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Syftet med denna studie var att belysa om avdelningarna inom SiS arbetar 
med klientens sociala nätverk i behandlingsarbetet och i så fall hur. 
Skillnader i hur det arbetas mellan särskilda ungdomshem och LVM-hem 
kom även att belysas. Studien omfattar 76 avdelningar, där en respondent 
representerar en avdelning. Studiens tillvägagångssätt var en kvantitativ 
metod där webbaseradeenkäter och strukturerade intervjuer genomfördes för 
att samla in data. Resultatet visade att majoriteten arbetar med någon form 
av nätverksorienterat arbete tillsammans med sina klienter. Den stora 
skillnaden mellan särskilda ungdomshem och LVM-hem var vid användning 
av metoder och kartläggningsinstrument. Slutsatsen visar att det inte arbetas 
i tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete samt att vidare 
forskning är av vikt. 
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INTRODUKTION 

Denna forskningsstudie avsåg att undersöka om det, inom SiS (Statens 
institutionsstyrelse), arbetas med att integrera det sociala nätverket i klientens 
behandlingsarbete och i så fall hur. En jämförelse mellan särskilda ungdomshem och 
LVM-hem (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) genomfördes också. 
Utgångspunkten i studien är att människan ständigt står i samspel med omgivningen, 
oavsett ålder och problematik. Det sociala nätverket står för de personer i en människas 
omgivning som, på ett eller annat vis, är betydelsefulla. Ur ett behandlingsperspektiv 
ses det sociala nätverket fungera som en signifikant faktor samt med en känsla av social 
tillhörighet för ökat välbefinnande. För att förhindra sjukdomsskov, stress samt 
substansintag vid psykisk ohälsa är integrering av det sociala nätverket i 
behandlingsarbetet av stor betydelse. 

Bakgrund 

Skårner och Regnér (2003) beskriver att en central del i den mänskliga drivkraften 
grundar sig i att skapa och upprätthålla sociala band. För att fungera i våra respektive 
roller är alla människor i ett samhälle beroende av både de personliga och professionella 
nätverken. Enligt Seikkula och Arnkil (2005) delas det sociala nätverket upp i två 
perspektiv, det personliga och det professionella. En individs personliga sociala nätverk 
utgörs av familj och andra släktingar samt kan utvidgas med vänner, arbetskollegor, 
grannar eller liknande. Hessle (1995) definierar det personliga sociala nätverket som, på 
ett eller annat sätt, består av betydelsefulla människor för en enskild individ. Att vara 
betydelsefull enligt Hessles mening kan jämföras med Klefbeck och Ogdens (2003) 
beskrivning av att en persons sociala nätverk utgår från en ömsesidig relation. 
Ömsesidighet i en relation är avgörande för hur den kommer att utvecklas, om brist i 
ömsesidigheten förekommer i relationen kan detta fortskrida till att relationen dör ut, 
vilket även Skårner och Regnér (2003) bekräftar. Alla relationer kräver näring för att 
utvecklas och bevaras. 

Inom det personliga nätverket existerar olika former av sociala kontakter vilket Hessle 
(1995) delar in i olika subgrupper, det psykologiska nätverket symboliserar den 
känslomässiga relationen som en människa har till personer i sitt nätverk. Ofta består 
dessa personer av närstående anhöriga, såsom familjemedlemmar och nära vänner. 
Dessa relationer är bestående och har en psykologisk betydelse för den enskilda 
personen. Om en person kan få ut en känslomässig och ett materiellt utbyte i form av 
positiv personlig utveckling av relationerna definieras nätverket som ett supportnätverk. 
De personer som individen har mestadels kontakt med dagligen benämns som 
kontaktnätverk. Det totala antalet personer som existerar i en människas personliga 
nätverk, kallas nätverkspopulation. Den totala populationen består även av personens 
historiska nätverk, vilket innebär att det sociala nätverket förändras tillsammans med 
människans livsprocess, från barndom upp till nuvarande ålder. Människor i 
livsprocessen kan vara bestående medan andra byts ut (Hessle, 1995).  

Det professionella nätverket kan se olika ut på grund av en beroendeställning såsom en 
kontakt med tandläkare, plåtslagare, socialsekreterare, behandlare eller liknande som 
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erbjuder hjälp under en kortare eller längre period i en människas liv (Antony, Cohen, 
Farkas & Gagne, 2007). Klefbeck och Ogden (2003) menar att det professionella 
nätverket inte uppstår av sig själv utan etableras först efter kontakt genom exempelvis 
tidsbeställning, anmälan eller besökstid. Utifrån denna synvinkel samverkar alla 
människor i ett nätverk och ingen står oberoende i sin livskontext (Antony m.fl., 2007).  
Klefbeck och Ogden (2003) beskriver vidare att det professionella nätverket ska existera 
som ett sekundärt nätverk men kan i vissa fall fungera som det primära nätverket, det 
personliga, då relationerna i personens primära nätverk upphört.  

En människa klarar sig inte i fullständig ensamhet, alla människor behöver andra för att 
kunna leva och utvecklas. Skårner och Regnér (2003) vidareutvecklar och säger att 
”Frånvaro av sociala band är på ett grundläggande plan destruktivt.” (s.79). Enligt 
Andreassen (2003) finns det begränsningar inom institutionsvården när det gäller att 
minska problemen efter utskrivning eller avslutad behandling. Klientens sociala nätverk 
utanför institutionen påverkar vilken riktning behandlingsarbetet kommer att ta efter 
avslutad vård. Andreassen (2003) hävdar att klientens miljö som denne återvänder till 
måste uppmärksammas i större utsträckning än vad den gör. Detta för att vårdinsatserna 
ska fortsätta vara givande och hjälpa klienten till en fortsatt beteendeförändring efter 
utskrivning. Ett välfungerande socialt nätverk är en bidragande livskraft för klientens 
tillfrisknande samt känslan av en tillhörighet i det sociala nätverket. Genom att 
relationerna förbättras och stärks ökar också den personliga förmågan att integreras 
tillsammans i aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till att nya relationer skapas (Boydell, 
Gladstone & Crawford Stasilius 2002; Granerud & Severinsson, 2006; Meireles Pinto, 
2006). Det befintliga nätverket i kombination med de nya sociala relationerna kan dock 
ses som en resurs för vidare integration i samhället (Copello, Orford, Hodgson, Tober & 
Barrett, 2002; Granerud & Severinsson, 2006; MacDonald, Sauer, Howie & Albiston, 
2005). Behandlingsarbetet innebär rehabilitering för människor inom organiserad 
psykiatrisk eller social verksamhet, som kan ske under öppna former och på 
institutioner (Nationalencyklopedin, 2010). Klienten har använts som det centrala 
begreppet för den hjälpsökande då studien framhävt slutenvård. 

Det sociala nätverket vid psykisk ohälsa och missbruk 

Det systemteoretiska perspektivet hjälper behandlaren att förstå samt beskriva relationer 
i ett nätverk. Teorin framhäver hur individen själv och dess nätverk påverkar samt 
påverkas av varandra i ständigt vardande. Ur detta perspektiv ses helheten som mer än 
summan av delarna, alla delar samverkar till en fullständighet (Elf & Garphult, 2003; 
Mårtensson & Svedhem, 1985; Skårner & Regnér, 2003). Inom öppen- och 
slutenvårdsbehandling arbetas det med att stärka klientens sociala nätverk som anses 
vara en resurs för att uppnå den enskildes behandlingssyfte. En central del är att 
förbättra och utveckla individens relationer i nätverket (Sarnecki, 1999). Jenner (2004) 
beskriver att om en långvarig förändring i livet ska vara möjlig måste klienten själv vilja 
genomgå förändringen. Klienten måste ses som en central del i behandlingsprocessen, 
även i arbetet med det sociala nätverket, för att förändringen ska vara bestående.  

Piippo och Aaltonen (2004) förklarar att en klient kan öka sitt välbefinnande genom att 
integrera det sociala nätverket i behandling. Författarnas studie visar, genom att 
integrera det sociala nätverket känner sig klienten sig hörd och sedd vilket medför att 
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han/hon känner sig som ett subjekt i relationerna. Genom att bjuda in relationer utanför 
klientens och behandlarens sfär bidrar det till en bredare översikt kring problematiken. 
Det bidrar också till att klienten känner att behandlaren vidgar sin förståelse då han/hon 
ser helheten i samspelet och problematiken. Viktiga komponenter för ett lyckat 
nätverksorienterat arbete är att klienten känner tillit, ömsesidig ärlighet samt en känsla 
av lättnad då klienten vågar skapa en öppen dialog kring sin situation. Piippo och 
Aaltonen (2004) beskriver vidare att den öppna dialogen skapar plats åt olika synvinklar 
för att nå ett bra behandlingsresultat. När det har skapats plats för en öppen dialog och 
ärlighet, är det viktigt för klientens välbefinnande att dennes känslor inte övergår i oro 
för det sociala nätverkets uppfattning av hans/hennes problematik. Klienten kan då 
uppleva att det sociala nätverket blir för känslomässigt engagerade (Piippo & Aaltonen, 
2004). Ett hinder i denna process kan dock vara rädslan och okunskapen kring klientens 
problematik som visar sig genom bemötande från nätverket och att kommunikationen 
sker kring problematiken och inte om den. För klienten innebär detta en känsla av 
utanförskap och att vara annorlunda (Copello, Orford, Hodgson, Tober & Barrett, 2002; 
Granerud & Severinsson, 2006; MacDonald, Sauer, Howie & Albiston, 2005). Det är av 
stor vikt att lägga upp tydliga gemensamma mål för syftet med nätverksorienterat 
arbete. Dessa mål bör dock vara flexibla beroende på hur behandlingsarbetet artar sig 
(Meireles Pinto, 2005). 

Inom behandlingsarbete där klienter har tung social problematik är kännedomen stor om 
att människan, såväl ung som äldre, påverkas av och påverkar sitt sociala nätverk och 
dess relationer emellan (Hansson, 2004; Sarnecki, 1999). Skårner och Regnér (2003) 
beskriver att vägen ut ur ett missbruk innebär stora förändringar i klientens liv. 
Förändring innebär inte bara att välja bort substansen utan också att inträda i en ny 
social värld där gamla relationer byts ut mot nya. Detta inträde kan innebära att 
individen känner ensamhet eftersom tillgången till ett nätverk utanför missbruksvärlden 
inte existerar i samma utsträckning. De få sociala kontakter som finns blir därför en 
viktig källa till hopp och motivation hos klienten. De sociala interventionerna spelar en 
viktig och central roll i behandlingsarbetet eftersom missbruksvärlden alltid är öppen 
även efter en lång tids frånvaro (Skårner & Regnér, 2003). Behandlingsarbete som 
syftar till att stärka de delar av och de relationer i en människas sociala nätverk som 
anses vara en möjlig resurs för att uppnå behandlingens mål, förekommer såväl inom 
öppen som inom slutenvård (Hansson, 2004; Sarnecki, 1999). Andreassen (2003) 
framhäver, för att en positiv beteendeförändring ska ha möjlighet att upprätthållas måste 
behandlingen ha fokus, både på klientens beteende under institutionsvistelsen som efter 
utskrivningen. Insatser för eftervård, att involvera familj och familjearbete, bör arbetas 
fram under institutionsvistelsen för möjligheten att förändra i hemmiljön, i positiv 
riktning, inför utskrivning och hemkomst. Här är det av stor vikt att eftervården 
fokuserar på närmiljön som klienten kommer att befinna sig i, såsom skola och familj, 
detta är av betydelse även för klienter med missbruksproblematik, då återfallsrisken kan 
öka på grund av bestående problematik i det sociala nätverket (Hessle, 1995). Vidare 
förklaras att det spelar en mycket stor roll om klienten skrivs ut med en förberedelse och 
”socialt skyddsnät” tillsammans med det sociala nätverket än vid total isolering och 
umgänge med bekanta med en missbruksproblematik vilket Skårner och Regnér (2003) 
instämmer om. 
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Speck och Attneave (1975) är nätverksmetodikens skapare där de framhäver 
interventioner i fokus. Författarna beskriver att interventioner innebär att samla 
klienten, dennes sociala nätverk samt behandlare för att snabbt ta tillvara på resurserna i 
nätverket vid en krissituation. Syftet är att skapa motivation för förändring genom ökad 
kunskap och djupare insikt i de befintliga problemen, vilket är en förutsättning för att 
interventionen ska ge bestående positiva resultat. Genomgående mål under 
interventionen är att återspegla och fokusera på de möjligheter som finns inom 
nätverket för att gemensamt lösa problemen. Författarna poängterar vikten av att 
behandlaren ska sträva efter att ansvaret till förändring ska ligga på klienten och 
anhöriga ur det sociala nätverket. Det är det sociala nätverket som ska ses som verktyget 
i interventionerna och inte behandlaren. Behandlaren ska bistå med att mobilisera 
nätverket samt att arbeta fram en struktur inför varje intervention.  

För att se vilka människor som är av stor betydelse för en klient inom nätverks-
perspektivet används vanligtvis nätverkskartor vid inskrivning på institutioner, detta för 
att kartlägga vilka som kan involveras i behandlingsarbetet (Klefbeck & Ogden, 2003). 
Skårner och Regnér (2004) beskriver att det inte bara är av vikt att se till de människor 
som klienten angivit i en nätverkskarta utan även de som inte finns. Att arbeta 
nätverksorienterat genomförs bland annat för att få en överskådlig blick över det sociala 
nätverkets resurser, motsättningar samt konflikter. Detta för att sedan tillämpa den mest 
lämpliga behandlingsstrategin. 

Kartläggning av det sociala nätverket 

En människas problematik påverkas av familjens-, det sociala nätverkets- och 
samhällets struktur (Klefbeck & Marklund, 1985; Klefbeck & Ogden 2003). Frågor som 
kan uppstå, Finns det människor i klientens sociala nätverk som har en konfliktfylld 
relation? Blir lillebror mobbad på dagis? Är pappa otrogen eller mycket aggressiv mot 
mamma? Detta är många frågor av få, som i ett socialt nätverk kan uppstå och som i sin 
tur kan leda till fler frågor och därmed bli mer komplicerade. Det är av intresse att på 
bästa möjliga sätt för den enskilde klienten hitta en metod som passar den situationen 
som råder. För att få en överblick över situationen menar Klefbeck och Ogden (2003) 
att nätverkskarta är ett bra verktyg. Nätverkskarta involverar familj, släkt, arbete och 
skola samt vänner, grannar och myndigheter som anses relevanta för den specifika 
situationen (se Figur 1).  

Denna studie delar Klefbeck och Ogdens (2003) beskrivning att familj, släkt, 
skola/arbete, vänner, grannar och myndigheter utgör det sociala nätverket. Familjen 
består av de personer som bor under samma tak. Det kan vara till exempel, make/maka, 
sambo, mamma, pappa, fosterfamilj, lillasyster och morfar. Är det så att några barn har 
flyttat hemifrån, föräldrarna är skilda och den ene bor under annat tak, tillhör de släkten. 
Detta eftersom de inte anses tillhöra familjen då de inte längre bor under samma tak. 

Släkten är alla de människor som fungerar som våra rötter, mammas och pappas släkter 
samt de personer som är ingifta, vilket innebär att i släkten finner vi både ”blod och 
vatten”. Släkten, den så kallade ursprungsfamiljen, kan stå för stabiliteten i det sociala 
nätverket. 
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Människan spenderar nästintill lika mycket tid i skola och på arbete som hemma men 
kommer ändå, i terapeutiska sammanhang, i skymundan. Tillsammans med familjen 
utgör skola och arbete den så kallade dagliga basen, där vi utan att alltid behöva ta eget 
initiativ befinner oss i interaktion och gemenskap med andra människor. 

Med vänner behöver människan ta till mer initiativ till att träffas och oftast är det 
människor som betyder mycket men som också kan befinna sig nära likaväl som långt 
borta. Detta kan leda till att kontakten blir mer sporadisk. När det kommer till våra 
grannar, är de inga vi kan välja men en trevlig distanserad kontakt är vanligt då 
människan inte vill hamna i beroendeställning. 

Kliniska kunskaper har påvisat att myndigheter är viktigare för människan än vad som 
tidigare har påpekats. Myndigheter/myndighetspersoner kan utgöra en stor del av ett 
socialt nätverk. Detta gäller oftast för människor och/eller familjer i utsatta situationer 
och/eller med multiproblematik. Här är det av ytterst vikt att klienten och/eller familjen 
inte blir beroende av personerna inom myndigheter eftersom dem är tjänstemän och 
dessa kommer inte alltid att vara tillgängliga. Alla tjänstemän har till exempel semester 
och byter arbetsplats vilket leder till att kontakten möjligen bryts (Klefbeck & Ogden, 
2003). 

Figur 1 Nätverkskarta utifrån Klefbeck & Ogden (2003) 

Klefbeck och Ogden (2003) beskriver att nätverkskarta förekommer också i andra 
utformningar inom behandlingsarbete. Dessa innehåller ofta delar som klienten inte 
själv ser men som av olika anledningar är av betydelse att belysa och kartlägga. Den 
geografiska kartan (se Figur 2) eller som den även kallas, karta över hur mobiliserat 
nätverket är, används efter att nätverkskartan är ritad. Syftet med den geografiska kartan 
är att ta reda på hur tillgängligt det sociala nätverket faktiskt är, var de personer bor som 
är av stor vikt för klienten. Bor de på gångavstånd eller krävs det ett annat färdsätt att ta 
sig dit? Här ritar klienten och behandlaren upp, efter geografiskt avstånd var de 
signifikanta människorna bor, hur det är lättast att ta sig dit och eventuellt om de inte 
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går att nå. Historisk nätverkskarta hjälper klienten att få en överblick, ett annat 
perspektiv på livssituationen som klienten kan ha svårt att se hur han/hon kan ta sig ur. 
Syftet med den historiska kartan är att undersöka och försöka få klienten att återskapa 
en bild, genom att rita en karta hur till exempel livet såg ut innan han/hon började 
missbruka (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

Figur 2 Geografisk nätverkskarta utifrån Klefbeck & Ogden (2003) 

När det ska ta tillvaras på förändringar över tid i en människas liv används den så 
kallade biografiska nätverkskartan (se Figur 3). Den biografiska kartan anses vara en 
fortsättning på nätverkskartan som arbetar här och nu. Kartan går djupare och tar reda 
på, bland annat när klienten lärde känna de enskilda människorna och ifall det har 
funnits signifikanta andra som idag inte finns i det sociala nätverket (Klefbeck & 
Odgen, 2003). Vidare jämförs denna metod, att använda sig av nätverkskarta, med 
årsringar i ett träd. De menar att: ”Trädet växer till inifrån mitten, och allra längst ut vid 
barken finns den allra äldsta delen av trädet” (Klefbeck & Ogden, 2003, s.151). 
Klientens nuvarande sociala nätverk är den innersta ringen och de viktiga personer som 
har kommit och gått i nätverket markeras i en ”årsring”. Syftet med denna nätverkskarta 
är att möjliggöra för klienten att se de människor som finns kvar i nätverket samt de 
signifikanta personer som under årens lopp gått förlorade.  
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Figur 3. Biografisk nätverkskarta utifrån Klefbeck & Ogden (2003) 

Nätverksspiral 

När kartläggning är gjord är nästa steg i processen att tillämpa en behandlingsmetod 
som syftar till att integrera det sociala nätverket. Speck och Attneave (1975) samt 
Marklund och Svedhem (1985) beskriver hur det sociala nätverket som är förenat, kring 
en person eller familj, genomgår en regelbunden grupprocess i form av en 
nätverksspiral. Spiralen uppkommer i möten, där klienten och dess nätverk medverkar 
tillsammans. Denna samverkan sker i nätverksspiralens första fas, retribalisering som 
innebär att öppna upp för möjligheter för nätverket att förnya sig och utveckla en 
samhörighet. När problemet introduceras för nätverkets medlemmar övergår spiralen i 
polariseringsfasen. Vanligt förekommande i denna fas är att nätverkets medlemmar 
tänker och tycker olika om vad som är problemet vilket betyder att motsättningar av 
olika slag och grad. Marklund och Svedhem (1985) menar att det handlar om att arbeta 
fram och blotta de motsättningar som anses relevanta, i det specifika fallet. Det är 
centralt att alla får komma till tals och dela med sig av sina synpunkter och 
uppfattningar kring problematiken.  

Marklund och Svedhem (1985) beskriver att när den tredje fasen, mobilisering, inleds 
innebär detta att det sociala nätverket har börjat komma fram till olika lösningar. Fasen 
står också för en ”omogen” del i spiralen, vilket betyder att medlemmarna i det sociala 
nätverket ännu inte är redo för att fatta beslut som leder till en förändring av den 
specifika problematiken. Vidare beskrivs att depressionsfasen inleds när det sociala 
nätverket inser att de framarbetade förslagen på förändring(ar) är ogenomförbara, ”Det 
finns ingenting vi kan göra, det är för sent” (Marklund & Svedhem, 1985, s.169). Detta 
är en gemensam upplevd känsla som bland annat innebär; vetskapen om att inte kunna 
lägga över ansvaret på myndighetskontakter. Genom detta kommer medlemmarna i det 
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sociala nätverket gemensamt fram till realistiska förslag på hur vägen för förändring kan 
komma att utvecklas, genombrottsfasen. Att stödja varandra i förändringsprocessen. 
Den avslutande fasen präglas av utmattning och förtjusning som resultat av ett 
genombrott. 

Behandlingsmetoder 

I behandlingsarbete med sociala nätverk ska klienten sättas i centrum och utifrån 
honom/henne bestäms vilken behandlingsmetod som anses lämpligast att tillämpa vid 
integrering av det sociala nätverket. Arbetet med klientens sociala nätverk har som syfte 
att bygga upp nya eller utveckla redan etablerade relationer. Nätverksorienterat arbete 
fungerar både enskilt och i kombination med varandra, allt efter klientens behov och 
situation (Meireles Pinto, 2006). Arbetet ska träda i kraft redan vid första kontakten med 
klienten, antingen vid inskrivning eller när en krissituation uppstår (Seikkula, Arnkil & 
Eriksson, 2002). Studier visar även att behandlaren och klienten inte fysiskt behöver 
bjuda in det sociala nätverket i behandlingsarbetet för att det ska ge ett kraftfullt positivt 
resultat (Copello m.fl., 2002).  

Denna forskningsstudie avsåg att belysa de behandlingsmetoder som SiS beskriver att 
de använder i arbetet med att integrera det sociala nätverket i behandling.  
Behandlingsmetoderna riktar sig till barn och unga eller vuxna människor med psykisk 
ohälsa och/eller missbruksproblematik. Psykisk ohälsa innebär att det psykiska 
välbefinnandet är ur balans och påverkar individens dagliga liv. Psykisk ohälsa kan 
påverkas av allvarlig psykisk störning, psykisk sjukdom samt upplevda psykiska besvär 
(Sunt liv, 2010). 

Community Reinforcement Approach 

Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod som syftar till att arbeta med 
att omstrukturera en människas liv så att missbruksproblematiken omvandlas till ett mer 
värdigt liv i nykterhet och/eller drogfrihet. Sociala kontakter, boende, arbete samt fritid 
ligger i fokus tillsammans med den ökade positiva förstärkningen kring ett liv utan 
alkohol och/eller narkotika (Socialstyrelsen, 2006; Statens institutionsstyrelse, 2010a). 
Socialstyrelsen (2006) menar att metoden riktar sig till att involvera anhöriga, där de får 
kunskaper om hur de kan undvika att ett missbruk fortskrider hos klienten. CRA 
används både inom öppen- och slutenvård men anses vara mest lämplig inom den öppna 
behandlingsvården. Syftet är att klienten ska återvända till sin hemmiljö, utan missbruk, 
vilket kan vara möjligt om förändringar sker i samband med omgivningen. 
Behandlingsmetoden bygger på klientens förutsättningar för den egna medverkan samt 
förändringar i beteendet, vilket påverkar behandlingens upplägg samt tidsperspektiv. 
Metoden är uppbyggd efter en manual, vilken innehåller 16-20 sammankomster där 
studier har visat att dessa sammankomster är effektiva under en korttidsbehandling 
inom tidsperspektivet tre månader. 

Funktionell familjeterapi 

Med en utbredd teoretisk bas och praktisk användning har Funktionell familjeterapi 
(FFT) sin grund i systemiskt tänkande och tillhör det så kallade Blueprints projektet. 
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Projektet, även kallat preventionsprogram, startades vid Universitetet i Colorado under 
1996 med anledning att minska våld och kriminalitet. Syftet var också att hitta ett 
preventionsprogram som hade möjlighet att spridas och replikeras i hela USA. Det är av 
stor vikt att ett projekt som detta innehåller en manual, som bland annat beskriver den 
teoretiska bakgrunden för interventioner, praktiska erfarenheter för de som använt 
metoden samt vilka grundläggande delar som är nödvändiga för möjligheten att 
genomföra en replikation (Hansson, 2004).   

FFT riktar sig till klienter i åldern 11-18 samt deras familjer (Statens 
institutionsstyrelse, 2010). Hansson (2004) betonar att genom vård och behandling 
syftar FFT till att skapa positiva förändringar för de klienter som sysslat med missbruk, 
ungdomsbrottslighet och/eller utfört våldshandlingar. Ett huvudmoment i FFT är 
kommunikation och kommunikationsträning, som avser att öka och förbättra den 
stödjande kommunikationen samt att minska den försvarsinställda kommunikationen. 
Metodens grundare Jim Alexander, framhäver den positiva kommunikationen som ett 
viktigt element i behandlingsarbetet. Det handlar bland annat att ta ansvar för sina egna 
utlåtanden samt att förmedla sanning såväl i tal som i handling. Att vara en god lyssnare 
samtidigt som de enskilda personerna i familjen ger uttryck och sätter ord för känslor 
och tankar, är en central del som kräver mycket arbete och övning. Positiv 
omformulering är en del i metoden som anses ha en avgörande roll och innefattar att 
behandlaren skildrar ett oacceptabelt beteende i ett nytt perspektiv, i ett nytt positivt 
sammanhang. Det kan till exempel vara att tjat från en förälder egentligen kan betyda 
oro eller engagemang. Behandlaren kommenterar familjemedlemmarnas kommentarer i 
interaktionen med varandra eftersom det är av vikt att få höra samt att se vilka påföljder 
saker och ting får ur ett annat perspektiv. 

Hansson (2004) menar för att uppnå ett så bra resultat som möjligt är behandlingsarbetet 
i FFT indelade i olika faser/uppgifter. Första fasen innebär att engagera och bevara 
klienten och dennes familj i behandling med fokus på att stärka uppfattningen om att en 
positiv förändring är möjlig. Den andra innefattar att arbeta med motivation för att 
identifiera och förändra de mönster inom familjen som är möjliga att förändra samt att 
minska riskfaktorer som till exempel, förtvivlan. Nästa fas, utgår ifrån att alla 
människor har olika behov av närhet och distans vilka är viktiga att de blir tillgodosedda 
i behandlingen. Det är av betydelse att inte förändra behoven utan att hjälpa och stödja 
för att hitta andra sätt att tillfredställa sina individuella behov med dysfunktionella 
beteende. Som behandlare, i fjärde fasen, bör också de förändringar i beteendet som 
sker stödjas, för en långvarig förändring. I denna fas är det också av intresse att betona 
den positiva kommunikationen som finns inom det sociala nätverket. Sista fasen är att 
bibehålla den positiva förändringen, och uppmuntra förmågan, inom familjen, att 
använda nätverket i det vardagliga livet (Hansson, 2004). 

Multisystemisk terapi 

Hansson (2004) beskriver att Multisystemisk terapi (MST) ingår i Blueprint projektet. 
Metoden involverar familj, närmiljö, kamrater samt samhället, där de på olika sätt 
påverkar och medverkar till klientens beteende. Behandlingens längd styrs utifrån 
familjens behov, men pågår vanligtvis under fyra månader. För att uppnå störst effekt, 
utspelar den sig oftast i hemmet. Hansson (2004) menar att metoden bygger på ett 
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socialekologiskt systemperspektiv. Perspektivet syftar till att skapa möjligheter att se till 
klientens hela kontext och inte enbart inriktar sig på vilka som finns i klientens 
omgivning utan också hur relationerna samverkar och påverkar varandra. 

Hansson (2004) beskriver att metoden betonar en människas samband mellan skydds- 
respektive riskfaktorer vars huvudsyfte är att minska ungdomars kriminalitet, missbruk 
eller andra antisociala beteende. En viktig del av processen är att involvera den unges 
föräldrar som får ett stöd och en ökad kunskap om barnets problematik. Genom den 
ökade förståelsen kan föräldrarna enklare engageras i behandlingsarbetet för att de ska 
kunna hantera och hjälpa barnet med den specifika problematiken. Det är viktigt att 
identifiera de resurser och svagheter klienten och dennes sociala nätverk har för att 
kunna gå vidare i behandlingsarbetet. MST delas in i nio principer som anses viktiga i 
behandlingsarbetet. Principerna innebär att i början av behandlingen identifiera 
problematiken hos klienten och dennes familj samt att hitta positiva resurser i 
relationerna. En inriktning mot de positiva krafterna bidrar till att det ansvarsfulla 
beteendet försöker lyftas fram, både hos klienten och dennes föräldrar. Fokus ligger på 
att förändra hela familjesystemet, vilket innebär att ytterligare integrera andra 
människor till familjesystemet. Genom hela behandlingsarbetet är det av vikt att ha en 
här-och-nu fokuserad behandling, som syftar till att inrikta sig mot den specifika 
problematiken samtidigt som ett framtidsperspektiv måste etableras. För att 
åstadkomma ett lyckat behandlingsresultat krävs det att alla involverade lägger ner ett 
gediget arbete som även innefattar att ge konstruktiv feedback. Under 
behandlingsprocessen ska behandlaren ha en passiv roll eftersom syftet är att 
familjesystemet ska fungera utan terapeutens närvaro under ett långsiktigt perspektiv, 
efter avslutad behandling. Utifrån forskning har denna metod/behandling visats sig vara 
den mest effektiva vid behandling av missbruk och ungdomsasocialitet (Hansson, 
2004).  

Multidimensional Treatment Foster Care 

Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) är en evidens- och manualbaserad 
behandlingsmetod som riktar sig till pojkar och flickor i åldern 12-18 med destruktiv 
beteendeproblematik såsom missbruk, skolproblem, aggressivitet samt kriminalitet. 
Metoden bygger på ett nära samarbete med det sociala nätverket, allt från 
behandlingsteamet på institutionen till familjen som klienten växt upp tillsammans med 
(Socialstyrelsen, 2010). Vidare beskrivs att målet med behandlingen är att minska 
klientens destruktiva beteendeproblematik samt att skapa en stödjande struktur i det 
vardagliga livet tillsammans med det sociala nätverket. Nätverket får under processens 
gång stöd och kunskap om hur de ska kunna bidra till att klientens positiva 
beteendeförändringar kvarstår. Efter avslutad behandling är målet att klienten 
återplaceras hos sin familj i hemmiljön.  

Enligt Socialstyrelsen (2010) bygger behandlingen på att synliggöra de risk- och 
skyddsfaktorer som förekommer inom klienten och dennes sociala nätverk samt arbete 
med sociala färdigheter. Behandlingen börjar med kartläggning av klientens riskfaktorer 
som påverkar till det destruktiva beteendet samt vad klientens destruktiva beteende 
innefattar. Efter kartläggningen lyfts de skyddsfaktorer som finns i klientens nätverk in i 
behandlingen för att en positiv beteendeförändring kan äga rum. Skyddsfaktorerna 
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innefattar arbete med att lyfta fram positiva relationer hos såväl vänner och andra 
vuxna, medverkan i sociala aktiviteter samt arbeta med klientens mognadsprocess. 
Arbetet med skyddsfaktorerna är en process som innefattar en träff i veckan med 
familjehemmet under placeringstiden. Familjehemmet får också en kort uppdatering 
dagligen från behandlingspersonal på institutionen. Uppdateringen beskriver hur 
klientens beteende har varit under dagen och graderas på en skattningsskala. Den 
beräknade tiden för behandlingen är mellan sex till nio månader.  

Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö 

Enligt Statens institutionsstyrelse (2010b) har Muiltifunktionell behandling på 
institution och i närmiljö (MultifunC) utvecklas för institutionsplacerade klienter mellan 
14-18 år vars allvarliga beteendeproblematik inte kan tillgodoses i hemmiljön. 
Beteendeproblematiken ses enligt modellen som ett resultat från ungdomen och dennes 
omgivnings riskfaktorer som till exempel missbruk, kriminalitet eller antisociala 
attityder. Därmed blir den centrala utgångspunkten att öka förståelsen av riskfaktorerna 
genom att behandlingsarbetet riktar sig till hela omgivningen, som bland annat familjen, 
relationer till andra ungdomar samt klienten själv. Tanken är att skapa en balans mellan 
kontroll och autonomi för klienten vilket innebär att behandlingspersonalen ska guida 
honom/henne när beteendeproblematik uppstår och klienten ska tydligt medverka i 
planering kring behandlingen. Processen i behandlingen har fokus både på det 
salutogena som att bevara positiva kontakter i klientens miljöer samt att reducera 
negativa kontakter. Klientens föräldrar involveras också genom att få stöd i 
föräldrarollen. Om klienten har sin placering i en fosterfamilj kommer stödet att ges åt 
dessa. Tidsperspektivet för behandlingsarbetet är tio till tolv månader, varav sex 
månader planeras klienten vistas på en institutions låsbara avdelning. Under hela 
behandlingsprocessen ska det ske ett nära samarbete mellan klienten och närsamhället 
vilket resulterar i att behandlingen fortsätter, efter institutionsvistelsen, i klientens 
hemmiljö (Statens institutionsstyrelse, 2010b). 

Kommunikationsmetoden 

Kommunikationsmetoden, Komet, riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 12-18. 
Syftet är att utbilda föräldrar i grupp. Tillsammans tränar de på kommunikation, att lösa 
problem och konflikter samt att förbättra relationen mellan förälder och barn 
(Kometprogrammet, 2010; Statens institutionsstyrelse, 2010c). Syftet enligt Statens 
institutionsstyrelse (2010c) är i första hand att ändra förälderns beteende vilket görs 
genom att använda kognitiv beteendeterapi (KBT) som ger föräldern konkreta 
handlingsplaner att arbeta efter. I behandlingsprocessen består arbetet av hemuppgifter 
för föräldern som sedan tas upp vid sammankomster, vilket utgör underlaget för 
förändringsarbetet.  

Statens institutionsstyrelse (SiS) 

Statens institutionsstyrelse (2010a) är en instans som uppger att de arbetar med att 
involvera det sociala nätverket i klientens behandlingsarbete. Inom SiS används 
ovanstående beskrivna metoder, vars grund bygger på väletablerade teoribildningar eller 
inriktningar mot nätverksorienterat arbete. De används i det praktiska arbetet med 
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enskilda klienter och/eller med dennes familj. På uppdrag från förvaltningsdomstolen 
bedriver SiS vård och behandling av ungdomar och vuxna missbrukare. SiS är en statlig 
myndighet som i samråd med socialtjänsten ansvarar för behandlingsvårdens resultat. 

En klient kommer till en SiS institution, särskilt ungdomshem eller LVM-hem, via 
socialtjänsten efter att beslut har tagits av länsrätten att klienten skall omhändertas 
enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) eller LVM. En klient 
kan också vistas inom SiS institutioner på frivillig basis enligt SoL (Socialtjänstlagen) 
samt klienter mellan 15-17 år som döms till sluten ungdomsvård, enligt LSU (Lagen om 
verkställigheten av sluten ungdomsvård) istället för fängelse.  

Vid särskilda ungdomshem vårdas och behandlas klienter mellan 12-21 år, med tung 
psykosocial problematik, enligt LVU, LSU och/eller med stöd av SoL. LVU är ett 
komplement till SoL där klienten, via två paragrafer (2 § miljöfallen och 3 § 
beteendefallen) kan bli tvångsplacerad. Om klienten omhändertas via den 2 § är 
tvångsåtgärden uträttad på grund utav att föräldrarna inte kan tillgodose den unges 
behov för en bra uppväxt. 3 § innefattar omhändertagande av klienten på grund av 
destruktiva levnadssätt, till exempel genom kriminalitet, missbruk och/eller prostitution. 
Den andra tvångsvårdslagen som klienten kan vistas enligt är LSU. Placeringen enligt 
LSU är ett tidsbestämt straff och kan variera mellan 14 dagar och fyra år på en 
avdelning med hög säkerhet. Klienten kan även vistas på särskilda ungdomshem genom 
frivillig basis med stöd från SoL. 

Vid LVM-hem vårdas och behandlas klienter för narkotika-, alkohol- och/eller 
blandmissbruk. Syftet med placeringen är att avbryta klientens livshotande missbruks-
problematik och därefter motivera klienten till fortsatt behandling under frivilliga 
former. Tvångsvården får högst pågå i sex månader (Statens Institutionsstyrelse, 2010a).  

Sammanfattning av bakgrund 

Studiens utgångspunkt är att en individ ständigt står i samspel med omgivningen oavsett 
ålder och problematik. För att fungera i våra respektive roller är alla människor, i ett 
samhälle, beroende av både personliga och professionella nätverk. En människas 
personliga sociala nätverk utgörs av familj och andra släktingar samt kan utvidgas med 
vänner, arbetskollegor, grannar eller liknande. Det professionella nätverket kan se olika 
ut på grund av en beroendeställning såsom en kontakt med tandläkare, plåtslagare, 
socialsekreterare, behandlare eller liknande som erbjuder hjälp under en kort eller längre 
period i en människas liv. Det professionella nätverket uppstår inte av sig själv utan 
etableras först efter kontakt genom exempelvis tidsbeställning, anmälan eller besökstid. 
Utifrån denna synvinkel samverkar alla människor i ett nätverk och ingen står 
oberoende i sin livskontext.  

Ett välfungerande socialt nätverk är en bidragande livskraft för klientens tillfrisknande 
samt känslan av en tillhörighet i det sociala nätverket. Genom att relationerna förbättras 
och stärks ökar också den personliga förmågan att integreras tillsammans i aktiviteter, 
vilket i sin tur bidrar till att nya relationer skapas. 
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För att få en överblick över en situation är nätverkskarta ett bra verktyg. Nätverkskarta 
involverar familj, släkt, arbete och skola samt vänner, grannar och myndigheter som 
anses relevanta för den specifika situationen. Andra metoder som skapar överblick i 
klientens situation kan utvecklas med hjälp av att använda sig av biologisk-,  
geografisk-, historisk nätverkskarta samt nätverksspiral. Steget efter en kartläggning är 
att arbeta fram en behandlingsmetod som involverar det sociala nätverket. 
Behandlingsmetoder som lyfts fram i denna studie, grundar sig i de metoder SiS 
beskriver att de använder; CRA, FFT, MST, MTFC, MultifunC samt Komet. SiS 
institutioner bedriver vård och behandling på uppdrag från förvaltningsdomstolen för 
ungdomar och vuxna som vårdas på särskilda ungdomshem och LVM-hem. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie var att undersöka hur integrering av klientens sociala nätverk 
inom särskilda ungdomshem och LVM-hem ser ut. Genom att studera aktuell litteratur, 
forskning samt avdelningarna inom de utvalda verksamheterna ämnar denna studie 
besvara följande frågeställningar: 

• Arbetar avdelningarna inom SiS med det sociala nätverket i 
behandlingsarbetet och i så fall hur? 

• Finns det skillnader i hur det arbetas med det sociala nätverket i 
behandlingsarbete mellan särskilda ungdomshem och LVM-hem? 

METOD 

Syftet med denna del är att skapa förutsättningar för att en replikation ska vara möjlig. 
Ett detaljerat tillvägagångssätt beskrivs genom att urval, instrument, insamling och 
analys redovisas. Etiska övervägande kommer även att belysas. 

Metodologiska utgångspunkter 

För att uppnå bästa möjliga resultat ämnar denna studie att utgå ifrån ett kvantitativ 
metodologisk synsätt. Metodvalet grundar sig i strävan mot en generell kunskap om 
avdelningar vid SiS institutioner integrerar det sociala nätverket i behandlingsarbetet 
och i så fall hur. Studien avser även att studera skillnader mellan särskilda ungdomshem 
och LVM-hem. Kännetecken för en kvantitativ studie är att utgå från ett positivistiskt 
förhållningssätt där forskaren ska förhålla sig objektiv i relationen till 
forskningsobjektet, vilket innebär att religiösa, politiska och känslomässiga åsikter inte 
ska påverka eller avspeglas i forskningen (Patel & Davidson, 2003; Bryman, 2002). En 
kvantitativ metod är att föredra vid denna undersökning då den riktar sig till stor 
population som kan ge svar på hur nätverksorienterat arbete inom SiS faktiskt ser ut. En 
surveyundersökning med tvärsnittsdesign användes där datainsamlingen baserades på 
enkäter och strukturerade intervjuer. En kvantitativ utgångspunkt är att världen är 
objektiv och mätbar och hämtar empirisk fakta via sinnena genom observation och 
erfarenhet, vilket syftar till att finna sanningen (Bryman, 2002).  
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Planering och genomförande 

Tillvägagångssättet beskrivs utförligt för att läsaren ska kunna bedöma om resultatet 
och tolkningarna är generaliserbara, sannolika samt att en replikation ska kunna göras, 
som Patel och Davidson (2003) förespråkar.  

Urval 

Studien omfattar samtliga 116 avdelningar vid 26 särskilda ungdomshem och 31 
avdelningar vid 11 LVM-hem inom SiS. Avsikten var att göra en undersökning av 
totalpopulationen där en personal på varje avdelning representerar hela avdelningen. 
Vid undersökningstillfället fanns det 147 avdelningar vid SiS institutioner och 76 av 
dessa kom att representera populationen, vilket motsvarar 52 % svarsfrekvens. Det 
externa bortfallet, på 48 %, motsvarar 11 avdelningar från LVM-hem och 60 
avdelningar från särskilda ungdomshem. Bortfallet berodde på att 61 avdelningar 
tackade nej till medverkan på grund av omorganisationer, i vissa fall avveckling, 
arbetssituation och tidsbrist. Ytterligare 5 avdelningar kunde inte nås trots upprepade 
försök och 4 avdelningar valde att inte besvara enkäten trots att den var respondenterna 
tillhanda.  

Instrument 

För att uppfylla studiens syfte krävdes ett instrument som inte avsåg att undersöka 
respondenternas uppfattningar och upplevelser därför var en webbaserad 
enkätundersökning, i vissa fall i kombination med strukturerad intervju, det naturliga 
valet. Instrumentet konstaterades vara bäst eftersom resultatet blir mätbart, vilket kan 
observeras objektivt, som även Bryman (2002) konstaterar. 

Vid utformning av studiens enkät (se Bilaga 3) användes bakgrundslitteratur och 
forskning för att få en bred kunskap inom det specifika området. Genom att öka 
perspektivet på hur frågor kan ställas i förhållande till problemformuleringar studerades 
forskningsrapporter inom området. Utifrån problemformuleringarna utformades därefter 
studiens enkät där frågenummer 20-26, 28-32 (se Bilaga 3) användes för att se om och 
hur avdelningarna arbetade med det sociala nätverket i behandling. 
Bakgrundsvariablerna med frågenummer 1 och 19 (se Bilaga 3) användes för att se 
eventuella skillnader. Slutna frågor användes som förstahandsval för att underlätta 
bearbetningen av datamaterialet. Öppna frågor användes då det eventuellt kunde finnas 
oförutsägbara svar. Vid utformning av frågorna gjordes alla obligatoriska att besvara, 
utom fråga 33. Ett fel i enkätutformningen skedde vilket resulterade i att fråga 12 inte 
innehöll någon fråga. 

Enkäten utformades i Query & Report som är ett program där konstruktion av enkäter 
kan utföras. Via webb eller e-post distribueras enkäten ut samt ger möjlighet till att 
analysera enskilda variabler. Då e-post använts har möjligheten till påminnelse kunnat 
skickas ut till de som inte besvarat enkäten. Vid besvarade enkäter var respondenterna 
helt anonyma, i alla lägen. Query & Report gav också möjligheten att fylla i svar åt 
respondenterna, via en strukturerad intervju.  
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Två pilotstudier genomfördes för att säkerställa enkätens reliabilitet, validitet och 
utformning. Vikten av reliabilitet är för att säkerställa att undersökningen går att 
genomföra igen, med samma resultat, utan att det beror på slumpen vid tillfället då 
enkäten utfördes. Validiteten är av stor vikt för att se om undersökningen mäter det som 
faktiskt avsågs. Den första pilotstudien genomfördes på bekanta för att få synpunkter på 
frågeställningar, ordningsföljd, layout samt om upplevelse av kränkning förekom. Efter 
feedback och uppdatering av enkäten genomfördes en andra pilotstudie. För att få en 
representativ bild av populationen genomfördes pilotstudien av fyra behandlings-
pedagoger som arbetar inom tvångsvård samt med nätverksorienterat arbete i olika grad. 
Efter medverkan och konstruktiv kritik från behandlingspedagogerna samt i samråd 
med handledare var enkäten färdig för utskick.  

Insamling 

Innan arbetet med datainsamlingen startades var första steget att få undersökningen 
godkänd av respektive institutionschef eller bitr. institutionschef. Ett brev via e-post (se 
Bilaga 1 och 2) skickades till samtliga institutionschefer alternativt biträdande 
institutionschef innehållande de aktuella forskningsetiska krav, studiens syfte, 
utformning samt frivillighet till deltagande.  För att säkerställa att informationen nått 
fram till respektive institutionschef kontaktades varje chef via telefon. Därefter 
bekräftade institutionschefer eller bitr. institutionschefer om möjligheten till deltagande 
fanns. Flertalet av cheferna hänvisade vidare till avdelningsföreståndare eller bitr. 
avdelningsföreståndare, vilka fick samma information via e-post som 
institutionscheferna och bitr. institutionscheferna. En kontakt togs via telefon med 
avdelningsföreståndare eller bitr. avdelningsföreståndare som i sin tur valde ut 
respondenterna. För att bekräfta respondenternas frivilliga medverkan skickades ett brev 
ut via e-post bestående av samma information och missiv (se Bilaga 1 och 2). Efter 
godkännande och samtycke skickades ett nytt utskick ut, innehållande webbenkäten till 
respondenterna på de olika avdelningarna. De svar som inkommit behandlas med strikt 
anonymitet, vilket Patel & Davidson (2003) beskriver genom att det inte finns namn, 
nummer eller annan möjlig information att identifiera respondenten med. 
Respondenterna fick tio dagar på sig att besvara enkäten från det att den skickades ut. 
Samma datum kom att gälla alla respondenter. De respondenter som inte besvarade 
enkäten visades i Query & Report vilket möjliggjorde en påminnelse. För att minska 
bortfallet ytterligare utfördes strukturerad intervju för de respondenter som, efter 
påminnelse, inte besvarat. Den strukturerade intervjun, via telefon, utfördes med ett 
neutralt förhållningssätt för att minimera påverkan. Genom att ställa samma frågor, i rätt 
ordningsföljd enligt enkäten samt upprepa respondentens svar och få det bekräftat 
säkerställs reliabiliteten. En strukturerad intervju genomfördes på sju respondenter. 

Analysmetod 

Metod för analys av data var det kvantitativa databaserade statistikprogrammet 
SPSS/PASW 18.0 som Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) rekommenderar. 
Enskilda frågor analyserades i Query & Report och förde därefter över data till 
SPSS/PASW för att analysera skillnader. Vid de öppna frågorna har en kategorisering 
gjort i form av samlingsbegrepp. Uttryck som ”tidsbrist”, ”personalkrävande” och 
”ekonomiskt” gavs samlingsbegreppet ”resursbrister”. Via tabeller och diagram, från 
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SPSS/PASW, tydliggjordes resultatet på ett mer överskådligt sätt vilket Djurfeldt, 
Larsson och Stjärnhagen (2003) rekomenderar. Det har gjorts nya index, för att 
sammanställa de respondenter som besvarade att de arbetar med nätverksorienterat 
arbete och för de respondenter som besvarade att de inte arbetar med nätverksorienterat 
arbete. Behandlingsmetoderna är ytterligare ett exempel som har sammanställts till ett 
index istället för sex. För att vidare se om statistisk signifikant skillnad funnits har Chi2-
test använts. 

Etiska övervägande 

Codex (2009) poängterar att forskning måste bedrivas på ett sätt som inte kan kränka, 
förödmjuka och/eller utsätta människor för fysisk eller psykisk skada. Samtliga 
institutionschefer eller bitr. institutionschefer, avdelningsföreståndare eller bitr. 
avdelningsföreståndare samt respondenter vid SiS tillhandahölls informationsbrev samt 
missiv för att tydliggöra studiens syfte, motivera till deltagande och att deltagandet 
byggde på frivillig basis. Vilket innebar att respondenterna kunde avbryta sin 
medverkan om de så skulle önska. Respondenterna lämnade samtycke genom att 
besvara enkäten, antingen via webb eller genom strukturerad intervju. Trots samtycke 
att genomföra enkäten kunde medverkan upphöras om enkäten inte fulländats och 
skickats in. Respondenterna garanterades att inga negativa följder skulle uppstå vid 
avbruten medverkan i undersökningen samt ett intygande mot att identitet och svar vid 
enkäterna inte kunde kopplas ihop. Fördelen med webbenkät och strukturerad intervju 
där svar fylls i via webben är att det inte går att spåra vilket svar som tillhör vilken 
respondent. Den information som varit tillgänglig är endast den gällande vilka 
respondenter som inte besvarat enkäten. 

RESULTAT 

I resultatredovisningen redogörs hur respondenterna har besvarat frågorna i den 
webbaserade och strukturerade enkätundersökningen. Resultatet kommer att redovisas i 
löpande text med hjälp av figurer och tabeller. Vid användning av procent (%) och 
medelvärde har en avrundning gjort till närmsta heltal. Under behandlingsmetoder har 
det valts att ange antalet avdelningar inom parentes (x) för att tydliggöra för läsaren. 
Resultatet tydliggörs även genom att först beskriva de avdelningar som arbetar med 
nätverksorienterat arbete (n=55) för att därefter beskriva de avdelningar (n=21) som inte 
arbetar med nätverksorienterat arbete, under rubriken ”Arbetar inte med 
nätverksorienterat arbete”. 

Undersökningsgrupp 

Studien omfattar totalt 76 respondenter inom SiS institutioner som vardera representerar 
en avdelning. 20 respondenter var anställda vid LVM-hem och 56 respondenter vid 
särskilda ungdomshem. Majoriteten av respondenterna arbetar vid låsbar avdelning (se 
Tabell 1).  
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Tabell 1. Inom vilken verksamhet och avdelning respondenterna arbetar (n=76) 

Vilken typ av avdelning  
arbetar du på? 

Var arbetar du? 

Total 

Särskilda 

ungdomshem LVM-hem 

 Öppen 13 

23 % 

6 

30 % 

19 

25 % 

Låsbar 43 

77 % 

14 

70 % 

57 

75 % 

Total 56 

100 % 

20 

100 % 

76 

100 % 

 

Två tredjedelar av respondenterna arbetar på en behandlingsavdelning och resterande på 
utrednings, akut- eller intagsavdelning. Könsskillnaden mellan respondenterna var 
relativt jämnt då 58 % var kvinnor och 42 % var män. 93 % av respondenterna hade en 
utbildning inom vård- och/eller beteendevetenskap samt 57 % hade utbildning inom 
nätverksorienterat arbete. Arbetslivserfarenhet inom behandlingsarbete varierade mellan 
2 till 42 år vilket ger ett medelvärde på 13år (m=13). Respondenterna fick besvara 
vilken befattning de hade, vilket gav resultatet att 42 % var behandlingsassistenter,  
24 % behandlingssekreterare, 17 % avdelningsföreståndare/biträdande avdelnings-
föreståndare. Övriga befattningar som utgjorde de resterande 16 % var psykolog, 
psykoterapeut, sjuksköterska, terapeut, utredningssekreterare, undersköterska samt 
vård- och metodansvarig. 

Nätverksarbete inom SiS 

Utifrån samtliga 76 respondenter anser 72 %, vilket motsvarar 55, att de arbetar med 
nätverksorienterat arbete på respektive avdelning (se Tabell 2). 

 
Tabell 2.  Om det arbetas med nätverksorienterat arbete inom SiS institutioner (n=76) 

Arbetar ni med nätverksorienterat 
arbete tillsammans med era klienter? 

Var arbetar du? 

Total 

Särskilda 

ungdomshem LVM-hem 

 Ja 45 

80 % 

10 

50 % 

55 

72 % 

Nej 11 

20 % 

10 

50 % 

21 

28 % 

Total 56 

100 % 

20 

100 % 

76 

100 % 
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Tabell 2 visar att så mycket som 80 % av avdelningarna vid särskilda ungdomshem 
arbetar med nätverksorienterat arbete men bara hälften av avdelningarna vid LVM-
hemmen. Ytterligare kan sägas att av de 55 som arbetar med nätverksorienterat arbete 
tillsammans med sina klienter är det 54 som arbetar med någon form av kartläggning, 
52 som har nätverkssammankomster och 32 som använder sig utav någon metod med 
inriktning mot nätverksorienterat arbete. 

Av de 55 som arbetar med nätverksorienterat arbete representerar 45 särskilda 
ungdomshem och 10 LVM-hem. I frågan angående avdelningens definition, vid 
särskilda ungdomshem, om vilka som ingår i det sociala nätverket inkluderar  
43 familj/fosterfamilj och släkt, 39 räknar in vänner, 37 inkluderar myndighets-
kontakter, 21 räknar in självhjälpsorganisationer och 19 inkluderar grannar. Av de  
10 avdelningar vid LVM-hemmen som arbetar med det sociala nätverket inkluderar  
10 familj/fosterfamilj och myndighetskontakter, 9 inkluderar släkt, 8 räknar in vänner,  
6 räknar in grannar och 5 inkluderar självhjälpsorganisationer. Andra viktiga personer, 
såsom f.d. och nuvarande lärare, fritidsledare och arbetskollegor lyftes fram av 9 från 
särskilda ungdomshem och en avdelning från LVM-hem. 

Kartläggning 

Av de 55 som arbetar med det sociala nätverket arbetar 54 med någon form av 
kartläggning. 44 arbetar vid särskilda ungdomshem och av dessa använder 34 nätverks-
kartan som tillvägagångssätt. Den biografiska kartan används av 5, nätverksspiral 
används av en och 4 arbetar inte med kartläggning. Vid särskilda ungdomshem besvarar 
17 att de har ett annat, eller ytterligare ett, tillvägagångssätt för att kartlägga. Det mest 
förekommande svaret är att samtala med berörda parter, såsom klient, socialtjänst och 
familj. Flera alternativ kunde väljas och medför att en avdelning kan använda mer än en 
kartläggningsmetod. 

I frågan om, när kartläggningen börjar besvarar 27 avdelningar vid särskilda 
ungdomshem ”inom en vecka” och 12 besvarar ”inom en månad”. 3 avdelningar 
besvarar ”annat” med förklaring att det sker innan klienten anländer till avdelningen och 
2 med förklaring att det beror på uppdrag och så fort som möjligt. En avdelning arbetar 
inte med kartläggning. 

Av de 10 LVM-hem är det 5 som använder sig utav nätverkskarta och 4 uppger att de 
använder DOK vid kartläggning. 2 avdelningar börjar med kartläggning ”inom en 
vecka” och 7 ”inom en månad”. När kartläggning börjar beror på klientens mående, 
uppger en avdelning vid ”annat”. Helhetsbild över när kartläggning vid särskilda 
ungdomshem och LVM-hem börjar, ses i Figur 4. Vid denna fråga förekommer ett (1) 
internt bortfall. 
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        Figur 4. Diagrammet visar när kartläggning av klientens sociala nätverk börjar (n=55) 

 

När kartläggningen är gjord och sammankomsterna med det sociala nätverket ska äga 
bestämmer personal på 41 avdelningar vid särskilda ungdomshem (n=45) vilka som ska 
närvara. Klienten är med och bestämmer på 34 avdelningar och delar av eller hela det 
sociala nätverket på 26 avdelningar. 3 avdelningar uppger att de inte arbetar med 
sammankomster. Av de 10 avdelningar vid LVM-hem som arbetar med det sociala 
nätverket bestämmer personal på 8, klienten på 9 och delar av eller hela det sociala 
nätverket på 7 avdelningar. Flera alternativ kunde väljas, vilket innebär att personal, 
klient och delar av eller hela det sociala nätverket gemensamt kan bestämma vilka som 
ska närvara vid sammankomster. 

I frågan, om var den fysiska platsen för sammankomster är, svarar 42 på institutionen 
och 31 i hemmiljön/närmiljön vid särskilda ungdomshem. 5 besvarar frågan med 
”annat”, där den fysiska platsen är på neutral mark, på skola/praktikplats eller hos 
socialtjänsten. 3 avdelningar arbetar inte med sammankomster. Vid LVM-hem arbetar 
alla 10 avdelningar med sammankomster. Den fysiska platsen besvarar samtliga att det 
är på institutionen och 7 i hemmiljön/närmiljön. En arbetar med sammankomster i 
fosterhem, vilket angavs under ”annat”. Flera alternativ kunde väljas, vilket innebär att 
sammankomster kan ske både på institutionen och i hemmiljön/närmiljön. 
Helhetsbilden för särskilda ungdomshem och LVM-hem ses i Figur 5.  
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Figur 5. Fysisk plats vid nätverkssammankomster på särskilda ungdomshem och LVM-hem (n=55), 

 flera alternaiv kunde väljas 

 

Arbetar inte med nätverksorienterat arbete 

Av de 21 avdelningar (se Tabell 1) som besvarar nej vid frågan om de arbetar med 
nätverksorienterat arbete tillsammans med sina klienter, svarar 13 att de använder någon 
form av kartläggning, 10 svarar att de har nätverkssammankomster samt en använder 
någon metod inom nätverksorienterat arbete. 

Av 11 avdelningar vid särskilda ungdomshem definierar 10 att familj/fosterfamilj och 
släkt inkluderas i det sociala nätverket. 9 avdelningar räknar in myndigheter och vänner, 
8 självhjälpsorganisationer och 5 inkluderar grannar. Vid ”annat” svarar en att de 
inkluderar f.d. betydelsefulla personer och en att de inte arbetar med det sociala 
nätverket. Av 10 avdelningar vid LVM-hem definierar 9 att familj/fosterfamilj 
inkluderas i det sociala nätverket. 8 avdelningar räknar in släkt och vänner, 7 grannar 
och myndigheter samt 5 inkluderar självhjälpsorganisationer. En svarar med ”annat” 
och inkluderar f.d. betydelsefulla personer. Flera alternativ kunde väljas då en eller flera 
kan ingå enligt avdelningens definition. 

Av de 11 avdelningar vid särskilda ungdomshem som inte arbetar med det 
nätverksorienterat arbete, arbetar 4 med nätverkskarta. Av dessa 4 använder en 
avdelning även biologisk nätverkskarta och geografisk nätverkskarta. 3 besvarar 
”annat” med att de arbetar med kontaktmannasamtal, utredningar samt information via 
socialtjänsten, familjedagar och ADAD. Fyra avdelningar arbetar inte med någon 
kartläggning. Vid särskilda ungdomshem är det 3 avdelningar som börjar kartläggning 
”inom en vecka” och 3 börjar ”inom en månad”. En avdelning anger vid ”annat” att 
kartläggningen sker innan klienten anländer samt i utredningen. Fyra avdelningar 
arbetar inte med kartläggning. Av de 10 avdelningarna vid LVM-hem, arbetar 3 med 
nätverkskarta, 3 uppger vid ”annat” att de arbetar med DOK och 4 arbetar inte med 
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någon kartläggning av det sociala nätverket. Flera alternativ kunde väljas vilket medför 
att flera strategier vid kartläggning förekommer på avdelningarna.  
3 avdelningar börjar kartläggning ”inom en vecka”, 2 ”inom en månad” och en börjar 
”inom tre månader”. 4 arbetar inte med kartläggning. Helhetsbild ses i Figur 6. 

  Figur 6. När kartläggning börjar inom särskilda ungdomshem och LVM-hem (n=21) 

Vid särskilda ungdomshem (n=11) är personalen på 6 avdelningar med och bestämmer 
vilka som ska medverka vid nätverksammankomster. Tre avdelningar svarar att klienten 
är med och bestämmer samt 3 svarar att delar av eller hela det sociala nätverket är med 
och bestämmer. Fem avdelningar arbetar inte med det sociala nätverket i behandlingen. 
Vid LVM-hem (n=10) är klienten med och bestämmer på 4 avdelningar och personal 
respektive delar av eller hela det sociala nätverket är med och bestämmer på 3 
avdelningar. 5 avdelningar arbetar inte med nätverksorienterat arbete. Flera alternativ 
kunde väljas, vilket innebär att personal, klient och delar av eller hela det sociala 
nätverket, i vissa fall, tillsammans bestämmer. 

Den fysiska platsen vid nätverksammankomster är på institutionen vid 7 avdelningar på 
särskilda ungdomshem (n=11). Två avdelningar arbetar i hemmiljön/närmiljön. Vid 
”annat” besvarar 2 att sammankomsterna är på en neutral plats eller hos socialtjänsten 
och 4 arbetar inte med nätverkorienterat arbete. Vid LVM-hem (n=10) är det  
3 avdelningar som har nätverkssammankomster på institutionen, en i hem-/närmiljön 
och 7 som inte arbetar med det sociala nätverket. Flera alternativ kunde väljas, vilket 
innebär att sammankomster kan förekomma på mer än ett ställe. Helhetsbild ses i  
Figur 7. 
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Figur 7. Fysisk plats vid nätverkssammankomster på särskilda ungdomshem och LVM-hem (n=21) 

Behandlingsmetoder 

I frågan, huruvida avdelningarna arbetar med någon metod inom nätverksorienterat 
arbete, anger 31 (n=55) att de använder någon metod. Utifrån de metoder SiS beskriver, 
på sin hemsida, är det 26 som använder någon/några metod(er) i arbetet med integrering 
av klientens sociala nätverk. 8 avdelningar, vid särskilda ungdomshem, använder FFT.  
Sex avdelningar använder Komet och 12 använder en kombination av metoder. 
Avdelningarna som använder flera metoder har angett dessa i sju olika kombinationer; 
FFT, Komet, MST och MultifunC (2), Komet och MultifunC (2), FFT och Komet (3), 
CRA och Komet (1), FFT, Komet och MTFC (3) samt kombinationen FFT och MST 
(1). Ett internt bortfall på två avdelningar förekommer. I frågan, vilken utsträckning 
metoden används, anger 25 avdelningar vid särskilda ungdomshem att metoden används 
i sin helhet, enligt manual, 13 att metoden är anpassad/modifierad samt 7 som endast 
använder enskild del. Vid LVM-hemmen är det 6 (n=10) avdelningar som använder 
någon metod och de som används är CRA (5) och Komet (1).  Avdelningarna beskriver 
att en använder CRA i sin helhet/enligt manual, att två använder metoden genom att 
anpassa/modifera den och två endast enskild del. Komet används i sin helhet/enligt 
manual. 23 avdelningar, vid både särskilda ungdomshem och LVM-hem beskriver 
varför de inte använder någon metod inom nätverksorienterat arbete, beror främst på att 
de arbetar individuellt med varje klient, att de endast utreder samt att de inte har 
kunskaper eller resurser för en metodanvändning (4). Det anges även att avdelningarna 
inte vet varför de inte har någon metod, att det inte är aktuellt eller av behov på 
avdelningen samt att det är på grund av att det inte ingår i uppdrag från socialtjänsten 
eller kriminalvården.  
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Tabell 3 visar om det arbetas utifrån någon metod med det sociala nätverket på samtliga 
avdelningar vid särskilda ungdomshem och LVM-hem. Vid Chi2-test visas ingen 
statistisk signifikant skillnad. 

Arbetar inte med nätverksorienterat arbete 

Av de 21 avdelningar som säger att de inte arbetar nätverksorienterat är det 3 
avdelningar, vid särskilda ungdomshem som arbetar utifrån någon metod. En avdelning 
använder sig utav MST och Komet i sin helhet/enligt manual. Vid LVM-hem är det en 
avdelning som arbetar utifrån ospecificerad metod. 

Är nätverksarbetet tillräckligt? 

Avdelningarna hade möjlighet att besvara frågan, om de anser att det arbetas i 
tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete. Vid särskilda ungdomshem 
(n=55) svarar 27 avdelningar att det inte arbetas i tillräckligt stor utsträckning, 15 svarar 
att det arbetas i tillräckligt stor utsträckning samt 3 besvarar att de inte vet (se Figur 8). 
De avdelningar, vid särskilda ungdomshem som uppger att de arbetar i tillräckligt stor 
utsträckning använder sig alla utav nätverksorienterat arbete. 10 kartlägger ”inom en 
vecka”, 12 använder sig utav nätverkskarta, 9 använder någon metod varav 7 använder 
sig utav SiS angivna metoder samt 12 har nätverkssammankomster på institution och i 
hemmiljö/närmiljö. De avdelningar som uppger att det inte arbetas i tillräckligt stor 
utsträckning har majoriteten svarat att det beror på ”resursbrister” samt att ”de alltid kan 
utvecklas och förbättras”. 

Sju avdelningar vid LVM-hem arbetar inte i tillräckligt stor utsträckning med 
nätverksorienterat arbete, 2 avdelningar arbetar i tillräckligt stor utsträckning och en 
besvarar frågan att de inte vet (se Figur 8). Avdelningarna som arbetar i tillräckligt stor 
utsträckning använder sig utav närverksorienterat arbete, kartlägger ”inom en månad”, 
använder nätverkskarta och arbetar med nätverkssammankomster på institutionen. Den 
ena avdelningen använder CRA som metod och den andra använder ingen. Där det inte 
arbetas tillräckligt uppger majoriteten av avdelningarna att det beror på ”resursbrister” 
samt ”obefintligt nätverk”. 

Tabell 3. Om någon metod med det sociala nätverket används på avdelningarna (n=76) 

Arbetar ni utifrån någon metod med det sociala 
nätverket? 

Var arbetar du? 

Total 

Särskilda 

ungdomshem LVM-hem 

 Ja  27 8 35 

 48 % 40 % 46 % 

Nej  29 12 41 

 52 % 60 % 54 % 

Total  56 20 76 

 100 % 100 % 100 % 
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Figur 8. Arbetas det i tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete på avdelningarna vid 

särskilda ungdomshem och LVM-hem, som besvarar att de arbetar med nätverksorienterat arbete (n=55) 

Arbetar inte med nätverksorienterat arbete 

Vid särskilda ungdomshem (n=11) besvarar 8 avdelningar att de inte arbetas i 
tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete. Majoriteten svarar att det 
beror på ”resursbrister”. Tre avdelningar svarar att de inte vet om det arbetas tillräckligt. 
Vid LVM-hemmen (n=10) svarar 8 att det inte arbetas tillräckligt där majoriteten gav 
anledning att det beror på ”resursbrister”. En avdelning svarar att det arbetas i 
tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete. Avdelningen gör 
kartläggning med klienten ”inom en månad”, arbetar efter en metod men inte utifrån SiS 
angivna samt att nätverkssammankomster sker både på institution och i 
hemmiljö/närmiljö. Avdelningen uppger samtidigt att de inte arbetar med 
nätverksorienterat arbete. Helhetsbild ses i Figur 9. 

Figur 9. Arbetas det i tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete på avdelningar vid 

särskilda ungdomshem och LVM-hem, som besvarar att de inte arbetar med nätverksorienterat arbete 

(n=21) 
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Sammanfattning av resultat 

Sammanlagt medverkade 76 respondenter i enkätundersökningen, de representerar  
20 avdelningar från LVM-hem och 56 avdelningar från särskilda ungdomshem.  
55 avdelningar arbetar nätverksorienterat, 10 avdelningar från LVM-hemmen och  
45 från särskilda ungdomshem. Avdelningarnas definition på vilka som ingår i det 
sociala nätverket är familj, släkt, vänner och myndighetskontakter högst prioriterade. 

Av de 55 avdelningar använder majoriteten från särskilda ungdomshem nätverkskarta 
som kartläggningsmetod och att kartläggningen sker ”inom en vecka”. Vid LVM-hem 
använder flertalet sig utav nätverkskarta och DOK vid kartläggning av klientens sociala 
nätverk samt att kartläggningen sker ”inom en månad”. Efter kartläggning påbörjas 
planering inför nätverkssammankomster, både vid särskilda ungdomshem och LVM-
hem är det oftast personal och klient som bestämmer vilka som ska medverka. 
Majoriteten av de fysiska nätverkssammankomsterna sker på institutionen och i 
hemmiljön/närmiljön. Vid integrering av det sociala nätverket i behandling använder 31 
(n=55) avdelningar någon metod. 34 avdelningar uppger att det inte arbetas i tillräckligt 
stor utsträckning med nätverksorienterat arbete medan 17 uppger att det arbetas 
tillräckligt. 

Av de 21 avdelningar som inte arbetar med nätverksorienterat arbete, representerar 11 
särskilda ungdomshem och 10 LVM-hem. Nätverkskartan används som 
kartläggningsmetod på 4 avdelningar vid särskilda ungdomshem och 3 på LVM-hem. 
DOK används även av 3 avdelningar vid LVM-hem. Tre avdelningar på respektive 
särskilda ungdomshem och LVM-hem kartlägger klientens sociala nätverk ”inom en 
vecka”. Efter kartläggningen påbörjas planering inför nätverkssammankomster där 
personal, vid särskilda ungdomshem oftast bestämmer vilka som ska närvara och 
klienten bestämmer oftast vid LVM-hem. Nätverkssammankomsterna sker regelmässigt 
på institutionen. 3 avdelningar, vid särskilda ungdomshem och en avdelning vid LVM-
hem använder sig utav någon nätverksorienterad metod. Vid frågan, om det arbetas i 
tillräckligt stor utsträckning med nätverksorienterat arbete svarar majoriteten ”nej det 
gör det inte” och en svarar ”ja det gör det”. 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka om SiS arbetar med det sociala nätverket i behandling 
och i så fall hur. Studien avser även att belysa skillnader mellan hur särskilda 
ungdomshem och LVM-hem integrerar det sociala nätverket i behandling. Studiens 
syfte anses vara uppfyllt eftersom resultatet visar om och hur avdelningarna inom SiS 
faktiskt integrerar det sociala nätverket i behandling. Styrkor och svagheter i metodvalet 
kommer att belysas i metoddiskussionen. I resultatdiskussionen kommer studiens syfte 
belysas i förhållande till undersökningen. 
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Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet för respondenters medverkan har varit tidskrävande, då kontakt med 
alla chefer/förståndare tagits både via mejl och telefon. Trots detta har svarsfrekvensen 
endast uppnåtts till 52 %. För att uppnå högre svarsfrekvens skulle ett annat 
tillvägagångssätt vara att, personligen lämna ut enkäter till varje respondent och samlat 
in dem vid samma tillfälle. På grund av omstruktureringar, tidsbrist samt avveckling av 
avdelningar ansågs detta inte vara möjligt och därmed inte uppfylla högre 
svarsfrekvens. Om alla 147 avdelningar medverkat i undersökningen hade resultatet 
kunnat få ett annat utfall vilket bidragit till andra slutsatser. Vilket kan betyda att de 
som inte medverkat antingen arbetar mycket med nätverksorienterat arbete eller inte alls 
involverar det i behandlingsarbetet. Här kan också omorganisationer och avveckling av 
avdelningar spela en roll. Vid alla respondenters medverkan hade också resultatet 
kunnat visa en total jämlikhet med befintligt resultat. 

Syftet med studien var att undersöka hur nätverksarbete inom SiS såg ut. Detta har varit 
möjligt med en kvantitativ metod som avser att granska och analysera en stor 
population. Genom att använda en webbaseradenkät samt strukturerad intervju via 
telefon har en distans till respondenterna kunnat hållas. Vid de strukturerade 
intervjuerna som genomfördes uppmärksammades en vilja från respondenterna att 
utveckla svaren och föra en dialog, vilket inte kunde tillgodoses eftersom forskaren 
enligt Bryman (2002) måste förhålla sig objektiv vid en kvantitativ metod. När de 
öppna frågorna ställdes hade en kvalitativ metod varit att föredra, för en ökad förståelse 
av respondentens svar. En mer djupgående undersökning hade varit möjlig med en 
kvalitativ metod eftersom respondenterna då haft möjlighet att vidareutveckla och 
fördjupa tankarna kring nätverkorienterat arbete inom SiS. Trots fördelar med en 
kvalitativ metod hade den begränsade tiden gjort att studiens syfte inte kunnat besvaras 
eftersom undersökningen sträcker sig till en bred population, som kan avspegla 
helheten.  

Fördelen med att en person representerar en avdelning är att studiens externa bortfall 
minskas samt ger ett bredare perspektiv än vad en kvalitativ metod skulle tillåta. 
Nackdel kan dock vara att en respondent inte är tillräckligt representativ för att besvara 
hur det faktiskt arbetas på avdelningen med nätverksorienterat arbete. Genom att låta 
institutionscheferna eller bitr. institutionscheferna och avdelningsföreståndare eller bitr. 
avdelningsföreståndare bestämma vem som ska representera avdelningen skulle kunna 
påverka resultatets utfall. De respondenter som valdes ut kan bero på att de har mest 
kunskap och erfarenhet inom området men utfallet kan också vara att 
chefen/föreståndaren valde den respondent som var mest tillgänglig, om den så hade 
kunskap om nätverkorienterat arbete eller inte, av bekvämlighets skäl.  

Enkätens frågor besvarade det studien avsåg att undersöka och var överlag genomtänkta 
frågor. Med hjälp av en bredare pilotstudie hade vissa frågor kunnat omformuleras och 
validiteten och reliabiliteten ökat. Vissa frågor kunde nu i efterhand omformuleras eller 
helt tagits bort, exempelvis frågor kring personalens utbildning och ersatts med 
ytterligare specificering kring nätverksorienterat arbete. Genom att ha majoriteten av 
frågorna obligatoriska blev utfallet annorlunda än vad som kunnat förutses. Detta skulle 
kunna bero på att definitionen ”nätverksorienterat arbete” upplevs olika av 
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respondenterna och medfört att de som uppgav att de inte arbetar med 
nätverksorienterat arbete ändå, i vissa avseende, använder det sociala nätverket i 
behandling. Eftersom upplevelsen av definitionen, troligtvis, varit olika och att 
majoriteten av frågorna varit obligatoriska har detta bidragit till ytterligare information 
om hur det faktiskt arbetas med det sociala nätverket i behandling. För- och nackdelar 
med att frågorna var obligatoriska var att data enklare kunnat analyseras om de som 
besvarade ”nej, vi arbetar inte med nätverksorienterat arbete” inte fått besvara övriga 
nätverkinriktade frågor. Den största fördelen, med obligatoriska frågor, var att 
kunskapen om hur avdelningarna arbetar kunnat ges från ett bredare perspektiv. Vid 
öppna frågor har tidsbristen lett till att dessa inte har kunnats analyseras i den 
utsträckning som önskats, dock troddes aldrig att variationen skulle bli i den 
omfattningen.  

När Chi2-tester utfördes, för att mäta om det fanns en statistisk signifikant skillnad 
mellan särskilda ungdomshem och LVM-hem uppstod ett hinder. Vid LVM-hem 
medverkade endast 20 avdelningar varav 10 besvarade att de arbetade med 
nätverksorienterat arbete och 10 att de inte arbetade nätverksorienterat. Vid 
undersökning av de separata svarsgrupperna blev värdena mindre än vad som krävdes 
för att göra ett Chi2-test även om de kunde avläsas att en statistiskt signifikant skillnad 
fanns. En slutsats som kan dras i detta fall, är att en större svarsfrekvens från LVM-hem 
hade varit önskvärt för att genomföra statistiska test som kunnat visa signifikanta 
skillnader. 

Om samma studie skulle replikeras finns risken att svaren inte skulle få samma utfall då 
denna studie har fått ta del av dubbla budskap kring huruvida det arbetas 
nätverkorienterat eller inte. Studiens resultat kan inte generaliseras på grund av det 
externa bortfallet men kan dock vara användbart för SiS institutioner. 

Resultatdiskussion 

Av samtliga 76 respondenter är fördelningen ojämn mellan särskilda ungdomshem och 
LVM-hem, vilket till stor del beror på att det finns fler särskilda ungdomshem. 
Majoriteten av avdelningarna verkar ha en positiv inställning till nätverksorienterat 
arbete då 72 % arbetar med det sociala nätverket. Det finns dock en tydlig skillnad 
mellan de två undersökningsgrupperna där endast hälften av LVM-hemmen arbetar med 
det sociala nätverket. Skårner & Regnér (2003) beskriver att alla människor befinner sig 
i samspel med den sociala omgivningen, vilket på ett eller annat sätt innebär att det 
finns någon som klienten ser som betydelsefull i sitt sociala nätverk, om det så är en 
”missbruksvän”. Författarna menar vidare att etablera ett socialt nätverk har en central 
roll i behandlingsarbetet eftersom missbruksvärlden alltid är öppen när klienten kommer 
ut efter institutionsvistelse. De slutsatser som kan dras utifrån detta är att flertalet ser 
vikten av att integrera det sociala nätverket i behandlingsarbetet men dock svarar 28 % 
att de inte arbetar nätverksorienterat. Sett utifrån litteraturen är en central del i 
behandlingen att integrera det sociala nätverket vilket i sig borde falla naturligt vid SiS 
institutioner då klienten har blivit tvångsomhändertagen och borttagen från sitt sociala 
nätverk. Vid tvångsomhändertagande är det i allra högsta grad viktigt att involvera det 
sociala nätverket eftersom klientens behandling syftar till att återvända till samhället 
utanför institutionen. Sett ifrån resultatet visar den markanta skillnaden att det är vid 
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LVM-hem som integrering av det sociala nätverket minst förekommer. Klienterna vid 
LVM-hemmen är flertalet socialt utslagna vilket bidrar till att lyckad behandling borde 
innebära att det sociala nätverket involveras för att bryta det destruktiva mönstret.  

Tillvägagångssätt vid kartläggning inom SiS 

Resultatet visar att avdelningarna som uppger att de arbetar med nätverksorienterat 
arbete definierar familj, släkt, vänner och myndighetskontakter som personer tillhörande 
klientens sociala nätverk. Grannar och självhjälpsorganisationer inkluderas inte i samma 
utsträckning. De avdelningar som uppger att de inte arbetar med nätverksorienterat 
arbete definierar det sociala nätverket likvärt med de som arbetar nätverksorienterat. 
Om detta ses i parallell till Klefbeck och Ogden (2003) som involverar alla samt 
Skårner och Regnér (2003) som beskriver att de inte bara är viktigt att titta på de 
personer som redan finns i det sociala nätverket utan även på dem som inte finns. 
Anledning att se till helheten, enligt Skårner och Regnér (2003) är för att skapa bättre 
förutsättningar för klienten efter institutionsvistelsen. Jenner (2004) beskriver även att 
för en bestående förändring av beteende ska vara möjlig krävs att klienten själv är 
motiverad, vilket innebär att klienten måste vara med och fatta sina egna beslut. Här 
väcks en fundering kring varför inte samtliga anses ingå i klientens sociala nätverk på 
avdelningarna inom SiS. Syftet med att inte inkludera samtliga personer i det sociala 
nätverket kan bero på att avdelningarna inte delar klientens synsätt att de bidrar till en 
salutogen utveckling i behandlingsarbetet och försöker därmed utesluta delar av 
nätverket. Enligt resultatet bestämmer personal i större utsträckning än klienter vilka 
som ska ingå vid nätverkets sammankomster på de avdelningar som uppger att de 
arbetar nätverksorienterat. Personalen måste se situationen ur ett mer realistiskt 
perspektiv som kan leda till ett mer stabilt nätverk, dock är nog LVM-hemmens sätt att 
diskutera fram vilka som ska ingå mer gynnsamt för alla parter. LVM-hemmen har en 
mer jämbördig syn, då flertalet av avdelningarna anser att personal, klient i kombination 
med delar eller hela sociala nätverket har rätten att bestämma vilka som ska närvara vid 
nätverkssammankomsterna. 

Det mest förekommande tillvägagångssättet, för båda undersökningsgrupperna, vid 
kartläggning var nätverkskarta. Vid LVM-hem används i nästan lika stor utsträckning 
som nätverkskarta, DOK. DOK är ett strukturerat inskrivningsformulär för att kartlägga 
klientens situation och behov av stöd. För möjligheten att göra en så bred kartläggning 
som möjligt kan avdelningarna använda sig av Klefbeck och Ogdens (2003) olika 
nätverkskartor. Hansson (2004) och Sarnecki (1999) framhäver att det är av vikt att 
förbättra klientens relationer inom det sociala nätverket. Samtliga i klientens nätverk 
bör lyftas fram för att därefter finna de signifikanta personer som Andreassen (2003) 
beskriver kan bidra till att klientens behandling och ökade förutsättningar för ett lyckat 
bestående resultat, även utanför institutionen. Med stöd från författarna kan slutsatser 
dras att flertalet av avdelningarna använder ett bra tillvägagångssätt för att kartlägga det 
sociala nätverket. Vid LVM-hemmen som uppger att de använder DOK, med stöd från 
litteraturen, är detta inte en tillräcklig kartläggningsmetod eftersom risken med att 
använda DOK är att det bara skrapas på klientens yta och inte ser till klientens helhet i 
samspelet med det sociala nätverket. DOK är en metod som har riktade och 
förutbestämda frågor som i sin tur leder till att klienten inte har möjligheten att själv 
berätta om samspelet och relationer inom sitt sociala nätverk. I DOK läggs mycket 
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fokus vid det negativa i klientens situation men vad är det som säger att en 
missbrukande mamma inte kan ha det största inflytande och mest betydelsefulla rollen i 
en dotters liv? 

Resultatet visar att majoriteten av avdelningarna i ett tidigt stadium, inom en månad, 
kartlägger klientens sociala nätverk. En minoritet av avdelningarna vid särskilda 
ungdomshem anger att kartläggning är genomförd innan klientens ankomst på 
institutionen. Resultatet stämmer överens med Seikkula, Arnkil och Erikssons (2002) 
beskrivning att arbetet ska träda i kraft så fort som möjligt, allt efter klientens behov och 
situation. Ett antagande är att tidig kartläggning av klientens nätverk innebär en respekt 
för klientens sociala liv som existerar utanför institutionen, som klienten förmodligen 
kommer att återvända till. Om kartläggningen är gjord innan klienten anländer till 
avdelningen finns det en risk att klientens här-och-nu situation inte överensstämmer 
med tidigare kartläggning. Viktigt i denna situation kan vara att personal och klient 
tillsammans går igenom den tidigare kartläggningen för att aktualisera klientens syn på 
sitt sociala nätverk. Det sociala nätverket är således inte statiskt, relationer förändras 
och påverkar samt påverkas av en institutionsplacering. 

Behandlingsmetoder som används inom SiS 

Av samtliga 76 avdelningar arbetar 34 med någon metod inom nätverksorienterat 
arbete. SiS (Statens institutionsstyrelse, 2010a) beskriver på sin hemsida att de arbetar 
utifrån specifika metoder, för att integrera det sociala nätverket där det faktiska 
resultatet, utifrån denna studie, visar att endast 26 avdelningar använder någon av de 
beskrivna metoderna. Det kan bero på ”resursbrister”, på grund av att det inte existerar 
ett nätverk kring klienten, att avdelningen har annat uppdrag från socialtjänsten eller 
kriminalvården, att det inte är av behov eller är aktuellt på avdelningen. Dessa 
svarsalternativ har avdelningarna angett som förklaring till varför det inte i tillräckligt 
stor utsträckning arbetas med det sociala nätverket. Skårner och Regnér (2003) 
beskriver att en central del i den mänskliga drivkraften grundar sig i att skapa och 
upprätthålla sociala band, vilket möjliggörs i arbetet med nätverksmetod. Andreassen 
(2003) beskriver vidare att klientens sociala nätverk utanför institutionen påverkar 
vilken riktning behandlingsarbetet kommer att ta, efter avslutad vård. Författaren hävdar 
att klientens miljö, som denne återvänder till, måste uppmärksammas i större 
utsträckning än vad den gör. Detta för att vårdinsatserna ska fortsätta vara givande och 
hjälpa klienten till en fortsatt beteendeförändring efter utskrivning. Genom att 
relationerna förbättras och stärks ökar också den personliga förmågan att integreras 
tillsammans i aktiviteter, vilket i sin tur bidrar till att nya relationer skapas (Boydell, 
Gladstone & Crawford Stasilius 2002; Granerud & Severinsson, 2006; Meireles Pinto, 
2006). En central del är att förbättra och utveckla individens relationer i nätverket 
(Sarnecki, 1999). En slutsats av resultatet är att det är ett väldigt lågt antal som arbetar 
utifrån någon metod. Utifrån litteratur är användning av metoder en viktig del i 
vårdkedjan då möjligheten till förbättrade relationer skapas, vidmakthålls samt att nya 
relationer kan etableras. Avdelningarna som uppger att de inte finns något behov av att 
arbeta med det sociala nätverket väcker tankar kring om de bara ser till situationen här-
och-nu innanför institutionens väggar. Med stöd från litteraturen använder dessa 
avdelningar ett kortsiktigt perspektiv för att förändra beteendeproblematiken och 
minskar därför klientens möjligheter att lyckas, ur ett långsiktigt perspektiv. 
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SiS angivna metoder används på särskilda ungdomshem och LVM-hem men i stor 
variation och utsträckning. Resultatet visar att FFT och MST inte används i sin 
helhet/enligt manual utan är antingen modifierad eller så används endast enskild del. 
Enligt Hansson (2004) uppnår inte behandlingsmetoden tillförlitliga resultat då den 
måste användas i sin helhet/enligt manual eftersom den är evidensbaserade och tillhör 
Blueprint projektet. Slutsatsen blir av intresse huruvida avdelningarna som använder 
FFT och MST utvärderar metoden när den används tillsammans med klienten och 
dennes sociala nätverk. Med stark evidens för att använda metoderna enligt manual 
anses detta inte uppnås av avdelningarna. Vid en del avdelningar använder personalen 
sig utav flera behandlingsmetoder för att integrera det sociala nätverket. Användning av 
olika kombinationer ses som en viktig aspekt utifrån ett klientcentrerat perspektiv. Varje 
enskild individ bör ses utifrån sitt sammanhang, vilket genomförs när flera alternativ 
kan väljas, för att integrera och skapa förutsättningar för ett stabilt och tryggt nätverk, 
efter och i samarbete med institutionsvistelsen. 

Enligt resultatet är majoriteten av avdelningarna överens om att det inte arbetas i 
tillräckligt stor utsträckning med det sociala nätverket i behandlingen. Som tidigare 
nämnt tros den största anledningen bero på ”resursbrister”, som innefattar att arbeta med 
det sociala nätverket är tidskrävande, det uppstår personalbrist på avdelningarna vid 
sammankomster, saknad av kunskap samt att det är kostsamt. Detta bör lyftas upp på en 
högre instans och inte ses som ett hinder att arbeta med det sociala nätverket utan mer 
som en resurs eftersom sjukdomsskov minskar. Sett ur ett långsiktigt perspektiv blir 
vinsten större om det sociala nätverket integreras. Vad som krävs för att avdelningarna 
ska anse att de arbetar i tillräckligt stor utsträckning med det sociala nätverket finns det 
en stor vidd på.  Det kan vara så att det förekommer en kunskapsbrist på avdelningen 
om huruvida det faktiskt arbetas med det sociala nätverket samt avsaknad kompetens 
inom nätverksorienterat arbete.  

En sammanfattande slutsats av de avdelningar som arbetar med nätverksorienterat 
arbete är att en stor del arbetar utifrån ett bra tillvägagångssätt genom kartläggning, 
metodanvändning samt att arbetet träder i kraft inom en månad. Behandlingens fokus 
ligger både på institutionen och i klientens hemmiljö/närmiljö, vilket ökar möjligheten 
för ett lyckat och bestående förändringsresultat. Avdelningarna som arbetar enligt 
ovanstående beskrivning, bekräftas från studiens litteraturöversikt, som ett genomtänkt 
sätt att integrera det sociala nätverket i behandlingsarbete. 

Slutsatser/implikationer 

Resultatet visar tydligt att av de avdelningar som ingått i undersökningen arbetar 
flertalet, på ett eller annat sätt, med det sociala nätverket i behandling. Avdelningarna 
etablerar snabbt en grund genom att kartlägga klientens nätverk för att möjligheten till 
att integrera signifikanta personer i behandlingen kan äga rum. Huruvida avdelningarna 
definierar det sociala nätverket är anmärkningsbart eftersom avdelningarna inte 
inkluderar alla i det sociala nätverket som betydelsefulla personer i kartläggning och 
fortsatt behandling. Resultatet visar även att majoriteten av avdelningarna inte arbetar 
utifrån någon specifik metod i tillvägagångssättet med klienten och dess sociala nätverk. 
I frågan, om det arbetas med nätverksorienterar arbete har definitionen inneburit ett 
dubbelt budskap, som speglas genom hela studiens resultat. 
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En exakt bild av om och hur det arbetas med nätverksorienterat arbete inom SiS kan inte 
ges i denna studie men förhoppningsvis väcker den tankar om hur det faktiska läget ser 
ut och leder vidare till fortsatt forskning. Vidare forskning kan vara att se hur 
avdelningarna på SiS institutioner definierar vad nätverksorienterat arbete är. Det kan 
även forskas om hur avdelningarna på SiS institutioner kan tillgodose ett fulländat 
nätverkorienterat arbete för att förbättra möjligheterna för den enskilda klienten samt att 
kvalitetssäkra att SiS använder de metoder de anger sig för att göra. Fortsatt forskning 
kan även genomföras utanför SiS ramar där andra behandlingsinstanser undersöks och 
där andra tillvägagångssätt används för att integrera det sociala nätverket i behandling. 
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Bilaga I 

I 

Missiv  

 

Till … för medverkan i C-uppsats 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Om Du så önskar, kan Du få ett exemplar av uppsatsen efter 
publicering. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

     
 

 
Med Vänlig Hälsning, 

    Linda Grenander  
Elin Sjögren 

     

     Växjö 100119 

 

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg



Bilaga II 

I 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

          Växjö 100129 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar Er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om 
nätverksorienterat arbete inom tvångsvården.  

Vårt intresse rör sig om det arbetas med nätverksorienterat arbete på avdelningarna vid 
särskilda ungdomshem och LVM-hem och i så fall hur. Vi är intresserade av att 
undersöka hur det praktiska arbetet faktiskt ser ut kring nätverksorienterat arbete. Vi 
skulle vilja komma i kontakt med den inom verksamheten som arbetar praktiskt med 
nätverksarbete och som bäst vet hur det fungerar. 

När det gäller kommande studie, om nätverksorienterat arbete, anser vi att Er 
kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressanta att få ta del av. 

För att få göra detta vill vi skicka en webbenkät till en (1) personal på vardera avdelning 
som arbetar med klienterna i deras behandlingsprocess. Vid bortfall av webbenkäten 
kommer kontakt tas via telefon för en strukturerad intervju av samma enkätmaterial. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vi kommer att kontakta Er per telefon i v. 5 för att bestämma vidare om möjligheten 
finns att genomföra undersökningen hos er. 

 

Med Vänlig Hälsning, 
    Linda Grenander  

Elin Sjögren 

     

Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg  

 

 



      
Hej, Vi  är  två studenter som läser  inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö.

Vårt intresse rör sig om det arbetas med nätverksorienterat arbete på avdelningarna vid
särskilda  ungdomshem och  LVM-hem  och  i  så  fall  hur.  Vi  är  intresserade  av  att
undersöka hur det praktiska arbetet faktiskt ser ut kring nätverksorienterat arbete.

Enkäten beräknas ta 10-15 minuter att besvara.

Tack!

Vänligen, Linda Grenander och Elin Sjögren
 
 

 

  

1  Var arbetar Du?
 

Särskilda ungdomshem

LVM-hem
 

 

  

2  Vilken typ av avdelning arbetar Du
på?  

Öppen

Låsbar
 

 

  

3  Vilken kategori går Din avdelning
under?  

Behandlingsavdelning

Utredning-, akut-, eller intagsavdelning
 

 

  

4  Vilket kön är Du?
 

Kvinna

Man
 

 

  

5  Hur länge har Du arbetat med
behandlingsarbete? (ange i helår
med endast siffror, ex. 3)

 

 

 

  

6  Vilken är Din högsta avslutade
utbildning?

 

Grundskola

Gymnasieutbildning

Folkhögskola/KY-utbildning

Högskola/Universitet

Utländsk utbildning
 

 

  

7  Har Du någon utbildning inom
vård- och/eller
beteendevetenskap?

 
Ja

Nej

 

 

  

8  Har Du någon utbildning inom
nätverksorienterat arbete?  

Ja

Nej
 

 
  

9  Om Ja, vilken utbildning?  
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10  Hur stor andel av personalgruppen
har utbildning inom vård- och/eller
beteendevetenskap? (ange
ungefärligt procentantal, utan
procenttecknet %)

 

 

 

  

11  Hur stor andel av personalgruppen
har utbildning inom
nätverksorienterat arbete? (ange
ungefärligt procentantal, utan
procenttecknet %)

 

 

 

  

12  
 
 

 

 

  

13  Vilken befattning har Du?

 

Avdelningsföreståndare

Behandlingsassistent

Behandlingssekreterare

Institutionschef

Läkare

Psykolog

Psykoterapeut

Sjuksköterska

Om annat, specificera

 

 

  

14  Enligt vilket lagrum, är klienterna
på Er avdelning, placerade? (flera
svarsalternativ kan väljas)  

LVU

LVM

LSU

SoL

Om annat, specificera

 

 

  

15  Vilket kön har klienterna på Er
avdelning?

 

Flickor/Kvinnor

Pojkar/Män

Både och
 

 

  

16  Hur många vårdplatser finns det på
Er avdelning? (ange svar endast
med siffror, ex. 12)

 

 

 

  

  Vilken ålder har klienterna på Er avdelning?
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17  Från: (ange svar endast med siffor
i heltal, ex 16)

 

 

 

  

18  Till: (ange svar endast med siffor i
heltal, ex 45)

 

 

 

  

19  Arbetar Ni med nätverksorienterat
arbete tillsammans med klienterna
på Er avdelning?

 
Ja

Nej

 

 

  

20  När börjar Ni kartläggningen av
klientens sociala nätverk?

 

Inom en vecka

Inom en månad

Inom tre månader

Inom sex månader

Arbetar inte med kartläggning

Om annat, specificera

 

 

  

21  Hur går Ni tillväga vid kartläggning
av klientens sociala nätverk?

 

Nätverkskarta

Nätverksspiral

Biologisk nätverkskarta

Geografisk nätverkskarta

Arbetar inte med kartläggning

Om annat, specificera

 

 

  

22  Vilka ingår i det sociala nätverket,
enligt Er avdelnings definition?
(fler svarsalternativ kan väljas)

 

Familj/Fosterfamilj

Släkt

Vänner

Grannar

Myndighetskontakter

Självhjälpsorganisation

Samtliga ovanstående

Om annat, specificera

 

 

  

23  Arbetar Ni utifrån någon metod
med det sociala nätverket?  

Ja

Nej
 

 
  

24  Om Nej, varför inte?  
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25  Använder Ni någon av följande metoder? (flera svarsalternativ kan väljas)

 

 I sin helhet/Enligt
manual Modifierad/Anpassad Endast enskild del Metod används

inte

CRA (Community
Reinforcement Approach)

FFT (Funktionell
Familjeterapi)

Komet
(KOmmunikationsMETod)

MST (Multi Systemisk
Terapi)

MTFC (Multidimensional
Treatment Foster Care)

MultifunC (Multifunktionell
behandling på institution
och i närmiljö)

 

 

  

26  Använder Ni andra metoder än i
ovanstående fråga? (ange vilken
samt i vilken utsträckning)

 

 

 

  

27  Beskriv hur Ni använder
metoden/metoderna som Ni
angivet ovan. (Om det inte arbetas
utifrån någon metod, svara NEJ)

 

 

 

  

28  När det arbetas med klientens
sociala nätverk, vilka är fysiskt
närvarande? (fler svarsalternativ
kan väljas)

 

Klienten

Personal (på institutionen)

Familj/Fosterfamilj

Släkt

Vänner

Grannar

Andra myndigheter/professionella

Självhjälpsorganisationer

Samtliga ovanstående

Arbetar inte med klientens sociala nätverk

Om annat, specificera

 

 

  

29  Vilken är den fysiska platsen Ni
arbetar ifrån, med
nätverksorienterat arbete? (fler
svarsalternativ kan väljas)

 

Institutionen

Hemmiljön/Närmiljön

Arbetar inte med klientens sociala nätverk

Om annat, specificera
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30  Vem/Vilka bestämmer vilka
personer som ska närvara vid
nätverks-sammankomsterna? (fler
svarsalternativ kan väljas)  

Klienten

Personal (på institutionen)

Det social nätverket (delar av eller hela)

Samtliga ovanstående

Arbetar inte med klientens sociala nätverk

Om annat, specificera

 

 

  

31  Arbetas det i tillräckligt stor
utsträckning med
nätverksorienterat arbete på Er
avdelning?

 

Ja

Nej

Vet inte
 

 
  

32  Om Nej, varför inte?  
 

 

  

33  Övriga kommentarer och tankar
kring nätverksorienterat arbete.

 

 

 

  

  Tack för din medverkan!

 

Tack för att du gör det möjligt för oss att genomföra
denna undersökning och uppsats.
Vill du ta del av det färdiga resultatet,
kontakta oss via de uppgifter ni har fått ta del av i tidigare mejl.

Vänligen, Linda Grenander och Elin Sjögren
 

 
Sida:  1  
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