de deltar aktivt eller 
drar sig undan, och frågor om vilken mening som utredningarna fyller för de 
unga. Detta är frågor som inte finns belysta i forskning. 

Socialsekreterare som ska delta i beslut om de unga har, liksom de unga, 
en osäkerhet att hantera. Deras osäkerhet handlar om hur de ungas situation 
ska förstås och hur de på bästa sätt kan hjälpa de unga, men också skydda 
andra från de unga. Det framstår som rationellt och logiskt att genomföra 
grundliga utredningar för att kunna fatta övervägda beslut om fortsatta 
åtgärder. Inte minst då det kan innebära att ungas okända eller obekräftade 
sårbarheter kan upptäckas. Men när utredning sker i en institutionsmiljö gör 
sig nya motsättningar påminda. Utredningarna som ska leda fram till 
övervägda beslut vilar på bedömningar av unga i en konstruerad och speciell 
miljö, vilket kan ha betydelse för bedömningarnas tillförlitlighet. Det finns 
även motsättningar i ansvarsfrågan (Vogel, 2012). Det är socialtjänstens och 
socialsekreterares ansvar att unga utreds och får adekvata insatser, men när 
unga placeras på SiS särskilda ungdomshem är det SiS-personal som utreder 
och har behandlingsansvar för de unga. Var gränsen för socialtjänstens och 
ungdomshemmets ansvar går är inte givet. Vem som efter utredningarna har 
ansvaret för de institutionella bedömningarna av de unga riskerar därmed att 
bli otydligt. Trots att utredning av unga i institutionsmiljö historiskt har varit 
en del av den sociala barnavårdens praktik (se t.ex. Ohrlander, 1992; Sallnäs, 
2000) saknas det empirisk forskning om vilken betydelse som utredning av 
unga i institutionsmiljö har för socialtjänsten och vilka konsekvenser den 
oklara arbetsfördelningen får. Vad som gör att socialsekreterare väljer en så 
genomgripande intervention och hur utredningarna påverkar fortsatta 
bedömningar och beslut är alltså sparsamt beforskat.  

Den logiska ordningen i ett ärende, där utredningar leder till att problem 
blir avhjälpta, har visat sig innehålla en del problem. Forskning om social 
barnavård visar att det inte är ovanligt att barn och unga som utreds av 
socialtjänsten och får insatser återkommer senare för nya utredningar och nya 
insatser (Andersson, 2008a; 2008b; Nygren m.fl., 2015; Sundell, 2004). Även 
internationell forskning belyser svårigheter angående utredning och 
bedömning inom social barnavård (Gambrill, 2008; Munro, 2008a; Taylor, 
2013). De få studier som har gjorts om utredningsplaceringar på SiS särskilda 
ungdomshem har visat att de unga efter dessa utredningar ofta är med om flera 
placeringar som byter av varandra på ett oplanerat sätt och att utredningarna 
kan ifrågasättas eller anses vara irrelevanta i ett annat sammanhang (Basic 
m.fl., 2009; Sarnecki, 1992; 1996). Den rationella formeln; först-diagnos-
sedan-åtgärd tycks snarare kunna anta ett cykliskt mönster där problem och 
åtgärder skapas i samspel med flera komponenter och över tid (Emerson & 
Messinger, 1977). Ett viktigt problem som här ska undersökas är vilka 
processer som uppstår i samband med utredning av unga på institution.  
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kan starta. Det är situationer med ungas förtvivlan och känsla av hopplöshet, 
socialsekreterarnas vanmakt över de ungas situation och med utrednings-
personalens försök att i en kaotisk situation skapa ordning. Mötet berörde för 
Pontus livsavgörande frågor, frågor som hanterades med ett formellt 
förfarande. Det var papper som skulle skrivas på, möten som skulle bokas, 
telefonlista som skulle upprättas och information om vad som kan överklagas 
som skulle lämnas. Trots mötets formella förfarande fanns det för mig som 
observatör flera oklarheter; vad var det för papper som skrevs under, vad 
skulle utredas i de olika delutlåtandena och vad kunde utredningens svar på 
socialsekreterarnas frågor innebära för Pontus? En av socialsekreterarna 
uttryckte att hon önskade att Pontus vistelse på ungdomshemmet skulle utgöra 
en botten där det vänder och blir bättre. Socialsekreteraren uttryckte en 
förhoppning om att utredningen ska bidra med något nytt. Under slutet av 
mötet upprepade mamman frågan: Varför är Pontus här? Det kan diskuteras 
huruvida frågan blev besvarad; Pontus och hans mamma uppfattade det inte 
så. För att komma vidare i den infekterade diskussionen hänvisade till slut 
socialsekreterarna till politiska beslutsfattare, politiker som inte närvarade runt 
bordet på ungdomshemmet. Ett ungdomshem som i både avstånd och 
utformning ligger långt från det hem som Pontus kom ifrån.  

Motsättningar i en individfokuserad praktik 
I ett utredningsförfarande på institution kan, liksom i mycket annat socialt 
arbete, två målsättningar urskiljas; att kontrollera och diagnostisera och 
samtidigt hjälpa och stödja (Börjesson & Palmblad, 2003; Järvinen & Mik-
Meyer, 2003a). Med motiveringen att det är för deras eget bästa, särskiljs och 
definieras unga som placeras på institution, utifrån sina problem. Socialt 
arbete och den sociala barnavården beskrivs återkommande bestå av 
individfokuserat förändringsarbete (Egelund & Jakobsen, 2011a; Herz, 2012; 
Jakobsen, 2006). Det är den enskilde själv som ska förändras, en förändring 
som kan stå i konflikt med den enskildes egen önskan. I scenen från mötet där 
Pontus utredning inleds synliggörs motsättningar i att kombinera kontroll och 
omsorg samt i att bedriva förändringsarbete som inte delas av de unga. 
Socialsekreterarna vill utreda om Pontus har egna svårigheter och vända den 
negativa utvecklingen, medan Pontus själv och Pontus mamma ifrågasätter 
såväl placering som utredning. Pontus säger också att det är svårt att leva på 
en institution. En institutionsplacering innebär att unga behöver förhålla sig till 
såväl ungdomsgrupp, personalgrupp som bestämda regler och villkor för att få 
en sådan grupptillvaro att fungera (Egelund & Jakobsen, 2009b; 2011b). Till 
de färdigheter som krävs av unga vid en institutionsvistelse kan en utredning 
tillföra ytterligare färdighetskrav. Det handlar om att som ung tillförsäkra sig 
inflytande i utredningsprocessen och i vad utredningen ska leda fram till. 
Förfarandet väcker frågor om vad det innebär för en ung människa som Pontus 
att utredas i en institutionsmiljö och hantera den osäkerhet som en sådan 
situation medför. Det väcker också frågor om hur unga förhåller sig till de 
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socialtjänsten och får insatser återkommer senare för nya utredningar och nya 
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internationell forskning belyser svårigheter angående utredning och 
bedömning inom social barnavård (Gambrill, 2008; Munro, 2008a; Taylor, 
2013). De få studier som har gjorts om utredningsplaceringar på SiS särskilda 
ungdomshem har visat att de unga efter dessa utredningar ofta är med om flera 
placeringar som byter av varandra på ett oplanerat sätt och att utredningarna 
kan ifrågasättas eller anses vara irrelevanta i ett annat sammanhang (Basic 
m.fl., 2009; Sarnecki, 1992; 1996). Den rationella formeln; först-diagnos-
sedan-åtgärd tycks snarare kunna anta ett cykliskt mönster där problem och 
åtgärder skapas i samspel med flera komponenter och över tid (Emerson & 
Messinger, 1977). Ett viktigt problem som här ska undersökas är vilka 
processer som uppstår i samband med utredning av unga på institution.  
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de färdigheter som krävs av unga vid en institutionsvistelse kan en utredning 
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rådande benämningen av de bedömningar som görs på de särskilda 
ungdomshemmen har jag valt att fortsättningsvis i texten använda ”utredning 
på institution”, ”utredning på särskilt utredningshem” alternativt ”SiS-
utredning” (SOU 2015:71; Statens institutionsstyrelse, 2015). Det är enligt 
socialtjänstlagen varje socialnämnds uppgift att utreda ungas situation för att 
besluta om lämpliga åtgärder. Utredning på de särskilda ungdomshemmen 
utgör därför underlag för socialtjänstens beslut. Den utredningspraktik som 
här studeras har i och med detta två arenor; socialtjänsten som begär och fattar 
de avgörande besluten, och SiS särskilda ungdomshem som gör bedömningar 
och föreslår insatser. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att undersöka ungas och deras 
socialsekreterares erfarenheter av utredning på SiS särskilda ungdomshem och 
utredningarnas betydelse för de ungas vårdbanor. Följande frågeställningar har 
formulerats: 

1. Hur kan socialsekreterares initiering och användande av utredning på 
SiS särskilda ungdomshem beskrivas och förstås? 

2. Hur kan ungas erfarenheter och begripliggörande av utredning på SiS 
särskilda ungdomshem beskrivas och förstås?  

3. Vilka vårdbanor framträder i samspelet mellan de unga och 
socialsekreterarna under och efter SiS-utredningarna?  

De ungas erfarenheter har undersökts genom upprepade intervjuer och 
socialsekreterarnas erfarenheter genom enkäter samt intervju. Mer precist har 
de 16 unga intervjuats vid tre tillfällen och deras socialsekreterare vid ett 
tillfälle. Enkäter har delats ut till socialsekreterare avseende 85 ungdomar, nio 
deltagande observationer vid två ungdomshem har genomförts och 15 av de 16 
ungas utredningstexter har inhämtats.3 För att förstå ungas och 
socialsekreterares erfarenheter har materialet analyserats med hjälp av olika 
teoretiska begrepp. Det har varit begreppet vårdbana, men också Erving 
Goffmans (1959; 1961) begrepp självpresentationer och totala institutioner, 
Jaber F. Gubrium och James A. Holsteins (2001a) begrepp institutionella 
identiteter samt Dorothy Smiths (2005) begrepp reglerande texter.  

Det är de ungas och deras socialsekreterares berättade erfarenheter av 
utredning på SiS särskilda ungdomshem och av händelseförloppen efter 
utredningarna som här blir belysta. Det finns en rad andra aktörer som också 
kan vara av betydelse i sammanhanget, till exempel ungdomarnas familj och 
vänner, ungdomsgruppen på institutionen, utredningspersonal, social-
sekreterares arbetskollegor och arbetsledning samt lokala politiker. Det har 
inte varit möjligt att även belysa deras erfarenheter och perspektiv. Istället har 

                                                        
3 I enkätstudien inhämtades även information från utredningspersonalen avseende de 85 unga. 
Enkätstudien finns redovisad i en forskningsrapport, se Enell och Denvall (2013). 
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Utredningar av unga i en institutionsmiljö väcker frågor som berör flera 
motsättningar och problem. De flesta är inte belysta vare sig empiriskt eller 
teoretiskt. Alla frågor kommer jag inte att kunna besvara eller belysa, då de 
ligger utanför avhandlingens fokus. Frågor som intresserat och engagerat mig 
är vad det innebär för Pontus och andra unga människor att bli utredda i en 
institutionsmiljö, hur utredningarna bidrar till socialsekreterares hantering av 
de ungas problematiska situation och vilken betydelse utredningarna får för de 
ungas fortsatta tid i samhällsvård. På ett mer övergripande plan handlar det om 
hur ungdomarnas vård formas i mötet mellan medborgare och välfärdssystem, 
ett möte som när det gäller utredning på särskilda ungdomshem befinner sig i 
skärningspunkten mellan omsorg och kontroll.  

Vårdbanor och utredning 
För att förstå hur vården formas i mötet mellan unga och socialsekreterare 
använder jag Anselm Strauss begrepp trajectory (Corbin & Strauss, 1991; 
Glaser & Strauss, 1968; Strauss m.fl., 1997). Begreppet trajectory syftar på 
den kurs ett fenomen har över tid och som är formad av involverade aktörers 
handlingar (Strauss, 2011/1993, s. 53-54). I Strauss och kollegors studier av 
sjukhusarbete undersöktes hur den sociala organisering som sker kring, i deras 
fall, ett sjukdomsförlopp skapade olika trajectories. Den sociala 
organiseringen handlar om allt det som görs av patienten själv, patientens 
anhöriga och alla de professionella aktörerna. Denna kurs över 
sjukdomsförloppet innebär ett görande som påverkas av sjukhusets 
organisering och resurser. En trajectory är en process med en riktning som 
ingen enskild aktör har kontroll över. I denna avhandling bidrar begreppet 
med ett perspektiv där den sociala organiseringen kan förstås som en ständigt 
pågående förhandlingsprocess mellan inblandade aktörer och som skapar 
vårdbanor för de unga (Svensson, 1993, sid. 147). Utredning på SiS särskilda 
ungdomshem är en del av en vårdbana och har för avsikt att bidra till banans 
fortsatta riktning. 

Min inledande förståelse av de utredningar som genomförs på SiS särskilda 
ungdomshem är att de består av både en praktik och en text. Med begreppet 
praktik avses de olika rutiner som ofta hänförs till att genomföra utredning; 
planera, inhämta information, värdera och analysera information och fatta ett 
beslut (se även Calder, 2003; Sundell m.fl., 2007). Till en utredningspraktik 
hör även att formulera och sammanställa en utredningstext. Utredningstexten 
är, till skillnad från utredningspraktiken, en redovisning i efterhand av de olika 
delarna av praktiken. Texten kan konstrueras efter den logik som 
bedömningarna och besluten i utredningen vilar på (Billquist & Johnsson, 
2007; Egelund, 1997; Hydén, 1995; Ponnert, 2015).  

Att konsultera och begära utlåtanden av utomstående experter kan vara en 
del av socialtjänstens utredningar om barn och unga. De aktuella SiS-
utredningarna är därför både en del av en större utredningspraktik - 
socialtjänstens - och en egen separat - ungdomshemmets. Då utredning är den 
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Utredningar av unga i en institutionsmiljö väcker frågor som berör flera 
motsättningar och problem. De flesta är inte belysta vare sig empiriskt eller 
teoretiskt. Alla frågor kommer jag inte att kunna besvara eller belysa, då de 
ligger utanför avhandlingens fokus. Frågor som intresserat och engagerat mig 
är vad det innebär för Pontus och andra unga människor att bli utredda i en 
institutionsmiljö, hur utredningarna bidrar till socialsekreterares hantering av 
de ungas problematiska situation och vilken betydelse utredningarna får för de 
ungas fortsatta tid i samhällsvård. På ett mer övergripande plan handlar det om 
hur ungdomarnas vård formas i mötet mellan medborgare och välfärdssystem, 
ett möte som när det gäller utredning på särskilda ungdomshem befinner sig i 
skärningspunkten mellan omsorg och kontroll.  

Vårdbanor och utredning 
För att förstå hur vården formas i mötet mellan unga och socialsekreterare 
använder jag Anselm Strauss begrepp trajectory (Corbin & Strauss, 1991; 
Glaser & Strauss, 1968; Strauss m.fl., 1997). Begreppet trajectory syftar på 
den kurs ett fenomen har över tid och som är formad av involverade aktörers 
handlingar (Strauss, 2011/1993, s. 53-54). I Strauss och kollegors studier av 
sjukhusarbete undersöktes hur den sociala organisering som sker kring, i deras 
fall, ett sjukdomsförlopp skapade olika trajectories. Den sociala 
organiseringen handlar om allt det som görs av patienten själv, patientens 
anhöriga och alla de professionella aktörerna. Denna kurs över 
sjukdomsförloppet innebär ett görande som påverkas av sjukhusets 
organisering och resurser. En trajectory är en process med en riktning som 
ingen enskild aktör har kontroll över. I denna avhandling bidrar begreppet 
med ett perspektiv där den sociala organiseringen kan förstås som en ständigt 
pågående förhandlingsprocess mellan inblandade aktörer och som skapar 
vårdbanor för de unga (Svensson, 1993, sid. 147). Utredning på SiS särskilda 
ungdomshem är en del av en vårdbana och har för avsikt att bidra till banans 
fortsatta riktning. 

Min inledande förståelse av de utredningar som genomförs på SiS särskilda 
ungdomshem är att de består av både en praktik och en text. Med begreppet 
praktik avses de olika rutiner som ofta hänförs till att genomföra utredning; 
planera, inhämta information, värdera och analysera information och fatta ett 
beslut (se även Calder, 2003; Sundell m.fl., 2007). Till en utredningspraktik 
hör även att formulera och sammanställa en utredningstext. Utredningstexten 
är, till skillnad från utredningspraktiken, en redovisning i efterhand av de olika 
delarna av praktiken. Texten kan konstrueras efter den logik som 
bedömningarna och besluten i utredningen vilar på (Billquist & Johnsson, 
2007; Egelund, 1997; Hydén, 1995; Ponnert, 2015).  

Att konsultera och begära utlåtanden av utomstående experter kan vara en 
del av socialtjänstens utredningar om barn och unga. De aktuella SiS-
utredningarna är därför både en del av en större utredningspraktik - 
socialtjänstens - och en egen separat - ungdomshemmets. Då utredning är den 
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en klientproduktion. Teoretiskt närmar sig denna studie interaktionistiska 
perspektiv på kategorisering av sociala problem, identitet, kontroll och 
förändring. Vad som händer med de unga senare i livet har lämnats utanför 
undersökningen, då forskningens fokus är de sociala processer och skeenden 
som uppstår i mötet mellan de unga och representanter för social barnavård.  

Disposition 
Dispositionen för kappan följer en övergripande struktur med inledning, 
redogörelse för kontexten av aktuell praktik, tidigare forskning, teori, metod, 
resultat och avslutning. Efter detta inledningskapitel följer en övergripande 
beskrivning av svensk social barnavård och av utredningspraktiken på SiS 
särskilda ungdomshem. Kapitel 3 innehåller tidigare forskning av relevans om 
socialsekreterares utredningspraktik, om institutionsvård och om utredning i 
institutionsmiljö. Kapitel 4 inleds med en orientering av sätt att beskriva och 
se på utredning samt behandlar de teoretiska begrepp som använts i artiklarna. 
I kapitel 5 redogörs för metod och material.  

I kapitel 6 sammanfattas de empiriska analyserna från de fyra artiklar som 
avhandlingen bygger på. Den första artikeln handlar om vilket bidrag som 
utredningarna lämnar till socialsekreterarnas hantering av de ungas vårdbanor. 
Den andra belyser de ungas uppfattningar av att utredas på SiS särskilda 
ungdomshem. Den tredje artikeln tar sin utgångspunkt i hur de ungas problem 
beskrivs i utredningstexterna samt de ungas erfarenheter och 
meningsskapande av utredningarna. Den fjärde artikeln illustrerar de ungas 
och socialsekreterarnas formande av vårdbanor. Kapitlet avslutas med en 
presentation av övergripande resultat, en sammanfattande analys och studiens 
övergripande slutsatser. 

Efter resultatpresentationen i kaptitel 6 följer i kapitel 7 avslutande 
reflektioner och implikationer. Jag reflekterar över centrala teman i resultatet, 
innebörden av utredningsförfarandet för de ungas självidentitet, för ansvaret 
över utredningstexterna, för formandet av vårdbanor samt över begreppet 
stabilitet. I kapitlet återvänder jag till den fråga som Pontus mamma ställde: 
Varför är Pontus här? Men jag ställer också en ny fråga: Var borde Pontus 
vara?
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jag valt att ägna studien åt de unga och socialsekreterarna då de är två centrala 
aktörer, men i olika sociala världar. Ungdomarna är som personer berörda av 
utredningen på ungdomshemmet och socialsekreterarna är de som initierar 
dessa utredningar och påverkar vad som händer sedan.  

Avhandlingen i relation till forskningsfältet social 
barnavård 
Avhandlingen berör centrala frågor i ämnet socialt arbete; utredning, vård, 
klienters erfarenheter och professionellas insatser att i en organisatorisk 
kontext både stödja och skydda människor. Dess beröringspunkter avser flera 
forskningsfält, framförallt inom området social barnavård. Det gäller främst 
den forskning som för fram samhällsvårdade barns och ungas erfarenheter (se 
t.ex. Bečević, 2015; Bengtsson, 2012b; Lagerlöf, 2012; Lundström & Sallnäs, 
2013; Sallnäs m.fl., 2012; Samuel & Pryce, 2008; Skoog, 2013a; Unrau m.fl., 
2008; Ward m.fl., 2005). Avhandlingen kan också relateras till forskning som 
undersöker ungas erfarenheter av samhällsvård över tid (se t.ex. Berglund, 
1998; Degner & Henriksen, 2007; Fisher m.fl., 1986; Weitz, 2011). Andersson 
(se bl.a. 2005; 2008a; 2008b) har lämnat ett viktigt bidrag till både svensk och 
internationell forskning om barn som tidigt placeras i samhällsvård och vad 
som sedan sker under deras uppväxt.  

Studien har även beröringspunkter med forskning om de professionella 
aktörernas arbete med att utreda och möta barn, unga och familjer inom den 
sociala barnavården (se t.ex. Claezon, 1987; Ponnert, 2007; Östberg, 2010). I 
viss mån kan undersökningen ses i relation till studier om den sociala 
barnavårdens organisering och barnavårdsinstitutioner (se t.ex. Ahlgren, 2014; 
Sallnäs, 2000; Wiklund, 2006) då vårdens organisering är central för de ungas 
och de professionellas erfarenheter.  

Ett annat omfattande fält som avhandlingen berör är forskning om 
institutionsvård. Här ryms klassiska och banbrytande studier som Goffmans 
(1961) Asylums samt studier om den moderna institutionen (Espersen, 2010; 
Levin, 1998; Shaw, 2014; Stokholm, 2009). Mitt arbete gäller en särskild form 
av institutionsvård. Undersökningen ska därför speciellt ses i relation till den 
forskning som berör de svenska särskilda ungdomshemmen (se Ahonen, 2012; 
Degner & Henriksen, 2007; Levin, 1998; Vogel, 2012; Wästerfors, 2014; 
Överlien, 2004) och till internationell forskning om låsta institutioner för unga 
(exempelvis Bengtsson, 2012b; Goldson, 1999; Harris & Timms, 1993; 
O'Neill, 2001).  

I flera internationella studier har mötet och skärningspunkten mellan 
medborgare och välfärdssystem studerats (se t.ex. Gubrium & Holstein, 
2001b; Gubrium & Järvinen, 2013b; Hall m.fl., 2003; Järvinen & Mik-Meyer, 
2003c; Mik-Meyer, 2004). Här undersöks unga människors möte med 
samhällsvården, hur deras livsproblem omkonstrueras och hur de blir en del av 
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I Sverige är det socialsekreterare som utreder och följer upp beslutade 
insatser för unga, och till skillnad från länder som England har de i sitt arbete 
en hög grad av handlingsutrymme (Andersson, 2006). Även om det yttersta 
ansvaret för verksamheten ligger hos en politisk nämnd involveras nämnden 
enbart vid vissa beslut, som placeringar utanför hemmet, då uppgifter 
delegeras till socialsekreterare. För att använda tvångsvård krävs att nämnden 
ansöker om sådan vård hos förvaltningsdomstolen. Om nämnden beslutar att 
placera barn i familjehem eller på institution är de skyldiga att regelbundet 
följa upp och ompröva denna vård. Om unga placeras på särskilda 
ungdomshem, hem som regleras enligt 12 § LVU, och vid en låst avdelning, 
får denna placering pågå som längst i två månader.4 För en längre tid på en 
låst avdelning krävs särskilda behandlingsskäl. 

Den sociala barnavården utmärks av ett byråbaserat arbete där utredning 
och handläggningsrutiner fyller socialsekreterares arbetsvardag (Lundström & 
Sallnäs, 2014; Ponnert, 2007; Sundell m.fl., 2007; Östberg, 2010). Trots 
förordad helhetssyn vid införandet av socialtjänstlagen har utvecklingen 
snarare blivit den motsatta, då arbetet idag sker i en långtgående specialiserad 
praktik (Bergmark & Lundström, 2007; Lundström & Sallnäs, 2014). Förutom 
specialisering utifrån barnens ålder pågår en specialisering utifrån 
handläggningsprocessen; olika socialsekreterare handlägger anmälan, 
utredning och uppföljning av insatser. Ett barn som aktualiseras och får 
insatser av socialtjänsten kan således möta flera olika socialsekreterare 
beroende på om de ska utredas, blir utredda eller får insatser.  

Tillståndet för socialtjänsten de senaste årtiondena har beskrivits i termer 
av legitimitetskris (Ponnert, 2007). Socialsekreterarnas kompetens och 
socialtjänstens organisering samt frågor om kunskapsproduktion och 
kunskapsutveckling har varit föremål för återkommande kritik (Avby, 2015; 
Sundell m.fl., 2007). En annan kris, kanske som en följd av legitimitetskrisen, 
är socialsekreterares arbetsvillkor och en hög omsättning av socialsekreterare, 
en omsättning som inte är unik för Sverige (McFadden m.fl., 2015; Tham, 
2008). Ambitionen att bygga upp en kunskapsbaserad och evidensbaserad 
socialtjänst kan ses som ett resultat av kritiken mot och legitimitetskrisen för 
socialtjänsten (Bergmark & Lundström, 2006; Denvall, 2008; Denvall & 
Johansson, 2012). Med fokus på riktlinjearbete och lanseringar av metoder har 
försök gjorts för att standardisera socialtjänstens utredningsarbete och 
riskbedömningar (Bergmark & Lundström, 2011; Lundström, 2012; 
Socialstyrelsen, 2004). Med en ökad standardisering av bedömnings- och 
utredningsarbetet eftersträvas dels att samhällsvårdade barns och ungas behov 
ska upptäckas tidigare, dels att förbättra socialsekreterares analytiska 

                                                        
4 De särskilda ungdomshemmen kallas ibland för § 12-hem då det är detta lagrum i LVU som reglerar 
de särskilda ungdomshemmen. I texten kommer avdelningarna att benämnas som låsta även om den 
officiella benämningen är, enligt 15b § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
”låsbar”. Låsbar indikerar att avdelningarna skulle vara öppna med möjlighet att låsas. Utifrån mina 
erfarenheter från studien är snarare utgångsläget att avdelningarna är låsta. 
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2. Kontext 

Den sociala barnavården 
Den svenska sociala barnavården brukar beskrivas som familje- och 
serviceorienterad (Cameron & Freymon, 2006; Khoo, 2004). Till skillnad från 
skyddsorienterade system (till exempel USA, Storbritannien, Australien) där 
samhällets inblandning ska vara minimal och säkerställa barns skydd brukar 
det svenska systemet beskrivas vara inriktat på stöd, frivillighet samt att beslut 
fattas i konsensus och nära de som berörs. Sveriges barnavårdssystem har med 
senare tids lagändringar blivit mer skyddsinriktat och i likhet med andra 
västerländska barnavårdssystem fått ökade krav på evidens och granskning 
(Gilbert m.fl., 2011; SOU 2009:68; SOU 2015:71; Östberg, 2010).  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), SoL, är den ramlag som tillsammans 
med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52), LVU, 
reglerar åtgärder för barn och unga, 0-20 år. Enligt dessa lagar ska 
verksamheten präglas av respekt för människors självbestämmande och 
integritet. När beslut gäller vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad 
som är bäst för barnet vara avgörande. Avgörande för beslut om att utreda 
barns och ungas situation är om situationen anses kunna innebära att 
socialnämnden behöver ingripa. En viktig princip angående socialtjänstens 
utredningar är att de inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet (11 kap. 1 och 2 §§ SoL). I de fall barn och unga 
bedöms utvecklas ogynnsamt och inte får det stöd och skydd som de behöver 
ska, om de ungas bästa motiverar det, vård och fostran erbjudas utanför det 
egna hemmet (5 kap. 1 § SoL). För att tvång mot barn och unga i sådana 
situationer ska kunna tillgripas ska bestämmelserna i LVU vara uppfyllda; att 
placering utanför hemmet inte är möjlig med samtycke från barnets 
vårdnadshavare eller från barnet själv (om barnet är 15 år eller mer) och att det 
finns en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Denna risk kan vara en 
följd av missförhållanden i hemmiljön (2 § LVU) eller eget missbruk, brottslig 
verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende (3 § LVU). 
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2012). I Sverige har detta yttrat sig i återupprättandet av de statliga 
ungdomshemmen och av en förstärkt koppling mellan allvarlighetsgraden i de 
brott unga begår med de åtgärder som socialtjänsten lämnar (Hollander & 
Tärnfalk, 2007; SOU 1993:35). 

Statens institutionsstyrelse (SiS) bildades 1993 efter en tid av platsbrist och 
efterfrågan på ökad differentiering av vården (SOU 1992:18). Som statlig 
myndighet ansvarar SiS för verksamheten vid särskilda ungdomshem, vid 
LVM-hem (institutioner för tvångsvård av vuxna missbrukare) samt för att 
bedriva metodutveckling och forskning. Under 2014 gjordes sammanlagt 1268 
placeringar enligt LVU eller SoL på de 24 särskilda ungdomshemmen; en 
siffra som ligger i paritet med antalet placeringar de senaste fem åren (Statens 
institutionsstyrelse, 2015). De flesta placeringar (94 %) stöds av 3 § LVU och 
grundar sig därmed på vad som anses vara ungdomarnas eget beteende. 
Övriga placeringar sker antingen med samtycke från vårdnadshavare och 
ungdom (2 %) eller som en straffpåföljd i form av sluten ungdomsvård (3 %). 
De särskilda befogenheter som ungdomshemmen till skillnad från andra 
institutioner kan använda, är till exempel de låsta avdelningarna, deras 
möjlighet att med tvång hålla kvar de unga, begränsa ungas kontakter med 
familj och vänner, utföra kroppsvisitering, ta blodprov samt, med hänsyn till 
ungdomen och andras säkerhet, vårda unga i enskildhet och vid behov avskilja 
dem (en form av tidsbegränsad isolering) (SFS 1990:52, 15-20b §§). De 
särskilda befogenheterna gäller unga som placeras med stöd av 3 § LVU men 
vissa, såsom kroppsbesiktning och omhändertagande av egendom, används 
även för de som samtyckt till sin placering eller är placerade enligt 2 § LVU 
(SOU 2015:71, s. 828) 

De som placeras på de särskilda ungdomshemmen kan både vara dömda 
för brott eller bedömas vara i behov av skydd. Studier har visat att unga på 
särskilda ungdomshem bedöms ha stora brister i sin skolgång, problematiska 
familjeförhållanden och rapporterar själva om omfattande kriminalitet, 
missbruk och psykisk ohälsa (Egelund m.fl., 2009; Fridell m.fl., 2009; 
Shannon, 2011; Socialstyrelsen, 2014b; Vogel, 2012). Det finns också en 
kraftig överrepresentation av neuropsykiatriska diagnoser där närmare hälften 
av alla placerade på ett särskilt ungdomshem blivit diagnostiserade med en 
ADHD-diagnos (Socialstyrelsen, 2014b). 

Utredning på särskilda ungdomshem 
Utredning av barn och unga under placering på institution återfinns, utöver 
Sverige, även i Norge och i mindre omfattning i Storbritannien (Backe-Hansen 
m.fl., 2011; Hennum, 1997; Rose, 2014). I Sverige erbjuds utredning av barn 
och unga i samband med placering både på HVB (Hem för vård eller boende) 
och på de särskilda ungdomshemmen. Enligt nationell statistik finns det 85 
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beslutsfattande. Användningen av bedömningsinstrument inom den svenska 
socialtjänsten är än så länge sparsam, men finns bland annat med 
bedömningsinstrumenten ESTER och ADAD.5 Hur standardisering och 
riskbedömningsinstrument påverkar själva utredningsarbetet har främst 
studerats i andra länder (Storbritannien och Australien). Dessa studier visar att 
användandet av bedömningsinstrument i social barnavård inte är okomplicerat 
och kan leda till oavsiktliga konsekvenser (Broadhurst m.fl., 2010; 
Gillingham, 2011; Munro, 2004; Pithouse m.fl., 2012; White m.fl., 2009).6 
Munro (2008a) menar att riskbedömningsinstrument och beslutsstöd kan 
komplettera, inte ersätta, praktikers mer intuitiva kunskaper. När det gäller 
beslut om att öppna utredning eller att placera i samhällsvård framhåller 
Munro att besluten måste hålla högsta standard. Med forskningsbaserade 
metoder kan risken för felbeslut som bygger på förhastade förklaringar minska 
och transparensen på vilka grunder beslut fattas öka. 

Samhällsvård 
Enligt Socialstyrelsen var mer än 30 000 barn någon gång placerade i 
samhällsvård under 2013 (Socialstyrelsen, 2014a). Samhällsvården har och 
fortsätter att framförallt beröra en socioekonomiskt utsatt grupp (Lundström & 
Sallnäs, 2003; Vinnerljung m.fl., 2007). Detta trots förändrade levnadsvillkor 
och att fattigdom i sig inte längre ses som skäl till omhändertaganden. 
Därutöver domineras samhällsvården av ungdomar då drygt 70 procent av de 
som placeras är mellan 13 och 20 år (Healy m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 
2014a). Familjehem är den mest förekommande formen av samhällsvård (60 
procent) och berör framförallt de yngre barnen medan de äldre i större 
utsträckning placeras på institution (Socialstyrelsen, 2014a). Andelen 
placerade barn och unga har sedan 1980-talet ökat, vilket förklarats med ett 
ökat utbud av institutioner samt av den ökade andelen ensamkommande barn 
som söker asyl (Lundström & Sallnäs, 2014).7  2014 fanns det närmare 800 
institutioner för barn och unga, varav mer än hälften drevs i enskild regi 
(Socialstyrelsen, 2015). För övriga var en kommun eller staten huvudman. En 
gemensam trend i de nordiska länderna, samt England och Wales, är en 
inriktning på hårdare tag mot kriminella och besvärliga ungdomar (Bengtsson, 
2012b; Goldson, 1999; Hollander & Tärnfalk, 2007; Lundström & Sallnäs, 

                                                        
5 ESTER, Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer, är utvecklat under 
2000-talet av de svenska forskarna Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed (se www.ester-
bedömning.se). ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är utvecklat under 1980-talet i 
USA av Alfred Friedman och Arlene Utada. Instrumentet med manual förvaltas av Statens 
Institutionsstyrelse (www.stat-inst.se). 
6 Ett svenskt bidrag till diskussionen om bedömningsinstrument är Herz (2012) avhandling angående 
hur kön och etnicitet konstrueras inom socialtjänsten. 
7 Under 2013 placerades drygt 32 000 barn och unga någon gång i samhällsvård, vilket visar på en 
kraftig ökning sedan 2004 då drygt 20 000 barn någon gång blev placerade.  
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efterfrågan på ökad differentiering av vården (SOU 1992:18). Som statlig 
myndighet ansvarar SiS för verksamheten vid särskilda ungdomshem, vid 
LVM-hem (institutioner för tvångsvård av vuxna missbrukare) samt för att 
bedriva metodutveckling och forskning. Under 2014 gjordes sammanlagt 1268 
placeringar enligt LVU eller SoL på de 24 särskilda ungdomshemmen; en 
siffra som ligger i paritet med antalet placeringar de senaste fem åren (Statens 
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av alla placerade på ett särskilt ungdomshem blivit diagnostiserade med en 
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och unga i samband med placering både på HVB (Hem för vård eller boende) 
och på de särskilda ungdomshemmen. Enligt nationell statistik finns det 85 
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beslutsfattande. Användningen av bedömningsinstrument inom den svenska 
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Munro att besluten måste hålla högsta standard. Med forskningsbaserade 
metoder kan risken för felbeslut som bygger på förhastade förklaringar minska 
och transparensen på vilka grunder beslut fattas öka. 
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Sallnäs, 2003; Vinnerljung m.fl., 2007). Detta trots förändrade levnadsvillkor 
och att fattigdom i sig inte längre ses som skäl till omhändertaganden. 
Därutöver domineras samhällsvården av ungdomar då drygt 70 procent av de 
som placeras är mellan 13 och 20 år (Healy m.fl., 2011; Socialstyrelsen, 
2014a). Familjehem är den mest förekommande formen av samhällsvård (60 
procent) och berör framförallt de yngre barnen medan de äldre i större 
utsträckning placeras på institution (Socialstyrelsen, 2014a). Andelen 
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ökat utbud av institutioner samt av den ökade andelen ensamkommande barn 
som söker asyl (Lundström & Sallnäs, 2014).7  2014 fanns det närmare 800 
institutioner för barn och unga, varav mer än hälften drevs i enskild regi 
(Socialstyrelsen, 2015). För övriga var en kommun eller staten huvudman. En 
gemensam trend i de nordiska länderna, samt England och Wales, är en 
inriktning på hårdare tag mot kriminella och besvärliga ungdomar (Bengtsson, 
2012b; Goldson, 1999; Hollander & Tärnfalk, 2007; Lundström & Sallnäs, 

                                                        
5 ESTER, Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer, är utvecklat under 
2000-talet av de svenska forskarna Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed (se www.ester-
bedömning.se). ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och är utvecklat under 1980-talet i 
USA av Alfred Friedman och Arlene Utada. Instrumentet med manual förvaltas av Statens 
Institutionsstyrelse (www.stat-inst.se). 
6 Ett svenskt bidrag till diskussionen om bedömningsinstrument är Herz (2012) avhandling angående 
hur kön och etnicitet konstrueras inom socialtjänsten. 
7 Under 2013 placerades drygt 32 000 barn och unga någon gång i samhällsvård, vilket visar på en 
kraftig ökning sedan 2004 då drygt 20 000 barn någon gång blev placerade.  
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med placerande socialtjänst. De unga och de ungas familj ska engageras och få 
kontinuerliga återkopplingar. Frågeställningar för utredningarna ska utformas 
av företrädare för socialtjänsten och ungdomshemmet och dessa ska sedan 
styra utredningsarbetet. Ungdomarnas åsikter och intressen ska beaktas, och 
deras samt deras vårdnadshavares inställning till utredningens resultat och 
rekommendationer ska framgå. Vidare ska utredningarna fokusera på risk- och 
skyddsfaktorer och angående rekommendationer ska dessa riktas mot de risk- 
och skyddsfaktorer som är avgörande för en förändring bort från antisocialt 
beteende som till exempel missbruk och brottslig verksamhet (Statens 
institutionsstyrelse, 2012, s. 4). 

Den slutliga utredningstexten ska sedan, utöver de olika delutlåtandena, 
innehålla ett utredningsutlåtande där syfte, metod, sammanfattning av 
utredningen och rekommendationer till socialtjänsten presenteras. Själva 
texten ska vara lättöverskådlig och kort. Sedan 2012 finns även en mall som 
ska användas för att utforma utredningstexterna. En av de sista punkterna i 
riktlinjetexten för utredningsarbetet berör uppföljning av hur utredningarna 
uppfattas av socialtjänst, ungdom och familj. Om, när och hur uppföljningar 
ska göras framgår inte. 

I en studie som avrapporterades till SiS 2013 framkom att av de fem 
delutlåtanden som föreskrivs av SiS ingick tre i mer eller mindre varje 
utredning: pedagogiskt utlåtande, psykologutlåtande och beteende-
observationer (Enell & Denvall, 2013). Medicinskt samt familj- och 
nätverksutlåtande hade utgått i 26 respektive 7 procent av utredningar. Det 
vanligaste skälet till att dessa utlåtanden saknades var att de inte bedömdes 
relevanta eller att de trots relevans utgått, då de inte kunde erbjudas på det 
enskilda ungdomshemmet. Att ett, om än efterfrågat, utlåtande inte blev av 
gällde för var fjärde uteblivet missbruks- och psykiatriskt utlåtande. 
Efterfrågan på vissa utlåtanden var alltså större än vad som kunde tillgodoses 
på ungdomshemmen.  

Informationen i utredningarna hämtades överlag från de unga och främst 
genom samtal, test och observationer. Observationer kunde gälla såväl 
samtals- och testsituationer som de ungas tid på avdelningen. Test och 
diagnostiska prov var mest förekommande i utlåtandena från pedagog och 
psykolog, men förekom även i varierande omfattning i samtliga övriga 
utlåtanden. De test som ingick berörde områden som begåvning, 
neuropsykologisk funktionsnedsättning, psykiskt tillstånd, personlighetsdrag, 
risk- och behovsbedömning, anknytning, attityd och värderingar, läs- och 
skrivfärdigheter, skolämneskunskaper, familjerelationer, motivation och 
missbruk.9  Inom ramen för en utredning kunde upp till 40 olika test ingå, men 

                                                        
9 Exempel på vanligt förekommande test: Wechler Intelligence Scale for Children (WISC III, IV), 
Ravens progressive matriser, Adaptive Behaviour Assesment System (ABAS-II), Conners´ Continuous 
Performance Test (CPT-II), Delis-Kaplan Executive Functions System (D-KEFS), Rey Complex 
Figure Test and Recognition Trial, Rey-Osterrieth figure (RCTF), Rey Auditory Verbal Learning Test 
(RAVLT), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Brown Attention-Deficit Disorder Scale for Adults 
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olika boenden för barn och unga mellan 0 och 21 år, där utredning erbjuds 
under placering.8  

Det finns inget särskilt lagrum eller några särskilda riktlinjer för hur och 
när utredning på institution ska användas. I Socialstyrelsens redogörelse för 
tillämpning av LVU anges att omedelbart omhändertagande kan ske av 
utredningsskäl (Socialstyrelsen, 1997, s. 45-46). Ett omedelbart omhänder-
tagande är ett tvångsingripande av barn och unga som sannolikt kommer att få 
vård enligt LVU, men där beslut från förvaltningsdomstolen inte kan inväntas. 
Det handlar då om att ett omedelbart omhändertagande behövs för att en 
utredning ska kunna genomföras. Socialstyrelsen skriver att innan beslut om 
en utredningsplacering fattas bör allvarliga försök att genomföra en utredning 
ha gjorts samt att placering för utredning inte ska genomföras utan att 
omhändertagandet i sig är motiverat. 

Beskrivning av SiS:s utredningspraktik 
De flesta särskilda ungdomshem (19 av 24) erbjuder utredning i samband med 
placering. De särskilda ungdomshemmens utredningsavdelningar, förutom två, 
är låsta, uppdelade för pojkar och flickor och ibland kombinerade som 
akutavdelningar. Antalet genomförda utredningar var fram till 2013 mellan 
300 och 350 om året, men har sjunkit till 230-250 de senaste två åren (Statens 
institutionsstyrelse, 2015). Liksom alla placeringar på särskilda ungdomshem 
finansieras de av både stat och kommun. Den avgift som kommunerna betalar 
för en utredningsplacering uppgick 2015 till drygt 300 000 kronor.  

SiS har utarbetat egna riktlinjer för sitt utredningsarbete (Statens 
institutionsstyrelse, 2006; 2012). I dessa anges att tidsramen för utredningarna 
omfattar åtta veckor och att fem standardutlåtanden ska ingå i utredningarna: 

 
 Psykologutlåtande 
 Pedagogiskt utlåtande 
 Familj- och nätverksutlåtande 
 Beteendeobservationer i institutionsmiljö 
 Medicinskt utlåtande (Statens institutionsstyrelse, 2012)  

 
Dessa fem utlåtanden kan även kompletteras med ett psykiatriskt utlåtande 
och ett utlåtande om eventuellt missbruk. Utredningar ska genomföras av ett 
utredningsteam bestående av en utredningsansvarig, psykolog, pedagog, 
familj- och nätverksansvarig samt en person som ansvarar för 
beteendeobservationerna i institutionsmiljö. Till dessa kan även andra 
specialister kopplas som läkare eller psykiatriker. 

SiS skriver i sina riktlinjer att arbetet ska präglas av saklighet, opartiskhet, 
öppenhet och tydlighet, följa etiska riktlinjer och genomföras i nära samarbete 

                                                        
8 Sökningen gjordes i augusti 2015, i sökningen ingår inte ensamkommande barn som söker asyl; 
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/register/hvb-registret/. 



2. Kontext 

17 
 

med placerande socialtjänst. De unga och de ungas familj ska engageras och få 
kontinuerliga återkopplingar. Frågeställningar för utredningarna ska utformas 
av företrädare för socialtjänsten och ungdomshemmet och dessa ska sedan 
styra utredningsarbetet. Ungdomarnas åsikter och intressen ska beaktas, och 
deras samt deras vårdnadshavares inställning till utredningens resultat och 
rekommendationer ska framgå. Vidare ska utredningarna fokusera på risk- och 
skyddsfaktorer och angående rekommendationer ska dessa riktas mot de risk- 
och skyddsfaktorer som är avgörande för en förändring bort från antisocialt 
beteende som till exempel missbruk och brottslig verksamhet (Statens 
institutionsstyrelse, 2012, s. 4). 

Den slutliga utredningstexten ska sedan, utöver de olika delutlåtandena, 
innehålla ett utredningsutlåtande där syfte, metod, sammanfattning av 
utredningen och rekommendationer till socialtjänsten presenteras. Själva 
texten ska vara lättöverskådlig och kort. Sedan 2012 finns även en mall som 
ska användas för att utforma utredningstexterna. En av de sista punkterna i 
riktlinjetexten för utredningsarbetet berör uppföljning av hur utredningarna 
uppfattas av socialtjänst, ungdom och familj. Om, när och hur uppföljningar 
ska göras framgår inte. 

I en studie som avrapporterades till SiS 2013 framkom att av de fem 
delutlåtanden som föreskrivs av SiS ingick tre i mer eller mindre varje 
utredning: pedagogiskt utlåtande, psykologutlåtande och beteende-
observationer (Enell & Denvall, 2013). Medicinskt samt familj- och 
nätverksutlåtande hade utgått i 26 respektive 7 procent av utredningar. Det 
vanligaste skälet till att dessa utlåtanden saknades var att de inte bedömdes 
relevanta eller att de trots relevans utgått, då de inte kunde erbjudas på det 
enskilda ungdomshemmet. Att ett, om än efterfrågat, utlåtande inte blev av 
gällde för var fjärde uteblivet missbruks- och psykiatriskt utlåtande. 
Efterfrågan på vissa utlåtanden var alltså större än vad som kunde tillgodoses 
på ungdomshemmen.  

Informationen i utredningarna hämtades överlag från de unga och främst 
genom samtal, test och observationer. Observationer kunde gälla såväl 
samtals- och testsituationer som de ungas tid på avdelningen. Test och 
diagnostiska prov var mest förekommande i utlåtandena från pedagog och 
psykolog, men förekom även i varierande omfattning i samtliga övriga 
utlåtanden. De test som ingick berörde områden som begåvning, 
neuropsykologisk funktionsnedsättning, psykiskt tillstånd, personlighetsdrag, 
risk- och behovsbedömning, anknytning, attityd och värderingar, läs- och 
skrivfärdigheter, skolämneskunskaper, familjerelationer, motivation och 
missbruk.9  Inom ramen för en utredning kunde upp till 40 olika test ingå, men 

                                                        
9 Exempel på vanligt förekommande test: Wechler Intelligence Scale for Children (WISC III, IV), 
Ravens progressive matriser, Adaptive Behaviour Assesment System (ABAS-II), Conners´ Continuous 
Performance Test (CPT-II), Delis-Kaplan Executive Functions System (D-KEFS), Rey Complex 
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under placering.8  
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när utredning på institution ska användas. I Socialstyrelsens redogörelse för 
tillämpning av LVU anges att omedelbart omhändertagande kan ske av 
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en utredningsplacering fattas bör allvarliga försök att genomföra en utredning 
ha gjorts samt att placering för utredning inte ska genomföras utan att 
omhändertagandet i sig är motiverat. 
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finansieras de av både stat och kommun. Den avgift som kommunerna betalar 
för en utredningsplacering uppgick 2015 till drygt 300 000 kronor.  
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8 Sökningen gjordes i augusti 2015, i sökningen ingår inte ensamkommande barn som söker asyl; 
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/register/hvb-registret/. 
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[NN] pratar gärna och söker väldigt mycket uppmärksamhet. På 
avdelningen har uppmärksamhetssökandet ibland varit gränslöst. 

 
 [NN] har pratat väldigt lite om sitt liv och sina relationer. Personal 
uppfattar att [hen] inte kan prata om känslor utan sluter sig. 

 
På [ungdomshemmet] har [NN] haft goda resultat på tester i 
svenska, matematik och engelska. [Hen] lär sig bättre med muntlig 
än skriftlig information och har svårt att ”läsa mellan raderna”. 

 
Personlighetstester visar tecken på gränslöshet, tendenser till 
impulsgenombrott och svårigheter med att hantera ångest. Då [hen] 
ska hitta på berättelser till bilder framkom teman om våld och död. 

 
I utredningen har det framkommit att [NN] har en ojämn profil med 
en sammantagen prestation i den nedre delen av normalzonen. [NN] 
visar på normal verbal och logisk förmåga vilket innebär att [hen] 
har goda möjligheter att klara studierna. [Hen] har ett bra 
arbetsminne men är inte så snabb. 

 
[NN] har en varm och kärleksfull familj med sinsemellan nära 
relationer, som har ekonomisk, social och fysisk sårbarhet och har 
upplevt sig utsatta i samhället. […] I familjen finns mönster som är 
återkommande. Man har olika försvarsstrategier, ett kritiskt 
förhållningssätt och en tendens att förlägga orsaker till problem 
utanför familjen. 

 
[NN] har brister i anknytningen, svårt med fantasi och en låg 
förmåga att hantera ångest och emotionell kontakt.  

 
Som avslutning på utredningsutlåtandet redogjorde utredningspersonalen 

för behandlingsrekommendationerna. Antalet rekommendationer varierade 
och redovisades i vissa fall i mer beskrivande ordalag, i andra fall genom att 
räkna upp förslag på insatser. Nedan följer exempel på hur 
rekommendationerna kunde presenteras i utredningsutlåtandena.  
 

Utifrån en samlad bedömning av vad som framkommit under 
utredningstiden vill vi lämna följande rekommendationer:  
1. Placering på öppet HVB-hem där man har en tydlig struktur 

och en personal som har en beredskap att arbeta med 
ungdomar som har särskilda behov. 

2. Helst bör det finnas skola på plats. Annars bör det finnas ett 
nära samarbete. [NN] behöver undervisning i liten grupp, 
omväxling och starkt vuxenstöd för att inhämta kunskap.  
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vanligast var mellan 10-20 test. Föräldrar involverades i de flesta 
utredningarna genom test och/eller två till fyra möten på ungdomshemmet.  

Ett första utredningsmöte genomfördes ofta en vecka efter att de unga 
placerades på ungdomshemmet. Vid mötet presenterades socialsekreterares 
frågeställningar och ungdomshemmets utredningsförfarande för de unga och 
deras familjer. När utredningarna var slutförda hölls ett avslutningsmöte. Inför 
detta möte hade de flesta ungdomarna fått information om resultat och 
rekommendationer, men det hände att avslutningsmötet var det tillfälle där de 
fick del av hela utredningen för första gången. Både de inledande och 
avslutande utredningsmötena kunde föregås och följas av ytterligare möten till 
vilka de unga och föräldrarna inte bjöds in.  

Utredningstexterna, som i sin struktur följde de anvisningar som fanns för 
SiS utredningsarbete, varierade i omfattning från 18 till 50 sidor.10  
Utredningsutlåtandet, i vilket utredningen sammanfattades och utrednings-
personalens gemensamma rekommendationer presenterades, bestod av mellan 
tre och nio sidor. Här lämnades en sammanställning av varje utlåtande, ibland 
en gemensam analys av situationen och avslutningsvis utredningens 
behandlingsrekommendationer. Då detta var en sammanfattning av 
utredningen som helhet var texten ofta stram. Det förekom facktermer i de 
flesta utredningsutlåtanden, men i vissa fall var de mer förekommande och 
saknade närmare förklaring. Exempel på begrepp är incidentell inlärning, 
deduktiv resonemangsförmåga, destruktiv, stimuli, inkonsekvent, interaktion, 
multimodalt och interpersonella. I varje delutlåtande presenterades sedan en 
mer grundlig presentation av resultaten, där de ungas egna utsagor och åsikter 
tydligare kunde framgå. Nedan ges några exempel på formuleringar från olika 
utredningsutlåtanden. Det är här omöjligt att göra dessa texter rättvisa genom 
att lyfta ut några rader. Avsikten är att ge en bild av hur resultaten kunde 
formuleras i utredningsutlåtandet. 

 
 

                                                                                                                               
(Brown ADD-scales), Benton Visual Retention Test (BVRT), Happés Bilder, Nils Kalands Märkliga 
Berättelser, Beck Anxiety Inventory (BAI), Becks depression Inventory (BDI), Youth Self Report 
(YSR), Symptoms Checklist (SCL-90), Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), 
Thematic Apperception Test (TAT), Wartegg teckningstest (WZT), Rorschach test, Youth Level of 
Service/Case Management Inventory (YLS/CMI), The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense 
Recidivism (ERASOR), Attachment Assessment Questionnaire (ASQ), ”Vi tycker vi är”, How I Think 
(HIT), Structured Analysis of Behaviour (SASB), Swedish Universities Scales of Personality (SSP),  
The Youth Self Report (YSR), Child Behaviour Checklist (CBCL), Känsla Av SAMmanhang 
(KASAM), Familjeklimat, Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Drug Use Disorders 
Identification Test (DUDIT), Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet 
(LS-materialet av Maj-Gun Johansson), Diagnostiskt material för analys av lös- och skrivförmåga 
(DLS-materialet av Birgitta Järpsten), Adler Färdighetstest i Matematik, Nationella prov i svenska, 
matematik och engelska 
10 Beskrivningen av utredningstexterna bygger på 15 utredningstexter från två särskilda ungdomshem. 
Utredningarna genomfördes hösten 2010 och våren 2011.  
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[NN] pratar gärna och söker väldigt mycket uppmärksamhet. På 
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uppfattar att [hen] inte kan prata om känslor utan sluter sig. 
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[NN] har en varm och kärleksfull familj med sinsemellan nära 
relationer, som har ekonomisk, social och fysisk sårbarhet och har 
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Som avslutning på utredningsutlåtandet redogjorde utredningspersonalen 

för behandlingsrekommendationerna. Antalet rekommendationer varierade 
och redovisades i vissa fall i mer beskrivande ordalag, i andra fall genom att 
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nära samarbete. [NN] behöver undervisning i liten grupp, 
omväxling och starkt vuxenstöd för att inhämta kunskap.  
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Recidivism (ERASOR), Attachment Assessment Questionnaire (ASQ), ”Vi tycker vi är”, How I Think 
(HIT), Structured Analysis of Behaviour (SASB), Swedish Universities Scales of Personality (SSP),  
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3. Tidigare forskning  

Utredning av unga på särskilda ungdomshem berör två centrala praktiker i 
social barnavård: utredning och institutionsvård. Var för sig finns det 
omfattande forskning om dessa praktiker, men mer begränsat om när de 
kombineras. Kapitlet är disponerat i tre avsnitt. Det första avsnittet berör 
forskning om socialsekreterares utredningspraktik av unga. Det andra 
presenteras under rubriken institutionsvård och är orienterat mot de villkor 
som institutionsvården verkar i och hur livet för unga på institution kan te sig. 
Det tredje avsnittet, utredning i institutionsmiljö, innehåller en närmare 
presentation av den historiska bakgrunden till utredning av unga i 
institutionsmiljö samt en genomgång av forskning om denna utrednings-
praktik. 

Socialsekreterares utredningspraktik 
En återkommande beskrivning av socialsekreterares utredningspraktik är att 
den utmärks av fokus på individ och problem samt präglas av byråkratiska och 
psykologiska perspektiv (Claezon, 1987; Egelund, 1997; Herz, 2012; 
Lundström, 1993). Den rättsliga inramningen av utredningsarbetet med lagens 
formuleringar om påtaglig risk uppmuntrar socialsekreterare till att 
argumentera med negativt laddade beskrivningar och leder till att de ungas 
resurser och sociala kontext förbises eller förminskas.  

Forskning tyder på att den svenska (och nordiska) barnavårdens inriktning 
på förebyggande familjestöd och ”minsta ingripandets princip” har inneburit 
att tvångsomhändertaganden av barn och unga först sker efter en längre tids 
oro och där en utlösande händelse ger grund för att agera (Christiansen & 
Anderssen, 2010; Khoo m.fl., 2012; Leviner, 2011; Ponnert, 2007; Pösö m.fl., 
2014). Liknande exempel finns även internationellt där placeringar på låsta 
institutioner visat sig ofta ske i samband med akuta händelser och när 
socialarbetare uppfattar att situationen är utom deras kontroll (Roesch-Marsh, 
2014). När skälen till att svenska socialsekreterare undviker tvångsvård så 
långt det är möjligt har analyserats, har det framkommit att socialsekreterare 
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3. Fortsatt fördjupad utredning av autism. 
4. [NN] bör sporras till en aktiv och meningsfull fritid med 

prosociala kamrater. 
5. Mamma bör få stöd i sin föräldraroll, ffa för att kunna sätta 

gränser. 
 

 [NN] har behov av en trygg behandlingsmiljö med kontinuitet och 
trygghet för att kunna utvecklas. [Hen] har behov av en tydlig 
struktur med fasta ramar och gränser. Det bedöms vara av vikt att 
behandlingen utförs av professionell personal. [NN] har ett behov 
av stöd och kontroll av behandlingspersonal. […] 
[Ungdomshemmet] rekommenderar en placering på en låsbar 
behandlingsavdelning. [NNs] problem är av sådan tyngd att mindre 
ingripande insats inte kan rekommenderas. 

 
Tillförlitligheten till utredningarnas resultat kommenterades i de flesta 

utredningar med att anses vara normal. En återkommande kommentar var:  
 

[NN] är intresserad och genomför testuppgifterna efter bästa 
förmåga. Tillförlitligheten av resultaten anses därför vara normal. 

 
I fyra utredningar noterades att resultatet hade påverkats av de ungas psykiska 
hälsa, den kaotiska situationen kring de unga eller av placeringen i sig. Det 
senare gällde två av de fyra utredningar, där placeringen bedömdes innebära 
bättre prestationer för en av de unga då institutionen ansetts ge trygga 
förhållanden. 

Utredningstiden för de 85 ungdomarna varierade mellan sex till tolv veckor 
(Enell & Denvall, 2013). Den totala tiden på ungdomshemmet var längre, i 
genomsnitt drygt 12 veckor, men med en variation mellan sju och 48 veckor. 
Fler än hälften av de unga var placerade i över tre månader på 
utredningsavdelningarna.  

Sammanfattningsvis har kapitlet visat att utredning av unga, medan de är 
placerade på institution, är en relativt utbredd praktik. Vid de särskilda 
ungdomshemmen är praktiken både omfattande och specialiserad genom att 
flera professionella är involverade samt att de ungas problem utreds genom en 
mängd test och undersökningar. Medan andra länder valt att inte genomföra 
utredningar av unga under placering, kvarstår ett sådant förfarande i Sverige 
och Norge. Som företeelse framstår praktiken vara institutionaliserad i den 
svenska samhällsvården.  
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med familjehem, institutionspersonal, skolpersonal, polis och sjukvårds-
personal (se även Magnuson m.fl., 2011). Arbetet innebär ständiga 
navigeringar mellan dessa arenor av aktörer, navigeringar som ofta resulterar i 
kompromisser (Pösö & Laakso, 2014). En tredje form av osäkerhet är vad 
Ponnert (2013) kallar för osäkerhet i yrkesrollen. En sådan osäkerhet kommer 
till uttryck i ängslan över att fatta beslut och kan leda till ett passivt 
förhållningssätt samt till överberoende av procedurer och experter. Att 
konsultera utomstående experter kan vara ett sätt att förbättra beslutsunderlag, 
men också ett sätt för socialsekreterarna att få beslut och åtgärder legitimerade 
(se även Avby m.fl., 2015).  

Den inbyggda osäkerheten i utredningspraktiken gällande informations-
underlag och aktörer att samverka med innebär att beslut alltid måste fattas 
med visst mått av osäkerhet. Det är situationer som kräver professionalitet av 
socialsekreterare för att inte drabbas av en känsla av maktlöshet och 
handlingsförlamning. Forskare menar att en sådan professionalitet handlar om 
att finna strategier för att både erkänna osäkerheten och samtidigt aktivt 
hantera den (Börjesson, 2006; Gambrill, 2008; Munro, 2008a; 2008b; Ponnert, 
2013). Kritisk reflektion över informationsunderlag i utredningar, att utveckla 
både intuitiva och analytiska färdigheter och inta ett öppet och självständigt 
förhållningssätt i varje enskild bedömning återkommer i forskning som 
exempel på lämpliga strategier för att agera professionellt. En 
organisationskultur som utmärks av yttre kontrollerande kan motverkar 
lärande och hindra att socialsekreterare utvecklar expertis och professionalitet 
(Munro, 2008a). Ett annat hinder är, enligt Munro (2008a, s. 134-135), en 
organisatoriskt uppdelad arbetsprocess som inte ger möjlighet för 
socialsekreterare att dra lärdom av vilka följder som beslut får på kortare och 
längre sikt.  

Efter detta avsnitt om socialsekreterares utredningspraktik och de villkor 
som präglar denna följer kapitlets andra avsnitt: forskning om institutionsvård.   

Institutionsvård 
Inom ramen för samhällsvård av barn och unga intar de särskilda 
ungdomshemmen en särställning genom sina särskilda befogenheter att låsa 
in, hålla kvar och med andra medel göra omfattande begränsningar i ungas fri- 
och rättigheter. Liksom i andra länder med liknande institutioner (till exempel 
Danmark, England, Skottland och Nederländerna) utgör dessa institutioner en 
liten del av all institutionsvård för barn och unga (Bengtsson, 2012b; Hill 
m.fl., 2007). I Sverige motsvaras andelen placeringar med cirka tre procent av 
alla barn och unga i samhällsvård (familjehem, HVB och särskilda 
ungdomshem) (Socialstyrelsen, 2014a). Om enbart placerade tonåringar (13-
17 år) på institution (HVB och särskilda ungdomshem) beaktas är andelen 
placerade på särskilda ungdomshem närmare 10 procent och av tonåringar 
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ser domstolsprocessen som en kontrollförlust (Leviner, 2011; Ponnert, 2007). 
De uttrycker även osäkerhet angående egen kunskap och kompetens samt 
maktlöshet då placeringar i samhällsvård inte uppfattas gynna barnet, utan 
istället bidra till att göra livet mer komplicerat. 

I jämförelse med socialsekreterarnas utredningar av yngre barn tenderar 
deras undvikande av tvångsvård för äldre barn vara något mindre 
framträdande (Ponnert, 2007). Institutionsvård förstås istället som en 
möjlighet för unga att utvecklas positivt, argument som påminner om den 
räddningstanke som utmärkte den tidiga sociala barnavården, där unga med 
pedagogisk fostran och ny miljö skulle räddas från ett liv i kriminalitet (se 
Platt, 1977). Att socialsekreterarna finner det enklare att motivera tvångsvård 
för äldre än för yngre barn kan även förstås som att tvångsvården också 
tillgodoser samhällets skyddsbehov från de unga (Ponnert, 2007, s. 261). 

Expertdiskurs för ungdomar 
Socialsekreterares utredningstexter om unga skiljer sig från texter om yngre 
barn genom att i högre utsträckning innehålla psykologiska beskrivningar om 
individuella problem (Ponnert, 2007). Beskrivningarna stärks inte sällan av 
utlåtanden från barn- och ungdomspsykiatrin. Den tolkning som Ponnert gör 
av att socialsekreterare efterfrågar bedömningar från andra professionella, är 
att de finner de sociala eller relationella förklaringarna som otillräckliga och 
därför vänder sig till andra professioner. En förklaring som påminner om 
denna är att expertis om familj, barn och unga är fördelad mellan olika 
professioner. Den expertis som socialtjänsten ses ha är familjen och 
föräldrakontakten, medan barn- och ungdomspsykiatrins samt skolans 
expertområde är barnen och de unga (Östberg, 2010).  

I den sociala barnavården har det funnits en historisk tradition av att 
representanter från medicin, särskilt barn- och ungdomspsykiatrin, ger 
expertutlåtanden för diagnos och prognos av unga som befinner sig i socialt 
problematiska situationer (Lundström, 1993; Qvarsell, 1985). Det har även 
funnits en önskan om att tillgå en ”psykologisk blick” (Bergman, 2011; 
Swärd, 1993), en önskan som är bestående än idag.  

Utredningspraktikens inbyggda osäkerhet 
Osäkerhet har av flera ansetts vara inbyggd i utredningspraktiken inom social 
barnavård (Börjesson, 2006; Gambrill, 2008; Munro, 1996; 2008b; Ponnert, 
2013). Information som ligger till grund för beslut kan vara otillförlitlig, stå i 
konflikt med varandra och det finns alltid en risk att information missas. 
Samtidigt finns det begränsat med kunskap som kan prognostisera barns 
framtida beteende och etiska dilemman i att balansera barn och föräldrars 
rättigheter mot varandra. En annan form av osäkerhet är de olika aktörer som 
påverkar socialsekreterares beslutsfattande men som inte kan kontrolleras av 
dem själva (Pösö & Laakso, 2014). Socialsekreterare är i sitt dagliga arbete 
skyldiga till att samarbeta med inte bara de unga och deras föräldrar utan även 



3. Tidigare forskning 

23 
 

med familjehem, institutionspersonal, skolpersonal, polis och sjukvårds-
personal (se även Magnuson m.fl., 2011). Arbetet innebär ständiga 
navigeringar mellan dessa arenor av aktörer, navigeringar som ofta resulterar i 
kompromisser (Pösö & Laakso, 2014). En tredje form av osäkerhet är vad 
Ponnert (2013) kallar för osäkerhet i yrkesrollen. En sådan osäkerhet kommer 
till uttryck i ängslan över att fatta beslut och kan leda till ett passivt 
förhållningssätt samt till överberoende av procedurer och experter. Att 
konsultera utomstående experter kan vara ett sätt att förbättra beslutsunderlag, 
men också ett sätt för socialsekreterarna att få beslut och åtgärder legitimerade 
(se även Avby m.fl., 2015).  
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m.fl., 2007). I Sverige motsvaras andelen placeringar med cirka tre procent av 
alla barn och unga i samhällsvård (familjehem, HVB och särskilda 
ungdomshem) (Socialstyrelsen, 2014a). Om enbart placerade tonåringar (13-
17 år) på institution (HVB och särskilda ungdomshem) beaktas är andelen 
placerade på särskilda ungdomshem närmare 10 procent och av tonåringar 
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ser domstolsprocessen som en kontrollförlust (Leviner, 2011; Ponnert, 2007). 
De uttrycker även osäkerhet angående egen kunskap och kompetens samt 
maktlöshet då placeringar i samhällsvård inte uppfattas gynna barnet, utan 
istället bidra till att göra livet mer komplicerat. 

I jämförelse med socialsekreterarnas utredningar av yngre barn tenderar 
deras undvikande av tvångsvård för äldre barn vara något mindre 
framträdande (Ponnert, 2007). Institutionsvård förstås istället som en 
möjlighet för unga att utvecklas positivt, argument som påminner om den 
räddningstanke som utmärkte den tidiga sociala barnavården, där unga med 
pedagogisk fostran och ny miljö skulle räddas från ett liv i kriminalitet (se 
Platt, 1977). Att socialsekreterarna finner det enklare att motivera tvångsvård 
för äldre än för yngre barn kan även förstås som att tvångsvården också 
tillgodoser samhällets skyddsbehov från de unga (Ponnert, 2007, s. 261). 

Expertdiskurs för ungdomar 
Socialsekreterares utredningstexter om unga skiljer sig från texter om yngre 
barn genom att i högre utsträckning innehålla psykologiska beskrivningar om 
individuella problem (Ponnert, 2007). Beskrivningarna stärks inte sällan av 
utlåtanden från barn- och ungdomspsykiatrin. Den tolkning som Ponnert gör 
av att socialsekreterare efterfrågar bedömningar från andra professionella, är 
att de finner de sociala eller relationella förklaringarna som otillräckliga och 
därför vänder sig till andra professioner. En förklaring som påminner om 
denna är att expertis om familj, barn och unga är fördelad mellan olika 
professioner. Den expertis som socialtjänsten ses ha är familjen och 
föräldrakontakten, medan barn- och ungdomspsykiatrins samt skolans 
expertområde är barnen och de unga (Östberg, 2010).  

I den sociala barnavården har det funnits en historisk tradition av att 
representanter från medicin, särskilt barn- och ungdomspsykiatrin, ger 
expertutlåtanden för diagnos och prognos av unga som befinner sig i socialt 
problematiska situationer (Lundström, 1993; Qvarsell, 1985). Det har även 
funnits en önskan om att tillgå en ”psykologisk blick” (Bergman, 2011; 
Swärd, 1993), en önskan som är bestående än idag.  

Utredningspraktikens inbyggda osäkerhet 
Osäkerhet har av flera ansetts vara inbyggd i utredningspraktiken inom social 
barnavård (Börjesson, 2006; Gambrill, 2008; Munro, 1996; 2008b; Ponnert, 
2013). Information som ligger till grund för beslut kan vara otillförlitlig, stå i 
konflikt med varandra och det finns alltid en risk att information missas. 
Samtidigt finns det begränsat med kunskap som kan prognostisera barns 
framtida beteende och etiska dilemman i att balansera barn och föräldrars 
rättigheter mot varandra. En annan form av osäkerhet är de olika aktörer som 
påverkar socialsekreterares beslutsfattande men som inte kan kontrolleras av 
dem själva (Pösö & Laakso, 2014). Socialsekreterare är i sitt dagliga arbete 
skyldiga till att samarbeta med inte bara de unga och deras föräldrar utan även 
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människor som bedömts befinna sig i socialt utsatta situationer ska främjas till 
att få samma möjligheter som andra barn genom att placeras på institution; 
placeringar som i sig demonstrerar för barnen att de är annorlunda och därför 
behöver leva en annan form av vardagsliv än andra barn.  

Institutionen är en plats för flera grupper med högst varierande behov och 
anledningar till sin vistelse där (Egelund & Jakobsen, 2009a; 2011b). För barn 
och unga fungerar institutionen som ett tillfälligt hem, för personalen som en 
arbetsplats. Därtill är institutionen en plats för det offentligas verksamhet, 
vilket innebär att socialsekreterare och representanter från andra myndigheter 
som tillsynsverksamheter kan besöka den. Institutionslivet innebär att till de 
ungas tidigare befintliga sociala arenor läggs en ny (Egelund & Jakobsen, 
2011b). Detta ställer särskilda krav på de unga, då det kan finnas skillnader i 
vilka normer som styr de olika sociala arenorna. Inte sällan leder det till 
lojalitetskonflikter när ungdomar ska förena familj, släkt och vänner med 
institutionsarenan. Det kan ta tid att lära sig vilka sociala koder och regler som 
gäller på institutionen samt i olika möten där planering görs upp och beslut 
fattas. Det är alltså under speciella villkor som unga människor förväntas 
hantera ganska avancerade färdigheter, färdigheter som det inte är givet att de 
har nytta av utanför institutionen.  

Att bo tillsammans med andra jämnåriga på en institution innebär att 
spendera sina dagar i grupp (Stokholm, 2009). Om institutioner har egna 
skolor kan det vara mer eller mindre samma grupp av personer som de 
placerade delar hela sin vardag med. En sådan sammansmältning av olika 
livssfärer påminner om vad Goffman (1961) en gång såg som en total 
institution.12 På dagens institutioner där korta placeringar eftersträvas, 
förändras ofta ungdomsgruppen då unga flyttar ut och andra flyttar in. 
Betydelsen av ungdomsgruppen återkommer i flera studier om vård och 
behandling på institution. I Levins (1998) studie kunde de unga berätta om hur 
institutionsvistelsen blev en skola för att begå (grövre) brott och introduceras 
till olika droger. I andra studier har avvikande subkulturer med hackordningar 
och ”smittorisk” av asocialt beteende uppmärksammats (Dishion m.fl., 1999; 
Dodge m.fl., 2006; Polsky, 1962). Stokholm (2009) beskriver hur barn på 
institution ständigt orienterar sig och bevakar sin position i barngruppen 
snarare än att bygga relationer med personalen, något som blir särskilt aktuellt 
vid förändringar i gruppen. De ungas relation till personalen har betydelse och 
kan präglas av närhet, men blir utmanad och bortprioriterad när den egna 
positionen i gruppen blir hotad. Att barn och unga främst orienterar sig 
gentemot varandra behöver inte enbart förstås som något negativt. En del 
ungdomar kan berätta om en lättnad över att inte längre vara ensam i att 
befinna sig i en problematisk situation och att gruppen kan fungera som viktigt 
stöd (Emond, 2004; Shaw, 2014; Stokholm, 2009). En del unga föredrar 

                                                        
12 Se kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter och begrepp, för en närmare redogörelse av begreppet total 
institution. 
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placerade med tvång är andelen drygt 40 procent (Lundström & Sallnäs, 2012; 
Socialstyrelsen, 2014a). Detta innebär att de särskilda ungdomshemmen både 
kan förstås som marginella i vårdlandskapet och som betydande i den svenska 
tvångsvården av ungdomar.  

Motsägelsefulla målsättningar – institutionens överlevnad 
Gemensamt för institutioner för barn och unga är att de uppfattas vara en 
lösning på sociala problem, en plats för omsorg och där behandling och ny 
miljö ska möjliggöra förändring (Egelund & Jakobsen, 2009b). Vad gäller de 
låsta institutionerna så är de något mer än en plats för omsorg, de är också 
straff och kontroll för unga som begår brott eller på annat sätt bryter mot 
uppställda normer i samhället.11 På låsta institutioner som de särskilda 
ungdomshemmen, möts därför den sociala barnavården och det civila rätts-
systemet liksom barnavårdens två kardinalfigurer; barnet i fara som inte anses 
vara ansvarig för sin situation och det farliga barnet (Donzelot, 1979). Att 
både ge omsorg och kontroll innebär en inbyggd tvetydighet i institutionens 
uppdrag (Goldson, 2002) eller som Harris och Timms (1993) menar: en plats 
där omsorg och kontroll smälter samman. 
 

In secure accommodation the penal and the therapeutic, the 
controlling and the caring converge, and the resulting ambiguity is 
central to the system’s logic. Secure accommodation is the point at 
which the protection of children and the protection of others against 
those same children merge into a single carceral disposal  (Harris & 
Timms, 1993, s. 4). 

 
Hur motsättningarna ger systemet dess logik blir även belyst i Levins 

(1998) avhandling om Råby uppfostringsanstalt. Å ena sidan ska institutionen 
efterlikna familjen och rehabilitera unga, å andra sidan ska den bestraffa unga 
och hålla dem borta från gatorna. Dessa motsägelsefulla poler får sitt svar och 
sin lösning i institutionen, där personal i sitt arbete uppfostrar flickor och 
pojkar med tillgång till långtgående befogenheter. Motsättningarna 
kompletterar även varandra; om en av motsättningarna inte uppfylls kan den 
andra användas för att fortsatt legitimera åtgärden (Dahl, 1978; Egelund & 
Jakobsen, 2011a, s. 240; Levin, 1998, s. 309ff).  

Institutionslivets villkor 
De motsägelsefulla målsättningar som institutionsvården för barn och unga 
blev satta att lösa lämnar oundvikliga villkor för både personal och ungdomar 
på institution (Egelund & Jakobsen, 2011b). En av dessa är att unga 

                                                        
11 I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan därför inte dömas till fängelse. Även de som 
är yngre än 20 år undantas den praxis som gäller vuxna brottslingar, då de i första hand ska dömas till 
sluten ungdomsvård, vilken verkställs på de särskilda ungdomshemmen.  
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12 Se kapitel 4, Teoretiska utgångspunkter och begrepp, för en närmare redogörelse av begreppet total 
institution. 
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11 I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan därför inte dömas till fängelse. Även de som 
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Villkoren på särskilda ungdomshem 

Tvånget, inlåsningen och den tidsobestämda placeringen medför särskilda 
villkor för tillvaron på låsta institutioner (Bryderup, 2010; O'Neill, 2001; 
Palm, 2003). Unga ser inte sällan sina placeringar på låsta institutioner som 
straff. O’Neill (2001) och Palm (2003) visar att ungdomar som var tvångs-
placerade på obestämd tid av sociala myndigheter uppfattade tiden mer 
straffande och stigmatiserande än unga som blivit dömda till en viss bestämd 
vistelsetid vid låst institution. Resultatet visar att unga uppfattar den 
obestämda tiden som svåruthärdlig och att tidsbestämt straff skulle vara en 
mer adekvat reaktion.13  

Kombinationen av tvång och obestämd placeringstid problematiseras av 
Levin (1998) som menar att det är den främsta orsaken till institutionsvårdens 
dåliga resultat. Ungas sätt att hantera tvångsplacering på obestämd och 
godtycklig tid var i Levins studie dels besvikelse och protest, där ungdomarna 
valde fortsatt destruktivt beteende, dels skenanpassning och underordning för 
att på så sätt skydda sig från obehaget och komma ut och bort från 
institutionen. När unga i efterhand såg tillbaka på sina erfarenheter av låst 
institutionsvård ansåg de inte heller att de fått hjälp med sina problem. Levin 
konstaterar att frihetsberövning och inspärrning försvårar rehabilitering för 
unga och skapar nya problem. I Bryderups (2010) intervjuer uttryckte unga 
med erfarenhet av låsta institutioner att de lärt sig att själva ta ansvar för sina 
livssituationer och att de inte räknade med hjälp från familj, vänner eller 
offentliga institutioner. Bryderyp tolkar de ungas utsagor som en följd av en 
allmän individualisering i samhället samt av dansk socialpolitik. 

Unga på låsta institutioner kan ge uttryck för leda och tristess med 
innehållsfattiga dagar som består av inrutade rutiner (Bengtsson, 2012a). 
Bengtsson (2012a, s. 547) skriver att källan är brist på kontroll, inte bara över 
det fysiska rummet, utan även över tiden. Ahonen (2012) fann i sin avhandling 
om villkoren för att förändra de ungas beteende på SiS särskilda ungdomshem 
att den ”tomma” tiden, tiden utanför skolgång och olika strukturerade 
behandlingsinsatser, utgjorde en stor del av de ungas vardag och att den ofta 
var tom på meningsfulla aktiviteter. Även i andra studier framstår de 
behandlande och rehabiliterande inslagen på den låsta institutionen vara få 
(Egelund & Frydensbjerg, 2011; O'Neill, 2001). Egelund och Frydensbjerg 
(2011) menar att personalen därför ofta nöjer sig med målsättningen att ”ge de 
unga en god tid” där rökpauser eller tid i tevesoffan sågs som möjliga 
situationer för samtal och behandling. Detta framgår också när Wästerfors 
(2014) beskriver tevetittande som en central aktivitet på de särskilda 
ungdomshemmen, en aktivitet som personalen såg som tillfällen för 
behandling.  

                                                        
13 En parallell till dessa resultat är att Dahl (1978) fann att unga, som placerades på skyddshem under 
början av 1900-talet, och deras föräldrar föredrog de tidsbestämda straffen på fängelset framför de 
tidsobestämda placeringarna på skyddshemmen. 
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institutionslivet före placering i familjehem, då de inte önskar etablera sig i en 
ny familj (Dixon, 2008). Det som händer på institutioner bör förstås som ett 
resultat av en mängd olika slags interaktioner mellan ungdomarna och mellan 
ungdomarna och personalen (Espersen, 2010; Stokholm, 2009; Wästerfors, 
2009); interaktioner som utspelar sig i ett behandlingsuniversum.  

Behandlingsuniversum och parallella sociala världar 

Studier visar att placerade barns och ungas svårigheter ses av professionella 
som individuella problem och som de professionella inte kopplar till den 
kontext som deras vardagsliv utspelar sig i (Espersen, 2010; Jakobsen, 2006; 
2010; Schwartz, 2001). Espersen (2010) visar hur personalens förståelse av de 
placerade barnen skapar ett behandlingsuniversum, en speciell värld för 
barnen som bebor den. Personalens förståelse gör vissa tolkningar av barnens 
problem giltiga och andra omöjliga, vilket får konsekvenser för de placerade 
barnen. Barn som bor på institution behöver hantera en svår balansgång. Å ena 
sidan acceptera att de är föremål för ett förändringsprojekt och det sätt som de 
uppfattas som problematiska och å andra sidan värna om och hålla kvar sin 
tidigare identitet (Espersen, 2010, s. 103). Medan vissa barn i Espersens studie 
visade sig mer eller mindre ta över de professionellas förståelse av dem och 
deras problem, gjorde andra motstånd och strävade efter en mer nyanserad 
bild av sig själva. På så sätt belyser Espersen vilket omfattande arbete som 
unga flickor och pojkar utför med sig själva när de är placerade på institution. 
På ett liknande sätt visar Jakobsen (2006; 2010) att placerade barn behöver 
anpassa sig i enlighet med personalens ”behandlarblick” för att få en legitim 
plats på institutionen. Professionella aktörers behandlarblick tilldelar barnen 
en särskild identitet, utifrån vilken deras livsproblem förstås. Detta innebär att 
barnets plats i institutionens sociala behandlingsuniversum inte är given. Om 
inte förväntade behandlingsframsteg sker kan barnet anses falla utanför 
institutionens målgrupp, något som i sin tur kan leda till att barnet omplaceras.  

Till det ovan beskrivna behandlingsuniversum framträder också att 
institutionsmiljöer präglas av parallella sociala världar (Egelund m.fl., 2010; 
Egelund m.fl., 2009). Vid placeringar på institution orienterar ungdomar sig 
främst efter varandra och ungdomsgruppen. Det är i denna de delar sitt 
vardagsliv och den blir därför viktig för att få vardagen att fungera. De 
professionella orienterar sig istället efter målsättningar om förändring och 
utveckling. De unga och de professionella aktörerna orienterar sig alltså efter 
grundläggande olika sociala projekt; de professionella arbetar med sina 
behandlingsplaner och behandlingsuppföljningar, medan de unga har 
ungdomsgruppen som sin primärkultur. När Egelund m.fl. (2010) beskriver 
fenomenet parallella sociala världar förstår de det inte som ett riskscenario, 
likt subkultur och smittorisker. De menar att det är ett grundläggande tillstånd, 
ett oundvikligt villkor och därför en central dynamik på institutionen. 
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Villkoren på särskilda ungdomshem 

Tvånget, inlåsningen och den tidsobestämda placeringen medför särskilda 
villkor för tillvaron på låsta institutioner (Bryderup, 2010; O'Neill, 2001; 
Palm, 2003). Unga ser inte sällan sina placeringar på låsta institutioner som 
straff. O’Neill (2001) och Palm (2003) visar att ungdomar som var tvångs-
placerade på obestämd tid av sociala myndigheter uppfattade tiden mer 
straffande och stigmatiserande än unga som blivit dömda till en viss bestämd 
vistelsetid vid låst institution. Resultatet visar att unga uppfattar den 
obestämda tiden som svåruthärdlig och att tidsbestämt straff skulle vara en 
mer adekvat reaktion.13  

Kombinationen av tvång och obestämd placeringstid problematiseras av 
Levin (1998) som menar att det är den främsta orsaken till institutionsvårdens 
dåliga resultat. Ungas sätt att hantera tvångsplacering på obestämd och 
godtycklig tid var i Levins studie dels besvikelse och protest, där ungdomarna 
valde fortsatt destruktivt beteende, dels skenanpassning och underordning för 
att på så sätt skydda sig från obehaget och komma ut och bort från 
institutionen. När unga i efterhand såg tillbaka på sina erfarenheter av låst 
institutionsvård ansåg de inte heller att de fått hjälp med sina problem. Levin 
konstaterar att frihetsberövning och inspärrning försvårar rehabilitering för 
unga och skapar nya problem. I Bryderups (2010) intervjuer uttryckte unga 
med erfarenhet av låsta institutioner att de lärt sig att själva ta ansvar för sina 
livssituationer och att de inte räknade med hjälp från familj, vänner eller 
offentliga institutioner. Bryderyp tolkar de ungas utsagor som en följd av en 
allmän individualisering i samhället samt av dansk socialpolitik. 

Unga på låsta institutioner kan ge uttryck för leda och tristess med 
innehållsfattiga dagar som består av inrutade rutiner (Bengtsson, 2012a). 
Bengtsson (2012a, s. 547) skriver att källan är brist på kontroll, inte bara över 
det fysiska rummet, utan även över tiden. Ahonen (2012) fann i sin avhandling 
om villkoren för att förändra de ungas beteende på SiS särskilda ungdomshem 
att den ”tomma” tiden, tiden utanför skolgång och olika strukturerade 
behandlingsinsatser, utgjorde en stor del av de ungas vardag och att den ofta 
var tom på meningsfulla aktiviteter. Även i andra studier framstår de 
behandlande och rehabiliterande inslagen på den låsta institutionen vara få 
(Egelund & Frydensbjerg, 2011; O'Neill, 2001). Egelund och Frydensbjerg 
(2011) menar att personalen därför ofta nöjer sig med målsättningen att ”ge de 
unga en god tid” där rökpauser eller tid i tevesoffan sågs som möjliga 
situationer för samtal och behandling. Detta framgår också när Wästerfors 
(2014) beskriver tevetittande som en central aktivitet på de särskilda 
ungdomshemmen, en aktivitet som personalen såg som tillfällen för 
behandling.  

                                                        
13 En parallell till dessa resultat är att Dahl (1978) fann att unga, som placerades på skyddshem under 
början av 1900-talet, och deras föräldrar föredrog de tidsbestämda straffen på fängelset framför de 
tidsobestämda placeringarna på skyddshemmen. 
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institutionslivet före placering i familjehem, då de inte önskar etablera sig i en 
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2009); interaktioner som utspelar sig i ett behandlingsuniversum.  
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barnen. Barn som bor på institution behöver hantera en svår balansgång. Å ena 
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en särskild identitet, utifrån vilken deras livsproblem förstås. Detta innebär att 
barnets plats i institutionens sociala behandlingsuniversum inte är given. Om 
inte förväntade behandlingsframsteg sker kan barnet anses falla utanför 
institutionens målgrupp, något som i sin tur kan leda till att barnet omplaceras.  

Till det ovan beskrivna behandlingsuniversum framträder också att 
institutionsmiljöer präglas av parallella sociala världar (Egelund m.fl., 2010; 
Egelund m.fl., 2009). Vid placeringar på institution orienterar ungdomar sig 
främst efter varandra och ungdomsgruppen. Det är i denna de delar sitt 
vardagsliv och den blir därför viktig för att få vardagen att fungera. De 
professionella orienterar sig istället efter målsättningar om förändring och 
utveckling. De unga och de professionella aktörerna orienterar sig alltså efter 
grundläggande olika sociala projekt; de professionella arbetar med sina 
behandlingsplaner och behandlingsuppföljningar, medan de unga har 
ungdomsgruppen som sin primärkultur. När Egelund m.fl. (2010) beskriver 
fenomenet parallella sociala världar förstår de det inte som ett riskscenario, 
likt subkultur och smittorisker. De menar att det är ett grundläggande tillstånd, 
ett oundvikligt villkor och därför en central dynamik på institutionen. 
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utvecklades de professionellas samverkan till en byråkratisk kamp och de 
unga, som skulle vara utgångspunkten i projektet, hamnade i kulisserna 
(Basic, 2012). Vogel (2012) visade också att projektet inte fick någon 
betydelse för hur det gick för ungdomarna efter placeringen avseende 
registrerad brottslighet och återplacering. Trots särskilda satsningar på 
vårdkedjan ligger resultatet i linje med tidigare forskning som visar på hög 
andel omplaceringar och förekomst i brottsregister efter placeringar på 
särskilda ungdomshem (Andreassen, 2003; Levin, 1998; Shannon, 2011).  

Att barn och unga i samhällsvård är med om flertalet placeringar har 
uppmärksammats i flera studier (Egelund, 2006). Tre former av instabilitet i 
samhällsvård kan urskiljas; en är att ungas placeringar avbryts oplanerat utan 
att syftet med vården är uppnått, en annan att unga planerat flyttar mellan 
olika placeringar och en tredje att ungas placeringar avslutas, men att 
återplaceringar sedan sker i samhällsvård. I forskning har framförallt de 
oplanerade avbrotten i vården berörts. I olika studier har mellan 20 och 40 
procent av barn i samhällsvård och för gruppen tonåringar upp till 50 procent 
varit med om oplanerade avbrott (Egelund, 2006; Egelund m.fl., 2010; 
Oosterman m.fl., 2006; Sallnäs m.fl., 2004; Skoog m.fl., 2012). Att 
samhällsvården inte lyckas med att skapa kontinuitet och stabilitet kopplas 
ofta till de ungas ålder, där tonåringar och ungdomar som tillskrivs 
beteendeproblem löper ökad risk (Oosterman m.fl., 2006; Sallnäs m.fl., 2004). 
I andra studier har även faktorer lyfts fram som snarare kan hänföras till 
systemet (Egelund m.fl., 2010; Ward, 2009). Det handlar om byten av 
socialsekreterare, begränsningar i kommuners ekonomi och avsaknad av 
behandlingsplaner som de unga instämmer i (Egelund m.fl., 2010). 

Studier som undersökt barn och ungas erfarenheter av flyttar i 
samhällsvård visar att de unga belyser både positiva och negativa aspekter 
(Unrau, 2007). I deras berättelser om oplanerade flyttar kan dessa förstås som 
en del av sociala processer som uppstår i placeringar. Processer som enligt 
Jakobsen osynliggörs när avbrotten förklaras med ungdomarnas individuella 
beteendeproblem (Jakobsen, 2013). Barns upplevelse av att flytta visar sig 
snarare vara kopplad till trivsel än form av uppbrott (Skoog, 2013b). Barnen 
fann sällan de oplanerade avbrotten som svårast, de var ibland både 
efterfrågade och skapade av dem själva. Såväl Jakobsens (2013) som Skoogs 
(2013b) studier uppmärksammar frågan om kvalitet i den vård de unga 
erbjuds.  

Weitz (2011) använder begreppet hemmatillhörighet för placerade ungas 
tillhörighetserfarenheter samt begreppet egenkontroll om ungdomarnas 
möjlighet att själva råda över sin livssituation och självdefinition. I sin analys 
visar Weitz hur de ungas erfarenheter av samhällsvård och skola bildar en 
komplex helhet och att utsatthet på en arena tenderar att överföras till flera. I 
de intervjuade ungdomarnas livsberättelser framträder deras ständiga 
navigerande mellan olika hemmatillhörigheter, ett navigerande som styrs av 
möjligheter till egenkontroll i nuet och i framtiden. Samhällsvårdens försök att 
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I likhet med annan forskning (Egelund m.fl., 2009) visar svenska studier 
att unga på SiS särskilda ungdomshem lägger stor betydelse vid relationer till 
framförallt familj och vänner, men också till professionella (Degner & 
Henriksen, 2007; Hill, 2005). Personalens upptagenhet av institutionella 
rutiner och regelverk ses hindra genuina allianser med de unga. Istället skapas 
skenallianser som bygger på en tyst överenskommelse mellan ungdom och 
personal om att ingen förändring behöver ske (Hill, 2005). I studier av ungas 
skolgång på särskilda ungdomshem framkommer att den personliga relationen 
mellan lärare och elev är avgörande för de ungas lärande (Hugo, 2013; 
Wästerfors, 2014). Wästerfors kallar detta för personifierade praktiker och 
som uttryck för ett antiinstitutionellt handlande. Wästerfors (2009; 2011) visar 
även hur stora och små konflikter som sker på ungdomshemmen kan förstås 
som ständigt pågående förhandlingar mellan ungdomar och personal. 
Konflikter som pågick och blossade upp förklarades av personal med de unga 
som särskilt besvärliga. På så sätt förflyttade personalen fokus från de 
institutionella villkoren till ungdomarnas problem. 

Låsta institutioner och de tidigare uppfostringsanstalterna har traditionellt 
dominerats av pojkar. Medan det är få flickor på låsta institutioner i Danmark 
har flickor i Sverige länge utgjort en tredjedel av de placerade (Bengtsson, 
2012b; Vogel, 2012).  Forskning har visat att kön, liksom etnicitet, har central 
betydelse för hur socialsekreterare och institutionspersonal förhåller sig till 
unga flickor och pojkar. De professionella tenderar att vidmakthålla könade 
och etniska relationer vilket resulterar i olika bemötanden av flickor och 
pojkar och utifrån svensk eller utländsk bakgrund (Gruber, 2013; Hilte, 2000; 
Laanemets & Kristiansen, 2008; O'Neill, 2001; Vogel, 2012; Överlien, 2004). 

Ungas tid i och erfarenheter av samhällsvård 
Trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet nämns ofta vara det som eftersträvas 
med samhällsvård för barn och unga, men lyckas inte alltid åstadkommas. 
Unga med svåra erfarenheter under uppväxten, kan lämna samhällsvården 
med upprepade placeringar i olika vårdformer, bristande skolgång och utan 
stöd från sociala nätverk. (Dixon, 2008; Höjer & Sjöblom, 2010; Shaw & 
Frost, 2013; Stein, 2006). Det innebär en mångbottnad utsatthet och framtida 
sårbarhet. 

För unga på särskilda ungdomshem har politiker och professionella talat 
om ”vårdkedjor” där tanken är att länka samman olika delar av vården så att 
unga inte hamnar ”mellan stolarna” (Vogel, 2012). En sådan vårdkedja 
handlar även om att professionella ska samordna sina insatser, inte enbart i 
tidsmässig följd utan även parallellt med varandra. I utvärderingar och studier 
av ett vårdkedjeprojekt på de särskilda ungdomshemmen har de 
professionellas samverkan för en grupp unga med omfattande problem, enligt 
de ungas utsago gällande kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa, 
problematiserats (Basic, 2012; Basic m.fl., 2009; Lundström m.fl., 2012; 
Vogel, 2012). I en praktik som tycks motverka personifierade praktiker 
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utvecklades de professionellas samverkan till en byråkratisk kamp och de 
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andel omplaceringar och förekomst i brottsregister efter placeringar på 
särskilda ungdomshem (Andreassen, 2003; Levin, 1998; Shannon, 2011).  

Att barn och unga i samhällsvård är med om flertalet placeringar har 
uppmärksammats i flera studier (Egelund, 2006). Tre former av instabilitet i 
samhällsvård kan urskiljas; en är att ungas placeringar avbryts oplanerat utan 
att syftet med vården är uppnått, en annan att unga planerat flyttar mellan 
olika placeringar och en tredje att ungas placeringar avslutas, men att 
återplaceringar sedan sker i samhällsvård. I forskning har framförallt de 
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procent av barn i samhällsvård och för gruppen tonåringar upp till 50 procent 
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ofta till de ungas ålder, där tonåringar och ungdomar som tillskrivs 
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I andra studier har även faktorer lyfts fram som snarare kan hänföras till 
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Studier som undersökt barn och ungas erfarenheter av flyttar i 
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(Unrau, 2007). I deras berättelser om oplanerade flyttar kan dessa förstås som 
en del av sociala processer som uppstår i placeringar. Processer som enligt 
Jakobsen osynliggörs när avbrotten förklaras med ungdomarnas individuella 
beteendeproblem (Jakobsen, 2013). Barns upplevelse av att flytta visar sig 
snarare vara kopplad till trivsel än form av uppbrott (Skoog, 2013b). Barnen 
fann sällan de oplanerade avbrotten som svårast, de var ibland både 
efterfrågade och skapade av dem själva. Såväl Jakobsens (2013) som Skoogs 
(2013b) studier uppmärksammar frågan om kvalitet i den vård de unga 
erbjuds.  

Weitz (2011) använder begreppet hemmatillhörighet för placerade ungas 
tillhörighetserfarenheter samt begreppet egenkontroll om ungdomarnas 
möjlighet att själva råda över sin livssituation och självdefinition. I sin analys 
visar Weitz hur de ungas erfarenheter av samhällsvård och skola bildar en 
komplex helhet och att utsatthet på en arena tenderar att överföras till flera. I 
de intervjuade ungdomarnas livsberättelser framträder deras ständiga 
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I likhet med annan forskning (Egelund m.fl., 2009) visar svenska studier 
att unga på SiS särskilda ungdomshem lägger stor betydelse vid relationer till 
framförallt familj och vänner, men också till professionella (Degner & 
Henriksen, 2007; Hill, 2005). Personalens upptagenhet av institutionella 
rutiner och regelverk ses hindra genuina allianser med de unga. Istället skapas 
skenallianser som bygger på en tyst överenskommelse mellan ungdom och 
personal om att ingen förändring behöver ske (Hill, 2005). I studier av ungas 
skolgång på särskilda ungdomshem framkommer att den personliga relationen 
mellan lärare och elev är avgörande för de ungas lärande (Hugo, 2013; 
Wästerfors, 2014). Wästerfors kallar detta för personifierade praktiker och 
som uttryck för ett antiinstitutionellt handlande. Wästerfors (2009; 2011) visar 
även hur stora och små konflikter som sker på ungdomshemmen kan förstås 
som ständigt pågående förhandlingar mellan ungdomar och personal. 
Konflikter som pågick och blossade upp förklarades av personal med de unga 
som särskilt besvärliga. På så sätt förflyttade personalen fokus från de 
institutionella villkoren till ungdomarnas problem. 

Låsta institutioner och de tidigare uppfostringsanstalterna har traditionellt 
dominerats av pojkar. Medan det är få flickor på låsta institutioner i Danmark 
har flickor i Sverige länge utgjort en tredjedel av de placerade (Bengtsson, 
2012b; Vogel, 2012).  Forskning har visat att kön, liksom etnicitet, har central 
betydelse för hur socialsekreterare och institutionspersonal förhåller sig till 
unga flickor och pojkar. De professionella tenderar att vidmakthålla könade 
och etniska relationer vilket resulterar i olika bemötanden av flickor och 
pojkar och utifrån svensk eller utländsk bakgrund (Gruber, 2013; Hilte, 2000; 
Laanemets & Kristiansen, 2008; O'Neill, 2001; Vogel, 2012; Överlien, 2004). 

Ungas tid i och erfarenheter av samhällsvård 
Trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet nämns ofta vara det som eftersträvas 
med samhällsvård för barn och unga, men lyckas inte alltid åstadkommas. 
Unga med svåra erfarenheter under uppväxten, kan lämna samhällsvården 
med upprepade placeringar i olika vårdformer, bristande skolgång och utan 
stöd från sociala nätverk. (Dixon, 2008; Höjer & Sjöblom, 2010; Shaw & 
Frost, 2013; Stein, 2006). Det innebär en mångbottnad utsatthet och framtida 
sårbarhet. 

För unga på särskilda ungdomshem har politiker och professionella talat 
om ”vårdkedjor” där tanken är att länka samman olika delar av vården så att 
unga inte hamnar ”mellan stolarna” (Vogel, 2012). En sådan vårdkedja 
handlar även om att professionella ska samordna sina insatser, inte enbart i 
tidsmässig följd utan även parallellt med varandra. I utvärderingar och studier 
av ett vårdkedjeprojekt på de särskilda ungdomshemmen har de 
professionellas samverkan för en grupp unga med omfattande problem, enligt 
de ungas utsago gällande kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa, 
problematiserats (Basic, 2012; Basic m.fl., 2009; Lundström m.fl., 2012; 
Vogel, 2012). I en praktik som tycks motverka personifierade praktiker 
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ett lagrum för omhändertagande för utredning (SFS 1960:97, 30 §) där en 
sådan placering som längst fick pågå i fyra veckor och skulle enbart användas 
när det var nödvändigt (Widén, 1973, s. 236). Att omhänderta för att utreda 
ansågs vara ett mycket allvarligt ingripande i enskilds rätt och frihet. När 
socialtjänstlagen 1982 ersatte barnavårdslagen försvann lagrummet och med 
det reglering av tid för utredningsplaceringar. Under 1990-talet etablerades 
sedan allt fler utredningshem, bland annat på de särskilda ungdomshemmen 
samtidigt som andra länder, som Storbritannien och Nederländerna, lade ner 
sina (Levin, 1998; Sallnäs, 2000).  

I England var Observation and Assessment Centres en tid (1970–80-tal) en 
modell för utredning av unga där ett multidisciplinärt team med pedagoger, 
psykologer och psykiatriker kunde utreda de unga under placering på 
institutioner (Sinclair m.fl., 1995). Förfarandet beskrivs som en teknisk 
process då uppdraget genomfördes som en separat och specialiserad del och 
krävde expertis. Kritik riktades mot dessa center. De ansågs ha en överdriven 
medicinsk modell där diagnos föregår och skiljs från behandling istället för att 
se utredning som en intervention i sig (se Sinclair m.fl., 1995, s. 19-20). 
Institutionen ansågs även vara en konstlad miljö som påverkar vilken 
information som samlas in och där betydelsen av miljöfaktorer för de ungas 
problematiska situation, i synnerhet familjen, inte kom fram. Utredning i en 
institutionsmiljö ansågs innebära ökad risk för fortsatt institutionsplacering 
och utredningsplaceringarna ansågs vara ineffektiva då slutsatserna kom att 
användas i begränsad omfattning. Dessutom var föreslagen vård ofta svår att 
genomföra. Det innebar att de unga blev kvar på utredningshemmen längre än 
planerat. Utredningarna brast också i delaktighet, de gjordes ofta om de unga 
och inte med dem. En del av denna kritik sammanfaller med Andreassens 
(2003). Han finner institutionen vara en onaturlig miljö med oroliga och 
instabila förhållanden som gör den olämplig för utredning. Även Goldson 
(1999) har varit kritisk till bedömningar av unga på institution, då beteende 
och motivation inte kan frikopplas från den kontext de befinner sig i. Sinclair 
m.fl. (1995) nyanserar och menar att det saknas empiriskt stöd för att de 
brittiska utredningshemmen rekommenderade fortsatt institutionsvård i större 
utsträckning än traditionella utredningar. I deras jämförelse mellan traditionell 
utredning av socialarbetare och specialiserad utredning på institution hade val 
av modell liten betydelse för hur det gick för ungdomarna. Kvaliteten på det 
sociala arbetet, uthålligheten och det stödjande arbetet av socialarbetare som 
var engagerade i ett nära arbete med de unga och deras familjer var det som 
fick betydelse för de ungas fortsatta placeringar. 

Tidigare forskning om utredning i institutionsmiljö 
Det finns i huvudsak tre nordiska studier om utredning av unga i 
institutionsmiljö: Sarnecki (1991; 1992; 1996), Hennum (1997) och Berglund 
(1998). Därutöver har mindre utvärderingar gjorts, framförallt av utredning på 
de särskilda ungdomshemmen (se Jonsson, 2002; Michanek m.fl., 2000; 
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erbjuda trygghet och kontinuitet utmanas av den komplexa dynamik som 
bildas av att samhällsvårdade flickor och pojkar har flera kompletterande 
hemmatillhörigheter att förhålla sig till. Den komplexa dynamiken utmanar 
även de ungas sökande efter kontinuitet i deras egna självförståelser. Liksom 
andra studier visar Weitz betydelsen av relationer och tillit till vuxna. Denna 
forskning visar att unga med erfarenhet av placeringsuppbrott ger uttryck för 
att inte höra hemma någonstans och att de saknar tillit till andra, vilket leder 
till att de fortsättningsvis undviker emotionella beroenderelationer för att 
skydda sig själva från ytterligare relationsuppbrott (Andersson, 2008a; 2008b; 
Samuel & Pryce, 2008; Skoog m.fl., 2015; Unrau m.fl., 2008). 

I Bečevićs (2015) analys av samhällsvårdade ungdomars livsberättelser 
och meningsskapande framträder betydelsen av det institutionella 
sammanhanget. Bečević skriver: 

 
På ett övergripande plan visar analysen att ungdomar som lever i 
särskiljande, institutionella miljöer identifierar sig och berättar om 
sig själva i linje med sina problem. […] Berättelserna blir till i ett 
samspel mellan kategoriseringar av ”problemungdomar”, och 
ungdomarnas unika erfarenheter av ett liv som varit problematiskt 
(Bečević, 2015, s. 270). 

 
Ungas erfarenheter av samhällsvård visar på betydelsen av de sociala 

processer de är och har varit en del av samt betydelsen av kategoriseringar och 
definitioner av deras problem. Studierna visar att de unga har en misstro 
gentemot vuxenvärlden och söker egenkontroll där de själva kan bestämma 
vilka de är och hur deras framtid ska se ut. Den allt mer omfattande 
forskningen om ungas erfarenheter av samhällsvård bidrar med perspektiv 
som tidigare saknats. Studier som belyser både ungdomars och professionellas 
perspektiv finns (se t.ex. Claezon, 2004; Egelund m.fl., 2010) men är 
förhållandevis få. 

Utredning i institutionsmiljö 
Det tredje och sista avsnittet i detta kapitel berör praktiken att utreda unga i 
institutionsmiljö. Som praktik har den rötter till tidigt 1900-tal där försök 
gjordes att inrätta upptagnings- och observationshem (Ohrlander, 1992; 
Sallnäs, 2000). Liknande hem etablerades även i Danmark och Norge 
(Ericsson, 1997; Sallnäs, 2000). Sorteringen tycks dock inte ha inneburit några 
större skillnader i institutionernas behandlingsinnehåll (Ericsson, 1997; 
Ohrlander, 1992; Qvarsell, 1985). Senare föreslogs ett införande av 
utredningshem där både brottsmisstänkta unga och vad som ansågs vara 
missanpassad ungdom utan brottsmisstanke skulle förvaras för observation 
och sinnesundersökning (SOU 1955:37). I 1960 års barnavårdslag fanns sedan 
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ett lagrum för omhändertagande för utredning (SFS 1960:97, 30 §) där en 
sådan placering som längst fick pågå i fyra veckor och skulle enbart användas 
när det var nödvändigt (Widén, 1973, s. 236). Att omhänderta för att utreda 
ansågs vara ett mycket allvarligt ingripande i enskilds rätt och frihet. När 
socialtjänstlagen 1982 ersatte barnavårdslagen försvann lagrummet och med 
det reglering av tid för utredningsplaceringar. Under 1990-talet etablerades 
sedan allt fler utredningshem, bland annat på de särskilda ungdomshemmen 
samtidigt som andra länder, som Storbritannien och Nederländerna, lade ner 
sina (Levin, 1998; Sallnäs, 2000).  

I England var Observation and Assessment Centres en tid (1970–80-tal) en 
modell för utredning av unga där ett multidisciplinärt team med pedagoger, 
psykologer och psykiatriker kunde utreda de unga under placering på 
institutioner (Sinclair m.fl., 1995). Förfarandet beskrivs som en teknisk 
process då uppdraget genomfördes som en separat och specialiserad del och 
krävde expertis. Kritik riktades mot dessa center. De ansågs ha en överdriven 
medicinsk modell där diagnos föregår och skiljs från behandling istället för att 
se utredning som en intervention i sig (se Sinclair m.fl., 1995, s. 19-20). 
Institutionen ansågs även vara en konstlad miljö som påverkar vilken 
information som samlas in och där betydelsen av miljöfaktorer för de ungas 
problematiska situation, i synnerhet familjen, inte kom fram. Utredning i en 
institutionsmiljö ansågs innebära ökad risk för fortsatt institutionsplacering 
och utredningsplaceringarna ansågs vara ineffektiva då slutsatserna kom att 
användas i begränsad omfattning. Dessutom var föreslagen vård ofta svår att 
genomföra. Det innebar att de unga blev kvar på utredningshemmen längre än 
planerat. Utredningarna brast också i delaktighet, de gjordes ofta om de unga 
och inte med dem. En del av denna kritik sammanfaller med Andreassens 
(2003). Han finner institutionen vara en onaturlig miljö med oroliga och 
instabila förhållanden som gör den olämplig för utredning. Även Goldson 
(1999) har varit kritisk till bedömningar av unga på institution, då beteende 
och motivation inte kan frikopplas från den kontext de befinner sig i. Sinclair 
m.fl. (1995) nyanserar och menar att det saknas empiriskt stöd för att de 
brittiska utredningshemmen rekommenderade fortsatt institutionsvård i större 
utsträckning än traditionella utredningar. I deras jämförelse mellan traditionell 
utredning av socialarbetare och specialiserad utredning på institution hade val 
av modell liten betydelse för hur det gick för ungdomarna. Kvaliteten på det 
sociala arbetet, uthålligheten och det stödjande arbetet av socialarbetare som 
var engagerade i ett nära arbete med de unga och deras familjer var det som 
fick betydelse för de ungas fortsatta placeringar. 

Tidigare forskning om utredning i institutionsmiljö 
Det finns i huvudsak tre nordiska studier om utredning av unga i 
institutionsmiljö: Sarnecki (1991; 1992; 1996), Hennum (1997) och Berglund 
(1998). Därutöver har mindre utvärderingar gjorts, framförallt av utredning på 
de särskilda ungdomshemmen (se Jonsson, 2002; Michanek m.fl., 2000; 
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erbjuda trygghet och kontinuitet utmanas av den komplexa dynamik som 
bildas av att samhällsvårdade flickor och pojkar har flera kompletterande 
hemmatillhörigheter att förhålla sig till. Den komplexa dynamiken utmanar 
även de ungas sökande efter kontinuitet i deras egna självförståelser. Liksom 
andra studier visar Weitz betydelsen av relationer och tillit till vuxna. Denna 
forskning visar att unga med erfarenhet av placeringsuppbrott ger uttryck för 
att inte höra hemma någonstans och att de saknar tillit till andra, vilket leder 
till att de fortsättningsvis undviker emotionella beroenderelationer för att 
skydda sig själva från ytterligare relationsuppbrott (Andersson, 2008a; 2008b; 
Samuel & Pryce, 2008; Skoog m.fl., 2015; Unrau m.fl., 2008). 

I Bečevićs (2015) analys av samhällsvårdade ungdomars livsberättelser 
och meningsskapande framträder betydelsen av det institutionella 
sammanhanget. Bečević skriver: 

 
På ett övergripande plan visar analysen att ungdomar som lever i 
särskiljande, institutionella miljöer identifierar sig och berättar om 
sig själva i linje med sina problem. […] Berättelserna blir till i ett 
samspel mellan kategoriseringar av ”problemungdomar”, och 
ungdomarnas unika erfarenheter av ett liv som varit problematiskt 
(Bečević, 2015, s. 270). 

 
Ungas erfarenheter av samhällsvård visar på betydelsen av de sociala 

processer de är och har varit en del av samt betydelsen av kategoriseringar och 
definitioner av deras problem. Studierna visar att de unga har en misstro 
gentemot vuxenvärlden och söker egenkontroll där de själva kan bestämma 
vilka de är och hur deras framtid ska se ut. Den allt mer omfattande 
forskningen om ungas erfarenheter av samhällsvård bidrar med perspektiv 
som tidigare saknats. Studier som belyser både ungdomars och professionellas 
perspektiv finns (se t.ex. Claezon, 2004; Egelund m.fl., 2010) men är 
förhållandevis få. 

Utredning i institutionsmiljö 
Det tredje och sista avsnittet i detta kapitel berör praktiken att utreda unga i 
institutionsmiljö. Som praktik har den rötter till tidigt 1900-tal där försök 
gjordes att inrätta upptagnings- och observationshem (Ohrlander, 1992; 
Sallnäs, 2000). Liknande hem etablerades även i Danmark och Norge 
(Ericsson, 1997; Sallnäs, 2000). Sorteringen tycks dock inte ha inneburit några 
större skillnader i institutionernas behandlingsinnehåll (Ericsson, 1997; 
Ohrlander, 1992; Qvarsell, 1985). Senare föreslogs ett införande av 
utredningshem där både brottsmisstänkta unga och vad som ansågs vara 
missanpassad ungdom utan brottsmisstanke skulle förvaras för observation 
och sinnesundersökning (SOU 1955:37). I 1960 års barnavårdslag fanns sedan 
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arbete riskerar därmed äventyra det som var mest avgörande för de unga; de 
naturliga interaktionerna och nätverken som omger dem. Samtidigt menar 
Berglund att utredningar kan ge ett positivt uppmärksamhetsvärde för unga 
och bli arenor för självförståelse och förändringsprocesser. För detta krävs att 
problemfixeringar överges och ersätts med ett klimat som förstärker de 
konstruktiva krafterna (Berglund, 1998). 

En delvis annan bild av utredningsverksamhet i institutionsmiljö lämnas i 
en studie av Fridell m.fl. (2015). Här var socialsekreterare och klienter inom 
LVM-vården överlag positiva till utredningarna såväl som överlämningsmöten 
av utredningarna. De vuxna klienterna ansåg att utredningarna besvarat frågor 
de själva burit på och att utredningsprocessen i sig, att få samtala med 
psykolog, var meningsskapande. Socialsekreterarna uppfattade att 
utredningarna bidragit med viktig kunskap och hjälpt dem i att bättre förstå sin 
klient och argumentera för fortsatta åtgärder. Alla uppfattade inte 
utredningarna positivt och en kritik som framfördes var att innehållet kunde 
uppfattas som svårtillgängligt och innehållande, för dem, okända facktermer.  

Sammanfattande kommentar  
Socialsekreterares utredningspraktik avseende unga präglas av en psykologisk 
förståelse av ungdomarnas individuella problem där expertutlåtanden från 
framförallt psykologisk och psykiatrisk expertis efterfrågas. I en osäker 
kontext behöver socialsekreterare samverka och navigera gentemot olika 
aktörer. Expertutlåtanden kan i ett sådant sammanhang legitimera 
socialsekreterarnas beslut och åtgärder. Forskningsgenomgången visar 
däremot inte hur socialsekreterare använder expertutlåtanden, något som 
undersöks i denna avhandling. 

De särskilda ungdomshemmen intar en särskild position i samhällsvården 
genom att befinna sig i skärningspunkten mellan omsorg och kontroll. 
Samtidigt som kontrollen på dessa institutioner är högst påtaglig bygger de på 
tanken att människan är möjlig att förändra genom behandling och genom en 
ny miljö. En institutionsmiljö skapar särskilda villkor för de unga och de 
utvecklar färdigheter som de inte med nödvändighet har användning för 
utanför institutionen. Studier har också visat att det skapas behandlings-
universum på institutioner till vilka de placerade behöver förhålla sig och 
anpassa sig. De sammanhang som placerade unga blir en del av har även visat 
sig ha betydelse för hur de ser på sig själva och vad de förväntar sig av sin 
omgivning. Det finns begränsat med studier som följer vad som sker när unga 
placeras på institution och som undersöker både deras erfarenheter av 
institutionslivet och hur socialsekreterare förhåller sig till placeringarna. Här 
utforskas detta i relation till vilka särskilda villkor som utmärker 
institutionslivet när det kombineras med utredning.  
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Sandell & Olsson, 1998). I en studie av Fridell m.fl. (2015) har liknande 
utredningspraktik för klienter på LVM-hem studerats. 

Sarnecki följde 152 unga, framförallt pojkar, under en tvåårsperiod i slutet 
av 1980-talet (Sarnecki, 1991; 1992; 1996). I ungdomshemmens utredningar 
rekommenderades närmare nio av tio unga fortsatt samhällsvård, var sjätte på 
ett särskilt ungdomshem. Två år efter utredningarna hade 45 procent någon 
gång befunnit sig i den vård som föreslogs. Betydligt färre än vad som 
rekommenderades hade placerats på särskilda ungdomshem. Utöver den låga 
följsamheten konstaterades att ungdomarnas fortsatta behandling efter 
utredningarna präglades av hög instabilitet (Sarnecki, 1992). I en mindre 
utvärdering av utredningsverksamheten vid ett särskilt ungdomshem hade 
placerande socialtjänst följt vissa delar av rekommendationerna för upp till 60 
procent av de unga, men även här var den fortsatta vården instabil med 
oplanerade avbrott för närmare var tredje ungdom (Sandell & Olsson, 1998). 
Möjligheten att placera unga för utredning värderas högt av socialsekreterare 
trots att kunskapsbidraget samtidigt kan värderas som relativt lågt (Jonsson, 
2002; Sandell & Olsson, 1998). Utredningarna uppfattas bekräfta vad 
socialtjänsten redan känner till. 

I Hennums (1997) studie av en norsk kris- och utredningsinstitution 
framträdde en tvetydighet som grundade sig i dualiteten mellan den ideala 
institutionen och den faktiska. Hennum menar att institutionens rationalitet 
ofta gick förlorad i mötet med ungdomarna och att tvetydigheten gav upphov 
till paradoxer i vardagen. En av dessa var att få de unga att känna tillit till sina 
kontaktpersoner, ett arbete som fungerar väl i en utredningsplacering så länge 
ungdomarna inte berättade något i förtroende och som de inte ville skulle 
dokumenteras. Kontaktpersonen kunde då inte längre säkerställa tilliten. En 
annan paradox i vardagen var att de unga kunde beskrivas i övervägande 
negativa ordalag vid placering, medan de under placeringen kunde framträda 
som motsägelsefulla, komplexa och mångfacetterade. För att hantera 
motsättningarna mellan de olika beskrivningarna reducerades komplexiteten i 
slutet av placeringarna till att återigen fokusera på ungdomarnas problem-
identiteter. Hennum menar att institutionens idealism behöver kompletteras 
med realism över vad som är möjligt att åstadkomma vid utredning på 
institution. En del av denna förändring borde då vara att anpassa 
utredningsuppdraget i högre grad efter de unga, som sällan kände igen sig i 
utredningarnas beskrivningar av dem. 

Ungas svårigheter att känna igen sig själva i utredningstexterna 
återkommer i Berglunds (1998) avhandling. De fjorton unga som Berglund 
följde under en två-treårsperiod fann utredningarnas diagnoser svårbegripliga. 
Berglund menar att de unga på olika sätt strävar efter att få kontroll över 
världen och att förebygga såväl förhindra hot mot deras självkänsla (jämför 
Weitz, 2011). Berglund (1998) fann att ungdomar genom 
utredningsförfarandet och fortsatt samhällvård blev definierade som problem 
där positiva sidor, potential och framtid inte togs tillvara. Ett problemfokuserat 
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arbete riskerar därmed äventyra det som var mest avgörande för de unga; de 
naturliga interaktionerna och nätverken som omger dem. Samtidigt menar 
Berglund att utredningar kan ge ett positivt uppmärksamhetsvärde för unga 
och bli arenor för självförståelse och förändringsprocesser. För detta krävs att 
problemfixeringar överges och ersätts med ett klimat som förstärker de 
konstruktiva krafterna (Berglund, 1998). 

En delvis annan bild av utredningsverksamhet i institutionsmiljö lämnas i 
en studie av Fridell m.fl. (2015). Här var socialsekreterare och klienter inom 
LVM-vården överlag positiva till utredningarna såväl som överlämningsmöten 
av utredningarna. De vuxna klienterna ansåg att utredningarna besvarat frågor 
de själva burit på och att utredningsprocessen i sig, att få samtala med 
psykolog, var meningsskapande. Socialsekreterarna uppfattade att 
utredningarna bidragit med viktig kunskap och hjälpt dem i att bättre förstå sin 
klient och argumentera för fortsatta åtgärder. Alla uppfattade inte 
utredningarna positivt och en kritik som framfördes var att innehållet kunde 
uppfattas som svårtillgängligt och innehållande, för dem, okända facktermer.  

Sammanfattande kommentar  
Socialsekreterares utredningspraktik avseende unga präglas av en psykologisk 
förståelse av ungdomarnas individuella problem där expertutlåtanden från 
framförallt psykologisk och psykiatrisk expertis efterfrågas. I en osäker 
kontext behöver socialsekreterare samverka och navigera gentemot olika 
aktörer. Expertutlåtanden kan i ett sådant sammanhang legitimera 
socialsekreterarnas beslut och åtgärder. Forskningsgenomgången visar 
däremot inte hur socialsekreterare använder expertutlåtanden, något som 
undersöks i denna avhandling. 

De särskilda ungdomshemmen intar en särskild position i samhällsvården 
genom att befinna sig i skärningspunkten mellan omsorg och kontroll. 
Samtidigt som kontrollen på dessa institutioner är högst påtaglig bygger de på 
tanken att människan är möjlig att förändra genom behandling och genom en 
ny miljö. En institutionsmiljö skapar särskilda villkor för de unga och de 
utvecklar färdigheter som de inte med nödvändighet har användning för 
utanför institutionen. Studier har också visat att det skapas behandlings-
universum på institutioner till vilka de placerade behöver förhålla sig och 
anpassa sig. De sammanhang som placerade unga blir en del av har även visat 
sig ha betydelse för hur de ser på sig själva och vad de förväntar sig av sin 
omgivning. Det finns begränsat med studier som följer vad som sker när unga 
placeras på institution och som undersöker både deras erfarenheter av 
institutionslivet och hur socialsekreterare förhåller sig till placeringarna. Här 
utforskas detta i relation till vilka särskilda villkor som utmärker 
institutionslivet när det kombineras med utredning.  
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Sandell & Olsson, 1998). I en studie av Fridell m.fl. (2015) har liknande 
utredningspraktik för klienter på LVM-hem studerats. 

Sarnecki följde 152 unga, framförallt pojkar, under en tvåårsperiod i slutet 
av 1980-talet (Sarnecki, 1991; 1992; 1996). I ungdomshemmens utredningar 
rekommenderades närmare nio av tio unga fortsatt samhällsvård, var sjätte på 
ett särskilt ungdomshem. Två år efter utredningarna hade 45 procent någon 
gång befunnit sig i den vård som föreslogs. Betydligt färre än vad som 
rekommenderades hade placerats på särskilda ungdomshem. Utöver den låga 
följsamheten konstaterades att ungdomarnas fortsatta behandling efter 
utredningarna präglades av hög instabilitet (Sarnecki, 1992). I en mindre 
utvärdering av utredningsverksamheten vid ett särskilt ungdomshem hade 
placerande socialtjänst följt vissa delar av rekommendationerna för upp till 60 
procent av de unga, men även här var den fortsatta vården instabil med 
oplanerade avbrott för närmare var tredje ungdom (Sandell & Olsson, 1998). 
Möjligheten att placera unga för utredning värderas högt av socialsekreterare 
trots att kunskapsbidraget samtidigt kan värderas som relativt lågt (Jonsson, 
2002; Sandell & Olsson, 1998). Utredningarna uppfattas bekräfta vad 
socialtjänsten redan känner till. 

I Hennums (1997) studie av en norsk kris- och utredningsinstitution 
framträdde en tvetydighet som grundade sig i dualiteten mellan den ideala 
institutionen och den faktiska. Hennum menar att institutionens rationalitet 
ofta gick förlorad i mötet med ungdomarna och att tvetydigheten gav upphov 
till paradoxer i vardagen. En av dessa var att få de unga att känna tillit till sina 
kontaktpersoner, ett arbete som fungerar väl i en utredningsplacering så länge 
ungdomarna inte berättade något i förtroende och som de inte ville skulle 
dokumenteras. Kontaktpersonen kunde då inte längre säkerställa tilliten. En 
annan paradox i vardagen var att de unga kunde beskrivas i övervägande 
negativa ordalag vid placering, medan de under placeringen kunde framträda 
som motsägelsefulla, komplexa och mångfacetterade. För att hantera 
motsättningarna mellan de olika beskrivningarna reducerades komplexiteten i 
slutet av placeringarna till att återigen fokusera på ungdomarnas problem-
identiteter. Hennum menar att institutionens idealism behöver kompletteras 
med realism över vad som är möjligt att åstadkomma vid utredning på 
institution. En del av denna förändring borde då vara att anpassa 
utredningsuppdraget i högre grad efter de unga, som sällan kände igen sig i 
utredningarnas beskrivningar av dem. 

Ungas svårigheter att känna igen sig själva i utredningstexterna 
återkommer i Berglunds (1998) avhandling. De fjorton unga som Berglund 
följde under en två-treårsperiod fann utredningarnas diagnoser svårbegripliga. 
Berglund menar att de unga på olika sätt strävar efter att få kontroll över 
världen och att förebygga såväl förhindra hot mot deras självkänsla (jämför 
Weitz, 2011). Berglund (1998) fann att ungdomar genom 
utredningsförfarandet och fortsatt samhällvård blev definierade som problem 
där positiva sidor, potential och framtid inte togs tillvara. Ett problemfokuserat 
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4. Teoretiska utgångspunkter och 
begrepp 

I detta kapitel presenteras de begrepp som använts i de fyra artiklarna för att 
analysera det empiriska materialet. Innan begreppen presenteras kommer fyra 
sätt att förstå utredning som praktik att beskrivas. Därefter övergår jag till att 
redogöra för de teoretiska begreppen mer ingående än vad som varit möjligt i 
artiklarna. Detta görs även med avsikten att fördjupa analysen av resultatet i 
kapitel 6. Det här kapitlet avslutas med ett resonemang om hur begreppen har 
använts i analyserna och hur de förhåller sig till varandra.  

Perspektiv på utredning som praktik 
Sociala utredningspraktiker kan betraktas som normaliserings- och 
disciplineringspraktiker (Beronius, 1994; Foucault, 1975/1987; Sunesson, 
2003). Socialt arbete och social barnavård har ofta lyfts fram som exempel på 
en sådan praktik där barn och unga särskiljs från andra unga i avsikt att hjälpa 
och normalisera dem (Andersson, 2007; Bergman, 2011; Börjesson & 
Palmblad, 2003; Svensson, 2007; Villadsen, 2004). En sådan praktik grundar 
sig på föreställningar om vad som anses vara normalt och socialt önskvärt. 
Vad som lyfts som problematiskt med normaliseringspraktiken i social 
barnavård är att den oftast riktas mot den enskilda individen och inte mot de 
samhälleliga ojämlikheter som leder till marginalisering och utsatthet. När det 
är enskilda individer som ska anpassas kan det innebära att problemens 
samhällsförankring fördunklas och att ”hjälpen” blir kontroll (De Swaan, 
1988; Donzelot, 1979; Levin m.fl., 1998). Utredningspraktiken kan även 
betraktas utifrån ett skyddsperspektiv, som vänder sig mot att enbart betrakta 
samhällets interventioner för barn och unga som uttryck för kontroll och 
disciplinering (Wiklund, 2006). Kontroll och skydd kan därför förstås som två 
sidor av samma mynt, där en och samma åtgärd kan vara ett skydd för en 
person och oönskad kontroll för en annan (Gordon, 1988/2002).  
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Återkommande försök har gjorts att sortera unga människor utifrån hur 
deras problem uppfattas. Den forskning som finns visar att det i förfarandet att 
utreda unga på institution finns inbyggda dilemman och svårigheter att, trots 
omfattande utredningar, skapa kontinuitet och förutsägbarhet i fortsatt 
samhällsvård. Men studierna är få och ligger tillbaka i tiden. Vilken betydelse 
utredning i en institutionsmiljö har för kontinuitet och förutsägbarhet i dagens 
samhällsvård är därför frågor som är obesvarade och som här kommer att 
undersökas. 
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lösningar än problemens egenskaper (se t.ex. studien av arbetet vid 
amerikansk ungdomsbrottsdomstol, Emerson, 1969). Den låsta institutionen 
ses ofta som den sista länken i lösningskedjan. I relation till andra åtgärder 
utgör den en ”sista utväg”. Emerson (1981) menar att sådana åtgärder är 
beroende av rättfärdigande argument om att andra alternativ saknas, inte är 
tillräckliga eller passande. Det är argument som inte behöver bygga på fakta, 
men visa nödvändigheten av ”sista utvägs”-åtgärder (Emerson, 1981, s. 20).  

Studier visar att människobehandlande organisationer i sin kategorisering 
kan lämna klienter med ett större eller mindre handlingsutrymme för sina egna 
självkonstruktioner (Gubrium & Holstein, 2001a; Spencer, 2001). Järvinen 
(2003, s. 34) menar att ju bättre klienters självbild harmonierar med hur de 
förstås av professionella aktörer, desto bättre kan de anpassa sig till villkoren i 
hjälpinsatser. Det kan också innebära bättre möjligheter för professionella att 
bidra med en lösning eller lindring av deras problem. Med en sådan 
utgångspunkt kan människobehandlande organisationers framgång förstås 
utifrån deras förmåga att få klienter att vilja anpassa sig till de förståelse- och 
förklaringsmodeller som organisationen arbetar utifrån.  

De presenterade perspektiven på utredning är närbesläktade och har i olika 
stor utsträckning använts i forskning om social barnavård. De teoretiska 
begrepp som använts här tar framförallt sin utgångspunkt i att utredning 
handlar om klientproduktion. Med en sådan förståelse blir ungas anpassning 
till hur deras livsproblem förstås central för de professionella aktörerna när de, 
genom till exempel utredning, ska initiera lösningar. Utredning på ett särskilt 
ungdomshem blir därmed en plats för transformering av livsproblem till 
problemkategorier och unga människor till klienter. En sådan teoribildning 
stärker betydelsen av att undersöka unga människors erfarenheter av denna 
transformeringsprocess. 

Jag övergår nu till att redogöra för de begrepp som använts för att förstå de 
ungas och deras socialsekreterares erfarenheter av utredning på särskilt 
ungdomshem. 

Trajectory – vårdbana 
Den amerikanska sociologen Anselm Strauss myntade och utvecklade, 
tillsammans med kollegor, begreppet trajectory. Strauss skriver att begreppet 
trajectory kommit att bli själva kärnan i hans handlingsteori (Strauss, 
2011/1993, s. 48, 52-54). Strauss använde begreppet främst i sin forskning om 
den sociala organiseringen av medicinskt arbete. Det handlade då om 
dödsbanor (dying trajectories) och kroniska sjukdomsbanor (illness 
trajectories). Trots att Glaser och Strauss (1968, s. vii, 237-250) menar att 
begreppet har en analytisk potential och därför inte är begränsat till något 
särskilt empiriskt exempel har det kommit att tillämpas främst inom medicinsk 
sociologi (se t.ex. Allen m.fl., 2004; Burton, 2000; Svensson, 1993). I min 
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Ett annat sätt att förstå utredning är att det handlar om en 
kategoriseringspraktik. Organisationer som spelar en väsentlig roll för 
människors välfärd, såsom skolor, sjukhus och socialtjänst, brukar inom 
samhällsvetenskaplig forskning kallas för människobehandlande 
organisationer (Hasenfeld, 2010b). I dessa organisationer är det nödvändigt att 
kategorisera och sortera människor för att avgöra vilka som tillhör målgruppen 
och vilka åtgärder som är lämpliga. Genom sortering, kategorisering och 
placering i åtgärder, som styrs av organisationens repertoarer, slussas klienter 
genom organisationen. När människor sorteras och kategoriseras styr ofta 
administrativa regler mer än enskilda människors behov av välfärd (Billquist, 
1999; De Swaan, 1988; Prottas, 1978; Östberg, 2010). Förklaringarna anses 
ligga i en osäkerhet som har sin grund i verksamhetens motsägelsefulla 
uppdrag; att både kontrollera och skydda samhällsmedborgare. 

En tredje beskrivning av utredning är som legitimeringspraktik. Här ses 
organisationernas överlevnad inte ligga i frågor som effektivitet eller 
produktivitet, utan i deras förmåga att anpassa sig efter normer och krav från 
omgivningen (Hasenfeld, 2010b; Meyer & Rowan, 1977). Organisationernas 
beroende av omgivningens legitimering och deras omöjliga uppgift att arbeta 
efter motsägelsefulla uppdrag leder till att organisationer gör lösa kopplingar 
mellan vad de säger att de gör och vad de faktiskt gör. Utredningsarbetet kan 
därför vara en ritualiserad administrativ skenarbetsprocess som döljer att det 
egentligen inte sker något värdefullt arbete med klienten (Sunesson, 1981, s. 
117). 

Ett fjärde sätt är att förstå utredning som klientproduktion. Utredning blir 
här en central transformeringsplats, där mänskliga problem blir 
problemkategorier och människor blir klienter (Gubrium & Järvinen, 2013a; 
Järvinen & Mik-Meyer, 2003a, s. 15). När människor sorteras och 
kategoriseras inom människobehandlande organisationer sker det i möten och 
förhandlingar mellan människor och professionella aktörer; en process som 
Hasenfeld (1972) kallar people-processing, då människor är råmaterial för 
arbetet med att skapa hjälpberättigade klienter. Kärnan i arbetet är den 
interaktion som uppstår mellan människor och de professionella aktörerna. 
Detta arbete kallar Strauss m.fl. (1997) människoarbete då det görs av, med 
och genom människor. Det sker i processer som med nödvändighet förenklar 
och standardiserar människan och hennes livsproblem. I sociala utredningar är 
kategoriserings- och bedömningsprocesser de professionella aktörernas 
territorium och de som utreds har liten tillgång till den kunskap och de 
byråkratiska rutiner som styr dessa överväganden (Mik-Meyer & Villadsen, 
2013). Utöver en maktobalans sker ofta dessa möten med begränsad insyn för 
samhället (Pithouse, 1987).  

Konsekvenserna av kategorisering kan vara avgörande för berörda 
människors framtid. Beroende på hur deras problem tolkas och transformeras 
till problemkategorier blir olika åtgärder möjliga och tillgängliga. När 
professionella kategoriserar livsproblem påverkas de snarare av befintliga 
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maktpositioner och med varierande handlingsutrymme, kan finnas med i 
formandet av en vårdbana. 

Det är alltså möjligt att se en vårdbana utifrån olika perspektiv. Det innebär 
också att begreppet vårdbana inte är självklart för alla aktörer. För 
socialsekreterare kan det handla mer om en ärendebana, för de unga om en 
kontrollbana. Jag har valt att koncentrera mig på de ungas och deras 
socialsekreterares erfarenheter. Det är de som återfinns i centrum för 
händelseförloppet. Jag har också valt begreppet vård, då jag finner att det bäst 
fångar vad de båda aktörerna agerar utifrån. Deras samspel och formande av 
vården är emellertid inte jämbördigt, det sker i ett ojämlikt styrkeförhållande. 
Lagar och riktlinjer ger socialsekreterarna en viss kurs för sitt handlande, 
något som unga har mer begränsad tillgång till. Därtill är socialsekreterarna 
representanter för en organisation som förfogar över resurser, där möten och 
procedurer är rutin och en del av deras arbetsvardag, medan ungdomarna 
representerar sig själva. Deras kontakt med socialtjänsten innebär, till skillnad 
från socialsekreterarna, utlämnande av personlig och känslig information. Vid 
utredning på institution omfattar dessutom vården inte en avgränsad del av 
ungas liv, utan hela deras tillvaro. 

I Strauss studier handlar sjukdomsbanan om hela den sociala organisering 
av arbete som görs kring och av en patient samt den inverkan som arbetet och 
organiseringen har på de involverade (Strauss m.fl., 1997, s. 8). Att vårdbanor 
formas av den sociala organiseringen innebär att de alltid innehåller ett visst 
mått av osäkerhet. I vårdbanor är osäkerheten dels relaterad till vad ungas 
livsproblem består av och hur de ska förstås, dels till organisatoriska resurser 
och socialsekreterarnas och de ungas tidigare erfarenheter. Samtidigt påverkas 
vårdbanor av en strukturell kontext som begränsar de involverades 
handlingsutrymme (Hultqvist, 2014 med hänvisning till; Strauss, 1978). Den 
strukturella kontexten kan här förstås omfatta den asymmetriska relationen 
mellan de unga och socialsekreterarna, lagstiftning, vårdsystemets utformning 
och logik samt etablerade normer om problemungdomar. Det framgår i flera 
studier hur såväl sjukdomsbanor på sjukhus och vad som här förstås som 
vårdbanor inom den sociala barnavården, formas av organisation och 
strukturell kontext (Billquist, 1999; Glaser & Strauss, 1968; Ponnert, 2007; 
Strauss m.fl., 1997; Östberg, 2010). 

Professionellas handlande för att skapa förutsägbarhet och kontroll över en 
vårdbana kan yttra sig på olika sätt (Strauss m.fl., 1997; Svensson, 1993). 
Handlingar som att utreda, begära in sakkunnigutlåtanden och besluta om 
åtgärder liksom att motivera, övertala, hota och vidta tvångsåtgärder, påverkar 
en vårdbanas riktning och förlopp. Även icke-handlingar påverkar, som att 
avstå utredning, utesluta vissa sakkunnigutlåtanden och välja bort åtgärder. På 
liknande sätt har ungas handlingar och icke-handlingar betydelse, kanske inte 
minst det senare. Då det är de unga och deras situation som ska förändras är 
deras deltagande nödvändigt vid formandet av vårdbanor. Det ojämlika 
styrkeförhållandet mellan unga och professionella aktörer innebär att det är de 
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användning av begreppet trajectory har jag valt att ta fasta på huvuddragen i 
begreppet och det som kan appliceras på social barnavård.  

När Strauss själv definierar begreppet trajectory är det något som dels 
spänner över tid, dels formas av involverade aktörer: 

 
(1) the course of any experienced phenomenon as it evolves over 
time (an engineering project, a chronic illness, dying, a social 
revolution, or national problems attending mass or 
“uncontrollable” immigration) and (2) the actions and interactions 
contributing to its evolution (Strauss, 2011/1993, s. 53-54). 

 
En trajectory avser, enligt Strauss, ett fenomens riktning och de handlingar 

och den interaktion som bidrar till riktningen. Till en trajectory kopplas därför 
ett händelseförlopp. Varken riktning eller händelseförlopp är bestämda på 
förhand (se även Soeffner, 1991).14  Flera aktörer kan ha planer för riktning 
och händelseförlopp, men de formas och skapas av de involverade aktörernas 
interaktion och handling över tid. De aktörer som formar riktningen kan ha 
större eller mindre inflytande, de kan vara mer och mindre centrala och 
perifera i förhållande till händelseförloppet. Tillsammans kan aktörerna förstås 
bilda ett kraftfält som påverkar riktningen av en trajectory. En trajectory är 
också något mer än summan av individuella handlingar. Den formas både av 
det som varit och av det som aktörerna strävar efter. På så sätt formas en 
trajectory i en pågående tolkningsprocess som är relaterad till en historia och 
en framtid. En trajectory kan därför först i efterhand förstås och illustreras. 

I denna avhandling är det erfarna fenomenet (experienced phenomenon) 
den vård som ges av socialtjänsten och som de unga, med eller mot sin vilja, 
engageras i. Begreppet vård i den sociala barnavården innehåller såväl 
omsorg, stöd och skydd som kontroll. En vårdbana uppstår när unga blir 
aktuella hos socialtjänsten och upphör när de vårdinriktade insatserna och de 
ungas kontakt med socialtjänsten avslutas. I en vårdbana inbegriper jag både 
de utredningsförfaranden som initierar vårdinsatser och de mer eller mindre 
ingripande vårdinsatser som följer med utredningarna. De involverade 
aktörerna som bidrar till en vårdbanas riktning kan vara, utöver ungdom och 
socialsekreterare, personer i en ungdoms familj, personal inom socialtjänst, 
skola och barn- och ungdomspsykiatri, ledamöter i politiska nämnder samt 
grannar och vänner i bostadsområdet. Dessa är aktörer som, utifrån olika 

                                                        
14 I en festskrift tillägnad Strauss liknar Soeffner (1991) en trajectory med en fotbollsmatch. Vid en 
fotbollsmatch styrs de två lagens spel av särskilda regler och har därför en viss förutsägbarhet. 
Resultatet av matchen är dock oklart, det avgörs av spelarna på planen. Till matchens 
händelseutveckling kan även knytas domare och tränare bredvid planen. Det finns även en publik med 
sina anhängare till de spelande lagen, ordningsvakter, försäljning av mat och dryck samt trafik utanför 
arenan. Fotbollsmatchen föregås också av otaliga träningstillfällen, spelarrekryteringar och relationer 
mellan spelare, tränare och klubblag. De olika aktörernas närhet till vad som sker på planen skiljer sig, 
men kan alla få betydelse för händelseutvecklingen. 
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maktpositioner och med varierande handlingsutrymme, kan finnas med i 
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användning av begreppet trajectory har jag valt att ta fasta på huvuddragen i 
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viktigt men, menar Goffman, ännu viktigare är att skydda den sociala 
ordningen, att alla agerar i överensstämmelse med den gemensamma 
definitionen av situationen. Hur individers självpresentationer faller ut blir en 
fråga om samhandling, ett samspel mellan situationen, presentatören och 
publiken. Goffman betonar situationens betydelse för individen snarare än 
individens betydelse för situationen (se även Collins, 2004). När individer 
framträder inför andra och vill göra ett trovärdigt och för individen nöjaktigt 
intryck, behöver det finnas en överensstämmelse mellan individens 
framträdande och platsen för situationen (Goffman, 1959, s. 25). Om detta 
saknas blir omgivningen misstänksam och den sociala ordningen hotas. En för 
individen okänd plats eller publik sätter därför individens självpresentation på 
särskilda prov. 

I min analys av ungas erfarenheter av att bli utredda på institution blev 
begreppet självpresentation ett sätt att förstå vad de unga pratade om, när de i 
den speciella och konstruerade situation de befann sig i, beskrev hur de 
uppfattade sig själva och utredningssituationen. För de unga var både platsen 
och publiken ny, samtidigt som deras presentationer av sig själva skulle 
komma att få betydelse för fortsatta åtgärder. Goffmans betoning av 
situationen gav mig verktyg att förstå dynamiken i de ungas belägenhet, en 
belägenhet där de sällan hade kontroll över definitionen av situationen eller 
över situationens sociala ordning. 

Platsen för de ungas självpresentationer var ett särskilt ungdomshem. Med 
dessa ”hems” karaktäristika blev Goffmans begrepp totala institutioner 
aktuellt för mina analyser (Goffman, 1961). Här visar Goffman att han med 
”situation” inte enbart avser möten ansikte mot ansikte; situation avser istället 
en allmän belägenhet eller sits för de inblandade (Heidegren & Wästerfors, 
2008). Den totala institutionen utmärks av att vara en avskärmad plats som 
hindrar ett socialt samspel med omvärlden. Som en följd av detta utspelar sig 
de tre livssfärerna sömn, fritid och arbete (skola) på en och samma plats och 
tillsammans med samma personer. Dagarna på institutionen är organiserade 
utifrån rutiner och de aktiviteter som sker är styrda av personalen. Goffmans 
(1961) intresse för den totala institutionen låg i de processer som uppstår i 
dessa miljöer och hur intagna och personal hanterar situationen. En 
utgångspunkt för hans analys var att de intagna förväntas skapa sig en ny 
självidentitet, vad Goffman kallade för en moralisk karriär. En moralisk 
karriär som kunde genomföras genom att samla in information om de intagna 
och genom att få den intagna att bekänna sina problem. Avsikten med 
processen är att de intagna ska överta institutionens syn på individen.  

En av de processer som Goffman (1961, s. 40-43) knyter till den totala 
institutionen är looping som handlar om att de intagnas uttryck för 
kränkningar rättfärdigar i personalens ögon att individen befinner sig på 
institutionen. I det vanliga livet kan en individ skydda sig själv vid en 
kränkning genom att bli arg, göra motstånd eller vägra visa respekt. På den 
totala institutionen uppfattas istället dessa uttryck som symptom på de 
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senare som avgör vilken förändring som ska uppnås via vården och vad som 
anses vara framsteg i en sådan förändring. Den inverkan som aktörers 
handlingar och arbetets organisering har för de unga ska därför förstås som 
något annat än för de professionella. Genom sina påtagliga konsekvenser för 
ungas liv berör samhällsvården även formandet av deras självidentitet. 

Utredning som verktyg för att styra vårdbanor 
Mitt sätt att använda begreppet vårdbana är även inspirerat av hur Hasenfeld 
(2010a; 1992) beskriver människobehandlande organisationer och det arbete 
som utförs där. Med hänvisning till Strauss använder sig Hasenfeld av 
begreppet service trajectories för att belysa osäkerheten i arbetet vid 
människobehandlande organisationer, där varken de som arbetar eller de som 
tar emot service har kontroll, men påverkar vad som sker genom sitt 
handlande. Osäkerheten i service trajectories anses bli särskilt aktuellt med 
klienter som har multipla problem och behov, när klientens nätverk är 
involverat och flera professionella aktörer interagerar med klienten 
(Hasenfeld, 2010a, s. 19). Ett sätt för professionella att försöka styra och 
kontrollera är diagnoser och utredningar (Corbin & Strauss, 1991; Hasenfeld, 
2010a). Med dessa får de professionella aktörerna en uttalad kurs för sitt 
handlande, en form av handlingsplan. I relation till denna studie kan utredning 
på institution förstås gälla unga med komplexa problemsituationer där både 
familj och aktörer från olika yrkesfält är involverade, varför diagnoser från 
utredningar kan vara ett särskilt nödvändigt verktyg för socialsekreterares 
hantering av vårdbanor. Socialsekreterarnas utmanande arbete kan underlättas 
och kontrollen öka om det finns en plan att följa.  

Med begreppet vårdbana inbegriper alltså analysen mer än hur de ungas 
problematiska situation definieras och påverkas av vården. Begreppet 
vårdbana öppnar upp för en förståelse av processer som uppstår när unga 
utreds och får insatser från socialtjänsten. Med begreppet kan komplexiteten i 
hur vårdbanor blir formade i social barnavård erkännas, då begreppet 
inkluderar såväl de professionella aktörernas som de ungas handlande, hur de 
ungas livsproblem förstås samt betydelsen av den organisatoriska kontexten.  

Självpresentationer och totala institutioner 
Erving Goffmans verk om självpresentationer (1959) och totala institutioner 
(1961) är bland de mest spridda och använda inom sociologisk forskning 
(Persson, 2012). Begreppet självpresentationer är en översättning av det som 
Goffman (1959) benämner som the presentation of self. Goffman visar hur 
individer i vanliga situationer presenterar sig själva inför andra och genom sin 
presentation försöker styra de andras intryck av sig själva (intrycksstyrning). 
Syftet med individers framträdande är att kontrollera att andras intryck är på 
ett sätt som individen finner tillfredsställande. Att göra ett gott intryck är alltså 
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Institutionella identiteter 
Självidentitet förstås här som något som människor formar i interaktion med 
andra. I självidentitetsprocessen, hur människors ser och uppfattar sig själva, 
ligger därmed en social aspekt där den sociala kontexten har betydelse för 
processen. Denna syn på människors identitet delas av teoretiker som George 
Herbert Mead, Herbert Blumer, Anselm Strauss och Erving Goffman 
(Heidegren & Wästerfors, 2008). Med en sådan syn på självidentitet följer att 
det sätt som individer kategoriseras på av människobehandlande 
organisationer får betydelse för hur individer ser på sig själva.  

Jag har i studien inspirerats av Gubrium och Holstein (2001a) för att få en 
förståelse för vilken betydelse som människobehandlande organisationers 
kategorisering har för socialsekreterarna och ungdomarna. Gubrium och 
Holstein har utvecklat begreppsparet troubled identities och institutional 
identities som kan översättas till bekymrade identiteter och institutionella 
identiteter (se även Espersen, 2010). Skillnaden mellan dessa begrepp är att 
bekymrade identiteter är identiteter som på ett eller annat sätt avviker från vad 
som anses vara normalt. De institutionella identiteter är modeller som används 
av professionella för att förstå individers kaotiska och motsägelsefulla 
identiteter, modeller som gör klienters bekymrade identiteter hanterbara. 

Processen att översätta en bekymrad identitet till en institutionell identitet, 
identitetsarbete (identity work), är enligt Gubrium och Holstein (2001a, s. 11) 
krävande. Den institutionella identiteten måste vara begriplig, så att 
organisationen konstruktivt kan arbeta utifrån den. Detta innebär att de 
motsägelsefulla, mångfacetterade, flertydiga och kaosartade bekymrade 
identiteterna förenklas till något hanterbart. I praktiken betyder det att de 
lösningar som organisationen har att tillhandahålla är vad som avgör vilka 
institutionella identiteter som blir möjliga. Det identitetsarbete Gubrium och 
Holstein (2001a, s. 12) beskriver genomförs företrädesvis av professionella 
aktörer. Klienterna behöva varken involvera sig eller acceptera och överta 
dessa identiteter, men på något sätt finna ett förhållningssätt till dem. Inte 
sällan utövar klienter någon form av motstånd mot de professionella 
aktörernas identitetsarbete (Espersen, 2010; Mik-Meyer, 2004; Spencer, 
2001). 

Gubrium och Holsteins (2001b) begrepp har använts i flera studier om 
möten mellan medborgare och välfärdssystem (se t.ex. Gubrium & Holstein, 
2001b; Järvinen & Mik-Meyer, 2003c). I Espersens (2010) avhandling om 
institutionsplacerade barn fann hon två former av institutionella identiteter 
som vägledde personalens arbete med barnen: det psykiskt sjuka barnet och 
det skadade barnet. På olika sätt förhöll sig barnen till de institutionella 
identiteterna; en del övertog och accepterade den, medan andra avvisade och 
motarbetade den. Barnen kunde försvara sin självidentitet som normal och på 
så sätt ta avstånd från den institutionella identiteten. Espersen fann också att 
de institutionella identiteterna, som var knutna till de lösningar institutionerna 
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intagnas störningar och problem. Individens strategier vid kränkningar är 
alltså satta ur spel på totala institutioner. De integrerade livssfärerna skapar 
också en annan form av looping genom att de intagnas beteende vid ett tillfälle 
kan ställas mot beteende vid ett annat tillfälle, något som försvåras i livet 
utanför institutionen där sfärerna är separerade. När så en intagen vill 
presentera sig själv på ett välartat sätt kan denna presentation rämna om den 
intagnas beteenden vid andra tillfällen tas upp. Det kan handla om att de 
intagna tidigare varit apatiska eller att deras försök att finna sig till rätta på 
institutionen uppfattas som gränslösa eller distanserade. Sammantaget 
försvagas de intagnas möjligheter att själva styra över det sätt som de önskar 
presentera sig på. 

Utöver de intagnas olika anpassningsstrategier till institutionen som 
Goffman identifierade (1961, s. 60-65) visar han även hur de intagna använde 
sig av olika tillvägagångssätt för att hålla distans och bevara sin självidentitet. 
Genom sekundär anpassning, förbrödringsprocesser och flykt (om så bara i 
tanken) intar de intagna ett avståndstagande, en motspänstighet mot 
institutionen. Att vilja behålla delar av sig själv är, enligt Goffman (1961), 
särskilt tydligt på en total institution, men inte något som bara uppträder inom 
dessa väggar. Goffman ser individens vilja att hålla distans mellan sig och det 
som andra förväntar sig att individen identifierar sig med som ett sätt för 
självet att utvecklas. Att vara en del av en social gemenskap och samtidigt 
ställa sig utanför är ett sätt för individen att utveckla sin självidentitet. 
Självidentiteten utvecklas då i sprickan mellan individens tillhörighet till olika 
sociala kategorier.  

 
Our sense of being a person can come from being drawn into a 
wider social unit; our sense of selfhood can arise through the little 
ways in which we resist the pull. Our status is backed by the solid 
buildings of the world, while our sense of personal identity often 
resides in the cracks (Goffman, 1961, s. 280). 

 
Det finns i olika utsträckning likheter mellan de särskilda 

ungdomshemmen och Goffmans (1961) totala institutioner. Men det finns 
också betydelsefulla skillnader. Wästerfors (2014, s. 53) beskriver det som att 
dagens institutioner är mer porösa och genomsläppliga än Goffmans varianter 
samt att en institution också är en organisation som andra med möteskulturer, 
könsordningar, identitetsförhandlingar osv. Med tanke på olikheterna i grad av 
slutenhet betraktar jag Goffmans beskrivning av de processer som uppstår på 
totala institutioner som idealtypiska och något som analyser kan finna spår av. 
Flera studier som använt totala institutioner som analytiskt verktyg har funnit 
det tillämpbart, men har också nyanserat framförallt Goffmans dikotomi 
mellan intagna och personal (Espersen, 2010; Kivett & Warren, 2002; Shaw, 
2014; Stokholm, 2009; Wästerfors, 2014).  
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oenighet och avståndstagande som sker av och utifrån textens agenda (Smith, 
2005, s. 111). 

Vid utredning på SiS särskilda ungdomshem produceras utredningstexter. 
Dessa utredningstexter är i sin tur styrda av andra texter. Riktlinjer för 
utredningspraktiken på de särskilda ungdomshemmen och mallar som 
utformats både centralt och lokalt kan förstås styra hur texten utformas. De är 
också formade av texter inom professionsfält i utredningsarbetet; psykologer, 
pedagoger, behandlingsassistenter och socionomer. Ännu fler texter kan säkert 
räknas upp; texter som styr och reglerar praktiken och den text som en 
utredning på institution mynnar ut i. Utredningstexten förstås därför som en 
produkt, en förlängning av andra reglerande texter. Likväl är utrednings-
dokumentet en text som kan läsas av olika personer i olika sammanhang och 
den kan komma att följa de ungas fortsatta väg genom samhällsvården och 
aktiveras genom handling som kan leda till omfattande konsekvenser i de 
ungas liv. 

Smith (1987; 2005) syn på texter har en central position i hennes 
institutionella etnografi, en sociologi som tar sin utgångspunkt i människors 
erfarenheter för att utforska det sociala bakom, vad som styr människors levda 
erfarenheter. Texter förstås vara en betydande kanal för att förstå hur 
människors handlande på olika platser regleras och framträder på ett liknande 
sätt. Studier som använt Smiths institutionella etnografi har genom att 
analysera människors erfarenheter och texter undersökt kopplingar mellan 
strukturer, texter och handlingar. Ett exempel är en avhandling där svensk 
social barnavård jämförs med kanadensisk, en studie som visar hur lokala 
kontexter i dessa två länder är formade i ett samspel mellan struktur, deras 
respektive barnavårdssystem, och intervention, socialsekreterares åtgärder i 
ärenden (Khoo, 2004). I min studie om utredning av unga på institution har 
Smiths syn på texter bidragit med att se texter som en produkt av andra texter, 
som aktiveras av sina läsare och därmed kan kopplas till handling. 

Begreppen som analytiska verktyg 
Det begrepp som går genom hela denna avhandling är vårdbana. Med 
begreppet vårdbana vill jag med min analys fånga den rörelse som unga 
befinner sig i när deras livsproblem har blivit föremål för olika vårdinsatser av 
socialtjänsten. Begreppet har därför varit fruktbart för att förstå den del av 
rörelsen som jag fått tillgång till genom de upprepade intervjuerna. När unga 
utreds på SiS särskilda ungdomshem kan det förstås som mellanlandningar i 
deras vårdbanor, vad jag i inledningskapitlet liknade vid att vara i transit. Det 
är mellanlandningar som kan ändra vårdbanans riktning och som ställer krav 
på de ungas beteende och identitet. Tiden före utredningarna kan ha innehållit 
andra mellanlandningar, transitplatser, där professionella aktörer försökt att 
ändra vårdbanans riktning. För de unga innebär mellanlandningen på 
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hade att erbjuda, kunde leda till att barn för vilka institutionens lösningar inte 
ansågs fungera avvisades från institutionen. Att barn och unga flyttar från 
institutioner, ofta med argument som grundar sig i de ungas beteendeproblem 
(se även Jakobsen, 2013), kan alltså förstås som att institutionerna enbart har 
redskap och lösningar för vissa typer av identiteter (Egelund & Jakobsen, 
2011a).  

Jag finner utredningssituationer som ett exempel på professionellas 
identitetsarbete avseende sina klienter. I utredningar av unga behöver 
livsproblem göras till problemkategorier som kan hanteras av organisationen 
genom någon form av åtgärd. En särskild omständighet vid utredning på 
institution är att utredningarna genomförs av andra än de som ska besluta och 
omsätta identiteterna till åtgärder. Här avses inte att konstruktioner av de 
ungas livsproblem också betyder att barn och unga som mår dåligt och far illa 
eller att deras handlingar och beteende är en social konstruktion (se Egelund, 
1997, s. 123; Munro, 2008a, s. 51-54). De är unga i problematiska situationer 
och i nöd. Det som här undersöks är på vilket sätt professionella aktörer 
förstår de ungas livsproblem och kopplar detta till handling.  

Reglerande texter 
Utredningstexter kan enligt den kanadensiska sociologen Dorothy E. Smith 
(2005; 2007) förstås som reglerande texter, texter som ska vägleda 
människors handlande. För Smith (2005; 2007) är text allt som människor kan 
ta del av och som är beständigt i sin form och därför kan upprepas på olika 
platser vid olika tider. Text kan alltså vara skriftliga dokument, men också 
inspelat tal, bild och film. I dessa texter kan processer, arbetsuppgifter och 
händelser formuleras och benämnas. I en text kan även berörda aktörer anges 
och huruvida de har ett agentskap och en befogenhet att handla. Författare till 
texter har möjligheten att välja vad och hur informationen ska berättas och 
därmed styra läsaren att uppfatta berättelsen och slutsatserna på ett visst sätt 
(Smith, 1978). Vem som får komma till tals i texten, liksom vilka tänkbara 
tolkningsalternativ som presenteras, bestäms även det av författaren. I 
slutändan kan tolkningsbara förhållanden i texten framstå som fakta. 

Smith (2005) menar att när texter blir lästa uppstår ett samtal mellan text 
och läsare, ett samtal där den tolkning som sker är beroende av läsarens plats 
och tid, men också av tidigare erfarenheter med vilka läsaren tolkar och förstår 
orden. Det som utmärker samtalet mellan text och läsare är att den ena parten, 
texten, är given och konstant. Även om en text kan läsas och tolkas på olika 
sätt har en text den egenskapen att den är densamma och kan spridas till olika 
platser och bli läst av olika personer, därav textens reglerande effekt. Men det 
är genom läsarens handling som texten aktiveras, en aktivering som oftast är 
selektiv (Smith, 2005, s. 108). Att handla utifrån en text betyder inte en 
automatisk implementering, utan kan även innefatta motstånd, förnekelse, 
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aktiveras av sina läsare kunde även utredningstexterna länkas till de ungas 
vårdbanor. Institutionell identitet såväl som reglerande texter bidrar till 
aktörers handlingar. Handlingar som i sin tur formar riktningen för ungas 
vårdbanor. 
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ungdomshemmet en belägenhet som präglas av en påtaglig maktassymmetri i 
relation till professionella aktörer, av inlåsning (total institution), krav på 
förändring (kontroll), bedömning av deras livsproblem (institutionell identitet) 
och dokumentation av livsproblemen (textproduktion). Med sina delvis olika 
perspektiv har begreppen kompletterat varandra som analytiska verktyg och 
bidragit med tolkning och förståelse för de sammansatta verkligheter och 
erfarenheter som empirin inrymmer. Vilka perspektiv de mer precist bidragit 
med kommer jag att presentera nedan. 

Begreppet vårdbana har bidragit med en förståelse av socialsekreterarnas 
agerande som ett sätt att påverka riktningen för ungas vårdbanor och av de 
ungas ageranden som gensvar och reaktioner på socialsekreterarnas 
handlingar. Begreppet har riktat min blick mot relationen mellan 
socialsekreterare och ungdom, vilket varit dess styrka och som gett mig en 
analytisk potential, men samtidigt med begränsad analytisk vägledning. 
Potentialen ligger i att begreppet öppnar upp för att analysera de sammansatta 
situationer som uppstår när människor möter professionella aktörer i en 
organisatorisk kontext. Den begränsade vägledningen handlar om att 
begreppet hålls relativt öppet och inte kopplas till ett mer sammanhängande 
teoretiskt system. Hultqvist (2014) menar också att Strauss gav mänsklig 
handling företräde framför abstrakta teoretiska system. Trajectory-begreppets 
brist på formell precision, en kritik som även andra riktat mot Strauss 
(Svensson, 1993), har gjort det nödvändigt att komplettera analysen med andra 
begrepp.  

Goffmans begrepp självpresentation och den totala institutionen blev 
viktiga för att förstå vad som utmärker avskärmade miljöer som de särskilda 
ungdomshemmen påminner om. Totala institutioner har därför använts för att 
förstå den belägenhet de unga befann sig i och hur de uppfattade institutionens 
betydelse för deras självpresentationer. Goffmans intresse för att utforska 
individens kreativa strategier för att hantera sig själv i olika situationer 
(Persson, 2012) har därmed också kompenserat begränsningar i begreppet 
vårdbana. En återkommande kritik mot totala institutioner är att de ger ett 
intryck av att vara statiska, att det ”totala” i institutionen utesluter påverkan av 
det omgivande samhället (Hennum, 1997). Här har vårdbanorna hjälpt mig att 
”luckra upp” synen på ungdomshemmen som totala institutioner och sätta 
institutionerna i ett förlopp, markera dynamiken. Begreppet självpresentation 
har alltså bidragit med att närmare utforska de ungas uppfattningar om hur de 
har kunnat styra och påverka formandet av vårdbanor när det sker under 
villkor som påminner om den totala institutionen. 

Begreppet institutionell identitet har bidragit med en fördjupad förståelse 
för betydelsen av utredning och kategorisering för professionellas hantering av 
vårdbanor. I analysen har institutionell identitet använts för att diskutera vilka 
problemidentiteter som de unga blir tilldelade i utredningstexterna. Denna 
analys har sedan legat till grund för att förstå socialsekreterarnas och de ungas 
erfarenheter. När analysen sedan sammanfördes med en syn på att texter 
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aktiveras av sina läsare kunde även utredningstexterna länkas till de ungas 
vårdbanor. Institutionell identitet såväl som reglerande texter bidrar till 
aktörers handlingar. Handlingar som i sin tur formar riktningen för ungas 
vårdbanor. 
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av vårdbanor. Det föll sig därför naturligt att välja olika metoder för att 
undersöka och förstå vad som sker när unga placeras för att utredas på 
institution. Ett tillvägagångssätt som varit fruktbart då det inneburit att olika 
aspekter av utredning på institution har varit ständigt närvarande där 
motsättningar och utmanande situationer återkommande gjort sig påminda. Att 
använda olika empiriska material där olika röster kan höras innebär att nyanser 
och variationer kan bevaras (Cedersund & Brunnberg, 2007). Detta är också 
ett tillvägagångssätt som lämpar sig bra för att belysa sammansatta fenomen 
och olika typer av frågeställningar (Alvesson & Sköldberg, 2009).  

Tillvägagångssätt 
I figuren nedan illustreras empiriskt material och tidpunkt för när det 
inhämtades. Därefter presenteras studiens urval och sedan hur empiri samlats 
in genom enkäter, intervjuer, deltagande observationer och utredningstexter. 
 

 
  

Figur. Empiriskt material och tidpunkt för inhämtande. 
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5. Metod och material 

I detta kapitel redogörs för avhandlingens metodologiska ansats och hur 
studien genomförts med avsikt på tillvägagångssätt, urval och analysarbete. 
Etiska överväganden som följt arbetet kommer att tas upp liksom 
tillförlitlighet i empiriskt material och analyser. 

Metodologisk ansats 
Avhandlingsarbetet startade i en studie om vilken betydelse utredningar på de 
särskilda ungdomshemmen har för socialsekreterares beslut om fortsatta 
vårdinsatser.15 Med enkäter till både socialsekreterare och utredningspersonal 
initierades en kartläggning av vilka unga som utreds, vad socialsekreterare vill 
få utrett och vad som sedan blir utrett, vilka rekommendationer som lämnas i 
utredningarna och hur de bidrar till socialsekreterares fortsatta bedömningar 
och beslut. Studien väckte intresse och nyfikenhet för de ungas erfarenheter av 
att bli utredda under sin placering. Intervjuer med utredda flickor och pojkar 
samt deltagande observationer vid två ungdomshem genomfördes. Vid 
intervjuerna fann jag att de unga befann sig i en osäker situation. Trots att 
deras flytt från ungdomshemmet låg nära i tid hade ungdomarna ofta bristande 
information om vart de skulle flytta. Detta, tillsammans med min egen 
nyfikenhet över vad som hände sedan, ledde till att uppföljningsintervjuer 
genomfördes både ett år och två år efter utredningsplaceringen. Vid den första 
uppföljningsintervjun efterfrågades ungdomarnas tillåtelse om att intervjua 
deras socialsekreterare och att få ta del av deras utredningstexter.  

Beskrivningen ovan visar att det inte har varit en studie bestämd på 
förhand med klart formulerat syfte och tillvägagångssätt. Det har snarare varit 
de inbyggda motsättningarna i att utreda på institution, de ungas osäkra och 
speciella situation samt socialsekreterarnas arbete för att hantera osäkerheten i 
deras arbete som har motiverat mig att undersöka erfarenheter och formandet 

                                                        
15 Studien, som finansierades av Statens institutionsstyrelse, resulterade i en rapport: Vägen från 
utredning till åtgärd. Utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem (Enell & Denvall, 2013). 
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ungdom blev de tillfrågade av mig om sitt deltagande. Samtycke från 
vårdnadshavare har också inhämtats i de fall som de unga först samtyckt till 
att delta men inte fyllt 15 år. Det var 93 unga som lämnade sitt samtycke till 
att delta, 17 unga som valde att avstå och 41 unga som av olika anledningar 
inte kunde kontaktas (av totalt 151 unga som uppfyllde urvalskriterierna).17 
Att det sedan slutligen blev 85 ungdomar som följdes via enkäter förklaras av 
att en vårdnadshavare avböjde och att sju socialsekreterare inte besvarade 
enkät 1 (se tabell på sidan 52 för uppgifter om de unga).  

Enkät 1 och 3 skickades till socialsekreterare med e-post och de svarade 
oftast genom post med brevbäring. Utredningspersonalen på ungdomshemmen 
besvarade enkät 2 via en webbenkät. Samtliga enkäter saknade person-
uppgifter som kunde koppla enkäterna till ungdomarna.18 

I de tre enkäterna ställdes en mängd frågor till socialsekreterare och 
utredningspersonal. Enkäterna innehöll både öppna och slutna frågor. Enkät 1 
till socialsekreterare efterfrågade uppgifter om de ungas bakgrund och vad 
socialtjänsten tidigare gjort för åtgärder. Några frågor ställdes även om 
placerande kommun och om de svarande socialsekreterarna, till exempel 
utbildning och tidigare erfarenheter av utredningsplaceringar. Centrala frågor i 
enkät 1 var vilka förväntningar socialsekreterarna hade på utredningen, 
situationen som föranledde utredningen samt socialtjänstens utrednings-
uppdrag till ungdomshemmen. Enkät 2 till utredningspersonalen har använts 
begränsat i avhandlingen. Det är framförallt uppgifter om vilka 
rekommendationer som utredningarna mynnade ut i som hämtats härifrån. I 
enkät 3 till socialsekreterare, sex månader efter utredningarna, ställdes frågor 
om vad som skett efter utredningarna, om rekommendationerna följdes och 
vilken betydelse som socialsekreterarna tillskrev utredningarna.  

Enkät 1 och 3 besvarades av 82 socialsekreterare avseende de 85 
ungdomarna (tre socialsekreterare placerade mer än en ungdom under 
undersökningsperioden). De flesta socialsekreterarna var kvinnor (87 % och 
84 % av de svarande i enkät 1 respektive enkät 3) och hade en socionom-
examen (90 % i båda enkäterna). Av de socialsekreterare som besvarade enkät 
3 hade 26 (32 %) inte besvarat enkät 1. Dessa socialsekreterare var antingen 
nya då den tidigare hade slutat (16 socialsekreterare) eller så hade social-
sekreterare bytts ut utifrån kommunens organisering (10 socialsekreterare). 
Det senare handlande om att kommunen hade organiserat sin verksamhet så att 
olika socialsekreterare ansvarade för utredning respektive uppföljning av 
insatser. 

                                                        
17 Av de 41 som jag inte fick kontakt med var det 26 ungdomar som inte besvarade samtalen, sex unga 
som hade skyddad adress och var under 15 år (deras vårdnadshavares samtycke kunde därför inte 
inhämtas) och nio unga som rapporterades efter att utredningarna slutförts, en tidpunkt som jag 
bedömde som för sen för att fråga socialsekreterarna om deras förväntningar inför utredningen. 
18 En redovisning av tillvägagångssättet angående enkätstudien finns även i forskningsrapporten (se 
Enell & Denvall, 2013). 
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Urval 
Undersökningsgruppen är de unga som av socialtjänsten placerades för 
utredning mellan den 1 september 2010 och den 28 februari 2011 på något av 
de 20 särskilda ungdomshem som då erbjöd utredning. Detta innebär att det 
var unga flickor och pojkar som placerades enligt lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga eller enligt socialtjänstlagen.16 Studiens 
undersökningsperiod på sex månader bestämdes för att få en relativt 
omfattande grupp unga att följa från utredningsplacering till efterföljande 
åtgärder. Sammanlagt rapporterades att 151 unga placerades för utredning 
varav 85 ingår i enkätstudien. 

Urvalet av de unga som följts i intervjuer baseras på att de var placerade på 
två utvalda ungdomshem. Dessa två ungdomshem hade en lång tradition av att 
erbjuda utredning av unga och tillsammans vände de sig till både pojkar och 
flickor i åldrarna 12-20 år. De unga var placerade på tre olika avdelningar; två 
som enbart vände sig till flickor eller pojkar och en som vände sig till både 
flickor och pojkar. Två av dem var låsta, där enbart unga placerade med 
tvångslagstiftning vistades. På den öppna avdelningen befann sig unga där de 
själva och/eller deras föräldrar samtyckt till utredningsplaceringen. 
Sammanlagt placerades 30 ungdomar på de två ungdomshemmen för att 
utredas under undersökningsperioden. 16 av dessa kom att följas med 
intervjuer från utredningsplacering till två år senare. 

Insamling av empiriskt material 

Enkäter 

Inledningsvis, under våren 2010, kontaktades de ungdomshem som hade 
utredningsplatser. Jag besökte personligen flera av institutionerna, samtalade 
och intervjuade utredningspersonal, socialsekreterare och unga för att få en 
inblick i miljön och institutionernas utredningspraktik. Enkäter utformades 
med stöd av förarbetet och i samarbete med en referensgrupp som var knuten 
till enkätstudien. Enkätfrågorna prövades på två ungdomshem och några 
socialsekreterare. Själva genomförandet av enkätstudien gjordes i samarbete 
med utsedda personer på ungdomshemmen som hjälpte mig att få kontakt med 
de unga och med kontaktuppgifter till socialtjänsten.  

En förutsättning för studien var att ungdomarna lämnade sitt samtycke till 
att uppgifter om dem inhämtades (se sidan 58 för vilka etiska prövningar och 
överväganden som gjorts i studien). De utredningsplacerade ungdomarna fick 
skriftlig information om studien av personal vid ungdomshemmen och sedan 
muntligt av mig (se bilaga 1). Genom i huvudsak telefonkontakt med varje 
                                                        
16 De flickor och pojkar som inte ingår i studien är dels de som placerades på särskilda ungdomshem 
utan uppdrag om utredning, dels de som under perioden placerats enligt lag (1998:603) om 
verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Unga som placeras enligt LSU är i åldern 15-17 år och har 
blivit dömda till sluten ungdomsvård istället för fängelse. För dessa unga, företrädesvis pojkar, är det 
domen som avgör tiden på ungdomshemmet och inte uppdraget från socialtjänsten. 
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16 De flickor och pojkar som inte ingår i studien är dels de som placerades på särskilda ungdomshem 
utan uppdrag om utredning, dels de som under perioden placerats enligt lag (1998:603) om 
verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Unga som placeras enligt LSU är i åldern 15-17 år och har 
blivit dömda till sluten ungdomsvård istället för fängelse. För dessa unga, företrädesvis pojkar, är det 
domen som avgör tiden på ungdomshemmet och inte uppdraget från socialtjänsten. 
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de intervjuade är fler yngre och betydligt fler var placerade med samtycke. I 
tabellen framgår det att närmare hälften av de samtyckesplacerade unga i 
enkätmaterialet deltog i intervjustudien. Att fler är yngre och har samtyckt till 
placering i intervjumaterialet kan dels förklaras av att en av de två avdelningar 
som utredde unga som inte är tvångsplacerade deltog i intervjustudien, dels av 
att unga i tvångsvård oftare avstod från att delta i studien. Vilka konsekvenser 
detta fått för resultat och analys är oklart. Det finns avgörande skillnader 
mellan låsta och öppna avdelningar, men också likheter. Skillnaderna ligger i 
grad av tvång där ungas fri- och rättigheter på låsta avdelningar är påtagligt 
mer begränsade än på öppna avdelningar. Likheterna ligger i att unga som 
placerades på en öppen avdelning ofta hade lämnat villkorade samtycken, om 
de inte samtyckt hade de placerats med tvång, och att vissa särskilda 
befogenheter gäller samtliga placerade på särskilda ungdomshem.  

Den första intervjun med ungdomarna gjordes när utredningarna hade 
avslutats, men medan de fortfarande befann sig på ungdomshemmen. Denna 
intervju var relativt strukturerad; de fick besvara frågor om vad de uppfattade 
var anledningen till att de placerades för att utredas, vad som skulle ske efter 
SiS-utredningen, frågor om varje delutlåtande i utredningarna, om vilken 
information och vilket inflytande de uppfattat att de haft i utredningsprocessen 
samt vad de tänkte om framtiden (se bilaga 6). Innan intervjun avslutades 
tillfrågades de 16 pojkarna och flickorna om de kunde tänka sig att bli 
kontaktade igen och på vilket sätt de i så fall ville bli kontaktade. 

Vid den andra intervjun var tio av ungdomarna placerade i samhällsvård 
medan sex antingen bodde med sin familj eller i eget boende. Detta innebar att 
intervjuerna genomfördes på olika platser; ungdomshem, behandlingshem, i 
bilen, på fik och hemma hos de unga. Vid dessa intervjuer var frågorna färre 
och intervjun kom snarare att styras av flickornas och pojkarnas egna 
berättelser (se bilaga 7). Frågorna handlade om hur deras liv såg ut, deras 
tankar om SiS-utredningen, vad som hänt efteråt och återigen deras tankar om 
framtiden. Vid intervjuerna användes även utskriften från den första intervjun 
som ett sätt för ungdomarna att gå tillbaka och reflektera över utredningen och 
tiden på ungdomshemmet.   

I samband med den andra intervjun lämnade samtliga unga ett skriftligt 
samtycke till att deras socialsekreterare kunde intervjuas (se bilaga 4). 
Intervjun med socialsekreterarna genomfördes på telefon, utom i tre fall där 
det var möjligt att träffas. Det var framförallt av tids- och kostnadsskäl som 
socialsekreterarintervjuerna genomfördes på telefon. I intervjuerna ombads 
socialsekreterarna att berätta vad som hänt efter SiS-utredningen, vilken 
betydelse de ansåg att utredningen haft, vilken roll de menade att utredningar 
på institution mer generellt spelar för socialtjänsten och hur de bedömde att 
det skulle gå för de unga framöver (se bilaga 8). Socialsekreterarna var också 
behjälpliga i att skicka ungdomshemmens utredningar om ungdomarna. En 
speciell omständighet med intervjuerna med socialsekreterarna var att nio av 
socialsekreterarna inte var de som hade placerat ungdomarna för utredning. 
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Intervjuer 

De unga flickor och pojkar som intervjuats blev personligen informerade och 
tillfrågade av mig på plats på ungdomshemmen i samband med deras 
placering (se bilaga 2 och 3). Deras socialsekreterare tillfrågades om en 
intervju ett år senare via e-post eller telefon (se bilaga 5). Liksom vid 
enkätstudien inhämtades vårdnadshavarnas samtycke om ungdomarna var 
under 15 år och efter att ungdomarna hade samtyckt. Av de 30 unga som 
under undersökningsperioden placerades för utredning på de två 
ungdomshemmen valde sju att inte bli intervjuade. Ingen av de tillfrågade 
vårdnadshavarna motsatte sig de ungas deltagande, men tre av ungdomarnas 
vårdnadshavare lyckades jag, av olika anledningar, inte nå.19 Slutligen var det 
20 unga som intervjuades vid det första tillfället och 16 som har intervjuats vid 
alla tre tillfällena. Det var alltså fyra ungdomar som vid tid för den andra 
intervjun valde att inte fortsätta sitt deltagande. Dessa fyra intervjuer valdes 
bort då mitt fokus varit att analysera de sociala processerna över tid och de 
ungas och socialsekreterarnas erfarenheter tillsammans. Av de 14 som inte 
deltagit var tio pojkar och fyra flickor, tre placerade på den öppna avdelningen 
och elva på de två låsta avdelningarna. I tabellen nedan presenteras 
ungdomarna i enkätmaterialet och intervjumaterialet. 

 
Tabell. Unga i enkätmaterialet och intervjumaterialet. Antal, procent 
inom parentes.20 

 Enkätmaterial 

 n=85 

Intervjumaterialet  

n=16 

Kön Flicka 33 (39) 6 

Pojke 52 (61) 10 

Ålder Medelålder 15,9 år 15,3 

 12-15 år 37 (43) 8 

 16-19 år 48 (57) 8 

Lagrum för placering Tvång  74 (87) 10 

Samtycke  11 (13) 6 

 

Det finns vissa skillnader gällande ålder och lagrum för placering mellan de 
unga som ingår i enkätmaterialet och de som ingår i intervjumaterialet. Bland 

                                                        
19 En ungdom hade skyddad adress och jag kunde därför inte kontakta föräldrarna och i två fall 
handlade det om att jag inte hade tillgång till tolk och översättning av informationsmaterialet.   
20 Denna tabell finns även i artikeln: Banor i samhällsvården – en tvåårsstudie om unga som utretts på 
institution. I den tabellen har kategorin 12-15 år skrivits fel, där står 12-14 år. Antal och procent är 
däremot korrekta.  
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ojämlikt kan vara att den som intervjuar delar med sig av egna erfarenheter 
(Eder & Fingerson, 2003). Då mitt intresse var ungdomarnas erfarenhet av att 
utredas på institution blev mitt sätt snarare den motsatta; att betona deras 
unika erfarenheter och att jag behövde deras hjälp för att förstå vad det innebär 
att bli utredd på institution. Fokus i intervjuerna förflyttades också från att 
inledningsvis få mina frågor besvarade till att vilja förstå ungdomarnas 
berättelser. Det innebar också en förflyttning från intervjuerna som en plats 
där de unga lämnade information till en situation där vi tillsammans skapade 
en tolkning av deras erfarenheter (Holstein & Gubrium, 2003). I intervju-
situationerna blev jag med tiden både mer aktiv med följdfrågor för att 
försäkra mig om att jag hade förstått de unga och mer passiv för att vänta in 
deras berättelser. Vid ettårsuppföljningen valdes färre och mer öppna frågor, 
något som jag uppfattade gynnade intervjuerna och de ungas kontroll över 
intervjusituationen. Här fann jag en viktig lärdom; att hur intervjuerna 
struktureras får betydelse för vad som berättas och där färre frågor oftare gav 
ett rikare material. Att jag vid det andra och tredje intervjutillfället var en 
bekant person för de unga bidrog troligtvis också till att de berättade mer och 
friare. Innan intervjuerna avslutades uppmuntrade jag ungdomarna berätta om 
det var något de ansåg fattades i intervjun. Detta visade sig vara situationer 
som kunde bidra med viktiga aspekter av deras erfarenheter. Det var vid dessa 
tillfällen som ungdomarna berättade om hemmets övervakningskameror, 
utredningen på ungdomshemmet som ersättning för en straffpåföljd och om 
SiS-utredningarnas upptagenhet av de ungas problem.  

Det fanns en oro hos mig att intervjuerna skulle uppfattas som ytterligare 
samtal med en vuxen där de, likt SiS-utredningar och andra möten med 
socialtjänsten, skulle berätta om sig själva. Jag tror att min oro i detta 
avseende oftast var obefogad. När ungdomarna berättade om sina erfarenheter 
av att bli utredd och att vara placerad på ett ungdomshem var det något annat 
än de samtal som skedde i utredningarna. Mina frågor skiljde sig från 
utredarnas och deras svar på mina frågor skulle inte ligga till grund för 
kommande beslut. På så vis var det ungdomarna som i våra intervjuer var 
experterna och som kunde berätta om hur det var att befinna sig på ett 
ungdomshem. Jag uppfattade att de unga hade berättelser som de ville dela 
med sig av, men sällan fått tillfälle att berätta. 

Andra studier har visat att upprepade intervjuer med samma personer kan 
ge möjlighet att fördjupa frågor, tillåta att en relation mellan forskare och 
intervjuperson byggs upp samt att känsliga ämnen kan tas upp (Adler & Adler, 
2003).  Jag har uppfattat att mina återkommande intervjuer med ungdomarna 
har inneburit att en form av relation har skapats, en relation som var relaterad 
till studien om att bli utredd på institution. Mitt övergripande intryck är att de 
unga ville dela med sig av sina erfarenheter och att de omsorgsfullt lämnade 
sina berättelser. För egen del har mötet med ungdomarna och att följa dem 
under en omvälvande tid i deras levnad varit omtumlande. Flera gånger har jag 
imponerats av deras kompetens och mod att berätta, förfärats över vad de 
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Skälen till detta var, liksom i enkätstudien, att den tidigare socialsekreteraren 
bytt tjänst och i två fall utifrån socialtjänstens organisering. 

Två år efter SiS-utredningarna togs en avslutande kontakt med 
ungdomarna. Skälet var att jag, liksom vid den första intervjun, fann att flera 
av de unga befann sig i uppbrott från placeringar vid det andra 
intervjutillfället. Med en tredje intervju ville jag följa hur fortsatta insatser 
hakade i varandra i deras vårdbanor och höra om deras berättade erfarenheter 
om utredningen vid det särskilda ungdomshemmet förändrades. Med ett 
telefonsamtal följdes ungdomarna upp och de berättade om det gångna året 
och om sina tankar om SiS-utredningen (se bilaga 9). En av de unga lämnade 
sina svar via e-post. 

Den första och andra intervjun spelades in med de ungas samtycke. Den 
tredje intervjun spelades också in förutom vid tre tillfällen. Inspelning uteblev 
för två unga då intervjun gjordes spontant efter en period av försök att få tag 
på dem och vid ett tredje tillfälle var ljudet så dåligt att ljudupptagning inte 
fungerade. Omedelbart efter dessa intervjuer gjordes anteckningar om det som 
ungdomarna berättat. Det bör också nämnas att tiderna för uppföljnings-
intervjuerna är ungefärliga. Ibland fick jag inte tag i en ungdom och ibland 
bad socialsekreterare mig att avvakta med intervjun då det vid planerad 
tidpunkt var rörigt runt ungdomen. Som längst väntade jag med en intervju sex 
månader efter det att den var tänkt att genomföras. Intervjuerna med de unga 
är alltså genomförda mellan 12 och 18 månader efter utredningen respektive 
det andra intervjutillfället. I tid varade intervjuerna med ungdomarna i ungefär 
10-90 minuter och intervjuerna med socialsekreterarna i ungefär 60 minuter.  

Att intervjua unga 

Att intervjua barn och unga medför vissa utmaningar då de befinner sig i ett 
maktunderläge gentemot vuxna (Cater & Øverlien, 2014; Eder & Fingerson, 
2003). Ålder är, tillsammans med kön, klass och etnicitet, normer för 
maktrelationer i vårt samhälle. I mitt möte med de unga har ofta flera olikheter 
mellan mig och de unga varit rådande och på så sätt lämnat en maktobalans, 
inte minst att de till skillnad från mig var placerade, ibland med tvång, på en 
institution. En ytterligare maktobalans var att ungdomarna inte hade kontroll 
över forskningsprodukten; denna avhandling. Dessa maktobalanser kan ha 
påverkat ungdomarnas val att delta eller vad de i intervjuerna berättade för 
mig. Min återkommande närvaro på ungdomshemmen gav de unga möjlighet 
att lära känna mig utanför intervjusituationerna och kan liknas med vad Eder 
och Fingerson (2003) avser med inledande fältobservationer som kan få 
betydelse för att unga personer väljer att delta. Att jag ibland deltog i möten 
gjorde också att vi tillsammans kunde dela dessa erfarenheter.  

Trots skillnader mellan mig och de unga eftersträvade jag, utifrån det som 
var möjligt, att minska maktasymmetrin. Att vara flexibel om när och var 
intervjuerna skulle ske, men också avseende proceduren kring intervjuerna, 
var ett sätt att ge de unga viss kontroll. Ett annat sätt att göra intervjuer mindre 
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experterna och som kunde berätta om hur det var att befinna sig på ett 
ungdomshem. Jag uppfattade att de unga hade berättelser som de ville dela 
med sig av, men sällan fått tillfälle att berätta. 

Andra studier har visat att upprepade intervjuer med samma personer kan 
ge möjlighet att fördjupa frågor, tillåta att en relation mellan forskare och 
intervjuperson byggs upp samt att känsliga ämnen kan tas upp (Adler & Adler, 
2003).  Jag har uppfattat att mina återkommande intervjuer med ungdomarna 
har inneburit att en form av relation har skapats, en relation som var relaterad 
till studien om att bli utredd på institution. Mitt övergripande intryck är att de 
unga ville dela med sig av sina erfarenheter och att de omsorgsfullt lämnade 
sina berättelser. För egen del har mötet med ungdomarna och att följa dem 
under en omvälvande tid i deras levnad varit omtumlande. Flera gånger har jag 
imponerats av deras kompetens och mod att berätta, förfärats över vad de 
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Skälen till detta var, liksom i enkätstudien, att den tidigare socialsekreteraren 
bytt tjänst och i två fall utifrån socialtjänstens organisering. 

Två år efter SiS-utredningarna togs en avslutande kontakt med 
ungdomarna. Skälet var att jag, liksom vid den första intervjun, fann att flera 
av de unga befann sig i uppbrott från placeringar vid det andra 
intervjutillfället. Med en tredje intervju ville jag följa hur fortsatta insatser 
hakade i varandra i deras vårdbanor och höra om deras berättade erfarenheter 
om utredningen vid det särskilda ungdomshemmet förändrades. Med ett 
telefonsamtal följdes ungdomarna upp och de berättade om det gångna året 
och om sina tankar om SiS-utredningen (se bilaga 9). En av de unga lämnade 
sina svar via e-post. 

Den första och andra intervjun spelades in med de ungas samtycke. Den 
tredje intervjun spelades också in förutom vid tre tillfällen. Inspelning uteblev 
för två unga då intervjun gjordes spontant efter en period av försök att få tag 
på dem och vid ett tredje tillfälle var ljudet så dåligt att ljudupptagning inte 
fungerade. Omedelbart efter dessa intervjuer gjordes anteckningar om det som 
ungdomarna berättat. Det bör också nämnas att tiderna för uppföljnings-
intervjuerna är ungefärliga. Ibland fick jag inte tag i en ungdom och ibland 
bad socialsekreterare mig att avvakta med intervjun då det vid planerad 
tidpunkt var rörigt runt ungdomen. Som längst väntade jag med en intervju sex 
månader efter det att den var tänkt att genomföras. Intervjuerna med de unga 
är alltså genomförda mellan 12 och 18 månader efter utredningen respektive 
det andra intervjutillfället. I tid varade intervjuerna med ungdomarna i ungefär 
10-90 minuter och intervjuerna med socialsekreterarna i ungefär 60 minuter.  

Att intervjua unga 

Att intervjua barn och unga medför vissa utmaningar då de befinner sig i ett 
maktunderläge gentemot vuxna (Cater & Øverlien, 2014; Eder & Fingerson, 
2003). Ålder är, tillsammans med kön, klass och etnicitet, normer för 
maktrelationer i vårt samhälle. I mitt möte med de unga har ofta flera olikheter 
mellan mig och de unga varit rådande och på så sätt lämnat en maktobalans, 
inte minst att de till skillnad från mig var placerade, ibland med tvång, på en 
institution. En ytterligare maktobalans var att ungdomarna inte hade kontroll 
över forskningsprodukten; denna avhandling. Dessa maktobalanser kan ha 
påverkat ungdomarnas val att delta eller vad de i intervjuerna berättade för 
mig. Min återkommande närvaro på ungdomshemmen gav de unga möjlighet 
att lära känna mig utanför intervjusituationerna och kan liknas med vad Eder 
och Fingerson (2003) avser med inledande fältobservationer som kan få 
betydelse för att unga personer väljer att delta. Att jag ibland deltog i möten 
gjorde också att vi tillsammans kunde dela dessa erfarenheter.  

Trots skillnader mellan mig och de unga eftersträvade jag, utifrån det som 
var möjligt, att minska maktasymmetrin. Att vara flexibel om när och var 
intervjuerna skulle ske, men också avseende proceduren kring intervjuerna, 
var ett sätt att ge de unga viss kontroll. Ett annat sätt att göra intervjuer mindre 
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arbete och inte till dem som personer. Deras position som socialsekreterare, i 
vilken de ofta ifrågasätts, kan inte heller jämställas med positionen för 
marginaliserade grupper som de unga i studien.  

Deltagande observationer 

I samband med mina besök på ungdomshemmen deltog jag på några av alla de 
möten som hölls inom ramen för SiS-utredningarna. Syftet med deltagandet 
var att utforska utredningspraktiken och att underlätta intervjuerna med de 
unga. De observerade mötena var ett inledningsmöte där unga, föräldrar, 
socialsekreterare och utredningspersonal deltog och åtta avslutningsmöten 
med mer eller mindre samma deltagande parter. Liksom vid intervjuerna gav 
de unga och deras föräldrar sin tillåtelse till observationerna. Observationerna 
beskrivs som deltagande, inte för att jag deltog i något samtal, men för att jag 
satt med, mötte de andras blickar och tillsammans med de andra lyssnade till 
vad som sades. Mina tidigare samtal med de berörda och min närvaro i sig 
innebar ett deltagande i dessa möten (Fangen, 2005).  

Jag gjorde öppet fältanteckningar under mina observationer om vad som 
sades och om vad som hände. Jag fann att mötesformen, där flera satt med 
anteckningsblock, gjorde mitt antecknande naturligt. Att öppet föra 
anteckningar underlättade att få med vad personalen berättade om 
utredningarna. De kortfattade anteckningarna som fördes under 
observationerna formulerades sedan till längre och detaljerade beskrivningar i 
anslutning till varje observation. Anteckningarna består av noteringar av vilka 
som var närvarande, hur de placerade sig i rummet, hur länge mötet pågick 
och vad som hände och sades under mötet. Jag skrev också ner om det var 
något särskilt som hände före eller efter mötet, om något särskilt sades till mig 
samt mina egna reflektioner över mötet. Fältanteckningarna från 
utredningsmötena ska ses som redogörelser som beskriver mina erfarenheter 
och observationer (Emerson m.fl., 1995). Att formulera text utifrån mina 
erfarenheter och observationer av möten med de unga, deras förälder/föräldrar, 
utredningspersonal och socialsekreterare blev en hjälp att förstå vad jag 
observerat och en möjlighet att se mötena på ett nytt sätt. 

Utredningstexter 

I samband med den andra intervjun med de unga efterfrågades även deras 
samtycke till inhämtande av utredningstexter från ungdomshemmen. Av de 16 
unga lämnade 15 sitt samtycke. Med hjälp av deras socialsekreterare 
inhämtades utredningarna från de två ungdomshem där utredningarna 
genomförts, nio från det ena och sex från det andra. Oavsett ungdomshem 
består utredningstexterna av ett gemensamt utlåtande från de professionella 
som deltagit i utredningarna samt separata utlåtanden från var och en av de 
professionella (pedagog, psykolog, familj- och nätverksutredare, 
avdelningspersonal och, när medicinskt utlåtande fanns med, läkare eller 
sjuksköterska).  
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berättat och glatts åt när livet lugnat sig. Även om min avsikt inte varit den, så 
kan intervjuerna ha bidragit med något även för de unga. Jag uppfattade att de 
uppskattade att fritt få berätta för någon som lyssnade för att förstå. Flera 
andra forskare har framfört att forskningens eventuella positiva sidor för de 
som deltar sällan diskuteras, snarare ligger fokus på deltagandets risker (Cater 
& Øverlien, 2014; Eder & Fingerson, 2003). Naturligtvis behöver risker med 
intervjuer lyftas och hanteras, men de positiva delarna bör heller inte förbises. 
Intervjuer med unga kan på kort sikt uppfattas stärkande för den unge genom 
att de uppmärksammas och blir lyssnade på och på längre sikt genom att det 
som de unga berättar läggs till i forskningen och vår förståelse av vad 
samhällsvård och utredning på institution innebär för de unga.   

Att intervjua socialsekreterare 

Intervjuerna tillsammans med socialsekreterarna bjöd på både liknande och 
annorlunda utmaningar än intervjuerna med de unga. Maktobalansen mellan 
mig och socialsekreterarna är inte lika mångbottnad, men liksom de unga, 
saknade socialsekreterarna kontroll över forskningsprodukten. Dessutom är 
det arbete som socialsekreterare gör ofta föremål för diskussion och kritik i 
såväl media som i forskningsstudier. I de flesta fall var socialsekreterarna 
angelägna om att berätta om sina erfarenheter och tog sig tid för intervjun. Jag 
uppfattade ibland en tveksamhet till att delta och inte sällan efterfrågade 
socialsekreterarna mina underliggande syften med studien; vad var det jag 
ville veta egentligen. Deras tveksamhet kan ha varit ett uttryck för en utsatt 
position för ifrågasättande och av att fatta obekväma beslut som får påtagliga 
konsekvenser för de unga. Under studien noterades även hur social-
sekreterarna, som representanter för socialtjänsten, fick försvara och ta emot 
kritik för beslut, inte sällan efter att personal vid ungdomshemmen hänvisat 
till socialsekreterarna när de ungas frustration rann över. Socialsekreterarnas 
roll som ”de onda” var också något de själva kommenterade och kunde se som 
sin uppgift; att stå upp för obekväma beslut och låta andra (personal vid 
ungdomshemmen) skapa mer nyanserade relationer med de unga. Vid våra 
intervjuer blev det en balansakt mellan att vara öppen med forskningens 
kritiska utgångspunkter och mitt intresse för deras motsägelsefulla uppdrag 
och hur de hanterade de utmaningar arbetet innebar.  

Socialsekreterarna har i de flesta fall intervjuats på telefon; ett val som 
begränsat möjligheterna att anpassa intervjusituationen efter socialsekreterarna 
(Shuy, 2003). Under våra intervjuer kunde jag därför inte läsa av och beakta 
socialsekreterarnas kroppsspråk. Fördelen med telefonintervjuer var, utöver 
tids- och kostnadsbesparing, att jag var koncentrerad på vad socialsekreterarna 
sade. Jag bad ofta om förtydliganden och ansträngde mig för att ge 
socialsekreterarna tid och utrymme att hinna tänka och fundera över sina svar. 
Även om telefonintervjuer med svåra frågor eller med marginaliserade 
grupper inte är att föredra (Shuy, 2003) var intervjuerna med social-
sekreterarna, som förvisso handlade om svåra frågor, relaterade till deras 
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arbete och inte till dem som personer. Deras position som socialsekreterare, i 
vilken de ofta ifrågasätts, kan inte heller jämställas med positionen för 
marginaliserade grupper som de unga i studien.  

Deltagande observationer 

I samband med mina besök på ungdomshemmen deltog jag på några av alla de 
möten som hölls inom ramen för SiS-utredningarna. Syftet med deltagandet 
var att utforska utredningspraktiken och att underlätta intervjuerna med de 
unga. De observerade mötena var ett inledningsmöte där unga, föräldrar, 
socialsekreterare och utredningspersonal deltog och åtta avslutningsmöten 
med mer eller mindre samma deltagande parter. Liksom vid intervjuerna gav 
de unga och deras föräldrar sin tillåtelse till observationerna. Observationerna 
beskrivs som deltagande, inte för att jag deltog i något samtal, men för att jag 
satt med, mötte de andras blickar och tillsammans med de andra lyssnade till 
vad som sades. Mina tidigare samtal med de berörda och min närvaro i sig 
innebar ett deltagande i dessa möten (Fangen, 2005).  

Jag gjorde öppet fältanteckningar under mina observationer om vad som 
sades och om vad som hände. Jag fann att mötesformen, där flera satt med 
anteckningsblock, gjorde mitt antecknande naturligt. Att öppet föra 
anteckningar underlättade att få med vad personalen berättade om 
utredningarna. De kortfattade anteckningarna som fördes under 
observationerna formulerades sedan till längre och detaljerade beskrivningar i 
anslutning till varje observation. Anteckningarna består av noteringar av vilka 
som var närvarande, hur de placerade sig i rummet, hur länge mötet pågick 
och vad som hände och sades under mötet. Jag skrev också ner om det var 
något särskilt som hände före eller efter mötet, om något särskilt sades till mig 
samt mina egna reflektioner över mötet. Fältanteckningarna från 
utredningsmötena ska ses som redogörelser som beskriver mina erfarenheter 
och observationer (Emerson m.fl., 1995). Att formulera text utifrån mina 
erfarenheter och observationer av möten med de unga, deras förälder/föräldrar, 
utredningspersonal och socialsekreterare blev en hjälp att förstå vad jag 
observerat och en möjlighet att se mötena på ett nytt sätt. 

Utredningstexter 

I samband med den andra intervjun med de unga efterfrågades även deras 
samtycke till inhämtande av utredningstexter från ungdomshemmen. Av de 16 
unga lämnade 15 sitt samtycke. Med hjälp av deras socialsekreterare 
inhämtades utredningarna från de två ungdomshem där utredningarna 
genomförts, nio från det ena och sex från det andra. Oavsett ungdomshem 
består utredningstexterna av ett gemensamt utlåtande från de professionella 
som deltagit i utredningarna samt separata utlåtanden från var och en av de 
professionella (pedagog, psykolog, familj- och nätverksutredare, 
avdelningspersonal och, när medicinskt utlåtande fanns med, läkare eller 
sjuksköterska).  
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berättat och glatts åt när livet lugnat sig. Även om min avsikt inte varit den, så 
kan intervjuerna ha bidragit med något även för de unga. Jag uppfattade att de 
uppskattade att fritt få berätta för någon som lyssnade för att förstå. Flera 
andra forskare har framfört att forskningens eventuella positiva sidor för de 
som deltar sällan diskuteras, snarare ligger fokus på deltagandets risker (Cater 
& Øverlien, 2014; Eder & Fingerson, 2003). Naturligtvis behöver risker med 
intervjuer lyftas och hanteras, men de positiva delarna bör heller inte förbises. 
Intervjuer med unga kan på kort sikt uppfattas stärkande för den unge genom 
att de uppmärksammas och blir lyssnade på och på längre sikt genom att det 
som de unga berättar läggs till i forskningen och vår förståelse av vad 
samhällsvård och utredning på institution innebär för de unga.   

Att intervjua socialsekreterare 

Intervjuerna tillsammans med socialsekreterarna bjöd på både liknande och 
annorlunda utmaningar än intervjuerna med de unga. Maktobalansen mellan 
mig och socialsekreterarna är inte lika mångbottnad, men liksom de unga, 
saknade socialsekreterarna kontroll över forskningsprodukten. Dessutom är 
det arbete som socialsekreterare gör ofta föremål för diskussion och kritik i 
såväl media som i forskningsstudier. I de flesta fall var socialsekreterarna 
angelägna om att berätta om sina erfarenheter och tog sig tid för intervjun. Jag 
uppfattade ibland en tveksamhet till att delta och inte sällan efterfrågade 
socialsekreterarna mina underliggande syften med studien; vad var det jag 
ville veta egentligen. Deras tveksamhet kan ha varit ett uttryck för en utsatt 
position för ifrågasättande och av att fatta obekväma beslut som får påtagliga 
konsekvenser för de unga. Under studien noterades även hur social-
sekreterarna, som representanter för socialtjänsten, fick försvara och ta emot 
kritik för beslut, inte sällan efter att personal vid ungdomshemmen hänvisat 
till socialsekreterarna när de ungas frustration rann över. Socialsekreterarnas 
roll som ”de onda” var också något de själva kommenterade och kunde se som 
sin uppgift; att stå upp för obekväma beslut och låta andra (personal vid 
ungdomshemmen) skapa mer nyanserade relationer med de unga. Vid våra 
intervjuer blev det en balansakt mellan att vara öppen med forskningens 
kritiska utgångspunkter och mitt intresse för deras motsägelsefulla uppdrag 
och hur de hanterade de utmaningar arbetet innebar.  

Socialsekreterarna har i de flesta fall intervjuats på telefon; ett val som 
begränsat möjligheterna att anpassa intervjusituationen efter socialsekreterarna 
(Shuy, 2003). Under våra intervjuer kunde jag därför inte läsa av och beakta 
socialsekreterarnas kroppsspråk. Fördelen med telefonintervjuer var, utöver 
tids- och kostnadsbesparing, att jag var koncentrerad på vad socialsekreterarna 
sade. Jag bad ofta om förtydliganden och ansträngde mig för att ge 
socialsekreterarna tid och utrymme att hinna tänka och fundera över sina svar. 
Även om telefonintervjuer med svåra frågor eller med marginaliserade 
grupper inte är att föredra (Shuy, 2003) var intervjuerna med social-
sekreterarna, som förvisso handlade om svåra frågor, relaterade till deras 
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frivilligt deltagande viktigt att betona, för de här aktuella unga var detta 
särskilt viktigt. Det var mycket annat som de för tillfället inte kunde välja bort. 
Jag var därför noga med att framföra att det var de själva som bestämde om de 
ville delta och att deras deltagande inte skulle få någon betydelse för deras tid 
på eller efter ungdomshemmet, varken positiv eller negativ. Det var viktigt att 
tydliggöra att studien inte var en del av institutionens verksamhet, detta var 
något annat.  

De ungas samtycke inhämtades alltid, oavsett ålder, innan deras 
vårdnadshavare tillfrågades. Det var ett sätt att ge dem makt och kontroll över 
denna fråga. Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) krävs vårdnadshavares 
samtycke för barn under 15 år, och efterfrågades i studien. Information och 
samtycke från de som har vårdnaden av barn och unga kan underlätta för de 
unga att känna sig trygga i att delta, men när det gäller placerade barn och 
unga kan det vara komplicerat. Cater och Øverlien (2014) menar att tolkningar 
av händelser, i detta fall varför de unga är placerade för att utredas, kan skilja 
sig åt mellan de unga och vårdnadshavarna, något som kan innebära att 
vårdnadshavare hindrar ungas deltagande. I något fall avstod de unga från 
deltagande när jag berättade att vårdnadshavarnas samtycke behövdes, medan 
enbart en förälder i enkätstudien inte samtyckte till att deras barn skulle delta. 
Kanske gallrades de fall där vårdnadshavarna skulle sagt nej ut av de unga 
själva. Att vårdnadshavares samtycke behövs för att unga under 15 år ska delta 
kan alltså leda till att deras deltagande hindras, något som strider mot ungas 
rätt att delta i forskning på sina egna villkor och vara skyddade från negativa 
konsekvenser av sitt deltagande. Samtidigt innebär mitt förfarande att 
vårdnadshavare till unga över 15 år inte informerades om att de unga deltog i 
en studie. Jag valde att prioritera de ungas rätt att besluta själva.  

När det gäller socialsekreterarna kan deras frivillighet i studien diskuteras. 
När de tillfrågades hade de unga redan samtyckt, vilket var en förutsättning för 
studien, men som kan ha begränsat dem från att avstå. Även om det kan anses 
ligga i socialsekreterares intresse att studier om socialtjänstens åtgärder 
genomförs, kan det strida mot enskilda socialsekreterares rätt att både delta 
och avstå medverkan i studier. 

Frågan om barns och ungas konfidentialitet är komplicerad då den kan 
behöva brytas utifrån deras skyddsbehov. Jag valde att inte diskutera detta 
med ungdomarna före intervjun. Min tanke var att inte göra dem osäkra på vad 
de kunde berätta för mig. Då de unga befann sig på ett ungdomshem befann de 
sig inte i en omedelbar fara för missförhållanden i sin hemmiljö, men däremot 
i den pågående placeringen. Detta val kan problematiseras. Om en ungdom 
berättat om missförhållanden hade jag i efterhand behövt ta upp frågan, något 
som hade kunnat uppfattas som ett större svek än att ta diskussionen från 
början. I ett fall valde jag att efter intervjun kontakta en ungdom, som då var 
över 18 år, och informerade om möjliga vårdkontakter.  

De ungas såväl som socialsekreterarnas konfidentialitet har skyddats 
genom att allt material har förvarats i kassaskåp och genom att filer på dator 
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Etiska överväganden 
Inför denna studie gjordes upprepade etikprövningar, vilket innebär att det 
planerade förfarandet har godkänts av en oberoende kommitté.21 Men etiska 
överväganden tar inte slut vid planering av en studie, utan fortgår hela vägen 
fram till publicering och presentation av resultat och kräver därför 
kontinuerliga överväganden. Detta gäller på ett eller annat sätt all forskning 
som berör människor, men forskning med människor som befinner sig i en 
maktasymmetri kräver ett särskilt medvetet etiskt förhållningssätt. Med hjälp 
av Carters och Øverliens (2014) diskussion om etiska dilemman vid forskning 
om våldsutsatta barn vill jag lyfta studiens etiska försvarbarhet samt frågor om 
samtycke och konfidentialitet.  

I studier som involverar barn och unga behöver ständigt risker och 
kostnader för barnen vägas mot studiens nytta (Cater & Øverlien, 2014). 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska all forskning som berör utsatta 
grupper (däribland barn) gynna den utsatta gruppen. Forskningen ska inte 
kunna genomföras på annat sätt än att involvera de berörda och innebära 
minimala risker. Denna studies risker och kostnader ligger i det eventuella 
obehag som intervjuerna kan ha inneburit för de unga. Under intervjuerna var 
jag uppmärksam och avbröt vissa intervjuer när de unga signalerade att de inte 
orkade fortsätta. Vid varje intervju lämnades även kontaktuppgifter till mig 
och vetenskaplig handledare för studien men ingen ungdom har i efterhand 
hört av sig. Vid första intervjun var de unga placerade på ett särskilt 
ungdomshem där de hade kontakt med vuxna som kunde följa upp dem efter 
intervjun. Vid de senare intervjuerna var flera fortsatt placerade och de som 
inte var det hade i de flesta fall fortsatt kontakt med socialtjänsten som kände 
till att intervjun ägde rum. Jag har inte uppfattat att de unga upplevt skada eller 
obehag av intervjuerna, men kan samtidigt inte garantera att så inte har skett.  

Studiens nytta kan motiveras med att de ungas erfarenheter behövs för att 
utveckla en tämligen outforskad del av samhällsvården samt att de unga 
behöver forskningen för att förmedla sina erfarenheter, tankar och känslor som 
i sin tur kan leda till förbättringar av praktiken. Samtidigt är det utanför min 
kontroll hur forskningsresultatet kommer att användas (se även Cater & 
Øverlien, 2014). Flera av de unga motiverade sitt deltagande med att de ville 
dela med sig av sina erfarenheter för att på så sätt hjälpa andra unga i liknande 
situationer. I en vidare bemärkelse ligger studiens angelägenhet i att 
uppmärksamma utsatta situationer som barn och unga befinner sig i och som 
få har inblick i (Pithouse, 1987). Unga har generellt, genom sitt maktunderläge 
utifrån sin ålder, svårare att representera sig själva i samhället. Barn och unga i 
samhällsvård är än mer beroende av vuxna än andra barn, då flera parter som 
socialtjänst och vårdgivare deltar i beslut om deras liv. Med intervjuerna tilläts 
de unga ge röst åt sina tankar och tolkningar. Men dessa omständigheter 
kräver också en varsamhet utifrån de ungas position. I forskningsstudier är 
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Inför denna studie gjordes upprepade etikprövningar, vilket innebär att det 
planerade förfarandet har godkänts av en oberoende kommitté.21 Men etiska 
överväganden tar inte slut vid planering av en studie, utan fortgår hela vägen 
fram till publicering och presentation av resultat och kräver därför 
kontinuerliga överväganden. Detta gäller på ett eller annat sätt all forskning 
som berör människor, men forskning med människor som befinner sig i en 
maktasymmetri kräver ett särskilt medvetet etiskt förhållningssätt. Med hjälp 
av Carters och Øverliens (2014) diskussion om etiska dilemman vid forskning 
om våldsutsatta barn vill jag lyfta studiens etiska försvarbarhet samt frågor om 
samtycke och konfidentialitet.  

I studier som involverar barn och unga behöver ständigt risker och 
kostnader för barnen vägas mot studiens nytta (Cater & Øverlien, 2014). 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska all forskning som berör utsatta 
grupper (däribland barn) gynna den utsatta gruppen. Forskningen ska inte 
kunna genomföras på annat sätt än att involvera de berörda och innebära 
minimala risker. Denna studies risker och kostnader ligger i det eventuella 
obehag som intervjuerna kan ha inneburit för de unga. Under intervjuerna var 
jag uppmärksam och avbröt vissa intervjuer när de unga signalerade att de inte 
orkade fortsätta. Vid varje intervju lämnades även kontaktuppgifter till mig 
och vetenskaplig handledare för studien men ingen ungdom har i efterhand 
hört av sig. Vid första intervjun var de unga placerade på ett särskilt 
ungdomshem där de hade kontakt med vuxna som kunde följa upp dem efter 
intervjun. Vid de senare intervjuerna var flera fortsatt placerade och de som 
inte var det hade i de flesta fall fortsatt kontakt med socialtjänsten som kände 
till att intervjun ägde rum. Jag har inte uppfattat att de unga upplevt skada eller 
obehag av intervjuerna, men kan samtidigt inte garantera att så inte har skett.  

Studiens nytta kan motiveras med att de ungas erfarenheter behövs för att 
utveckla en tämligen outforskad del av samhällsvården samt att de unga 
behöver forskningen för att förmedla sina erfarenheter, tankar och känslor som 
i sin tur kan leda till förbättringar av praktiken. Samtidigt är det utanför min 
kontroll hur forskningsresultatet kommer att användas (se även Cater & 
Øverlien, 2014). Flera av de unga motiverade sitt deltagande med att de ville 
dela med sig av sina erfarenheter för att på så sätt hjälpa andra unga i liknande 
situationer. I en vidare bemärkelse ligger studiens angelägenhet i att 
uppmärksamma utsatta situationer som barn och unga befinner sig i och som 
få har inblick i (Pithouse, 1987). Unga har generellt, genom sitt maktunderläge 
utifrån sin ålder, svårare att representera sig själva i samhället. Barn och unga i 
samhällsvård är än mer beroende av vuxna än andra barn, då flera parter som 
socialtjänst och vårdgivare deltar i beslut om deras liv. Med intervjuerna tilläts 
de unga ge röst åt sina tankar och tolkningar. Men dessa omständigheter 
kräver också en varsamhet utifrån de ungas position. I forskningsstudier är 
                                                        
21 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, 2009/195-09, 2010/233-32, 2011/256-32 



5. Metod och material 

61 
 

1. Organisering av empiriskt material. Detta har gjorts främst 
genom att sortera materialet till olika digitala dokument och 
mappar. 

2. Upprepade genomläsningar. Transkriberingar av intervjuer och 
fältanteckningar från observationer har lästs flera gånger i sin 
helhet. Tankar, nyckelfraser eller ord noterades vid 
genomläsningarna i dokumenten. 

3. Utforskning och skapande av teman och underteman. Från 
genomläsningarna skapades teman och underteman. De empiriska 
källorna sammanfördes och integrerades till detaljerade, 
kronologiska berättelser för varje ungdom. Tabeller skapades 
utifrån teman och underteman. I arbetet kunde likheter och 
skillnader inom och mellan de olika empiriska källorna 
identifieras.  

4. Tolkning. Ibland har det empiriska materialet aktualiserat begrepp 
och teoretiska perspektiv, men oftast har jag behövt få distans till 
materialet och ägna mig åt läsning av andra forskares texter. Jag 
har sedan återvänt till materialet, omprövat tidigare teman och 
skapat nya. Inför varje artikel har jag vid flera tillfällen vandrat 
mellan teori och empiri av intervjuutskrifter, enkätsvar, 
utredningstexter och fältanteckningar.  
 

Under den sista punkten har verk av Anslem Strauss, Erwing Goffman, Jaber 
F. Gubrium, James A. Holstein och Dorothy Smith inspirerat till analys av 
empirin. Även annan forskning har inspirerat och understött mina analyser, det 
gäller främst de danska forskarna Tine Egelund, Turf Böcker Jakobsen, Laila 
Dreyer Espersen, Margaretha Järvinen och Nanna Mik-Meyer. Det har funnits 
andra analytiska spår som sorterats ut när jag nådde återvändsgränder i 
analysen eller när jag fann att analysen tog mig bort från syftet. Ett analytiskt 
perspektiv som valts bort av delvis etiska skäl, delvis av att det föll utanför 
avhandlingens fokus har varit betydelsen av kön. 

Som analysstrategi har jag eftersträvat de ungas subjektposition, deras 
utkikspunkt, i relation till utredning på institution (Smith, 2005; se även 
Hultqvist, 2014). Utan att förenkla innebörden av erfarenhet handlar detta om 
att ta de ungas begripliggöranden av sina erfarenheter som utgångspunkt för 
att gå vidare till socialsekreterarna och utredningstexterna. Såväl de ungas som 
socialsekreterarnas berättade erfarenheter är relaterade till en särskild tid och 
plats och återgivna från deras perspektiv. I intervjuerna med mig uppstod en 
dialog och tillsammans skapade vi (jag och de unga eller jag och 
socialsekreterarna) ett begripliggörande av deras erfarenheter. I mitt arbete 
med det empiriska materialet uppstår sedan en andra dialog, den mellan mig 
och empirin. Här försökte jag spåra de intervjuades delade och unika 
erfarenheter för att på så sätt se bortom de individuella erfarenheterna, ett 
arbete som handlar om något mer än att ”ge röst” (Smith, 2005, sid. 135-142). 
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har avidentifierats. I resultat- och analyspresentationer har de unga och 
socialsekreterarna fått andra namn, de har även fått olika namn i de artiklarna 
och uppgifter om kön och familjeförhållanden har ibland ändrats. I artikel IV 
har de fyra unga som var exempel på banor fått möjlighet att läsa och 
kommentera de textavsnitt som gällde dem. En av de unga efterfrågade texten, 
men lämnade inga kommentarer. Det är, trots mina ansträngningar, möjligt att 
unga kan identifiera sig själva liksom socialsekreterarna.  

Cater och Øverlien (2014) menar att forskare behöver ha ett 
ansvarstagande och en empatisk förståelse för varje barns unika situation. 
Denna närhet behöver kompletteras med distans för att fatta övervägda beslut 
under forskningsprocessen samt att slutligen analysera och teoretiskt reflektera 
bortom datamaterialet och de intervjuades egen tolkning och förståelse. 
Samtidigt som de unga ska bemötas som aktiva och kompetenta subjekt där de 
är experter på sina livserfarenheter behöver detta kombineras med deras behov 
av omsorg och skydd (Andersson, 2000). Att genomföra studier med barn och 
unga innebär att ställas inför utmanande frågor, där etiska överväganden 
behöver göras i varje enskilt fall.  

Analysprocess 
Analys och tolkningsarbete har varit en pågående process. Från planering av 
empiriinsamling och fram till skriftlig sammanställning har anteckningar förts 
för att samla tankar och reflektioner. Även transkriberingen av intervjuerna 
har varit en del av analysprocessen. Här lämnades möjlighet att koncentrerat 
lyssna igenom intervjuerna och göra kommentarer i sidodokument om vilka 
tankar som intervjuerna väckte. Det var därför viktigt att själv skriva ut 
intervjuerna, men av tidsskäl behövde jag hjälp med sju av socialsekreterar-
intervjuerna. Transkriberingarna har haft fokus på det sagda, det som de unga 
och socialsekreterarna berättade, men skratt och ord som hm, mm, noterades 
och utropstecken användes vid röstförändring, kursivering vid betoningar och 
punkter vid pauser. I de fall som avsnitt utelämnats i utskrift eller i citat har 
det markerats med […]. I antal sidor omfattar de transkriberade intervjuerna 
med de unga mellan 5-24 sidor (med undantag för den tredje intervjun som 
sällan översteg en sida) och mellan 7-18 sidor för socialsekreterarna, 
tillsammans ungefär 1200 sidor. Med fältanteckningar på ytterligare 60 sidor 
och utredningstexter på närmare 500 sidor har det empiriska materialet varit 
omfattande. 

Samtliga frågor, slutna och öppna, från enkäterna har sammanställts och 
bearbetats i ett statistikprogram (SPSS Statistics, version 20). Denna 
sammanställning har fungerat som en bakgrund till min bearbetning och 
analys av materialet från intervjuer, observationer och utredningstexter. Jag 
har bearbetat materialet på olika sätt för att skapa mig en överblick och göra 
analyser. Bearbetningen kan beskrivas med steg i en analytisk spiral i 
kvalitativ forskning (Creswell, 2013, s. 182-189): 
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Intervjuerna med de unga och deras socialsekreterare är avhandlingens 
huvudsakliga empiri medan enkäterna, observationerna och utredningstexterna 
kompletterat och breddat analysen. Till skillnad från observationer som 
studerar sociala verkligheter i naturliga sammanhang sker intervjuer i socialt 
arrangerade situationer (Holstein & Gubrium, 2003; Silverman, 2011). 
Intervjuerna ska därmed inte förstås som en ”time out” från det som pågår, 
utan som en del av den och skapade av mig som forskare. Liksom andra 
forskare (se Holstein & Gubrium, 2003; Smith, 2005) ses intervjuerna som ett 
samskapande av kunskap mellan den intervjuade och intervjuaren, ett 
samskapande som sker i en specifik kontext och utifrån den rådande 
maktasymmetrin. Plats och tidpunkt för intervjuer, mina och intervjuades 
tidigare erfarenhet samt våra (olika) agendor för intervjun laddade våra möten. 
Det empiriska materialet från intervjuerna bör därför snarare förstås som 
berättelser eller framställningar i vilka de unga och socialsekreterarna, i 
interaktion med mig som intervjuare, försökte skapa mening, rättfärdiggöra, 
förklara och beskriva sina erfarenheter av händelser, personer, platser och 
företeelser (Baker, 2003, sid. 399). Intervjuerna ska alltså förstås som de 
ungas och socialsekreterarnas reflektion och tolkning av deras sociala 
verklighet, en tolkning som förmedlas i dialog med mig (Smith, 2005). 
Empiriskt material som intervjuer blir en gemensam tolkning av en verklighet 
som är något mer än vad människor genom sitt språk kan förmedla (Alvesson 
& Kärrman, 2012; Alvesson & Sköldberg, 2009; Smith, 2005). Jag anser 
samtidigt att dessa tolkningar har giltighet då jag menar att social verklighet 
består av interaktion i vilken tolkning och mening uppstår (se även Blumer, 
1969; Heidegren & Wästerfors, 2008; Mead, 1992/1934). 

Konsekvensen av att intervjuer såväl som enkätsvar, observationer och 
utredningstexter erbjuder tolkningar av social verklighet, tolkningar som 
forskare i olika utsträckning varit medskapare till, är att det utöver dessa finns 
andra sätt att förstå de ungas och socialsekreterarnas erfarenheter. När 
Alvesson och Sköldberg (2009) menar att empiriskt material i sig är en 
tolkning, anser de att detta manar till en reflekterande forskning som 
inbegriper en kreativ process i vilken forskaren med både sin empiri och 
teoretiska utgångspunkter skapar en förståelse av det studerade. Den analys 
som presenteras i artiklarna är således, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, 
ett sätt av flera möjliga att förstå de ungas och socialsekreterarnas 
erfarenheter. Med teoretiska utgångspunkter om att mänsklig interaktion både 
skapar och skapas i ojämlika maktstrukturer och att social interaktion är själva 
grunden för hur mening och förståelse skapas, menar jag att det är genom att 
ta del av människors erfarenheter som kunskap om erfarna fenomen bäst 
utforskas (se även Smith, 1987; 2005).  
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Med de teoretiska begreppen kunde jag bearbeta det empiriska materialet och 
skapa en egen tolkning och förståelse. Eftersom inte ett förbestämt schema 
eller modell har följts liknar analysstrategin det Seale (1999) beskriver som ett 
kreativt hantverk. En sådan analytisk strategi kan även förstås som en form av 
abduktion där olika teorier prövas mot empirin (Alvesson & Sköldberg, 2009, 
sid. 55-65). Att jag landade i teorier som grundar sig i en interaktionistisk syn 
på hur människan skapar mening och begriplighet var först efter att jag prövat 
andra ingångar såsom organisations- och professionsteoretiska.  

Det har funnits utmaningar i att presentera och redogöra för mina analyser i 
artikeltexterna på engelska. Jag har strävat efter att vara nära det empiriska 
materialet och att finna begrepp och uttryck som motsvarat den mening jag 
lagt i dem. Trots detta kan språkliga uttryck missförstås och bli något delvis 
annat i översättningsprocessen och i en annans läsning. Detta innebär att 
tolkningen och förståelsen av mitt material inte slutar vid mig utan kommer 
leda vidare till nya förståelser och nya tolkningar. 

Reflektion över metod, material och analys 
Det empiriska underlaget består alltså av olika typer av material inhämtat vid 
varierade tidpunkter. Utöver enkäterna som berörde 85 unga har sammanlagt 
48 intervjuer med 16 unga genomförts, 16 intervjuer med lika många 
socialsekreterare, nio deltagande observationer vid utredningsmöten och 15 
utredningstexter har inhämtats. Sammantaget ger detta studien ett varierat och 
omfattande empiriskt underlag. En nackdel med att kombinera olika metoder 
och olika tidpunkter för inhämtande av material är att det har förhindrat en 
mer djupgående analys av källorna var för sig; detta gäller framförallt 
utredningstexterna och observationerna. Styrkan med att tillgå olika typer av 
material som sträcker sig över en tvåårsperiod överväger då det, liksom att 
kombinera olika teoretiska begrepp har möjliggjort en förståelse av den 
sammansatta praktiken i social barnavård. Enkätstudien som inledde denna 
studie har lämnat viktiga bidrag med information som gällt en större grupp 
unga. Begränsningar med att använda enkäter som empiriskt underlag är att 
svaren kan vara påverkade av de svarandes egna motiv (social önskvärdhet) 
och vara ofullständiga. Med intervjuer, observationer och utredningstexter har 
dessa begränsningar kunnat hanteras och möjliggjort en närmare analys av 
processer i samband med utredningsplaceringar vid särskilda ungdomshem. 
Det har varit möjligt att i intervjuerna ställa frågor utifrån annat empiriskt 
material och eventuella missförstånd har kunnat redas ut. Intervjuerna med de 
unga har lämnat ett nödvändigt och ovärderligt bidrag där deras erfarenheter 
av att utredas på institution blivit tillgängliggjorda. Utredningstexterna och 
observationerna har varit viktiga komplement till de uppgifter som lämnades i 
enkäter och intervjuer och har på så sätt breddat studiens empiriska underlag 
och med detta dess tillförlitlighet.  
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förhållanden i pågående insatser. Det senare kunde handla om instabilitet i 
placeringar och/eller att socialsekreterarna ansåg att de prövat allt och inte 
längre visste vad de skulle göra. Även om socialsekreterarna beskrev 
situationerna som akuta och plötsliga kunde de berätta om en längre tids oro 
över de ungas otillfredsställande situation. Med argument om att undvika fler 
misslyckanden samt egen brist på personal, tid och kompetens såg 
socialsekreterarna placering för utredning som en lösning på de akuta 
situationerna. En utredning i en institutionsmiljö ansågs också bidra med mer 
än vad som var möjligt i en vanlig utredning; observationer av de unga under 
dygnets alla timmar. Att placera på SiS särskilda ungdomshem för utredning 
kan förstås som ett sätt för socialsekreterarna att få kontroll över de ungas 
vårdbanor och att finna en lösning på de ungas behov av skydd. Att placera för 
utredning kan förstås även fylla socialsekreterares behov av vägledning i sitt 
beslutsfattande. 

Socialsekreterarna uppskattade överlag SiS-utredningarna. Framförallt 
uppskattades utlåtandena från psykolog, pedagog och avdelningspersonal. I 
dessa lämnades en fördjupad bild av de unga samt information om eventuella 
diagnoser. Diagnoser ansågs bidra med förklaringar till tidigare händelser. 
Samtidigt uttryckte flera socialsekreterare att resultaten bekräftat deras 
tidigare aningar. Det blev en form av ”second opinion” som kunde 
komplettera och kompensera deras egen kompetens. Rekommendationerna 
värderades högt, socialsekreterarna uttryckte förtroende för bedömningarna 
och de ansågs underlätta fortsatt beslutsfattande. För knappt åtta av tio unga 
följdes SiS-utredningarnas förslag på fortsatt vårdform. Socialsekreterarna 
förklarade de efterföljande omplaceringarna och de oplanerade avbrotten i 
huvudsak med de ungas eget beteende, inte av brister kopplade till 
bedömningarna eller vårdkvaliteten. Socialsekreterarna uppgav också att de 
använde utredningarna i förhandlingar med beslutsfattare, andra myndigheter 
och med de ungas familj för att få igenom föreslagna insatser. SiS-
utredningarna bidrog alltså på olika sätt till hanteringen av de ungas vårdbanor 
genom att använda diagnoser för att förstå och planera, få bekräftelser på 
tidigare bedömningar samt för att förhandla om insatser. Ett övergripande och 
ständigt pågående arbete för socialsekreterarna var förändring för de unga och 
att få de ungas följsamhet till banan.  

Tre orienteringar i socialsekreterarnas förhållningssätt till utredningarna 
utkristalliserades: det barncentrerade, det professionella och det 
ansvarsbefriade. Endast i den barncentrerade orienteringen var de unga en av 
aktörerna. De övriga två utmärktes istället av socialsekreterarnas 
professionella och organisatoriska osäkerhet samt ansvar för hur de ungas 
vårdbanor utvecklades. Ett ansvar som med utredningarna tenderade flyttas 
från de professionella till de unga och deras problembeteende. I artikeln 
diskuterades socialsekreterarnas önskan om att hitta ”rätt bana”. Stor vikt 
lades vid utomstående experters utlåtanden, ett förfarande som riskerade 
undervärdera socialsekreterarnas egna bedömningar.  
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6. Resultat 

Resultatkapitlet är uppdelat i två delar. I den första delen sammanfattas de fyra 
artiklarna. I den andra delen ger jag en fördjupad och övergripande 
redogörelse av resultatet och en sammanfattande analys. Vilka slutsatser som 
arbetet har mynnat ut i avslutar den andra delen och kapitlet.  

Sammanfattning av artiklar 

Artikel I: Searching for the right track – managing care 
trajectories in child welfare  
Syftet var att analysera socialsekreterares hantering av ungas vårdbanor 
genom att begära utredning på institution. Artikelns utgångspunkt var Strauss 
(2011/1993; 1997) begrepp trajectory och den osäkerhet som utmärker 
socialsekreterares arbete med unga. Artikelns empiriska material bestod av 
socialsekreterares enkätsvar angående 85 unga samt intervjuer med 16 av de 
utredda ungas socialsekreterare. 

Studien visade att placeringarna för utredning på SiS särskilda 
ungdomshem i de flesta fall var en del av pågående vårdbanor. Socialtjänsten 
hade tidigare placerat nära två tredjedelar av de unga en eller flera gånger, 
placeringar som för två femtedelar avbrutits oplanerat. Under de sex månader 
som följde efter SiS-utredningarna placerades var fjärde ungdom mer än en 
gång och var femte var med om ett eller flera oplanerade avbrott, avbrott som i 
de flesta fall skedde i den vårdform som rekommenderats i utredningen. De 
ungas vårdbanor sex månader efter SiS-utredning påminde alltså om 
vårdbanorna före placering.  

Socialsekreterarna beskrev utredningsplaceringarna som ett tillfälle till 
förändring för de unga och som en möjlighet att motivera dem till insatser. 
Socialsekreterarna ansåg, trots att de uttryckte att utredningsplaceringarna 
kunde förlägga problemet hos de unga, att de svåra situationerna före 
placeringarna lämnade dem utan annat val. Deras motiv till utrednings-
placeringarna var de ungas akuta behov av skydd eller starkt problematiska 
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den detaljerade information som samlats in om dem, information som de 
uppfattade fokuserade på deras problem. Samtidigt som de kunde instämma i 
beskrivningarna ansåg de att de var bristande och ofullständiga. Nästa hinder 
var att nå enighet med utredningspersonal om den problematiska situationen 
och de individuella problemen. Här fann några unga att placeringarna gav dem 
tid att tänka över sin situation. I samtal med bland annat personalen fick de 
nya perspektiv och anpassade sig efter hur deras problem blev förstådda. Men 
även om några ungdomar kunde nå viss enighet med utredningspersonal 
saknade de kontroll över vad utredningarna skulle komma att leda till. Att 
besluten fattades av socialtjänsten, representanter som inte närvarade på 
institutionen och inte kunde påverkas av de unga i deras vardag, utgjorde det 
tredje hindret för de ungas kontroll. Den belägenhet de utredningsplacerade 
unga befann sig i kan beskrivas med begreppet limbo i dubbel bemärkelse, det 
vill säga en mycket osäker situation på ungdomshemmet, men också i 
förhållande till socialtjänsten och deras fortsatta agerande. 

Ungdomarnas berättade erfarenheter vittnar om en utmanande och svår 
situation. Att på en institution, omgiven av andra unga, bli bedömd av 
närvarande utredningspersonal och av mindre närvarande socialsekreterare, 
skiljde sig påtagligt från andra vardagssituationer. Den speciella 
utredningssituationen skapade särskilda svårigheter för ungdomarna i sina 
självpresentationer, både under placeringen och senare i livet. För att hantera 
de problematiserade och motsägelsefulla självpresentationerna valde 
ungdomarna att distansera sig från utredningsresultaten eller fortsätta söka 
efter kontinuitet i sina självuppfattningar. De ungas osäkra situation vid 
utredningsplaceringarna fortgick då de unga flyttade vidare till nya och för 
dem osäkra situationer och placeringar i samhällsvård. 

Artikel III: Young people’s experiences of being assessed in 
secure accommodations 
Syftet var att utforska ungas erfarenheter av utredningarna, hur de skapade 
mening av utredningarna och vilken betydelse de menade att utredningarna 
hade i deras liv. I analysen användes begreppet institutionell identitet 
(Gubrium & Holstein, 2001a) samt Smiths (2005; 2007) syn på texter som 
något som aktiveras av läsaren och på olika sätt reglerar läsarens handling. De 
upprepade intervjuerna med de 16 unga samt utredningstexterna från 
ungdomshemmen utgjorde artikelns huvudsakliga empiriska material, men 
även intervjuerna med de ungas socialsekreterare samt deltagande 
observationer vid ungdomshemmen ingick i analysen. I artikeln presenterades 
utredningstexterna för de 16 unga och en närmare analys av tre ungas 
berättelser; Alex, Erik och Simon.  

Utredningstexterna visade omfattande utredningar avseende metod, att de 
hade fokus på personliga och individuella problem samt att de var adresserade 
till socialtjänsten. Medan socialsekreterare läste och följde förslagen på 
fortsatt placering var det få av de unga som tog del av utredningstexterna.  
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Artikel II: Young People in Limbo: Perceptions of Self-
Presentations when being Assessed in a Secure Accommodation  
Med utgångspunkt i Goffmans (1959; 1961) begrepp självpresentation och de 
processer som uppstår på totala institutioner var syftet att analysera de ungas 
uppfattningar om att utredas på SiS särskilda ungdomshem. I artikeln 
användes begreppet limbo för att fånga det tillstånd av osäkerhet och vakuum, 
i vilket utredningen i institutionsmiljö lämnar de unga. Det empiriska 
materialet var tre intervjuer med 16 utredda unga under en tvåårsperiod. 

Analysen visade att de unga hade olika grad av kontroll över sin 
självpresentation i relation till situationen vid placeringens inledning, själva 
utredningsaktiviteterna och vilka resultat utredningen ledde fram till. Oavsett 
om de unga placerades på låst eller öppen avdelning initierades placeringarna 
genom plötsliga och dramatiska förändringar. De unga uppfattade att de fick 
begränsad information både om varför de placerades och varför de skulle 
utredas, vilket innebar att de unga gjorde egna antaganden om den situation de 
befann sig i. Några valde att samarbeta i utredningen, medan andra drog sig 
undan från de professionella. I de uppföljande intervjuerna var minnet av den 
dramatiska placeringen ofta starkt. Ungdomarna menade att de professionella 
kunde gjort mer för att förstå dem, att det tog för lång tid innan 
socialsekreterare agerade i den situation de befann sig i före placeringen samt 
att åtgärden placering ansågs vara för omfattande. Situationen uppfattades 
vara utom deras kontroll.  

Vad gäller utredningsaktiviteterna berättade samtliga om att de samarbetat, 
de deltog i både samtal och test. Vissa menade att de vande sig vid att vara 
observerade dygnet runt, medan andra såg observerandet som negativt, men 
med resignation då de inte hade möjlighet att påverka. Ett återkommande tema 
var att ungdomarna uppfattade att deras sätt att vara och bete sig under 
utredningstiden inte stämde överens med den egna självuppfattningen. Deras 
upplevelse av att vara inlåst, av ledan och meningslösheten, av förtvivlan över 
placering samt av kaos i ungdomsgruppen, gjorde att de unga inte kände igen 
sig själva. Utredningspersonalens tolkningsföreträde av deras presentationer 
av sig själva upplevdes också problematiskt av de unga. Ungdomarna 
uppfattade sig särskilt sårbara för personalens ständiga dokumentation. 
Ungdomsgruppen visade sig vara både en plats för positionering och intriger, 
men också för tröst och förståelse. Med andra unga kunde de tala om saker 
som de inte ville dela med personalen. I efterhand kunde unga ge uttryck för 
att utredningsplaceringen var en ”semester”, andra att den innebar hårt arbete. 
När de i efterhand såg tillbaka på utredningen uttryckte ungdomarna 
svårigheter i att få ihop såväl tiden som sina självpresentationer med situation 
och självbild efter utredningarna. 

De unga ville allra helst påverka vad utredningarna ledde fram till. Tre 
hinder identifierades för ungdomarnas inflytande. Det första handlade om 
dokumentationen. De intervjuade ungdomarna kunde uttrycka förvåning över 
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den detaljerade information som samlats in om dem, information som de 
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besluten fattades av socialtjänsten, representanter som inte närvarade på 
institutionen och inte kunde påverkas av de unga i deras vardag, utgjorde det 
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Transit i samhällsvården 
 

66 
 

Artikel II: Young People in Limbo: Perceptions of Self-
Presentations when being Assessed in a Secure Accommodation  
Med utgångspunkt i Goffmans (1959; 1961) begrepp självpresentation och de 
processer som uppstår på totala institutioner var syftet att analysera de ungas 
uppfattningar om att utredas på SiS särskilda ungdomshem. I artikeln 
användes begreppet limbo för att fånga det tillstånd av osäkerhet och vakuum, 
i vilket utredningen i institutionsmiljö lämnar de unga. Det empiriska 
materialet var tre intervjuer med 16 utredda unga under en tvåårsperiod. 

Analysen visade att de unga hade olika grad av kontroll över sin 
självpresentation i relation till situationen vid placeringens inledning, själva 
utredningsaktiviteterna och vilka resultat utredningen ledde fram till. Oavsett 
om de unga placerades på låst eller öppen avdelning initierades placeringarna 
genom plötsliga och dramatiska förändringar. De unga uppfattade att de fick 
begränsad information både om varför de placerades och varför de skulle 
utredas, vilket innebar att de unga gjorde egna antaganden om den situation de 
befann sig i. Några valde att samarbeta i utredningen, medan andra drog sig 
undan från de professionella. I de uppföljande intervjuerna var minnet av den 
dramatiska placeringen ofta starkt. Ungdomarna menade att de professionella 
kunde gjort mer för att förstå dem, att det tog för lång tid innan 
socialsekreterare agerade i den situation de befann sig i före placeringen samt 
att åtgärden placering ansågs vara för omfattande. Situationen uppfattades 
vara utom deras kontroll.  

Vad gäller utredningsaktiviteterna berättade samtliga om att de samarbetat, 
de deltog i både samtal och test. Vissa menade att de vande sig vid att vara 
observerade dygnet runt, medan andra såg observerandet som negativt, men 
med resignation då de inte hade möjlighet att påverka. Ett återkommande tema 
var att ungdomarna uppfattade att deras sätt att vara och bete sig under 
utredningstiden inte stämde överens med den egna självuppfattningen. Deras 
upplevelse av att vara inlåst, av ledan och meningslösheten, av förtvivlan över 
placering samt av kaos i ungdomsgruppen, gjorde att de unga inte kände igen 
sig själva. Utredningspersonalens tolkningsföreträde av deras presentationer 
av sig själva upplevdes också problematiskt av de unga. Ungdomarna 
uppfattade sig särskilt sårbara för personalens ständiga dokumentation. 
Ungdomsgruppen visade sig vara både en plats för positionering och intriger, 
men också för tröst och förståelse. Med andra unga kunde de tala om saker 
som de inte ville dela med personalen. I efterhand kunde unga ge uttryck för 
att utredningsplaceringen var en ”semester”, andra att den innebar hårt arbete. 
När de i efterhand såg tillbaka på utredningen uttryckte ungdomarna 
svårigheter i att få ihop såväl tiden som sina självpresentationer med situation 
och självbild efter utredningarna. 

De unga ville allra helst påverka vad utredningarna ledde fram till. Tre 
hinder identifierades för ungdomarnas inflytande. Det första handlade om 
dokumentationen. De intervjuade ungdomarna kunde uttrycka förvåning över 



6. Resultat 

69 
 

unga innebar ett större handlingsutrymme för socialsekreteraren. Alex, Erik 
och Simon lämnades med ett begränsat handlingsutrymme och beroende av 
professionella aktörers handlingar. Hur utredningarna aktiverades av 
professionella aktörer hade därför betydelse för de ungas erfarenheter och 
meningsskapande av utredningarna. De ungas fortsatta vårdbanor formades av 
professionella aktörers textreglerade handlingar, av de ungas reaktioner och 
gensvar på dessa handlingar och av förändringar i de ungas institutionella 
identiteter i kommande interventioner. 

Artikel IV: Banor i samhällsvården – en tvåårsstudie om unga 
som utretts på SiS-institution 
Syftet med denna artikel var att analysera en sekvens (två år) av ungas banor i 
samhällsvården och i relation till att de utreddes på särskilda ungdomshem. 
Begreppet trajectories/banor (Strauss m.fl., 1997) användes för att analysera 
hur de unga och socialsekreterarna gemensamt formade de ungas väg genom 
samhällsvården. Det empiriska materialet var upprepade intervjuer med de 
unga, intervjuer med socialsekreterarna, utredningstexter från ungdoms-
hemmen samt enkätsvar avseende de 85 unga.  

I analysen urskiljdes fyra olika banor: kampbanan, dialogbanan, 
passagerarbanan och övertalningsbanan. I kampbanan fanns ett motsats-
förhållande mellan de unga och socialsekreterare, där ungdomarna saknade 
tillit till socialtjänsten och där socialsekreterare följde en upptrappningslogik 
av struktur och tvång. Kampbanans händelseförlopp bestod av fortsatta 
tvångsplaceringar samt instabilitet, då det skedde flera oplanerade avbrott, 
socialsekreterarbyten och ytterligare externa utredningar.  

Till skillnad från kampbanan utmärktes dialogbanan av viss respekt mellan 
socialsekreterarna och ungdomarna samt att de unga upplevde visst inflytande 
i utredningen och vad som sedan skedde. Ungdomarna i dialogbanan utmärkte 
sig även genom att ha haft en relativt kort kontakt med socialtjänsten. Liksom 
i kampbanan var händelseförloppen i dialogbanan ofta instabila avseende 
placeringar. De avslutades i förtid där ibland resursbrist angavs som skäl.  

Passagerarbanan blev benämningen för ett samspel mellan de unga och 
socialsekreterarna som snarare utmärktes av följsamhet till experter och 
komplicerade omständigheter. Från både socialsekreterarna och ungdomarna 
fanns en tillit till utredningspersonalen, de unga accepterade sitt läge och valde 
att sköta sig för att få komma hem igen. Händelseförloppen kopplade till 
passagerarbanan var i huvudsak stabila placeringar, men med flera 
socialsekreterarbyten och ytterligare externa utredningar där vissa gick emot 
bedömningarna i SiS-utredningarna. 

I den sista banan, övertalningsbanan, sågs ungdomarna vara i en form av 
beroendeställning till socialtjänsten. De gick med på utredningsplaceringarna 
och att därefter placeras; placeringar som avslutades på ett oplanerat sätt och 
där de unga uttryckte stor uppgivenhet angående den ”hjälp” de fått. 
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Alex beskrevs i utredningstexten ha ett överflöd av ilska, låg självkänsla 
och inlärningssvårigheter. Han rekommenderades HVB med en hög grad av 
struktur, en rekommendation som följdes av Alex nya socialsekreterare. Alex 
sågs som ett stört barn i behov av omfattande stöd. I den efterföljande 
placeringen ansågs Alex inte längre ha inlärningssvårigheter. Ett år efter 
utredningen berättade Alex om sitt strukturerade och övervakande vardagsliv 
på institutionen. För att få komma hem accepterade Alex sin belägenhet och 
arbetade hårt för att uppvisa den självkontroll som förväntades av honom. 
Efter misslyckad hemflytt och en ny placering uttryckte Alex uppskattning 
över utredningen; utan den skulle han inte kunna kontrollera sig på det sätt han 
gör idag. 

I utredningstexten om Erik beskrevs hans problem bestå av diagnosen 
Asperger syndrom och av uppförandestörning. Diagnosen ansågs motivera en 
anpassad strukturerad miljö och uppförandestörningen en placering på låst 
avdelning. Erik bedömdes i utredningen som ett farligt barn och som andra 
behövde skyddas från. Erik placerades efter utredningen av sin social-
sekreterare, som han aldrig träffat, på en av utredningspersonalen utvald låst 
avdelning. Tiden på den låsta avdelningen blev turbulent. Personalen vid 
avdelningen hade inte läst utredningstexten om Erik. Erik själv ansåg att det 
var ”världens sämsta ställe”. Efter en tid omplacerades Erik till ett HVB där 
han ansträngde sig för att få ökad självständighet och för att få flytta hem. Erik 
ansåg inte att SiS-utredningen var till för honom och han motsatte sig 
utredningens diagnoser. Eriks erfarenhet av utredningen utmärktes av 
besvikelse.  

I utredningstexten om Simon förklarades hans risktagande beteende med 
tidigare utsatthet och med förälderns uppfostringsmetod. Simon ansågs behöva 
förändra sitt sätt att tänka om sig själv och rekommenderades familjehem. 
Simon uppfattades i utredningen som ett skadat barn som behövde repareras. 
Både Simon och hans förälder motsatte sig den föreslagna placeringen och 
socialsekreteraren, som känt Simon och hans familj en längre tid, beslutade sig 
för insatser på hemmaplan. Dessa insatser ansågs följa den struktur som 
Simon behövde enligt utredningen. Simon reflekterade över sin erfarenhet av 
att vara placerad på institution som självutvecklande och ansåg sig förändrad 
som person. Simon menade att utredningen gjort att han lärt känna sig själv, 
sina fel och sina brister. Han hade också fått en försäkran om ”att när livet går 
åt helvete så vet jag att det finns folk som stöttar.” 

För Alex, Erik och Simon gällde att de ständigt arbetade med att förändra 
sig själva och att de tog ett personligt ansvar för sina situationer. Även om 
deras problematiska förhållanden beskrevs på olika sätt bestod de ungas 
institutionella identiteter av att de uppfattades ha inre problem och därför vara 
i behov av yttre struktur. Struktur framstod som en lösning för alla. De mer 
specifika institutionella identiteterna för de tre unga visade sig förändras i 
efterföljande interventioner. Utredningstexterna rustade socialsekreterarna 
med en handlingsplan till vilken de förhöll sig olika. En längre relation med de 
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Alex beskrevs i utredningstexten ha ett överflöd av ilska, låg självkänsla 
och inlärningssvårigheter. Han rekommenderades HVB med en hög grad av 
struktur, en rekommendation som följdes av Alex nya socialsekreterare. Alex 
sågs som ett stört barn i behov av omfattande stöd. I den efterföljande 
placeringen ansågs Alex inte längre ha inlärningssvårigheter. Ett år efter 
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Efter misslyckad hemflytt och en ny placering uttryckte Alex uppskattning 
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kategorier, som i den egenskapen kan skiljas åt. I den vardag ungdomarna 
utreds, framstår de tre elementen vara betydligt mer sammanflätade. Texten 
som följer om de två första frågeställningarna, socialsekreterarnas initiering 
och användande samt ungas erfarenheter och begripliggöranden, kommer 
därför att organiseras utifrån de tre elementen och deras betydelse för 
socialsekreterarnas och de ungas erfarenheter. 

Frågeställning 1: Socialsekreterarnas initiering och användande  
Min första frågeställning berör hur socialsekreterares initiering och 
användande av utredning på särskilda ungdomshem kan beskrivas och förstås. 
I socialsekreterarnas berättade erfarenheter framgår att utredningspraktiken, 
utredningstexten och utredningsplaceringen har olika betydelser för deras 
hantering av de ungas vårdbanor. 

Utredningspraktik 

Resultatet i artikel I visar hur utredningspraktiken ger studiens 
socialsekreterare tillgång till expertis. Experterna vid de särskilda 
ungdomshemmen bidrar i sin tur med fördjupade kunskaper om de unga, inte 
minst genom psykologernas test och genom personalens avdelnings-
observationer. När en av socialsekreterarna säger att: ”ett barn som är 
placerat under åtta veckor kan aldrig dölja sin problematik” (artikel I) pekar 
det på utredningspraktikens bidrag i form av diagnoser om och beskrivningar 
av de unga.  

Socialsekreterarnas berättelser kan förstås handla om people-processing 
och identitetsarbete. När Hasenfeld (2010a) skriver om människobehandling 
och Gubrium och Holstein (2001a) om identitetsarbete avses de professionella 
processerna. Identitetsarbete är här det krävande arbete som professionella 
utför när de skapar, det Gubrium och Holstein kallar för institutionella 
identiteter. I det identitetsarbete som de professionella utför utforskas 
enskildas egenskaper för att sedan placeras i kategorier och modeller som gör 
identiteten förståelig och som kan initiera lösningar. Studien visar att 
utredningspraktiken vid SiS särskilda ungdomshem bidrar till det 
identitetsarbete som socialsekreterarna gör avseende de unga; 
socialsekreterarnas förståelse av ungdomarnas problematiska situation och hur 
den kan lösas. Ett illustrerande exempel är följande citat där en 
socialsekreterare beskriver vad hon fått ut av information från utredningen: 
”detta är Alex, detta är Alex behov” (artikel III). 

Med förslagen på åtgärder får socialsekreterarna en lösning för hur de 
fortsättningsvis ska hantera vårdbanan (Corbin & Strauss, 1991; Hasenfeld, 
2010a). Diagnoser och utredningar ger en riktning för fortsatta åtgärder och en 
plan för socialsekreterarnas handlande. I både artikel I, III och IV blir det 
tydligt att socialsekreterarna uppfattar, om än på olika sätt, att deras kontroll 
över de ungas vårdbanor ökar med utredningarnas bidrag till identitetsarbetet. 
Närmare åtta av tio unga blir placerade i den föreslagna vården. Bidraget från 
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Händelseförloppen för de 85 unga visade hög följsamhet till SiS-
utredningarnas förslag på åtgärder samt omplaceringar för var fjärde ungdom 
och socialsekreterarbyten för mer än var tredje. 

Analysen visade att de ungas banor formades i unika och komplexa sociala 
processer. De ungas och deras socialsekreterares olika perspektiv på 
utredningarna kan förstås utifrån deras orientering efter parallella sociala 
världar. Kursändringar i banorna krävde tajming, där närvaro och 
tillgänglighet var viktiga förutsättningar. Att unga blev fortsatt utredda under 
sin tid i samhällsvård visade att vissa banor formades under synnerligen 
problematiska omständigheter. Sammantaget framstod den system-
konstruerade instabiliteten bestående av planerade flyttningar, 
socialsekreterarbyten och återkommande bedömningar, försvåra möjligheten 
att göra ungas tid i samhällsvård begriplig.  

Övergripande resultat och sammanfattande analys 
I avsnittet ovan har resultatet beskrivits utifrån artiklarna. I denna andra del av 
resultatkapitlet vill jag fördjupa och mer övergripande redogöra för resultatet 
och sammanfatta mina analyser. Avsnittet är organiserat utifrån de tre 
frågeställningarna; hur socialsekreterares initiering och användande av 
utredning på SiS särskilda ungdomshem kan beskrivas och förstås; hur de 
ungas erfarenheter och begripliggörande av utredning på SiS särskilda 
ungdomshem kan beskrivas och förstås samt; vilka vårdbanor som framträder 
i samspelet mellan de unga och socialsekreterarna under och efter SiS-
utredningarna. När frågeställningarna behandlats avslutar jag med att redogöra 
för studiens övergripande slutsatser.  

En sammanfattande analys av resultatet visar att när utredning genomförs i 
institutionsmiljö inbegriper den tre element. Min inledande förståelse av 
utredning var att den består av en praktik och en text. Utredningspraktiken 
avser de rutiner och procedurer som hänförs till att genomföra en utredning. 
Utredningstexten sammanfattar delar av utredningspraktiken, men med den 
utmärkande egenskapen av att leva vidare efter att själva utredningsarbetet har 
avslutats (Smith, 2005). Utredning vid SiS särskilda ungdomshem inbegriper 
en institutionsplacering. Detta skapar särskilda villkor för utredningspraktiken 
och utredningstexten då de professionella aktörerna får tillgång till de unga på 
ett annat sätt än om utredningen genomförts i deras hemmiljö; observationer 
av de unga kan göras under dygnets alla timmar. För de unga innebär 
placeringen att deras vardagliga kontext är utbytt mot institutionens artificiella 
former, här i formen av ett särskilt ungdomshem. Att utredning kombineras 
med institutionsplacering får alltså konsekvenser för utredningspraktiken och 
utredningstexten, något som resultatet har visat exempel på. 
Utredningspraktiken och utredningstexten kompletteras därför med ett tredje 
element: utredningsplaceringen. De tre elementen ska ses som teoretiska 
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kategorier, som i den egenskapen kan skiljas åt. I den vardag ungdomarna 
utreds, framstår de tre elementen vara betydligt mer sammanflätade. Texten 
som följer om de två första frågeställningarna, socialsekreterarnas initiering 
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utför när de skapar, det Gubrium och Holstein kallar för institutionella 
identiteter. I det identitetsarbete som de professionella utför utforskas 
enskildas egenskaper för att sedan placeras i kategorier och modeller som gör 
identiteten förståelig och som kan initiera lösningar. Studien visar att 
utredningspraktiken vid SiS särskilda ungdomshem bidrar till det 
identitetsarbete som socialsekreterarna gör avseende de unga; 
socialsekreterarnas förståelse av ungdomarnas problematiska situation och hur 
den kan lösas. Ett illustrerande exempel är följande citat där en 
socialsekreterare beskriver vad hon fått ut av information från utredningen: 
”detta är Alex, detta är Alex behov” (artikel III). 

Med förslagen på åtgärder får socialsekreterarna en lösning för hur de 
fortsättningsvis ska hantera vårdbanan (Corbin & Strauss, 1991; Hasenfeld, 
2010a). Diagnoser och utredningar ger en riktning för fortsatta åtgärder och en 
plan för socialsekreterarnas handlande. I både artikel I, III och IV blir det 
tydligt att socialsekreterarna uppfattar, om än på olika sätt, att deras kontroll 
över de ungas vårdbanor ökar med utredningarnas bidrag till identitetsarbetet. 
Närmare åtta av tio unga blir placerade i den föreslagna vården. Bidraget från 
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Händelseförloppen för de 85 unga visade hög följsamhet till SiS-
utredningarnas förslag på åtgärder samt omplaceringar för var fjärde ungdom 
och socialsekreterarbyten för mer än var tredje. 

Analysen visade att de ungas banor formades i unika och komplexa sociala 
processer. De ungas och deras socialsekreterares olika perspektiv på 
utredningarna kan förstås utifrån deras orientering efter parallella sociala 
världar. Kursändringar i banorna krävde tajming, där närvaro och 
tillgänglighet var viktiga förutsättningar. Att unga blev fortsatt utredda under 
sin tid i samhällsvård visade att vissa banor formades under synnerligen 
problematiska omständigheter. Sammantaget framstod den system-
konstruerade instabiliteten bestående av planerade flyttningar, 
socialsekreterarbyten och återkommande bedömningar, försvåra möjligheten 
att göra ungas tid i samhällsvård begriplig.  

Övergripande resultat och sammanfattande analys 
I avsnittet ovan har resultatet beskrivits utifrån artiklarna. I denna andra del av 
resultatkapitlet vill jag fördjupa och mer övergripande redogöra för resultatet 
och sammanfatta mina analyser. Avsnittet är organiserat utifrån de tre 
frågeställningarna; hur socialsekreterares initiering och användande av 
utredning på SiS särskilda ungdomshem kan beskrivas och förstås; hur de 
ungas erfarenheter och begripliggörande av utredning på SiS särskilda 
ungdomshem kan beskrivas och förstås samt; vilka vårdbanor som framträder 
i samspelet mellan de unga och socialsekreterarna under och efter SiS-
utredningarna. När frågeställningarna behandlats avslutar jag med att redogöra 
för studiens övergripande slutsatser.  

En sammanfattande analys av resultatet visar att när utredning genomförs i 
institutionsmiljö inbegriper den tre element. Min inledande förståelse av 
utredning var att den består av en praktik och en text. Utredningspraktiken 
avser de rutiner och procedurer som hänförs till att genomföra en utredning. 
Utredningstexten sammanfattar delar av utredningspraktiken, men med den 
utmärkande egenskapen av att leva vidare efter att själva utredningsarbetet har 
avslutats (Smith, 2005). Utredning vid SiS särskilda ungdomshem inbegriper 
en institutionsplacering. Detta skapar särskilda villkor för utredningspraktiken 
och utredningstexten då de professionella aktörerna får tillgång till de unga på 
ett annat sätt än om utredningen genomförts i deras hemmiljö; observationer 
av de unga kan göras under dygnets alla timmar. För de unga innebär 
placeringen att deras vardagliga kontext är utbytt mot institutionens artificiella 
former, här i formen av ett särskilt ungdomshem. Att utredning kombineras 
med institutionsplacering får alltså konsekvenser för utredningspraktiken och 
utredningstexten, något som resultatet har visat exempel på. 
Utredningspraktiken och utredningstexten kompletteras därför med ett tredje 
element: utredningsplaceringen. De tre elementen ska ses som teoretiska 
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identiteter; att de är följsamma till den tänkta vårdbanan. Förhoppningen 
speglar också osäkerheten i socialsekreterarnas arbete då de ungas följsamhet 
aldrig kan kontrolleras helt (Hasenfeld, 2010a; Strauss m.fl., 1997). De 
intervjuade socialsekreterarna menar att i vissa fall skapade utredningen insikt 
och motivation hos de unga, i andra fall framstår det mer som en fortsatt 
önskan hos socialsekreterarna. Uttalandet från Niklas socialsekreterare om att 
bedömningen stämde men att Niklas ändrade sig, belyser att oavsett hur väl de 
institutionella identiteterna stödjer det identitetsarbete som socialsekreterarna 
utför, kan resultatet av föreslagna interventioner aldrig tas för givet.  

För att fördjupa förståelsen av socialsekreterarnas användning av 
utredningsplacering har jag här valt att komplettera med Emersons (1981) 
begrepp sista utväg. När socialsekreterarna i studien motiverar utredning på 
särskilda ungdomshem används argument som att de inte längre visste vad de 
skulle göra, att de befann sig i en återvändsgränd eller att situationen var utom 
deras kontroll. Argumenten visar att utredning på ett särskilt ungdomshem är 
en lösning på flera svårigheter som socialsekreterarna behöver hantera; de 
behöver en akut lösning på den uppkomna situationen och en långvarig 
lösning för att undvika att liknande situationer uppstår igen. Till det senare blir 
utredningen ett viktigt komplement till placeringen på det särskilda 
ungdomshemmet. En annan svårighet som socialsekreterarna belyser är 
begränsningar i den egna utredningspraktiken i form av tid och resurser. 
Ungdomshemmens utredningsresurser samt möjligheten att få de unga 
observerade blir därför en lösning på de krissituationer som föranleder 
utredningsplaceringarna. 

Socialsekreterarnas svar påminner om hur ”sista utvägs”-åtgärder 
rättfärdigas. Genom att vara den sista åtgärd som finns att tillgripa legitimeras 
dessa ”sista utvägs”-åtgärder med att det inte längre finns något annat att göra 
(Emerson, 1981). När socialsekreterarna förklarar valet att utreda de unga 
pekar de just på att tidigare åtgärder inte har varit tillräckliga, att allt annat är 
prövat eller bedöms som utsiktslöst utifrån de ungas situation. Utredning på 
SiS särskilda ungdomshem framstår som det enda möjliga, den enda vägen 
framåt. Samtidigt står utredning för ett förfarande som ofta innebär att påbörja 
eller inleda en ny fas i en vårdbana. Med utredning tillförs därför det reaktiva 
förfarandet att tillgripa den sista utvägen (placering på särskilt ungdomshem) 
något proaktivt och framåtsyftande. Utredningen ses som början på något nytt 
och inte som slutet på en åtgärdskedja. På detta sätt kan utredningsmöjligheten 
stärka legitimiteten i att placera unga vid de särskilda ungdomshemmen. En 
sådan placering blir något mer än en ”sista utväg.” 

Sammanfattningsvis framstår utredning på SiS särskilda ungdomshem som 
en lösning på svårigheter kopplade till både de ungas problematiska situation 
och till socialsekreterarnas arbetssituation. Utredningspraktiken och 
utredningstexten får betydelse för socialsekreterarna genom att bidra till att 
stödja identitetsarbetet avseende de unga, det vill säga att göra de ungas 
problematiska situation begriplig och hanterbar, samt genom att vara ett 
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utredningarna avseende hur de ungas problematik ska förstås ger även 
socialsekreterarna fortsatt vägledning, oavsett vad som händer efter 
utredningarna. Citatet från Niklas socialsekreterare; ”bedömningen stämde 
sedan. Men sedan så hände ju saker och så ändrade sig ju Niklas” (artikel IV) 
kan förstås som att utredningarnas institutionella identiteter av de unga blir en 
”objektiv verklighet” för socialsekreterarna att hålla fast vid och för att förstå 
de ungas fortsatta livsproblem. Det var inte fel på bedömningen av Niklas, 
problemet var att det hände andra saker och att Niklas ändrade sitt sätt att vara. 

Utredningstext 

Utredningspraktiken lämnar alltså ett bidrag till socialsekreterarna i form av 
ett sätt att tänka och förstå de ungas livsproblem. Utredningarnas 
beskrivningar av de ungas institutionella identiteter lämnar förklaringar såväl 
till det som varit som till det som följer. Med utredningstexten får 
socialsekreterare också ett redskap för att styra andra att agera i enlighet med 
bedömningarna och rekommendationerna. Socialsekreterarnas berättelser om 
hur de i förhandlingar med socialnämnd, förvaltningsrätt, skola och med de 
ungas familj hänvisat och läst högt ur utredningarna, visar hur utrednings-
texten genom socialsekreterarnas ageranden sprids och aktiveras (Smith, 
2005). Textens aktivering sker därför av fler än socialsekreterarna och med 
spridningen regleras även andra professionella aktörers handlingar. Men i 
socialsekreterarnas förhandlingar uppstår svårigheter då alla inte agerar utifrån 
texten på det sätt som socialsekreterarna önskar. Politiker i kommunens 
nämnd eller skol- och institutionspersonal väljer ibland att bortse från 
utredningstexten. I konkurrens med andra praktiker och andra institutionella 
identiteter möts socialsekreterarnas aktivering av utredningstexten delvis med 
motstånd från andra aktörer. Att kontexten för utredningstexterna är separerad 
från den kontext de unga senare befinner sig i kan ha betydelse. Kopplingen 
mellan dessa separerade kontexter går via socialsekreterare som inte själva har 
gjort de bedömningar som utredningarna grundar sig på. I många fall var det 
dessutom en annan socialsekreterare än den som begärde utredningen som tog 
emot och förmedlade utredningstexten vidare. Leden mellan utredningstext 
och åtgärd kan alltså försvåra socialsekreterarnas hantering av och kontroll 
över de ungas vårdbanor.  

Utredningsplacering 

Utredningsplaceringens betydelse för socialsekreterarna i studien består i att 
ungdomarna på detta sätt hölls borta från de situationer som föregick 
placeringen. Placeringen möjliggör genomförandet av utredning, men ses 
också av socialsekreterarna som en möjlighet att initiera en individuell 
förändringsprocess. Med placeringarna fanns en önskan om att de ungas 
attityder skulle ändras och att de skulle motiveras till åtgärder. Denna 
förhoppning speglar vilken betydelse det har för socialsekreterares hantering 
av vårdbanor att ungdomarna accepterar sina tilldelade institutionella 
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identiteter; att de är följsamma till den tänkta vårdbanan. Förhoppningen 
speglar också osäkerheten i socialsekreterarnas arbete då de ungas följsamhet 
aldrig kan kontrolleras helt (Hasenfeld, 2010a; Strauss m.fl., 1997). De 
intervjuade socialsekreterarna menar att i vissa fall skapade utredningen insikt 
och motivation hos de unga, i andra fall framstår det mer som en fortsatt 
önskan hos socialsekreterarna. Uttalandet från Niklas socialsekreterare om att 
bedömningen stämde men att Niklas ändrade sig, belyser att oavsett hur väl de 
institutionella identiteterna stödjer det identitetsarbete som socialsekreterarna 
utför, kan resultatet av föreslagna interventioner aldrig tas för givet.  

För att fördjupa förståelsen av socialsekreterarnas användning av 
utredningsplacering har jag här valt att komplettera med Emersons (1981) 
begrepp sista utväg. När socialsekreterarna i studien motiverar utredning på 
särskilda ungdomshem används argument som att de inte längre visste vad de 
skulle göra, att de befann sig i en återvändsgränd eller att situationen var utom 
deras kontroll. Argumenten visar att utredning på ett särskilt ungdomshem är 
en lösning på flera svårigheter som socialsekreterarna behöver hantera; de 
behöver en akut lösning på den uppkomna situationen och en långvarig 
lösning för att undvika att liknande situationer uppstår igen. Till det senare blir 
utredningen ett viktigt komplement till placeringen på det särskilda 
ungdomshemmet. En annan svårighet som socialsekreterarna belyser är 
begränsningar i den egna utredningspraktiken i form av tid och resurser. 
Ungdomshemmens utredningsresurser samt möjligheten att få de unga 
observerade blir därför en lösning på de krissituationer som föranleder 
utredningsplaceringarna. 

Socialsekreterarnas svar påminner om hur ”sista utvägs”-åtgärder 
rättfärdigas. Genom att vara den sista åtgärd som finns att tillgripa legitimeras 
dessa ”sista utvägs”-åtgärder med att det inte längre finns något annat att göra 
(Emerson, 1981). När socialsekreterarna förklarar valet att utreda de unga 
pekar de just på att tidigare åtgärder inte har varit tillräckliga, att allt annat är 
prövat eller bedöms som utsiktslöst utifrån de ungas situation. Utredning på 
SiS särskilda ungdomshem framstår som det enda möjliga, den enda vägen 
framåt. Samtidigt står utredning för ett förfarande som ofta innebär att påbörja 
eller inleda en ny fas i en vårdbana. Med utredning tillförs därför det reaktiva 
förfarandet att tillgripa den sista utvägen (placering på särskilt ungdomshem) 
något proaktivt och framåtsyftande. Utredningen ses som början på något nytt 
och inte som slutet på en åtgärdskedja. På detta sätt kan utredningsmöjligheten 
stärka legitimiteten i att placera unga vid de särskilda ungdomshemmen. En 
sådan placering blir något mer än en ”sista utväg.” 

Sammanfattningsvis framstår utredning på SiS särskilda ungdomshem som 
en lösning på svårigheter kopplade till både de ungas problematiska situation 
och till socialsekreterarnas arbetssituation. Utredningspraktiken och 
utredningstexten får betydelse för socialsekreterarna genom att bidra till att 
stödja identitetsarbetet avseende de unga, det vill säga att göra de ungas 
problematiska situation begriplig och hanterbar, samt genom att vara ett 
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utredningarna avseende hur de ungas problematik ska förstås ger även 
socialsekreterarna fortsatt vägledning, oavsett vad som händer efter 
utredningarna. Citatet från Niklas socialsekreterare; ”bedömningen stämde 
sedan. Men sedan så hände ju saker och så ändrade sig ju Niklas” (artikel IV) 
kan förstås som att utredningarnas institutionella identiteter av de unga blir en 
”objektiv verklighet” för socialsekreterarna att hålla fast vid och för att förstå 
de ungas fortsatta livsproblem. Det var inte fel på bedömningen av Niklas, 
problemet var att det hände andra saker och att Niklas ändrade sitt sätt att vara. 

Utredningstext 

Utredningspraktiken lämnar alltså ett bidrag till socialsekreterarna i form av 
ett sätt att tänka och förstå de ungas livsproblem. Utredningarnas 
beskrivningar av de ungas institutionella identiteter lämnar förklaringar såväl 
till det som varit som till det som följer. Med utredningstexten får 
socialsekreterare också ett redskap för att styra andra att agera i enlighet med 
bedömningarna och rekommendationerna. Socialsekreterarnas berättelser om 
hur de i förhandlingar med socialnämnd, förvaltningsrätt, skola och med de 
ungas familj hänvisat och läst högt ur utredningarna, visar hur utrednings-
texten genom socialsekreterarnas ageranden sprids och aktiveras (Smith, 
2005). Textens aktivering sker därför av fler än socialsekreterarna och med 
spridningen regleras även andra professionella aktörers handlingar. Men i 
socialsekreterarnas förhandlingar uppstår svårigheter då alla inte agerar utifrån 
texten på det sätt som socialsekreterarna önskar. Politiker i kommunens 
nämnd eller skol- och institutionspersonal väljer ibland att bortse från 
utredningstexten. I konkurrens med andra praktiker och andra institutionella 
identiteter möts socialsekreterarnas aktivering av utredningstexten delvis med 
motstånd från andra aktörer. Att kontexten för utredningstexterna är separerad 
från den kontext de unga senare befinner sig i kan ha betydelse. Kopplingen 
mellan dessa separerade kontexter går via socialsekreterare som inte själva har 
gjort de bedömningar som utredningarna grundar sig på. I många fall var det 
dessutom en annan socialsekreterare än den som begärde utredningen som tog 
emot och förmedlade utredningstexten vidare. Leden mellan utredningstext 
och åtgärd kan alltså försvåra socialsekreterarnas hantering av och kontroll 
över de ungas vårdbanor.  

Utredningsplacering 

Utredningsplaceringens betydelse för socialsekreterarna i studien består i att 
ungdomarna på detta sätt hölls borta från de situationer som föregick 
placeringen. Placeringen möjliggör genomförandet av utredning, men ses 
också av socialsekreterarna som en möjlighet att initiera en individuell 
förändringsprocess. Med placeringarna fanns en önskan om att de ungas 
attityder skulle ändras och att de skulle motiveras till åtgärder. Denna 
förhoppning speglar vilken betydelse det har för socialsekreterares hantering 
av vårdbanor att ungdomarna accepterar sina tilldelade institutionella 
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verksamheter som endast berör delar av ungas vardag (till exempel skolan). 
Dessa sociala behandlingsuniversum domineras av de professionellas 
uppfattningar, vilka i sin tur formar placerade barns vardagsliv. Min studie 
visar att för unga i en utredningsplacering gäller tillika att de befinner sig i ett 
bedömningsuniversum. Det är deras vardagsliv vid institutionen som är objekt 
för utredningen och som personalen tolkar utifrån sina förklaringsmodeller. 
Att befinna sig i ett bedömningsuniversum lämnar alltså ungdomarna i en 
position där de behöver förhålla sig till den identitet de tillskrivs av 
personalen. Något som kan ses bli en del av socialtjänstens och 
ungdomshemmens klientproduktion; deras transformering av livsproblem till 
problemkategorier och av unga människor till klienter (Gubrium & Holstein, 
2001a; Järvinen & Mik-Meyer, 2003a). De intervjuade ungdomarnas arbete att 
förhålla sig till de professionellas institutionella identiteter som tillskrivs dem 
framträder när de berättar om sina erfarenheter av att utredas. De unga 
återkommer till att de utifrån de institutionella villkoren inte känner igen sig 
själva och sitt sätt att vara, vilket de relaterar till de speciella förhållanden som 
råder vid en utredningsplacering. Berättelserna ger uttryck för de ungas 
strävan att göra sig själva begripliga inför ungdomsgruppen, 
utredningspersonalen, socialsekreterarna, men också inför sig själva och inför 
mig som intervjuare. 

Det identitetsarbete som de professionella gör avseende de unga syftar till 
att göra deras livsproblem begripliga och hanterbara. Som sådana är och 
förblir de institutionella identiteterna förenklingar som avser att initiera en 
lösningsrepertoar (jämför Espersen, 2010, s. 180-182). När ungdomarna 
funderar över hur utredningarna överensstämmer med deras egna 
uppfattningar om sig själva menar de, med viss tvekan, att de stämmer med 
det som varit under placeringen, men att de inte ger en bild av hur de unga 
egentligen är. Jespers uttalande: ”det är ju så de har sett mig, men det är inte 
sådan jag är som person” (artikel II) tyder på att han ser en skillnad mellan 
den han varit och den han annars identifierar sig som. Till skillnad från hur de 
själva förstår sina självpresentationer uppfattar de inte att de professionellas 
förståelse av dem beaktar de institutionella villkoren.  

Analysen av de institutionella identiteter som utredningarna ger de unga, 
visar också att deras svårigheter förstås och förklaras som individuella 
problem (artikel III). De kriser som placeringen i sig bidrar med, 
positioneringsspelen i ungdomsgruppen samt att de unga inte har kontroll över 
sin situation beaktas i begränsad utsträckning i utredningarna. Den 
återkommande tvekan inför utredningsresultaten som de unga ger uttryck för, 
kan förstås utifrån att institutionella identiteter inte beaktar ungdomarnas 
mångfacetterade självidentiteter. De institutionella identiteternas orientering 
efter de ungas individuella problem lämnar en selektiv beskrivning av 
ungdomarna. En orientering som de intervjuade uppmärksammar och finner 
sig definierade av. Alice säger: ”För när alla bara pratar om problemen så 
blir man sedd som ett problem, man blir inte sedd som något som någon tror 
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förhandlingsverktyg med andra i en politiskt och organisatoriskt osäker 
kontext. Med placering och utredning vill socialsekreterare initiera en 
individuell förändringsprocess hos de unga som både ökar de ungas följsamhet 
till vårdbanan och skapar bättre förutsättningar för socialsekreterarnas eget 
arbete.  

Frågeställning 2: Ungas erfarenheter och begripliggöranden 
Min andra frågeställning är om de ungas erfarenheter och begripliggöranden 
av att utredas på SiS särskilda ungdomshem. Här framstår erfarenheterna av 
utredningarnas tre element – utredningspraktik, utredningstext och 
utredningsplacering – som betydligt mer sammanflätade än för social-
sekreterarna och är därför svåra att skilja åt, även i en teoretisk analys. Det är 
framförallt utredningspraktiken och utredningsplaceringen som smälter 
samman. De övergripande erfarenheter som de unga berättar om är avsaknad 
av kontroll över nuet och framtiden. Detta är erfarenheter som är kopplade till 
såväl utredningspraktiken som utredningsplaceringen. Jag har därför valt att 
försöka förstå resultatet genom att se utredningsinstitutionen som ett 
bedömningsuniversum och utifrån det förstå de intervjuade ungdomarnas 
förhållningssätt till de institutionella identiteter som tillskrivs dem.  

Utredningspraktik och utredningsplacering 

Utredningarna av de 16 ungdomarna föregås av akuta och plötsliga 
placeringar. De snabba besluten ställer ungdomarna utan förberedelser i en ny 
och osäker situation, erfarenheter som de beskriver som omvälvande. De 
särskilda ungdomshemmen är en livsmiljö som markant skiljer sig från livet 
utanför (se t.ex. Bengtsson, 2012a; Espersen, 2010; Stokholm, 2009) och som 
innebär krav på färdigheter såsom att följa regler, tyda sociala signaler och 
presentera sig nyanserat inför både ungdomsgrupp och personal (Egelund & 
Jakobsen, 2011b, s. 20; Goffman, 1959). Ungdomshemmens långtgående 
tvångsbefogenheter innebär dessutom en särskild kontrollförlust (Bengtsson, 
2012a). I den belägenhet de unga befinner sig i utgör deras beteende och sätt 
att vara underlag för bedömningar. Samtidigt som de unga är upptagna av 
socialtjänstens placeringsbeslut, sin tillhörighet till ungdomsgruppen och de 
institutionella villkoren försöker de finna förhållningssätt och strategier 
gentemot utredningspersonalen. Resultatet tyder på att en utredningsplacering 
intensifierar ungdomarnas splittring mellan ungdomsgruppen och de 
professionellas förändringsprojekt (jämför Egelund m.fl., 2010; Egelund m.fl., 
2009). Betydelsen av självpresentationer får här nya dimensioner då varje 
situation de unga befinner sig i kan bedömas och denna bedömning kan få 
konsekvenser för deras närmaste framtid. Utredningsplaceringen kan förstås 
villkora de 16 ungas erfarenheter av utredningspraktiken. Tillsammans bildar 
de vad jag här kommer kalla ett bedömningsuniversum för ungdomarna. 

Med begreppet sociala behandlingsuniversum fångar Espersen (2010) och 
Jakobsen (2006; 2010) institutionens ”totala” natur i motsats till andra 
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gränslöst beteende, söker destruktiva kamratrelationer, har brister i 
anknytningen, är hotfulla eller har en låg självkänsla.  

Sätt att förstå vilken betydelse som andras syn på en individs identitet har 
för individens syn på sig själv har föreslagits av Goffman och Gubrium och 
Holstein. Goffman (1961) menar att individers självidentitet utvecklas av att 
både tillhöra en social gemenskap och att samtidigt kunna distansera sig själv 
till denna. På ett liknande sätt resonerar Gubrium och Holstein (2001) kring 
professionellas identitetsarbete avseende klienter där de som berörs av 
identitetsarbetet och de institutionella identiteterna lämnas till att reagera och 
förhålla sig till hur deras livsproblem beskrivs och förstås. Liksom Espersen 
(2010, s. 214) fann i sin analys av placerade barns vardagsliv på institution 
finner jag att utredningarna och de efterföljande placeringarna innebär för de 
unga ett kontinuerligt arbete med sin självidentitet. De intervjuade unga har 
visat på olika förhållningssätt och förmåga att distansera sig till deras 
institutionella identiteter. Ett förhållningssätt är så som Simon reflekterar över 
utredningen: ”jag lärde mig om mina fel och brister” (artikel III). Simons och 
andra ungas erfarenhet är att de genom utredningarna får sina svårigheter 
belysta, svårigheter de identifierar sig med, men också kan hålla en viss 
distans till. Några unga ser, likt Simon, den institutionella identiteten som ett 
stöd att utveckla en ny självförståelse. Andra unga, likt Alex, accepterar och 
axlar sin institutionella identitet och några, däribland Erik, bekämpar och 
distanserar sig till det sätt de blivit uppfattade på. Vissa unga tycks alltså 
kunna balansera sin tidigare självidentitet med hur de blivit förstådda i 
utredningarna. Andra unga finner det svårare att både hålla kvar och förändra 
sin syn på sig själva.  

Ungas begripliggörande 

Studien visar att de professionellas ageranden och vad som sker efter 
utredningen har betydelse för hur de utredda ungdomarna begripliggör och 
skapar mening av utredningspraktiken. Det finns unga som uppfattar att 
utredningen var starten på något bättre, som för Alex och Simon (artikel III) 
samt Paula och Gustav (artikel IV). För andra upplevdes utredningen innebära 
en försämring eller att situationen var oförändrad, som för Erik (artikel III), 
Aziza och Niklas (artikel IV).  

Berättelserna om utredningserfarenheterna förändras också över tid. 
Studien visar att händelser i det förflutna är beroende av det sammanhang som 
de unga befinner sig i när de berättar om det som varit (jämför Bečević, 2015, 
s. 146, 268-272). De ungas begripliggörande av utredningarna kan förstås 
utifrån att det som var är skapat av det som är (Mead, 1992/1934). Därför har 
de professionellas agerande och dess koppling till utredningarnas 
rekommendationer en avgörande betydelse för de ungas begripliggöranden av 
sin egen utredningsplacering, både i stunden och retrospektivt. Vilket stöd de 
unga får efter utredningarna påverkar både de kommande sammanhangen och 
hur utredningarna förstås i efterhand. Exempel på detta är Eriks och Simons 
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man kan klara av. Det är rätt så svårt att tro på sig själv när man känner att 
ingen annan gör det” (artikel II). Alice belyser hur samhällsvårdade unga 
definieras utifrån sina problem (jämför Bečević, 2015, s. 170-172). Alice visar 
också en förmåga att reflektera över de professionellas syn på henne och vad 
det gör med hennes tro på sig själv. 

Det finns ungdomar i studien som uttrycker att de under utredningen fick 
tid att tänka och fundera över det som varit. I samtal med framförallt 
utredningspersonalen, men också med andra unga, ändras deras syn på sig 
själva och sin situation. Några av dem finner att utredningspersonalen kunde 
företräda deras intressen inför socialtjänsten. Det är erfarenheter som 
påminner om vad Fridells m.fl. (2015) studie visar där vuxna klienter 
uppfattade att en utredning kunde ge en ny förståelse för deras problem och en 
mening till LVM-placeringarna. De unga tycks här ge uttryck för att 
utredningarna i viss mån ger dem ökad kontroll genom att de bidrar med insikt 
och förändring. Denna kontroll kan jämföras med det som Weitz (2011) avser 
med begreppet egenkontroll: en känsla av kontroll över både livssituation och 
självidentitet. Trots att de unga förändrar och anpassar sin förståelse av sig 
själva till utredningspersonalens, gör den utmanande och svåra situationen det 
svårt för ungdomarna att uppleva en känsla av egenkontroll. Detta hänger 
samman med tillvaron i dubbel limbo, den osäkra situationen på 
ungdomshemmet samt i förhållande till socialtjänsten och dess fortsatta 
agerande. Även om det är viktigt för ungdomarna att påverka sin 
självpresentation och även om utredning kan bidra med insikt och eventuell 
viss förändring, kan detta uppfattas som meningslöst, eftersom de har svag 
kontroll över vad som ska hända efter utredningsplaceringen. Mustafa säger: 
”problemet är att de [utredningspersonalen] kan inte bestämma över mitt liv” 
(artikel II). Mustafa visar en viktig aspekt av att befinna sig i en 
utredningssituation på ett särskilt ungdomshem. Det som de unga har att 
förhålla sig till behöver inte nödvändigtvis vara det som sedan har betydelse 
för deras framtid.  

Utredningstext 

När ungdomarna berättar om sina erfarenheter nämns sällan 
utredningstexterna. Få av dem jag har intervjuat har läst sina utredningar och 
de som har läst kan uttrycka förvåning över texternas detaljrikedom. Återigen 
gör sig de ungas brist på kontroll sig påmind när de inte känner till vad och 
hur mycket som dokumenterats om dem. Utredningstexterna konstaterades i 
artikel III vara adresserade till beställaren, socialtjänsten. Att ungdomarna i så 
låg utsträckning läser och berör utredningstexterna kan förstås utifrån att 
texterna inte är skrivna för eller till dem. Men, det behöver inte innebära att 
utredningstexterna saknar värde för deras självidentitet. Frågan som jag ställer 
är hur en ung människa under våra intervjuer, eller i andra sammanhang, kan 
förhålla sig till beskrivningar som säger att de har en ojämn begåvningsprofil, 
ett oönskat och risktagande beteende, saknar förmåga att hantera ilska, har ett 
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ingen annan gör det” (artikel II). Alice belyser hur samhällsvårdade unga 
definieras utifrån sina problem (jämför Bečević, 2015, s. 170-172). Alice visar 
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agerar dessutom i ett påtagligt maktunderläge gentemot socialsekreterarna. 
Deras fri- och rättigheter är med placeringarna på de särskilda ungdoms-
hemmen starkt begränsade och deras val av strategier behöver vägas mot 
ytterligare förlust av egenkontroll. Att inte samarbeta i utredningen skulle 
kunna innebära att de äventyrar sitt eventuella inflytande över besluten om sin 
framtid. I samspelet mellan socialsekreterarna som är orienterade efter att 
hantera de ungas vårdbanor och de unga som i sin tur är orienterade efter att 
erövra största möjliga egenkontroll, formas fyra banor: kampbanan, 
dialogbanan, passagerarbanan och övertalningsbanan. Osäkerhet är en ständig 
följeslagare till utredningsplaceringarna och till vad som fortsättningsvis sker i 
de berörda ungdomarnas vårdbanor.  

De intervjuade ungdomarna uppfattade utredningarna på skiftande sätt, 
vilket tycks hänga samman med deras inflytande i processen. 
Socialsekreterare och unga ger också uttryck för olika målsättningar och 
önskemål (jämför parallella sociala världar i Egelund m.fl., 2010; Egelund 
m.fl., 2009). Medan de flesta ungas önskan var att få komma hem och ha ett 
vanligt ungdomsliv var socialsekreterarnas önskan en djupgående förändring 
av ungdomarna som personer. Socialsekreterarnas målsättning om förändring, 
det vill säga att de unga anpassar sig efter hur deras livsproblem förstås av de 
professionella, påverkar vilket handlingsutrymme som socialsekreterarna ger 
de unga. Unga som reflekterar och visar insikt får ett större inflytande (unga i 
dialogbanan) än de som inte visar en inre förändring (unga i kampbanan). 
Socialsekreterarnas orientering efter förändring ger alltså ramar för hur 
ungdomarnas beteende tolkas (jämför Goffman, 1961). Socialsekreterarnas 
önskan om inre förändring hänger också samman med de institutionella 
identiteter som presenteras av ungdomarna i utredningstexterna. De unga 
tillskrivs här ”inre problem” av olika slag, men med det gemensamt att de ska 
bemötas med en ”yttre struktur”. Den yttre struktur som förordas i 
utredningstexterna blir senare en del av ungdomarnas vardag. I de intervjuade 
ungdomarnas berättelser om livet efter utredningarna återkommer 
beskrivningar av en strukturerad och ordnad tillvaro, framförallt vid fortsatta 
institutionsplaceringar. 

Instabilitet som villkor för formande av vårdbanor 

Utredningsplaceringarna som har studerats är en del av ungdomarnas 
pågående vårdbanor. Det finns alltså både en historik och en framtid med 
fortsatta insatser från socialtjänsten. I jämförelse med vad tidigare forskning 
visat har följsamheten till utredningarnas förslag på insatser ökat. I Sarneckis 
(1992; 1996) studie följdes rekommendationerna för 45 procent av de unga, i 
denna studie för 79 procent av de unga. Den ökade följsamheten har däremot 
inte visat sig ha relevans för stabilitet i fortsatta placeringar. Instabiliteten i 
ungdomarnas vårdbanor berör emellertid inte enbart placeringarna som 
sådana, den avser även socialsekreterarbyten och förnyade bedömningar av de 
unga. Forskning har tidigare konstaterat förekomsten av instabilitet i placering 
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meningsskapande av utredningen. Erik uttryckte besvikelse över att personal i 
den efterföljande placeringen valde att inte läsa utredningen och inte heller 
genomföra de insatser som utredningen föreslog. Med denna erfarenhet ansåg 
Erik att utredningen varit meningslös. Till skillnad från Erik fann Simon att 
utredningen förändrade honom och gav honom en visshet om att kunna få 
hjälp när det behövs. Efter utredningen tillmötesgår socialsekreteraren Simons 
önskemål om att flytta hem och lämnar omfattande stöd såväl i familjen som i 
skolan.  Erfarenheterna består alltså av såväl besvikelser som en vunnen tilltro 
till samhällets möjlighet att hjälpa.  

Sammantaget kan de 16 intervjuade ungdomarnas erfarenheter av att 
utredas på institution beskrivas och förstås med att utredningspraktik och 
utredningsplacering smälter samman och bildar ett bedömningsuniversum. De 
ungas erfarenheter av detta bedömningsuniversum präglas av kontrollförlust 
över både nuet och framtiden. Vad gäller utredningstexterna tycks inte 
ungdomarna uppfatta att texterna är till för dem och deras förhållningssätt till 
de institutionella identiteter som presenteras varierar.  De ungas 
meningsskapande av utredningserfarenheterna belyser beroendet av 
professionella aktörers handlande och de ungas eget begränsade 
handlingsutrymme. 

Frågeställning 3: Formandet av vårdbanor 
Den tredje frågeställningen handlar om vilka vårdbanor som framträder i 
samspelet mellan de unga och deras socialsekreterare under och efter SiS-
utredningarna. Jag återvänder nu till avhandlingens centrala begrepp, 
vårdbanor, med avsikt att fördjupa förståelsen för hur de formas för unga i 
samhällsvård. 

Analysen visar att de deltagande socialsekreterarnas hantering av 
vårdbanorna först och främst handlar om att initiera förändringsprocesser, men 
också att hitta ”rätt” lösningar, få bekräftelse på tidigare antaganden samt att 
använda utredningstexterna som ett verktyg i förhandlingar. Ungdomarna 
berättade i intervjuerna om olika strategier för att påverka vårdbanorna. De 
akuta placeringarna hanterades med eftergivenhet och följsamhet samt genom 
att de drog sig undan från personalen. Själva utredningsprocessen hanterade 
ungdomarna med olika och flera strategier. De kunde diskvalificera 
bedömningarna då de ansågs kontaminerade av den institutionella kontexten. 
De unga kunde också välja att undanhålla information från personalen då det 
fanns en oro över hur informationen skulle komma att användas. 
Utredningsprocessen kunde också hanteras med att samarbeta och vara 
mottaglig för att anpassa sig efter hur deras problem förstods i utredningarna.  

När socialsekreterarnas och de ungas olika sätt att agera för att få kontroll 
över vårdbanan jämförs framträder påtagliga skillnader. Socialsekreterarna 
använder utredningarna för att placera de unga i kategorier som kan hanteras 
av socialtjänsten, medan de ungas handlingar är sprungna ur det faktum att de 
som personer är berörda av praktiken, det handlar om deras liv. De unga 
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agerar dessutom i ett påtagligt maktunderläge gentemot socialsekreterarna. 
Deras fri- och rättigheter är med placeringarna på de särskilda ungdoms-
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framtid. I samspelet mellan socialsekreterarna som är orienterade efter att 
hantera de ungas vårdbanor och de unga som i sin tur är orienterade efter att 
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följeslagare till utredningsplaceringarna och till vad som fortsättningsvis sker i 
de berörda ungdomarnas vårdbanor.  

De intervjuade ungdomarna uppfattade utredningarna på skiftande sätt, 
vilket tycks hänga samman med deras inflytande i processen. 
Socialsekreterare och unga ger också uttryck för olika målsättningar och 
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utredningstexterna blir senare en del av ungdomarnas vardag. I de intervjuade 
ungdomarnas berättelser om livet efter utredningarna återkommer 
beskrivningar av en strukturerad och ordnad tillvaro, framförallt vid fortsatta 
institutionsplaceringar. 

Instabilitet som villkor för formande av vårdbanor 

Utredningsplaceringarna som har studerats är en del av ungdomarnas 
pågående vårdbanor. Det finns alltså både en historik och en framtid med 
fortsatta insatser från socialtjänsten. I jämförelse med vad tidigare forskning 
visat har följsamheten till utredningarnas förslag på insatser ökat. I Sarneckis 
(1992; 1996) studie följdes rekommendationerna för 45 procent av de unga, i 
denna studie för 79 procent av de unga. Den ökade följsamheten har däremot 
inte visat sig ha relevans för stabilitet i fortsatta placeringar. Instabiliteten i 
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meningsskapande av utredningen. Erik uttryckte besvikelse över att personal i 
den efterföljande placeringen valde att inte läsa utredningen och inte heller 
genomföra de insatser som utredningen föreslog. Med denna erfarenhet ansåg 
Erik att utredningen varit meningslös. Till skillnad från Erik fann Simon att 
utredningen förändrade honom och gav honom en visshet om att kunna få 
hjälp när det behövs. Efter utredningen tillmötesgår socialsekreteraren Simons 
önskemål om att flytta hem och lämnar omfattande stöd såväl i familjen som i 
skolan.  Erfarenheterna består alltså av såväl besvikelser som en vunnen tilltro 
till samhällets möjlighet att hjälpa.  

Sammantaget kan de 16 intervjuade ungdomarnas erfarenheter av att 
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över både nuet och framtiden. Vad gäller utredningstexterna tycks inte 
ungdomarna uppfatta att texterna är till för dem och deras förhållningssätt till 
de institutionella identiteter som presenteras varierar.  De ungas 
meningsskapande av utredningserfarenheterna belyser beroendet av 
professionella aktörers handlande och de ungas eget begränsade 
handlingsutrymme. 

Frågeställning 3: Formandet av vårdbanor 
Den tredje frågeställningen handlar om vilka vårdbanor som framträder i 
samspelet mellan de unga och deras socialsekreterare under och efter SiS-
utredningarna. Jag återvänder nu till avhandlingens centrala begrepp, 
vårdbanor, med avsikt att fördjupa förståelsen för hur de formas för unga i 
samhällsvård. 

Analysen visar att de deltagande socialsekreterarnas hantering av 
vårdbanorna först och främst handlar om att initiera förändringsprocesser, men 
också att hitta ”rätt” lösningar, få bekräftelse på tidigare antaganden samt att 
använda utredningstexterna som ett verktyg i förhandlingar. Ungdomarna 
berättade i intervjuerna om olika strategier för att påverka vårdbanorna. De 
akuta placeringarna hanterades med eftergivenhet och följsamhet samt genom 
att de drog sig undan från personalen. Själva utredningsprocessen hanterade 
ungdomarna med olika och flera strategier. De kunde diskvalificera 
bedömningarna då de ansågs kontaminerade av den institutionella kontexten. 
De unga kunde också välja att undanhålla information från personalen då det 
fanns en oro över hur informationen skulle komma att användas. 
Utredningsprocessen kunde också hanteras med att samarbeta och vara 
mottaglig för att anpassa sig efter hur deras problem förstods i utredningarna.  

När socialsekreterarnas och de ungas olika sätt att agera för att få kontroll 
över vårdbanan jämförs framträder påtagliga skillnader. Socialsekreterarna 
använder utredningarna för att placera de unga i kategorier som kan hanteras 
av socialtjänsten, medan de ungas handlingar är sprungna ur det faktum att de 
som personer är berörda av praktiken, det handlar om deras liv. De unga 
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socialsekreterarna. För ungdomarna smälter utredningspraktiken samman med 
utredningsplaceringen och bildar ett bedömningsuniversum. Med 
institutionsmiljön som plats för utredningarna upptas ungdomarna av att 
hantera de institutionella villkoren och samtidigt försöka påverka sin framtid. 
Deras förståelse av sina självpresentationer framstår vara mer situationell än 
socialsekreterarnas förståelse av deras institutionella identiteter. För 
socialsekreterarna är istället utredningspraktiken, utredningstexten och 
utredningsplaceringen var för sig centrala. Utredningspraktiken och 
utredningstexten tillhör de professionella aktörernas världar och de unga 
lämnas att reagera och förhålla sig till dessa. 

Min andra slutsats är att utredningen innebär en påtaglig inverkan i de 
ungas liv. Ungdomarnas mellanlandning på ungdomshemmen, att i osäkerhet 
vänta på vad som ska ske, har initierat processer där de tar över de 
professionellas förståelse av sina livsproblem, formar nya självidentiteter eller 
gör aktivt motstånd. Mellanlandningen ändrar villkoren för hur de definierar 
sig själva och sin situation. De är inte längre desamma som före placeringen. 
Att befinna sig i transit, den bild jag inledningsvis använde för att beskriva 
ungdomarnas situation, innebär alltså inte ett stillastående för deras formande 
av självidentitet. Snarare kan ungdomarnas formande av självidentitet 
intensifieras av att befinna sig i ett bedömningsuniversum.  

Min tredje slutsats är att utredningarna får betydelse för socialsekreterarnas 
fortsatta hantering av vårdbanorna. Utredningarna bidrar till det 
identitetsarbete som socialsekreterarna utför avseende de unga och de 
institutionella identiteter som tillskrivs ungdomarna får konsekvenser för 
bedömningar och beslut om interventioner. Resultatet visar samtidigt att det i 
efterföljande placeringar sker nya bedömningar och att utredningarna inte 
alltid blir lästa eller använda. Utredningarnas betydelse för stabilitet och 
förutsägbarhet i vårdbanorna framstår vara begränsad.  

Min sista och fjärde slutsats är att utredningsförfarandet, att utreda unga på 
SiS särskilda ungdomshem, fragmentiserar och delar upp utrednings- och 
beslutsprocessen. Fragmentiseringen handlar om att det är flera professionella 
aktörer som är involverade i olika delar av utrednings- och beslutsprocessen. 
Utöver att socialsekreterare och utredningspersonal delar upp processen sig 
emellan är det inte alltid samma socialsekreterare som tar emot SiS-
utredningen som beställde den. Av olika skäl byts socialsekreterare ut både 
under och i anslutning till att SiS-utredningen överlämnas. Fragmentiseringen 
skapar svåra omständigheter för ungdomarnas begripliggörande av 
utredningarna då en konsekvens av förfarandet är att de unga tillförs nya och 
tillfälliga sociala arenor. Det vårdsystem som ungdomarna får ta del av 
innehåller alltså en systemskapad instabilitet. När unga utreds på institution är 
de interventioner som avser att skydda och stödja dem skilda från varandra. 
Utredningshemmens uppdrag är med överlämnandet av utredningen slutfört 
och därefter är det socialsekreterare vid kommunens socialtjänst som, 
tillsammans med de unga och deras familjer, bär kunskaperna från 
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och av socialsekreterarbyten (se t.ex. Egelund m.fl., 2010; Skoog m.fl., 2015). 
Avhandlingen lyfter fram en tredje typ av instabilitet; att externa utredningar 
och bedömningar återkommer i samhällsvården.  

De bedömningar som utredningar av detta slag leder fram till har i studien 
visat sig kunna förändras längre fram i vårdbanorna. De förändrade 
bedömningarna kan ha flera förklaringar. En är att de unga befinner sig i en 
intensiv utvecklingsfas som gör att de mognar och därmed förändrar sitt 
beteende, en annan att långvarig utsatthet som påverkar de unga både föregår 
och följer placeringar i olika vårdmiljöer och en tredje förklaring är att de 
använda bedömningsmetoderna har brister i tillförlitlighet. Ytterligare ett sätt 
att förstå hur bedömningarna av de unga kan komma att förändras är att de är 
påverkade av den kontext de genomförs i. De institutionella identiteter som 
framträder är med andra ord villkorade av de sammanhang där de konstrueras 
(Emerson & Messinger, 1977; Goffman, 1959; Gubrium & Holstein, 2001a). 
Det innebär att de ungas beteende och sätt att vara påverkas av de situationer 
som de befinner sig i och att de förändras av genomgripande interventioner 
som samhällsvård. Det innebär också att modeller som de professionella 
aktörerna har att tillgå, för att koppla livsproblem till kända 
problemkategorier, kan skilja sig åt. Såväl kontextens inverkan på de ungas 
självpresentationer som de professionella aktörernas modeller för att 
begripliggöra dessa får betydelse för vårdbanans förlopp.  

När bedömningar återkommande förändras framstår ungdomarnas 
vårdbanor vara särskilt problematiska, något som de professionella aktörerna 
kopplar till de ungas inre problem. Ett annat sätt att förstå de problematiska 
vårdbanorna är instabiliteten i både placeringar och avseende professionella 
aktörer. I avhandlingen framstår instabilitet som ett villkor för den sociala 
organiseringen (Strauss m.fl., 1997) och därmed för formandet av ungas 
vårdbanor i samhällsvård. 

Studien har sammantaget visat att de ungas vårdbanor formas av 
socialsekreterarnas ageranden för att ta kontroll över vårdbanan och 
ungdomarnas ageranden för att skapa egenkontroll. I ett ojämlikt 
styrkeförhållande skapar socialsekreterarnas önskan om en inre förändring 
ramar för de ungas handlingsutrymme. Vidare utmärks de vårdbanor som 
framträtt både före och efter utredningsplaceringen av olika typer av 
instabilitet. Utifrån resultatet kan de individorienterade förklaringarna till 
särskilt problematiska vårdbanor kompletteras med betydelsen av den 
systemskapade instabiliteten. 

Studiens övergripande slutsatser 
Slutligen har min analys av ungas och deras socialsekreterares erfarenheter av 
utredning på SiS särskilda ungdomshem och utredningarnas betydelse för de 
ungas vårdbanor pekat på fyra övergripande slutsatser.   

Min första slutsats är att utredningarnas tre element: utredningspraktik, 
utredningstext och utredningsplacering har olika betydelse för de unga och 
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socialsekreterarna. För ungdomarna smälter utredningspraktiken samman med 
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socialsekreterarnas förståelse av deras institutionella identiteter. För 
socialsekreterarna är istället utredningspraktiken, utredningstexten och 
utredningsplaceringen var för sig centrala. Utredningspraktiken och 
utredningstexten tillhör de professionella aktörernas världar och de unga 
lämnas att reagera och förhålla sig till dessa. 

Min andra slutsats är att utredningen innebär en påtaglig inverkan i de 
ungas liv. Ungdomarnas mellanlandning på ungdomshemmen, att i osäkerhet 
vänta på vad som ska ske, har initierat processer där de tar över de 
professionellas förståelse av sina livsproblem, formar nya självidentiteter eller 
gör aktivt motstånd. Mellanlandningen ändrar villkoren för hur de definierar 
sig själva och sin situation. De är inte längre desamma som före placeringen. 
Att befinna sig i transit, den bild jag inledningsvis använde för att beskriva 
ungdomarnas situation, innebär alltså inte ett stillastående för deras formande 
av självidentitet. Snarare kan ungdomarnas formande av självidentitet 
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och av socialsekreterarbyten (se t.ex. Egelund m.fl., 2010; Skoog m.fl., 2015). 
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7. Reflektioner och implikationer 

När unga utreds på särskilda ungdomshem har jag liknat deras situation med 
att vara i transit. De befinner sig i ett uppbrott och på en temporär plats som 
ska föra dem vidare. Vad som utmärker ungdomarnas resa och 
ungdomshemmen som transithall har undersökts utifrån deras egna 
erfarenheter och utifrån erfarenheterna hos de som planerade resan, 
ungdomarnas socialsekreterare. Jag vill här göra några avslutande reflektioner 
och diskutera studiens implikationer. Först kommer jag att återvända till 
frågan som Pontus mamma ställde under inledningsmötet: Varför är Pontus 
här? och presentera möjliga svar. Sedan reflekterar jag över de ungas 
självidentitet och ansvaret över utredningstexten i relation till praktiken att 
utreda unga på institution samt relationen mellan expertpraktik och vårdbanor. 
Ett centralt begrepp i samhällsvård av barn och unga är stabilitet, ett begrepp 
som jag här vill återvända till och reflektera över i relation till unga på 
särskilda ungdomshem. Frågan från Pontus mamma följs slutligen upp med en 
ny fråga: Var borde Pontus vara? Här för jag ett resonemang om vad som 
utifrån avhandlingen kan sägas om hur situationer som Pontus skulle kunna 
hanteras och värdet av att uppmärksamma betydelsen av sociala processer för 
ungas tid i samhällsvård. 

Varför är Pontus här? 
Beroende på vem som får frågan varför unga människor som Pontus placeras 
för att utredas, får man olika svar. Med socialsekreterarnas röster skulle svaret 
vara att den situation som de unga befann sig i motiverade och uteslöt andra 
alternativ än denna omfattande insats. Flera av de intervjuade ungdomarna 
skulle å andra sidan svara att det inte saknades alternativ till utrednings-
placeringen, inte om socialsekreterarna gjort mer för att förstå dem och tagit 
dem på allvar. Några skulle också berätta om ett eget beteende som inneburit 
droganvändande, rymningar, våld eller att de inte kunnat bo kvar i placeringar. 
Det finns också unga som skulle svara att de inte vet varför de är där. 
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utredningen vidare. Avståndet mellan de som formulerat bedömningar och 
förslag på insatser och de som ska omsätta detsamma i handling kan vara långt 
och går via (flera) socialsekreterare och vårdgivare. De som får stå för 
kontinuiteten är de som skulle förses med kontinuitet: de unga och deras 
familj.  

En del av ungdomarna kan trots detta fragmentiserade förfarande 
begripliggöra utredningsplaceringen som en plats för kursändring av sina 
vårdbanor. Några har uppfattat att utredningsplaceringen var självutvecklande 
och att de fick tillit till samhällets institutioner. Utredningsplacering kan alltså 
bli slutet på en turbulent tid och lämna riktning för såväl socialsekreterare som 
de unga i deras formande av vårdbanor.  
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vilka det inte blir så. Kursändringar skapas i ett samspel mellan de unga och 
de professionella aktörerna och utmärkande för att de uppstår tycks vara det 
som Wästerfors (2014) kallar för personifierade praktiker; praktiker där de 
unga och de professionella aktörerna framträder som personer och situationellt 
lösgörs från institution och byråkrati. Det handlar om socialsekreterares 
förmåga att tajma öppningar i pågående kampbanor, vårda begynnande tillit 
från de unga i dialogbanor och söka ökat inflytande för unga i passagerar- och 
övertalningsbanor.  

Svaret som lämnas på frågan om varför Pontus är här, är att medan 
socialsekreterare söker kontroll över vårdbanan och de problematiska unga, 
söker de unga kontroll över sin självidentitet och sin livssituation. Utifrån sina 
olika positioner strävar alltså ungdomarna och socialsekreterarna efter att 
forma riktningen för vårdbanan och för de ungas del även att hantera sin 
självidentitet. 

De ungas självidentitet 
I intervjuerna berättade de unga om erfarenheter av att inte känna igen sig 
själva under placeringarna. Det innebar att de i efterhand kunde ifrågasätta 
utredningarnas slutsatser och rekommendationer samt få svårigheter i att få 
ihop sina självpresentationer i institutionsmiljön med sina självidentiteter efter 
utredningarna.  

I det vardagliga livet tar och tilldelas vi människor olika roller och 
identiteter beroende på var vi befinner oss (Goffman, 1959; Holstein & 
Gubrium, 2000; Hopper, 2001). Vi beter oss inte på samma sätt när vi är i 
skolan eller på arbetet, hemma eller i mataffären. Men detta innebär inte att en 
människas erfarenheter av sig själv upplevs som en samling löskopplade roller 
som uppstår i olika sammanhang. Mina resultat pekar på att de utredda ungas 
uppfattningar om sig själva skiljer sig från detta; för vissa framstår deras roller 
på och efter utredningsplaceringen vara löskopplade. Det kan diskuteras vilka 
konsekvenser som dessa löskopplade roller får för hur de unga ser på sig 
själva som ”problemungdom” (jämför Bečević, 2015). Något som några av 
ungdomarna önskade var att få hjälp med att få ihop sina erfarenheter från 
utredningsplaceringen med det som hände efter.  

Flera av de intervjuade ungdomarna berättade om hur de också ville ta eget 
ansvar för sin situation och för att förändras. De talade om att de skulle ”sköta 
sig”, ”skärpa sig” och ”göra sitt bästa” och beskrev hur de i sina strukturerade 
vardagsliv i institutionsmiljöer arbetade för att komma vidare i vårdsystemet. 
Jag menar att ungdomarnas individuella ansvar behöver vägas mot vilket 
ansvar som kan anses vara rimligt utifrån deras ålder och utifrån de sociala 
sammanhang de varit och är en del av. En risk med den individ- och 
problemorientering som präglar utredningspraktiken är att den leder till att 
unga finner sig utlämnade enbart åt sig själva (Bryderup, 2010; Egelund & 
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I tidigare forskning om samhällsvård för unga skulle svaret vara att 
utredningspraktiken är ett exempel på en normaliseringspraktik. Att den 
särskiljande praktiken att utreda de unga i en artificiell miljö handlar om att 
med kontroll och disciplinering anpassa ”de farliga barnen” till samhället 
(Beronius, 1994; Börjesson & Palmblad, 2003; Donzelot, 1979; Villadsen, 
2004). Svaret skulle också kunna vara att utredningarna är samhällets sätt att 
skydda utsatta och sårbara individer som i sitt maktunderläge inte kan skydda 
sig själva (Gordon, 1988/2002). Eftersom ungdomshemmen kan beskrivas 
som människobehandlande organisation kan utredningarna också ses som ett 
sätt att i samklang med rådande värderingar visa handlingskraft och på så sätt 
få omgivningens legitimitet oavsett om önskat resultat uppnås eller inte 
(Hasenfeld, 2010b; Meyer & Rowan, 1977).  

Det sätt som jag valt att betrakta och analysera utredning på institution har 
handlat om de professionella aktörernas behov av att få bättre kontroll över de 
ungas vårdbanor, vårdbanor de professionella inte själva kan styra över. Mot 
bakgrund av det ojämlika styrkeförhållandet som råder mellan social-
sekreterare och unga samt socialsekreterares behov av ungas följsamhet, 
framstår utredning på institution som ett kraftfullt sätt att försöka ta kontroll 
över de ungas bångstyriga vårdbanor. Ett i studien återkommande tema i 
ungdomarnas och socialsekreterarnas formande av vårdbanor är att det skett i 
en kontext av osäkerhet. En del av osäkerheten handlar om att många unga får 
nya socialsekreterare i vad som kan bli avgörande skeden i deras vårdbana. 
För socialsekreterarna har osäkerheten visat sig bestå av så mycket mer än att 
söka efter passande insatser som de unga accepterar. Utredningarna bidrar här 
till att socialsekreterarna förfinar sitt identitetsarbete avseende de unga och för 
ungdomarna att de ständigt behöver nya strategier för att hantera sin 
självidentitet och få kontroll över sin livssituation. Detta har visat sig leda till 
ett formande av kampbanor, dialogbanor, passagerarbanor och övertalnings-
banor.  

De omständigheter som omger utredningsplaceringar innehåller 
utmaningar som utgör grunden för nya problem. När utredningspraktik, 
utredningstext och utredningsplacering kombineras uppstår ett dilemma då 
ungdomarna berättat att de inte känt igen sig själva under placeringen. Det 
ligger också ett dilemma i att institutionen som utredningsplats både ökar 
närheten mellan utredare och ungdom och avståndet till det reella 
beslutsfattandet och genomförandet av föreslagna insatser. Det senare 
förstärker i sin tur de ungas kontrollförlust och osäkra situation. Utmaningarna 
till trots har analysen även visat att vårdbanorna kan ta en ny riktning. Den 
förhoppning som Pontus socialsekreterare gav uttryck för när hon önskade att 
utredningsplaceringen skulle utgöra botten varefter det blir bättre, visar sig 
alltså kunna bli verklighet för vissa ungdomar. Men det är först i efterhand 
som vårdbanan i sin helhet kan betraktas och mellanlandningar som ändrar 
vårdbanans riktning kan identifieras. Det ter sig därför svårt att i förväg veta 
för vilka unga en utredningsplacering blir en plats för kursändring och för 
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luften och där ingen i det fortsatta arbetet med ungdomarna har ansvar för det 
som utredningarna ledde fram till.  

Expertpraktik i relation till vårdbanor 
Det finns flera goda skäl att vid så omfattande och genomgripande insatser 
som samhällsvård få ett gediget underlag för beslut. Mina resultat väcker 
frågor om socialsekreterares hantering av den mångbottnade osäkerheten 
också handlar om en ängslan över att fatta de avgörande besluten, något som 
leder till ett överberoende av experter (jämför Ponnert, 2013). Den sociala 
barnavården ställer stora krav på socialsekreterarnas professionella 
förhållningssätt (se t.ex. Börjesson, 2006; Munro, 1996), ett förhållningssätt 
som kan gynnas av personkontinuitet och god kunskap om unga i svåra 
livssituationer. Den höga förekomsten av socialsekreterarbyten som har 
framkommit i studien (se också Tham, 2008), försvårar personkontinuitet och 
att god kompetens byggs upp inom socialtjänsten. De som i stället har kunskap 
om placerade unga är utrednings- och behandlingspersonal på institutioner. 
Det är svårt att undvika denna ojämlikhet i information då socialsekreterare 
enbart ser de unga vid särskilda tillfällen. Samtidigt är socialsekreteraren den 
som ska stå för omprövningar utifrån en längre tids kännedom om 
ungdomarna. Ytterligare aktörer som socialsekreterare behöver förhålla sig till 
är politiska nämnder och förvaltningsdomstolen. Dessa finns inte fysiskt 
närvarande i vården av de unga, men fattar de avgörande besluten utifrån det 
underlag de får från socialsekreterarna. Politiker är också de som tilldelar 
resurser till verksamheten och som därmed skapar de ekonomiska ramarna. 
Bilden som framträder är att det är långt många fler än socialsekreterarna som 
påverkar styrningen av de ungas vårdbanor, frågan är hur centrala eller 
perifera socialsekreterarna är i formandet av vårdbanorna.  

Hasenfeld (2010a) och Strauss (1997) menar att involvering av flera 
professionella aktörer i formandet av vårdbanor riskerar att leda till ökad 
osäkerhet. Med byten av socialsekreterare och med flera utomstående experter 
formas de ungas vårdbanor av flera olika professionella aktörer. Detta kan 
leda till två konsekvenser. Den första är att fler bedömningar av externa 
experter kan komma att efterfrågas för att hantera osäkerheten i formandet av 
vårdbanor. Den andra är att de ungas inflytande över sina vårdbanor minskar, 
eftersom det är så många professionella aktörer på olika sociala arenor som är 
inblandade. De unga riskerar därmed att förflyttas till periferin i formandet av 
sina vårdbanor. 

Stabilitet i samhällsvården 
Stabilitet har återkommit som en självklar och oemotsagd målsättning när barn 
och unga placeras utanför sitt hem. Det finns forskare som har problematiserat 
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Jakobsen, 2011a; Järvinen & Mik-Meyer, 2003b). Men det finns också andra 
berättelser från de unga, berättelser där de professionellas ageranden gett dem 
en förtröstan om att de inte är ensamma utan kan lita på att när nöden är stor 
finns det hjälp att få. Paula sa, när hon tänkte tillbaka på sina placeringar: 
”alltså, andra har ju hjälpt mig” och pekade på vilken betydelse som 
utredningspersonal, behandlingspersonal och socialsekreterare haft (artikel 
IV). Sammantaget markerar de ungas berättade erfarenheter vikten av att 
utredning och efterföljande interventioner bildar ett sammanhang som stödjer 
de unga att få ihop bilden av sig själva som personer med livsproblem, men 
också med potential och kompetenser.  

Ansvaret över utredningstexten 
Att socialtjänsten låter andra utreda och föreslå interventioner leder till att 
utredningstexten blir ägarlös. Socialtjänsten har begärt utredningen, men 
deltar inte i utredningsarbetet i institutionsmiljön. Utredningen genomförs 
istället av aktörer från olika yrkesfält som när utredningen är avslutad, 
textdokumentet färdigställt och de unga flyttat vidare, har fullgjort sina 
åtaganden. För personalen vid ungdomshemmet står nästa utredning på tur att 
genomföra. Detta framstår med särskild tydlighet när Erik skulle flytta från 
utredningsavdelningen till ett nytt särskilt ungdomshem (Artikel III). Flytten 
motiverades med att det var för Eriks bästa, men samtidigt påtalades behovet 
av att utredningsplatser tillgängliggjordes för andra som stod på kö. Erik 
placerades sedan på ett ungdomshem som valde att inte läsa eller följa 
rekommendationerna i utredningstexten.  

Utredningspersonalen på de särskilda ungdomshemmen har inte 
uppföljningsansvar för de utredningar de genomför, vilket leder till att de inte 
vet om deras slutsatser är tillförlitliga i ett annat sammanhang eller på en 
annan plats. Utan att följa upp kan de inte heller försäkra sig om att de unga 
får den vård som de avsåg i utredningarna. För utredningspersonalen innebär 
detta att det blir svårt att tillgodogöra sig ett lärande genom det som sker efter 
utredningarna, en brist som kan tänkas inverka på hur utredningarna 
genomförs och med vilken kvalitet (se Munro, 2008a). Det hindrar också ett 
utvecklingsarbete som bygger på hur väl utredningarna bidrar till att stödja 
och forma de ungas fortsatta vårdbanor i samhällsvården. Likaså kan det 
hindra en kritisk reflektion över de institutionella identiteter som tillskrivs de 
unga. I en text med en beständig form kan de tids- och kontextbundna 
institutionella identiteterna spridas och upprepas på olika platser (se Smith, 
2005). Ett viktigt resultat är samtidigt den begränsade effekt som 
utredningstexten visat sig ha för andra professionella än för socialsekreterarna. 
Trots att det är tydligt att utredningstexterna med sina olika delutlåtanden 
avser vara något mer än enbart beslutsunderlag för fortsatt placering kan 
utredningstexten stanna hos socialsekreterarna. Utredningstexten hänger i 



7. Reflektioner och implikationer 

87 
 

luften och där ingen i det fortsatta arbetet med ungdomarna har ansvar för det 
som utredningarna ledde fram till.  

Expertpraktik i relation till vårdbanor 
Det finns flera goda skäl att vid så omfattande och genomgripande insatser 
som samhällsvård få ett gediget underlag för beslut. Mina resultat väcker 
frågor om socialsekreterares hantering av den mångbottnade osäkerheten 
också handlar om en ängslan över att fatta de avgörande besluten, något som 
leder till ett överberoende av experter (jämför Ponnert, 2013). Den sociala 
barnavården ställer stora krav på socialsekreterarnas professionella 
förhållningssätt (se t.ex. Börjesson, 2006; Munro, 1996), ett förhållningssätt 
som kan gynnas av personkontinuitet och god kunskap om unga i svåra 
livssituationer. Den höga förekomsten av socialsekreterarbyten som har 
framkommit i studien (se också Tham, 2008), försvårar personkontinuitet och 
att god kompetens byggs upp inom socialtjänsten. De som i stället har kunskap 
om placerade unga är utrednings- och behandlingspersonal på institutioner. 
Det är svårt att undvika denna ojämlikhet i information då socialsekreterare 
enbart ser de unga vid särskilda tillfällen. Samtidigt är socialsekreteraren den 
som ska stå för omprövningar utifrån en längre tids kännedom om 
ungdomarna. Ytterligare aktörer som socialsekreterare behöver förhålla sig till 
är politiska nämnder och förvaltningsdomstolen. Dessa finns inte fysiskt 
närvarande i vården av de unga, men fattar de avgörande besluten utifrån det 
underlag de får från socialsekreterarna. Politiker är också de som tilldelar 
resurser till verksamheten och som därmed skapar de ekonomiska ramarna. 
Bilden som framträder är att det är långt många fler än socialsekreterarna som 
påverkar styrningen av de ungas vårdbanor, frågan är hur centrala eller 
perifera socialsekreterarna är i formandet av vårdbanorna.  

Hasenfeld (2010a) och Strauss (1997) menar att involvering av flera 
professionella aktörer i formandet av vårdbanor riskerar att leda till ökad 
osäkerhet. Med byten av socialsekreterare och med flera utomstående experter 
formas de ungas vårdbanor av flera olika professionella aktörer. Detta kan 
leda till två konsekvenser. Den första är att fler bedömningar av externa 
experter kan komma att efterfrågas för att hantera osäkerheten i formandet av 
vårdbanor. Den andra är att de ungas inflytande över sina vårdbanor minskar, 
eftersom det är så många professionella aktörer på olika sociala arenor som är 
inblandade. De unga riskerar därmed att förflyttas till periferin i formandet av 
sina vårdbanor. 

Stabilitet i samhällsvården 
Stabilitet har återkommit som en självklar och oemotsagd målsättning när barn 
och unga placeras utanför sitt hem. Det finns forskare som har problematiserat 

Transit i samhällsvården 
 

86 
 

Jakobsen, 2011a; Järvinen & Mik-Meyer, 2003b). Men det finns också andra 
berättelser från de unga, berättelser där de professionellas ageranden gett dem 
en förtröstan om att de inte är ensamma utan kan lita på att när nöden är stor 
finns det hjälp att få. Paula sa, när hon tänkte tillbaka på sina placeringar: 
”alltså, andra har ju hjälpt mig” och pekade på vilken betydelse som 
utredningspersonal, behandlingspersonal och socialsekreterare haft (artikel 
IV). Sammantaget markerar de ungas berättade erfarenheter vikten av att 
utredning och efterföljande interventioner bildar ett sammanhang som stödjer 
de unga att få ihop bilden av sig själva som personer med livsproblem, men 
också med potential och kompetenser.  

Ansvaret över utredningstexten 
Att socialtjänsten låter andra utreda och föreslå interventioner leder till att 
utredningstexten blir ägarlös. Socialtjänsten har begärt utredningen, men 
deltar inte i utredningsarbetet i institutionsmiljön. Utredningen genomförs 
istället av aktörer från olika yrkesfält som när utredningen är avslutad, 
textdokumentet färdigställt och de unga flyttat vidare, har fullgjort sina 
åtaganden. För personalen vid ungdomshemmet står nästa utredning på tur att 
genomföra. Detta framstår med särskild tydlighet när Erik skulle flytta från 
utredningsavdelningen till ett nytt särskilt ungdomshem (Artikel III). Flytten 
motiverades med att det var för Eriks bästa, men samtidigt påtalades behovet 
av att utredningsplatser tillgängliggjordes för andra som stod på kö. Erik 
placerades sedan på ett ungdomshem som valde att inte läsa eller följa 
rekommendationerna i utredningstexten.  

Utredningspersonalen på de särskilda ungdomshemmen har inte 
uppföljningsansvar för de utredningar de genomför, vilket leder till att de inte 
vet om deras slutsatser är tillförlitliga i ett annat sammanhang eller på en 
annan plats. Utan att följa upp kan de inte heller försäkra sig om att de unga 
får den vård som de avsåg i utredningarna. För utredningspersonalen innebär 
detta att det blir svårt att tillgodogöra sig ett lärande genom det som sker efter 
utredningarna, en brist som kan tänkas inverka på hur utredningarna 
genomförs och med vilken kvalitet (se Munro, 2008a). Det hindrar också ett 
utvecklingsarbete som bygger på hur väl utredningarna bidrar till att stödja 
och forma de ungas fortsatta vårdbanor i samhällsvården. Likaså kan det 
hindra en kritisk reflektion över de institutionella identiteter som tillskrivs de 
unga. I en text med en beständig form kan de tids- och kontextbundna 
institutionella identiteterna spridas och upprepas på olika platser (se Smith, 
2005). Ett viktigt resultat är samtidigt den begränsade effekt som 
utredningstexten visat sig ha för andra professionella än för socialsekreterarna. 
Trots att det är tydligt att utredningstexterna med sina olika delutlåtanden 
avser vara något mer än enbart beslutsunderlag för fortsatt placering kan 
utredningstexten stanna hos socialsekreterarna. Utredningstexten hänger i 



7. Reflektioner och implikationer 

89 
 

mycket bättre för det. Så. Ja. Men jag är glad att jag hamnade där 
på ett sätt, men på ett sätt inte, för jag ville ju inte sitta inlåst, det är 
det ju ingen som vill.  

 
Vanja har en dubbel syn på sin erfarenhet av placering och utredning; tacksam 
och samtidigt avrådande: ”man ska inte göra det”. Vanja förmedlar att det är 
en ingripande åtgärd att placera unga på särskilda ungdomshem och att den 
också upplevs så. Samtidigt kan de unga i efterhand förstå att något behövde 
göras.  

I nära hundra år har unga utretts medan de varit placerade utan att denna 
praktik undersökts närmare. Utredning i institutionsmiljö förefaller vara taget 
för givet. Sedan införandet av nuvarande socialtjänstlag (1982) saknas det 
anvisningar om i vilka situationer, hur omfattande och hur länge utredning på 
institution kan pågå. Frågan om när utredning på institution kan anses 
nödvändigt, när nyttan överväger nackdelarna med denna insats behöver 
diskuteras av såväl socialsekreterare och institutionspersonal som av 
företrädare för nationella myndigheter. Det bör övervägas om det finns behov 
av att göra förtydliganden i lagstiftningen om när unga får placeras och 
utredas och hur länge en sådan placering får pågå. Det vore också önskvärt att 
benämningen ”utredning” ersätts med ”bedömningar i institutionsmiljö.” En 
sådan benämning signalerar att ungdomshemmens texter inte är ett 
självständigt beslutsunderlag för socialtjänsten, utan snarare ett komplement 
till socialtjänstens egen utredning. Benämningen skulle även markera att 
bedömningarna är knutna till en speciell kontext – institutionen.   

En viktig fråga som avhandlingen aktualiserar är den om ansvar och 
kontinuitet i bedömning och behandling för barn och unga i samhällsvård. 
Socialstyrelsen har uttalat sig om vikten av kontinuitet i behandling och närhet 
till specialistvård som barn- och ungdomspsykiatri eller habiliteringen 
(Socialstyrelsen, 2014b). De skriver att det är angeläget att placerade barn och 
unga har samma förutsättningar för adekvat behandling som övriga jämnåriga. 
Men situationen för placerade barn och unga visar både hög förekomst av 
psykisk ohälsa och brister i tillgången till behandling. En fråga som behöver 
undersökas närmare är på vilket sätt unga kan få bättre tillgång till 
utredningsresurser, behandling och uppföljning och hur professionella bättre 
kan ta och fullfölja sitt vårdansvar för placerade barn och unga. 

De omfattande bedömningsförfaranden som genomförs på de särskilda 
ungdomshemmen väcker också frågan om vad som behöver ingå i 
socialtjänstens utredningar för att kunna fatta beslut om interventioner. I flera 
fall har ungdomarna i studien genomgått ytterligare utredning i samband med 
efterföljande placering, utredningar som initierats i de nya placeringarna 
oberoende av SiS-utredningen. Jag menar att utredningarna behöver anpassas 
efter de unga och deras situation samt att de bedömningar som utredningarna 
mynnar ut i rimligen ska följas upp och revideras av samma professionella 
aktörer. Om sådana bedömningar även kan uppmärksamma ungas sociala 
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synen på stabilitet som något enbart positivt och som alltid ska eftersträvas, 
delvis utifrån att vissa unga kan berätta om positiva aspekter av att flytta 
(Skoog, 2013b; Unrau, 2007). Vad innebär då stabilitet för unga flickor och 
pojkar på särskilda ungdomshem?  

Den ålder som flickorna och pojkarna i studien befann sig i, mellan 12 till 
18 år, är en fas i livet som innebär uppbrott och en ökande frigörelse från 
vuxnas inflytande. De unga ska skapa sig ett eget liv. För unga på särskilda 
ungdomshem kan det finnas ytterligare en dimension i frigörelsen. Vissa söker 
spänning och äventyr för att göra livet mer innehållsrikt och dramatiskt. 
Risktagande och dramatik kan vara det som motiverar och ger mening till 
ungas liv. Unga på låsta institutioner kan, som Bengtsson (2013) illustrerar, 
med sitt risksökande leta sig bort från det stabila och förutsägbara då de 
alienerar sig från det samhälle de inte anser sig tillhöra.  

I mina intervjuer kunde ungdomarna ge uttryck för motstridiga känslor, de 
ville komma vidare till öppnare placeringsformer och lämna vården, men de 
hade svårigheter att acceptera kraven för att det skulle ske. Detta var 
framförallt framträdande i kampbanan. När vårdbanor tenderar att formas i 
konfliktfyllt samspel och när förståelse för de ungas position brister, finns en 
risk att konfliken fäster sig i de professionella aktörernas och de ungas 
ageranden och på så sätt utvecklas till en kampbana. En kampbana som 
förstärker motsättningarna och de ungas brist på tillit till vuxenvärlden och 
samhällets institutioner. Nya placeringar, nya socialsekreterare eller andra 
förändringar kan innebära tillfällen att bryta en kampbana. Det är därför 
angeläget att begreppen stabilitet och instabilitet i studier om ungas tid i 
samhällsvård problematiseras och ses i relation till de situationer de unga 
befinner sig i. 

Var borde Pontus vara? 
Var borde Pontus vara? Det är en skälig fråga att ställa. Borde socialtjänsten 
sluta placera unga för utredning när deras placeringar havererar, när 
kompetens i hemkommunen saknas eller när de unga har ett akut 
skyddsbehov? De situationer som initierar utredningsplaceringarna ter sig 
synnerligen problematiska och lämnar därför inga enkla svar på vad som 
borde göras. Det är inte heller så att ungdomarna menar att frågan är enkel. 
Vanja säger ett år efter sin utredningsplacering:  

 
Jag är väldigt tacksam att jag ändå hamnade där. Vad jag tycker 
och så är att man ska inte sätta flera tjejer eller killar tillsammans 
på en sådan liten yta när alla mår dåligt. För det funkar inte alltid. 
Och det gjorde det ju inte för mig heller hela tiden. Det är vad jag 
tycker, man ska inte göra det. Men man har ju inte så mycket val 
heller för man ska ju inte sitta helt ensam heller. Det blir inte 
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Summary 

In Sweden, and some other countries, social service departments can make an 
assignment for assessments of young people to be carried out in institutions. 
The main purposes of these assessments are to provide social services with 
information about the young people’s problems and what kind of interventions 
are needed. It is then up to the social services to decide about further 
interventions. Hence, when young people are being assessed in institutional 
settings they can be seen as being in transit in out-of-home care. They are 
waiting for their departure to interventions, but, unlike travellers at an airport, 
their waiting is involuntary and they do not know when or where they are 
going.  

The practice of assessing young people in institutions relates to the 
paradox in child welfare of combining control and care. The assessments 
studied here are conducted in secure accommodations. These are institutions 
with legal authority of incarceration, which are supposed to bring change to 
young people in troublesome situations. Although institutional assessments 
have a historical heritage, there is not much research about how young people 
experience this and how they handle being assessed in this kind of institutional 
environment. Nor has there been any exploration of why caseworkers in social 
service departments choose such a thorough intervention and how it influences 
caseworkers’ continuous assessments and decisions. Research has shown that 
the rationale of assessing before providing interventions may encounter 
difficulties in the practice of child welfare, as well as in other areas.  

The aim of the thesis is to explore young people’s and their caseworkers’ 
experiences of assessments in secure accommodations and their implications 
for young people’s care trajectories. The young people’s experiences have 
been examined by using repeated semi-structured interviews during a period 
of two years and the caseworkers’ experiences by using surveys and 
interviews. More precisely, 16 young people were interviewed on three 
occasions and their 16 caseworkers on one occasion. The empirical material 
also includes the responses of caseworkers to surveys about 85 young people 
assessed at secure accommodations, field notes from nine participant 
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sammanhang, både tidigare och nuvarande, samt deras potential och 
kompetens finns det möjligheter att de kan bidra till vårdbanor som i 
samarbete med de unga formas i positiv riktning.  

Denna avhandling bidrar med förståelse av vilka situationer som 
ungdomarna befinner sig i när de placeras för att utredas på institution och 
utredningarnas betydelse i deras vårdbanor. I intervjuerna har ungdomarna 
berättat om ovisshet inför den allra närmaste framtiden och om en osäkerhet 
som forsätter i vårdbanorna. De visste sällan när de skulle flytta och uttryckte 
att de fick liten, om någon, förberedelse inför nya placeringar. Ungdomarnas 
berättelser understryker vikten av att socialsekreterare är närvarande och 
fullföljer sitt ansvar under alla delar av en vårdbana. Närvaron kan ske genom 
en regelbunden kontakt med de unga, ett lyhört lyssnande till vad de berättar 
samt kunskap om vad en institutionsvistelse innebär för unga och om ungas 
rättigheter under sådana placeringar (se även Nyman, 2012). En sådan närvaro 
kan göra det lite lättare för de unga att hantera osäkerheten i mellanlandningar 
– transitplatser - i vårdbanan, stödja deras begripliggöranden samt stödja 
socialsekreterares egna bedömningar och fortsatta planer för vårdbanan.  

Begreppet vårdbana (trajectory) har här använts för att se de ungas tid i 
samhällsvård som en process formad av olika aktörer, däribland de unga 
själva. Det vore intressant att ta del av fler studier där begreppet trajectory 
används. Det kan handla om hur, av vilka och kring vad trajectories formas 
inom äldreomsorgen, ekonomiskt bistånd eller missbruksvården. I fortsatta 
studier om unga i samhällsvård vore det betydelsefullt om fler aktörer kan 
inkluderas i analysen för att ytterligare öka förståelsen för de ungas position i 
formandet av sina vårdbanor. Min förhoppning är att denna avhandling visar 
möjligheten och behovet av att uppmärksamma hanteringen av ungas transit 
och fortsatta resa i samhällsvården. 



Summary 

91 
 

Summary 

In Sweden, and some other countries, social service departments can make an 
assignment for assessments of young people to be carried out in institutions. 
The main purposes of these assessments are to provide social services with 
information about the young people’s problems and what kind of interventions 
are needed. It is then up to the social services to decide about further 
interventions. Hence, when young people are being assessed in institutional 
settings they can be seen as being in transit in out-of-home care. They are 
waiting for their departure to interventions, but, unlike travellers at an airport, 
their waiting is involuntary and they do not know when or where they are 
going.  

The practice of assessing young people in institutions relates to the 
paradox in child welfare of combining control and care. The assessments 
studied here are conducted in secure accommodations. These are institutions 
with legal authority of incarceration, which are supposed to bring change to 
young people in troublesome situations. Although institutional assessments 
have a historical heritage, there is not much research about how young people 
experience this and how they handle being assessed in this kind of institutional 
environment. Nor has there been any exploration of why caseworkers in social 
service departments choose such a thorough intervention and how it influences 
caseworkers’ continuous assessments and decisions. Research has shown that 
the rationale of assessing before providing interventions may encounter 
difficulties in the practice of child welfare, as well as in other areas.  

The aim of the thesis is to explore young people’s and their caseworkers’ 
experiences of assessments in secure accommodations and their implications 
for young people’s care trajectories. The young people’s experiences have 
been examined by using repeated semi-structured interviews during a period 
of two years and the caseworkers’ experiences by using surveys and 
interviews. More precisely, 16 young people were interviewed on three 
occasions and their 16 caseworkers on one occasion. The empirical material 
also includes the responses of caseworkers to surveys about 85 young people 
assessed at secure accommodations, field notes from nine participant 

Transit i samhällsvården 
 

90 
 

sammanhang, både tidigare och nuvarande, samt deras potential och 
kompetens finns det möjligheter att de kan bidra till vårdbanor som i 
samarbete med de unga formas i positiv riktning.  

Denna avhandling bidrar med förståelse av vilka situationer som 
ungdomarna befinner sig i när de placeras för att utredas på institution och 
utredningarnas betydelse i deras vårdbanor. I intervjuerna har ungdomarna 
berättat om ovisshet inför den allra närmaste framtiden och om en osäkerhet 
som forsätter i vårdbanorna. De visste sällan när de skulle flytta och uttryckte 
att de fick liten, om någon, förberedelse inför nya placeringar. Ungdomarnas 
berättelser understryker vikten av att socialsekreterare är närvarande och 
fullföljer sitt ansvar under alla delar av en vårdbana. Närvaron kan ske genom 
en regelbunden kontakt med de unga, ett lyhört lyssnande till vad de berättar 
samt kunskap om vad en institutionsvistelse innebär för unga och om ungas 
rättigheter under sådana placeringar (se även Nyman, 2012). En sådan närvaro 
kan göra det lite lättare för de unga att hantera osäkerheten i mellanlandningar 
– transitplatser - i vårdbanan, stödja deras begripliggöranden samt stödja 
socialsekreterares egna bedömningar och fortsatta planer för vårdbanan.  

Begreppet vårdbana (trajectory) har här använts för att se de ungas tid i 
samhällsvård som en process formad av olika aktörer, däribland de unga 
själva. Det vore intressant att ta del av fler studier där begreppet trajectory 
används. Det kan handla om hur, av vilka och kring vad trajectories formas 
inom äldreomsorgen, ekonomiskt bistånd eller missbruksvården. I fortsatta 
studier om unga i samhällsvård vore det betydelsefullt om fler aktörer kan 
inkluderas i analysen för att ytterligare öka förståelsen för de ungas position i 
formandet av sina vårdbanor. Min förhoppning är att denna avhandling visar 
möjligheten och behovet av att uppmärksamma hanteringen av ungas transit 
och fortsatta resa i samhällsvården. 



Summary 

93 
 

In a concluding analysis a deepened picture of the result is provided. The 
analysis revealed that assessments in secure accommodations can be divided 
into three elements: the practice, the text and the placement. These three 
elements have different implications for the young people and the 
caseworkers. For the young people the practice and the placement converged 
into an assessment universe that, with the text, intensified their shaping of 
self-identity. Some of them seem to be able to balance their previous self-
identity with how they were understood in the assessment, while others found 
it more challenging to both keep and change how they perceived themselves. 
For the caseworkers, the practice had implications for their understanding of 
the young people’s individual troubles, the text for negotiating with other 
actors and the placement in their efforts to achieve change in the young 
people’s troublesome situations. A final conclusion in the thesis is that the 
procedure of assessing young people in itself contains instability through 
involving several professionals in different parts of the assessment and 
decision-making process. Moreover, as a result of the turnover of caseworkers 
there could be different caseworkers requesting the assessments and receiving 
the assessment. Despite an overall lack of stability in the young people’s care 
trajectories, the thesis reveals that some young people experienced the 
assessment as a place for self-development, where the course of the care 
trajectory changed for the better.   
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observations of assessment meetings and written assessments about 15 young 
people. The procedure has been independently reviewed and approved by a 
regional ethical board. 

The main analytical concept used is care trajectory. A trajectory, as 
defined by Strauss (2011/1993; 1997), is the course of a phenomenon evolved 
over time and shaped by the actions and interactions of actors involved. This 
concept has been used to analyse how young people and their caseworkers 
shape, although in asymmetrical power relations, the care provided to the 
young people as it evolved during the studied sequence. The young people 
were placed at institutions that resemble what Goffman (1961) called total 
institutions. The characteristics of total institutions provided the analysis with 
an understanding of the young people’s situation. Also, Goffman’s (1959) 
concept of self-presentation was used to understand how young people 
experienced the way they presented themselves during the assessments in 
order to guide and control the impression others formed of them. The concept 
of institutional identity, coined by Gubrium och Holstein (2001a), provided 
the analysis with an understanding of the necessary work of professionals to 
make sense of young people’s troubles and of how to act upon their troubles. 
Finally Smith’s (2005; 2007) understanding of texts as coordinators of 
people’s actions contributed to the analysis of the written assessments as 
something activated by people. 

The results are presented in four papers. The findings in the first paper 
showed how caseworkers searched for the right measures to manage change 
and achieve youth compliance in the evolving care trajectories. But their 
efforts were also a matter of managing professional and organizational 
contingencies and passing on responsibility. In the second paper young 
people’s situation was described as being in limbo, a state of uncertainty. It 
was found that there were two parts in the young people’s being in limbo: 
being on site in the institution and being distant from the social services. 
Overall, the young people’s experiences of being assessed in an institution 
was characterized by feelings of a loss of control over self-presentations. 
Three young people’s stories about the assessments and later interventions 
were displayed in the third paper. They expressed experiences of appreciation, 
disappointment and self-development. The young people’s experiences 
seemed to be related to how the assessments were activated rather than how 
they were conducted and what their content was. The analysis in the fourth 
paper displayed four different care trajectories: the battle, the dialogue, the 
passenger and the persuasion trajectory, all with greater or lesser instability in 
different forms. The different forms of instability were placement instability, 
new caseworkers as well as new assessments. The young people rarely 
perceived the courses of events as comprehensible and the assessment in the 
secure accommodations did not constitute a definite marker of increased 
stability and foreseeability. 
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Sofia Enell 
Verner Denvall 
Institutionen för socialt arbete 
 

0470-70 8941 
0470-70 8941 
0470-83 217  (Växel) 
 

sofia.enell@lnu.se, 
verner.denvall@lnu.se  
Lnu.se 
Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

Växjö 2010-08-30, information till ungdomar 
  

Information om forskningsprojektet:  
 ”Vägen från utredning till åtgärd” 
Linnéuniversitetet genomför de kommande åren ett forskningsprojekt om 
utredningar av ungdomar på Statens institutionsstyrelses ungdomshem. 
Syftet med projektet är att undersöka möjliga samband mellan utredningar 
och efterföljande behandling.  
 

Alla ungdomar som placeras för utredning under perioden 1 sept 2010 till 
28 feb 2011 tillfrågas om att ingå i studien. Ditt deltagande i studien är 
frivilligt, för att ingå i studien krävs att du samtycker till detta. Detta 
samtycke kan du när som helst ta tillbaka. 
 

Projektet genomförs med hjälp av enkäter som socialtjänsten och personal 
på ungdomshemmen besvarar. De uppgifter om dig som vi vill ta del av 
genom enkäterna är: 

• Din tidigare kontakt med socialtjänsten 
• Anledning till att du utreds av SiS 
• Hur utredningen har genomförts 
• Vilka förslag som utredningen leder fram till 
• Vilken hjälp och stöd som du får efter utredningen  
• Din delaktighet i utredning och behandling efter utredning 

 

Uppgifter från enkäterna bearbetas av oss på Linnéuniversitetet, vi har 
tystnadsplikt och det insamlade materialet får endast användas i 
forskningssyfte. Vid redovisningar av resultatet kommer uppgifter om dig 
att redovisas på gruppnivå och din anonymitet garanteras.   
 

Resultat från forskningsprojektet kommer att redovisas sommaren 2012. Du 
är välkommen att kontakta oss om du har frågor (se kontaktuppgifter 
nedan). 
 
Sofia Enell, doktorand i socialt arbete 
Verner Denvall, professor i socialt arbete 
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Sofia Enell 
Verner Denvall 
Institutionen för socialt arbete 
 

0470-70 8941 
0470-70 8941 
0470-83 217  (Växel) 
 

sofia.enell@lnu.se, 
verner.denvall@lnu.se  
www.lnu.se/forskargrupper/utredning 
Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

Växjö 2010-08-30, information till ungdomar 
  

Vägen från utredning till åtgärd 
Linnéuniversitetet genomför de kommande åren ett forskningsprojekt om 
utredningar av ungdomar på ungdomshem hos Statens institutionsstyrelse. 
Syftet med projektet är att undersöka möjliga samband mellan utredningar 
och efterföljande behandling. Alla ungdomar som placeras för utredning 
under perioden 1 sept 2010 till 28 feb 2011 kommer tillfrågas om att ingå i 
studien. Ditt deltagande i studien är frivilligt, för att ingå i studien krävs att 
du samtycker till detta. Detta samtycke kan du när som helst ta tillbaka. 
 

Projektet genomförs med hjälp av enkäter som socialtjänsten och personal 
på ungdomshemmen besvarar. De uppgifter om dig som vi vill ta del av 
genom enkäterna är: 

• Din tidigare kontakt med socialtjänsten 
• Anledning till att du utreds 
• Hur utredningen har genomförts 
• Vilka förslag som utredningen leder fram till 
• Vilken hjälp och stöd som du får efter utredningen  
• Din delaktighet i utredning och behandling efter utredning 

 

Vi vill även prata med några ungdomar som är placerade för utredning. Om 
du samtycker vill vi också intervjua dig om vad du tänker om att utredas och 
din delaktighet i din utredning.  
 

Om du väljer att vara med i studien kan du välja att enbart delta genom 
enkäter eller också i en intervju med Sofia Enell, forskare i projektet. 
 

Vi som arbetar med enkäterna och intervjun har tystnadsplikt och det 
insamlade materialet får endast användas i forskningssyfte. Vid 
redovisningar av resultatet kommer din anonymitet att garanteras. Resultat 
från forskningsprojektet kommer att redovisas under 2012. Du är 
välkommen att kontakta oss om du har frågor (se kontaktuppgifter nedan). 
 

Sofia Enell, doktorand och Verner Denvall, professor i socialt arbete 
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Sofia Enell 
Verner Denvall 
Institutionen för socialt arbete 
 

0470-70 89 41 
0470-76 75 23 
0772-28 80 00  (Växel) 
 

sofia.enell@lnu.se, 
verner.denvall@lnu.se  
www.lnu.se/forskargrupper/utredning 
Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

Växjö december 2011, information till 
ungdomar  

 
Vägen från utredning till åtgärd 
 
Linnéuniversitetet genomför ett forskningsprojekt om utredningar av 
ungdomar på Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Vi som arbetar 
med studien är Sofia Enell, doktorand och Verner Denvall, professor. Vi vill 
undersöka vad utredningarna betyder för er ungdomarna men också ta reda 
på vad socialtjänsten får ut av utredningarna.  
 
Du och tjugo andra ungdomar har tidigare intervjuats av mig och jag vill nu 
göra en till intervju med dig. Jag vill höra vad du idag tycker och tänker om 
utredningen och det som har hänt efter utredningen.  
 
För att bättre förstå vad som utreds om ungdomar vill jag också få din 
tillåtelse att intervjua din socialsekreterare och få läsa din utredning. 
 

Du väljer själv om du vill vara med i en ny intervju eller inte. Du kan när du 
vill säga att du inte vill vara med mer.  
 

Vi som arbetar i studien har tystnadsplikt, det betyder att vi inte får berätta 
om dig för andra. Informationen som vi får från dig, socialtjänsten och 
utredningen kommer vi bara använda i forskningen.  
 
Resultatet från studien kommer att användas i mitt avhandlingsarbete. Du 
är anonym i alla rapporter. 
 
Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor (se kontaktuppgifter 
nedan). 
 
 
 

Sofia Enell     
Doktorand i socialt arbete   
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Sofia Enell 
Verner Denvall 
Institutionen för socialt arbete 
 

0470-70 8941 
0470-767523 
0470-83 217  (Växel) 
 

sofia.enell@lnu.se, 
verner.denvall@lnu.se  
www.lnu.se/forskargrupper/utredning 
Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

  

 

Samtycke 
 
Var vänlig välj ett alternativ och kryssa för det. 
 

 Ja 
Jag har fått information om studien ”Vägen från utredning till 
åtgärd” och väljer att delta. Detta innebär att jag och min 
socialsekreterare intervjuas och att forskare får ta del av min 
utredning från ungdomshemmet.  Jag kan när jag vill säga att jag 
inte vill vara med mer. 
 
 Nej 
Jag har fått information om studien ”Vägen från utredning till 
åtgärd” och väljer att inte delta.  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Namnunderskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  
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Sofia Enell 
Verner Denvall 
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Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

  

 

Samtycke 
 
Var vänlig välj ett alternativ och kryssa för det. 
 

 Ja 
Jag har fått information om studien ”Vägen från utredning till 
åtgärd” och väljer att delta. Detta innebär att jag och min 
socialsekreterare intervjuas och att forskare får ta del av min 
utredning från ungdomshemmet.  Jag kan när jag vill säga att jag 
inte vill vara med mer. 
 
 Nej 
Jag har fått information om studien ”Vägen från utredning till 
åtgärd” och väljer att inte delta.  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Namnunderskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  

  
Bilaga 5. 

 
 

 

 

 
 

Sofia Enell 
Verner Denvall 
Institutionen för socialt arbete 
 

0470-70 8941 
0470-767523 
0470-83 2 17  (Växel) 
 

sofia.enell@lnu.se 
 verner.denvall@lnu.se  
www.lnu.se/forskningsgrupper/utredning 
Linnéuniversitetet, 351 95  Växjö 
Besöksadress Georg Lückligs väg 8, Växjö 

 

 
 
 
Vägen från utredning till åtgärd 
Linnéuniversitetet genomför ett forskningsprojekt om utredningar av 
ungdomar på ungdomshem hos Statens institutionsstyrelse. Syftet är att ta 
reda på vilken betydelse som utredningar, genomförda på SiS särskilda 
ungdomshem, har för fortsatta insatser för den unge. Det saknas kunskap 
om samband mellan utredning och åtgärder för unga vilket gör studien 
angelägen. Studien genomförs av Sofia Enell, doktorand i socialt arbete och 
Verner Denvall, professor i socialt arbete.  
 

Vi har tidigare genom enkäter till socialtjänst och utredningspersonal följt 85 
ungdomar som varit placerade för utredning under perioden 1 sept 2010 till 
28 feb 2011. Inom ramen för forskningen om utredningsplaceringarna vill vi 
nu fördjupad våra kunskaper om utredningarna genom att inhämta 
ytterligare information för ett urval av ungdomar som ingår i studien. Syftet 
med fördjupningen är att få en ökad förståelse för processer under och efter 
en utredningsplacering och utredningarnas betydelse för de unga och de 
professionella.  
 

De ungdomar som tidigare intervjuats i projektet har tillfrågats om de vill 
vara med i en förnyad intervju och blir nu tillfrågade om de samtycker till att 
vi intervjuar personal inom socialtjänsten samt få ta del av deras 
utredningstext. Deras samtycke är en förutsättning för att studien ska kunna 
genomföras. 
 
Resultatet kommer användas inom ramen för Sofia Enells 
avhandlingsarbete. 
 
 
Sofia Enell, doktorand i socialt arbete 
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Intervjufrågor till unga, efter avslutad utredning 
 

1. Kan du börja med att berätta för mig hur det kommer sig att du har blivit utredd? 
 

2. Har det hänt något med dig under utredningen, är du densamma idag som när du kom hit? 
 

3. Vad kommer att hända med dig nu, efter utredningen?  
                

4. Har du blivit utredd av psykolog?  
Vad tycker du om sättet som psykologen har gjort tester och ställt frågor till dig? 

 
5. Har du blivit utredd av lärare? 

Vad tycker du om det sättet som läraren har gjort tester och ställt frågor till dig? 
  

6. Har någon här utrett din familj? 
Vad tycker du om det sättet som den som gjorde utredningen om din familj pratade med dig och din 
familj? 

 
7. Har någon här pratat med personer i din släkt eller bland dina vänner? 

Vad tycker du om det sättet som den som gjorde utredningen om din släkt, dina vänner pratade med 
dig och dem? 

 
8. Har personalen här gjort observationer av dig? 

Vad tycker du om det sättet som personalen har gjort observationerna av dig? 
 

9. Har du fått träffa någon annan som utrett dig här? 
 

10. Tycker du att utredningen om dig stämmer med hur du ser på dig själv? 
Psykologens beskrivning 
Lärarens beskrivning  
Beskrivningen om din familj 
Beskrivningen om din släkt 
Beskrivningen om ditt beteende här 
Det som utredningen kommit fram till 
Det som ska hända efter utredningen 

 
11. Kan du beskriva ett tillfälle under din utredning när vuxna verkligen har lyssnat på dig om något som 

du tycker har varit viktigt? 
 

12. Kan du beskriva ett tillfälle under din utredning när vuxna inte har lyssnat på dig om något som du 
tycker har varit viktigt? 

 
13. Kan du berätta hur det var när det bestämdes att du skulle utredas –fick du information, frågade de 

dig vad du tyckte, lyssnade de på dig, fick du vara med och bestämma? 
 

14. Kan du berätta hur det var när det bestämdes vad som skulle utredas om dig –fick du information, 
frågade de dig vad du tyckte, lyssnade de på dig, fick du vara med och bestämma? 
 

15. Kan du berätta hur det var när utredningspersonalen kom fram till vad utredningen hade visat –fick 
du information, frågade de dig vad du tyckte, lyssnade de på dig, fick du vara med och bestämma? 
 

16. Kan du berätta hur det var när det bestämdes vad som ska hända med dig efter utredningen –fick du 
information, frågade de dig vad du tyckte, lyssnade de på dig, fick du vara med och bestämma? 
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8. Har personalen här gjort observationer av dig? 

Vad tycker du om det sättet som personalen har gjort observationerna av dig? 
 

9. Har du fått träffa någon annan som utrett dig här? 
 

10. Tycker du att utredningen om dig stämmer med hur du ser på dig själv? 
Psykologens beskrivning 
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Beskrivningen om din familj 
Beskrivningen om din släkt 
Beskrivningen om ditt beteende här 
Det som utredningen kommit fram till 
Det som ska hända efter utredningen 
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du tycker har varit viktigt? 
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tycker har varit viktigt? 

 
13. Kan du berätta hur det var när det bestämdes att du skulle utredas –fick du information, frågade de 

dig vad du tyckte, lyssnade de på dig, fick du vara med och bestämma? 
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17. Vem är det som bestämmer följande saker? 
Varför du utreds här 
Hur länge du ska stanna här 
När du får besök av din familj eller åka hem och besöka din familj 
Vad som ska ske efter utredningen 
 

18. Har du haft möjlighet att prata med någon vuxen som lyssnar på dig under din utredning? 
 

19. Vilka områden hade du velat kunna påverka under din tid här? 
Reglerna på avdelningen 
Vad som ska utredas om mig 
Vad jag gör på min fritid här 
Vem som blir min kontaktperson här 
Vad som ska hända med mig efter utredningen 
Hur länge jag ska vara här 
Vad jag behöver hjälp med 

 
20. Annat som du hade velat påverka? 

 
21. Hur hade du velat påverka? 
 
22. Nu är utredningen om dig klar, du vet vad som ska hända nu. Hur tror du att det kommer att bli för 

dig sen? 
 

23.  Är det något som jag missat i denna intervju, som du tycker att jag behöver veta? 
 

24.  Om jag skulle vilja få kontakt med dig igen, är det ok med dig? Hur kan jag säkrast få tag på dig? 
 



  Bilaga 7. 
 

Uppföljningsintervju med unga ett år efter utredning 
 

1. Hur ser ditt liv ut idag? 
2. Hur ser du på tiden som du var placerad på utredningshemmet? 
3. Vad betyder utredningen för dig idag? 
4. Hur ser du på tiden som varit efter utredningen? 
5. Hur ser du på framtiden? 
6. Är det något mer jag borde frågat dig om, något du tycker jag behöver veta? 
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Uppföljningsintervju med unga ett år efter utredning 
 

1. Hur ser ditt liv ut idag? 
2. Hur ser du på tiden som du var placerad på utredningshemmet? 
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6. Är det något mer jag borde frågat dig om, något du tycker jag behöver veta? 
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Intervju med socialsekreterare, ett år efter utredning 
 

1. Vad föranledde att ni valde att placera ungdomen för utredning inom SiS?  
2. Vad fick ni ut av utredningen från SiS? 
3. Vilken betydelse har utredningen från SiS haft för den unges fortsatta vård?  
4. Vilka informationskällor har haft betydelse för de bedömningar som gjorts kring 

ungdomens fortsatta behandling, t ex hur ni tänker kring fortsatt boende, stöd osv? 
5. Hur bedömer du den unges framtidsutsikter? 
6. Vilken funktion fyller utredningsplaceringarna för er inom socialtjänsten? 

 

Under intervjun kan även uppföljande frågor ställas utifrån tidigare enkätsvar. 
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Intervjufrågor till unga, två år efter utredningsplacering 
 
Hur ser din nuvarande situation ut (skola/arbete, boende, insatser och kontakt med 
socialtjänsten)? 
 
När du idag ser tillbaka på utredningsplaceringen, vilken betydelse har den haft för dig? 
 
Kan jag få kontakt dig igen? 
 


