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Abstract
Ahlgren, Thorbjörn (2014). Institutionalisering på hemmaplan. En idés resa i den sociala
barnavården. (Institutionalization at home. An ideas journey into the child welfare). Linnaeus
University Dissertations No 187/2014. ISBN: 978-91-87925-14-6. Written in Swedish
with a summary in English.
This thesis describes and analyses in three substudies how home-based measures for
children are expanding and why an open care idea are established as part of the Swedish
child welfare. The first substudy describes the national increment of what today can be
considered as a treatment policy – non-institutional care in child welfare. The results are
analysed with Kingdon's agenda setting theory and shows that the factors of what Kingdon
describes as problems-, politics- and policyflow influenced the national increment.
Significant mechanisms have primarily been, the profession, the society's concerns for
socially disadvantaged children, negative experiences of institutionalisation and a political
position to deinstitutionalise all care. The second substudy focuses on how knowledge and
research contributes to ideological, professional, and organizational change in child welfare
by analysis of Research & Developments reports and articles from the professional journal
Socionomen. Based on the neo-institutional concepts of organisational fields and
isoformism the study's results shows that a consequence of adaptation strategies and
"rationalized myths" are a number of similarities in how home-based measures are
organized and which measures that are used. The third substudy, a case study, analyses how
we can understand a local development of ideas in social services for children with concepts
from neo institutional theory. Interviews and municipal documents are analysed and shows
that the local translation of an open care idea is characterized by discretion, personal
preferences and action and affects the choice of method and organization. The study also
shows a political mistrust of institutional care while there is at the same time political
confidence in the individual social worker's ability to find solutions that allow noninstitutional measures to be an alternative to institutional care.
An overall conclusion of the thesis is that there is now a treatment policy in social
services for the children, which involves extensive efforts at home and it has led to that
more children receive support from social services. One result of non-institutional care
increment is that it led to increased costs for municipalities for intervention for children and
young people when out-of-home care has not decreased. Another general conclusion is that
translation and adaptation of ideas to local contexts is something that generally fits streetlevel bureaucrats need for discretion.
Key words: Youth care, child welfare services, home-based care, alternative care, Social
work, organizational theory, translated ideas, agenda setting

Förord
En lång resa med många omvägar är äntligen slut! Första etappen på resan
startade en augustidag 1991 när jag steg in i lokalerna i Nässjö hos
öppenvårdsverksamheten,
Ungdomsoch
familjegruppen
(UoF).
Verksamheten hade ett tydligt uppdrag att minska institutionskostnader och
genom att projektanställa mig hade verksamheten tänkt att ”ta hem” en speciell
ungdom från en behandlingsinstitution. Att arbeta på UoF innebar ständiga
utmaningar trots drygt tio års erfarenhet från ungdomsbehandling på
institution. Varken vi på UoF eller övriga socialtjänsten och andra myndigheter
var förberedda på de utmaningar som uppstod när socialt utsatta ungdomar inte
placerades på en institution utan fanns kvar hemma. I denna utmanande men
kreativa miljö startade mitt intresse för att förstå mer om vad behandling på
hemmaplan innebär men också en nyfikenhet kring varför idén om ”öppenvård”
kan ses som ett alternativ till institutionsvård. När jag sedan efter en rad mindre
studier på området fick chansen att påbörja forskarutbildning var valet av
avhandlingsområde självklart – öppenvård i den sociala barnavården.
Andra etappen på min resa startade 2003 när jag blev antagen på
forskarutbildningen för att skriva min licentiatavhandling. En initiativtagare till
mina studier och en ivrig supporter var min dåvarande chef Karin Renblad.
Tack Karin för allt stöd! På resan mot licentiatavhandlingen arbetade jag på en
FoU-enhet, en kreativ arbetsplats och inspirerande miljö med trevliga
arbetskamrater. Till Lisa Andersson, Lena Bäverholt och Staffan Bengtsson
och många andra före detta kollegor på FoU-enheten riktar jag ett tack för all
support, kreativa idéer och omtanke som på många sätt bidrog till en bra start
på arbetet med doktorsavhandlingen. Jag vill också nämna de tretton
kommuner som stod för finansieringen under min FoU-tid. Tack - ni vet vilka
ni är!
Det var på FoU-enheten som jag 2008 startade mina doktorsstudier som
sedermera kom att finansieras av Hälsohögskolan i Jönköping. På avdelningen
för beteendevetenskap och socialt arbete har jag sedan 2010 tillsammans med
trevliga arbetskamrater och studenter på socionomutbildningen fortsatt min
resa mot doktorsexamen. På avdelningen är det många som på olika sätt
bidragit till min avhandling men jag vill speciellt tacka Lena Neij-Pettersson
för transkriptioner, Björn Jonsson för alla spännande diskussioner och såväl
mentalt som tekniskt stöd. Ett tack går till också till Timo M Liffner för
korrekturläsning. Ett stort tack går till Johan Näslund, Linköpings universitet
och Sofia Enell, Linnéuniversitet som under hela studietiden funnits med som
en diskussionspartner. Rikard Ulmestig, Linnéuniversitet som bidragit med
raka och kreativa synpunkter, framförallt när vi var kollegor i Jönköping och
Evert Vedung, Linneuniversitet som bidragit med stor kunskap om
utvecklingsprocesser.
Jag har haft förmånen att vid olika seminarium haft kloka och kunniga
personer som granskat och kommenterat mina texter. Framförallt vill jag rikta

ett stort tack till Lisbeth Sandvall Linnéuniversitet, Torbjörn Forkby
Göteborgs universitet och Björn Johnson Malmö Högskola som varit
opponenter vid olika seminarium. Jag riktar också ett stort tack till Ann-Sofie
Bergman och Marion Johansson vid Linnéuniversitet som med noggrannhet
och engagemang granskat mina texter och gett värdefulla kommentarer. Ett
stort och speciellt tack går till min handledare docent Eva Johnsson och
professor Verner Denvall. Med uthållighet och kloka synpunkter har de väglett
mig på min resa. Ett stort tack vill jag också rikta till alla kunniga personer som
tagit sig tid och bidragit med kloka synpunkter vid intervjuer och de personer
som bistått vid med praktiskt hjälp att ta fram alla kommunala dokument. Tack
till alla politiker och tjänstemän, ni vet också vilka ni är!
Att genomföra denna resa utan stöd från min familj hade varit helt
omöjligt. Med stort tålamod har ni stått ut med en frånvarande make och
pappa – Älskar er! Under resans gång har mina barn växt upp och blivit vuxna
och jag har fått förmånen att bli morfar. När jag hade hämtat mig från chocken
att plötsligt känna mig gammal så fanns där en liten pojk som förgyller mitt liv.
Därför tillägnar jag min avhandling till dig, Liam – framtiden är din!

Tenhult i augusti 2014
Thorbjörn Ahlgren
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1. INLEDNING
Att erbjuda behandlingsinsatser för utsatta barn och ungdomar har varit en
övergripande politisk policy för den sociala barnavården1 sedan
nittonhundratalets början.2 Typ av insats och insatsernas teoretiska och
idémässiga grund har skiftat. Ett ofta använt sätt att kategorisera insatserna är
om barnet eller den unge är kvar i sitt hem eller utanför i form av en
institutions- eller fosterhemsplacering.3
Dygnsvård i form av institutions- och fosterhemsvård är ett omfattande
inslag i den svenska sociala barnavården.4 Att placera barn och unga utanför det
egna hemmet har motiverats av olika skäl. Dels utifrån skydd från
ohälsosamma stadsmiljöer och för att bryta banden med olämpliga föräldrar,
dels för att ge möjlighet till en uppväxt i en fungerande familj. Framförallt har
det historiskt funnits en stark tilltro till att barn som inte kan bo hemma i första
hand skall bo i fosterhem. Detta då livet i ett hem med en familj har setts som
en naturlig lösning jämfört med ett boende på en institution.5 Trots ett
ställningstagande för fosterhemsvården har det parallellt från början av 1900talet byggts upp ett differentierat, omfattande och flitigt använt
institutionssystem som behandlingsalternativ i den sociala barnavården.6 Denna
utveckling har skett trots att institutionsvården under många år kritiserats för
vanvård, bristande resultat och höga kostnader.7 Insatser på hemmaplan för
barn och unga i kommunalt socialt arbete eller ”öppenvård” som de ibland
betecknas, har däremot funnits i mycket blygsam omfattning fram till 1990-

Den sociala barnavården är en historisk beteckning som jag kommer att använda och syftar på
samhällets organiserade insatser för barn och unga som anses befinna sig i riskzonen och vara i behov
av skydd (Lundström 1996 s 11).
2
SFS 1902:67
3
Jag kommer att använda begreppet fosterhem istället för det nya begreppet familjehem för att
förenkla då jag beskriver vårdformen under olika tidsperioder.
4
Levin 1998; Sallnäs 2000; Andersson Vogel 2012; Skoog 2013.
5
Se t.ex. Andreassen 2003; SOU 2009:99 ; Bergman 2011 s 22-25.
6
Sallnäs 2000 s 93; Ohlsson, & Swärd 1994 s 6-10.
7
Se t.ex. Lundström 1993; Sallnäs 2000; Andreassen 2003.
1
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talet.8 Mellan 1930-talet och 1970-talet fanns till exempel några verksamheter
som främst erbjöd råd till föräldrar.9 Under 1970- och 1980-talet etablerades
sedan enstaka försöksverksamheter där insatserna till stor del präglades av en
familjeterapeutisk ideologi.10 I fokus för denna avhandling är framväxten av de
insatser som erbjuds barn och unga i deras närmiljö och medan de bor hemma.
Detta är en lagstiftad insatsform som funnits i mindre omfattning i olika
skepnader i mer än hundra år i Sverige men som först under de senaste tjugo
åren blivit ett allt vanligare inslag i den sociala barnavården.11
I början av 1990-talet tog staten ett initiativ till utbildningar och ett
utvecklingsbidrag för att stimulera utvecklingen av kommunala alternativ till
institutionsvård.12 I samband med fördelningen av bidraget mellan 1994-2008
sker en omfattande expansion av insatser på hemmaplan. Mot situationen i
början av 1990-talet med en outbyggd öppenvård kan numera ställas ett
scenario där 28 200 barn och ungdomar 2012 omfattas av en eller flera
behovsprövade insatser i öppenvården.13 En expansion som inneburit en
ekonomisk satsning av kommunerna. För Malmö kommun till exempel har
satsningen under en sexårsperiod inneburit en kostnadsökning från 17 660 000
till 58 310 000 kronor för öppenvården för barn och ungdomar, det vill säga en
ökning på drygt trehundra procent.14
Bakom begreppet öppenvård ryms idag en rik variation av behandlingsinslag
som utförs i barns och ungdomars närmiljö med olika syfte och innehåll.15
Insatserna bedrivs i verksamheter och på en hemsida ges ett exempel på hur en
öppenvårdsenhet beskriver sin verksamhet:

Vi arbetar med familjer med barn i alla åldrar. Tidsomfattningen
med varje familj varierar från samtal varannan vecka till daglig
kontakt. Omfattning bestäms av socialtjänsten. Uppdraget kan t.ex.
handla om stöd i föräldraskapet, skapande av vardagsrutiner,
gränssättning, kommunikationsproblem. Vi har också stor vana att
arbeta med t.ex. depressioner, ätstörningar, missbruk och svåra
samarbetskonflikter mellan skilda föräldrar. Vi har stor erfarenhet av
neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD och Aspergers

Finns ingen statistik förrän 1998 som visar på omfattningen. Innan dess förekommer enstaka
beskrivningar av insatser på hemmaplan i akademiska texter, till exempel Jönsson (1997) som beskriver
rådgivningsbyråer mellan 1933-1950 eller Hagelin & Levin (1988) där försök med basstationer i
Malmö beskrivs.
9
Jönsson 1997 s 32- 36.
10
Se t.ex. Hagelin, & Levin 1988 eller Wächter 2000.
11
Forkby 2005; Ahlgren 2007.
12
Regeringen 1993; Socialstyrelsen 1994.
13
Avser de ungdomar som var aktuella för minst en insats i öppenvården den 1 november 2012.
Socialstyrelsen 2013a.
14
Malmö stad 2011.
15
Sjöblom, & Wiklund 2012.
8
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syndrom. Vi arbetar utifrån Signs of Safety och erbjuder även s.k.
Trappan-samtal.16
De få studier som finns om den sociala barnavården på hemmaplan har haft
fokus på professionella faktorers betydelse för framväxten.17 Jag menar att det
kan finnas en rad andra tänkbara förklaringar till att den växt fram och
expanderat kraftigt de senaste tjugo åren. En övergripande förklaring kan vara
ett behov av nya metoder i den sociala barnavården för att möta nya målgrupper
och ökade behov av stöd från samhället.18 Öppenvården har också i begränsad
utsträckning börjat använda nya metoder, ofta med beteckningen
evidensbaserade. Det kan också finnas ideologiska förklaringar som påverkat
framväxten. En sådan förklaring kan vara det förändrade synsättet på familjen
från 1950-talet och framåt. Familjen började där ses som en resurs som
förtjänade samhällets stöd vilket kan ha inneburit en förväntning på den sociala
barnavården att rikta insatser i öppenvård till familjer med socialt utsatta barn
och familjer.19 En annan förklaring som utgår ifrån ett ideologiskt perspektiv är
det avståndstagandet från institutionsvård och krav på behandlingsalternativ
som tydliggjordes politiskt och av socialarbetare på 1960- och 1970-talet.20
Ytterligare Det kan också finnas ekonomiska incitament som förklarar
framväxten av öppenvård. Framväxten kan möjligen ses som ett försök att
minska samhällets kostnader för dygnsvård samtidigt som god
samhällsekonomi under tidsperioder möjliggjort satsningar på metodutveckling
i socialt arbete.21
En fråga som jag är speciellt intresserad av är hur det kommer sig att
framväxten först tar fart i mitten av 1990-talet. Förutsättningar, exempelvis i
form av lagstiftning eller ideologiska förväntningar har funnits under lång tid.
Försök i olika omfattning har funnits och Socialtjänstlagens intentioner om
förebyggande, närhet och frivillighet skärpte kraven på ett tydligt stöd för
insatser i barns, ungas och familjers närmiljö.22 Trots alla dessa förutsättningar
och förväntningar dröjer det ända fram tills i början av 1990-talet innan en
expansion tar fart.

Syfte och frågeställningar
De förändrade kraven på det sociala arbetet är föremål för omfattande
forskning såväl nationellt som internationellt. Framförallt är då kunskaps- och
http://www.soderstod.se/familjebehandling/faq. Hämtad 2014-08-07.
Forkby 2005; Ahlgren 2007.
18
Wiklund 2006.
19
Lundqvist 2007 s 100-103.
20
Se t.ex. Föreningen Sveriges socialchefer 1969; SOU 1977:41 ; Socialstyrelsen 1989.
21
Ahlgren 2007; Wiklund 2008.
22
SFS 1980:620 .
16
17
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kvalitetsfrågor i centrum vilket gärna sammankopplas med metod- och
verksamhetsutveckling och som på senare år också förknippats med kraven på
en evidensbaserad socialtjänst.23 Till skillnad från dessa studier och tidigare
studier om öppenvård i den sociala barnavården, vill jag här ta ett vidare grepp
för att fånga framväxten av ett nytt arbetsfält. En framväxt som förändrat
förutsättningarna för hur den sociala barnavården bedrivs genom att tillföra nya
metoder och verksamheter. Fokus riktas i avhandlingen mot hur faktorer som
motiv, aktörer och beslut samt interaktion mellan dessa påverkar en utveckling
och etablering av en idé som idag kan ses som en policy i den sociala
barnavården.
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och analysera hur
socialtjänstens insatser på hemmaplan för barn och unga expanderar och varför
hemmaplanslösningar etableras som en del i den svenska sociala barnavården.
Ett delsyfte med avhandlingen är att ta reda på varför denna idé fick ett så
starkt genomslag i början av nittiotalet trots att den diskuterats så flitigt i
årtionden dessförinnan.
Syftet preciseras i följande frågeställningar.
• Varför växer en idé om öppna insatser i den sociala barnavården fram på
nationell nivå? Med denna frågeställning vill jag beskriva och analysera
faktorer bakom en idéutveckling i socialt arbete.
• Hur är öppenvården i den sociala barnavården organiserad? Härigenom
beskrivs metoder och organisering i ett nytt yrkesfält i den sociala
barnavården.
• Hur kan vi förstå en lokal idéutveckling i den sociala barnavården?
Idéutveckling sker inte bara övergripande och nationellt utan
institutionaliseras lokalt och genom denna frågeställning kan denna process
beskrivas.
Empiriskt grundar sig avhandlingen på tre varierande ansatser. För det första
belyser jag med stöd av statliga utredningar, forskning och intervjuer en
historisk utveckling med fokus på hur insatser på hemmaplan i den sociala
barnavården förändrats över tid vad gäller omfattning och innehåll. För det
andra analyserar jag FoU-rapporter och artiklar i syfte att beskriva nutida
synsätt, metoder och organisering i öppenvård. För det tredje analyserar jag i en
fallstudie en lokal utveckling utifrån kommunala dokument och genom
intervjuer där företrädare själva beskriver sina verksamheter och viktiga idéer i
öppenvård samt med vilka strategier som öppenvården kunnat

Internationellt se Mulroy, & Lauber 2004; Wilson-Gray, & Nunez 2007. Nationellt se t.ex.
Alexandersson 2006; Perdahl 2008; Svanevie 2011.
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institutionaliseras.24 Teoretiskt kopplas analysen av avhandlingens empiri till
Kingdons teori om agenda setting där enskilda processer men också samspelet
mellan processer som leder fram till beslut om insatser på hemmaplan är i
fokus. Vad som händer efter beslut analyseras med stöd av nyinstitutionella
begrepp, framförallt översättning och isoformism.

Begreppsanvändning
Behandling är ett begrepp som återkommer i denna avhandling och kan
definieras på olika sätt. Historiskt har det funnits tre diskurser med relevans för
utvecklingen av behandling i den sociala barnavården och framväxten av
öppenvård. Den första är den pedagogiska behandlingstanken, där uppfostran
ses som en möjlighet till att förändra oönskade egenskaper till något bättre.
Den andra är den medicinskt–rationella behandlingstanken som är kopplad till
föreställning om sjukdom, diagnos, behandling och bot och som
återkommande haft betydelse för inriktning av behandling i socialt arbete. Den
tredje återfinns i hur socialpolitiska reformer ska förbättra livsvillkoren för
fattiga och marginaliserade grupper inom befolkningen. En ytterligare diskurs,
en fjärde inriktning, den sociala behandlingstanken som fokuserar individens
utveckling och varaktig förändring infördes i samband barnavårdslagstiftning i
början av 1900-talet och har sedan haft betydelse för den sociala barnavården.25
Idag förs en diskussion om vad som skall innefattas i behandlingsbegreppet
som främst handlar den medicinska behandlingstanken och nyare mer
vetenskapliga former av pedagogiska behandlingstankar. I avhandlingen har jag
valt att förhålla mig till den diskussionen genom att utgå ifrån Socialstyrelsens
definition som är mer generell. Socialstyrelsens definition beskriver behandling
som:

Särskilda åtgärder som syftar till att komma till rätta med eller
minska ett eller flera hos individen identifierade problem som faller
inom socialtjänstens verksamhetsområde.26
Ett närbesläktat begrepp till behandling är insats. I avhandlingen används
insats oftast synonymt med behandling och min definition är snarlik den som
används för behandling. Insats används i avhandlingen som ett begrepp för
åtgärder som socialtjänsten ansvarar för och genomför, vars syfte är att förändra
eller förbättra enskilda klienters eller gruppers situation.27 Ett ytterligare
Begreppet institution kan användas på flera sätt. I detta sammanhang använder jag
institutionalisering som ett teoretiskt begrepp för en process som leder till ett förgivettagande.
(Johansson 2002 s 17)
25
Levin, Sunesson, & Swärd. 1998
26
Socialstyrelsen 2003a s. 3.
27
Bergmark, & Lundström 2000s 83.
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närbesläktat begrepp som innefattar åtgärder som inte enbart är förändrande är
stöd. Jag har valt att definiera stöd i avhandlingen som en hjälpinsats som både
kan innehålla behandlande inslag som syftar till förändring och/eller insatser
som är mer av upprätthållande karaktär.
Fält som begrepp kan användas på flera sätt. I avhandlingen använder jag
det framförallt för att beskriva ett professionellt område som upplevs vara
avgränsat där människor interagerar utifrån roller, positioner och makt. En
definition som har sitt tydligaste ursprung i Lewins tankar om
socialpsykologiska fält men som också är påverkad av Bordieus och Fligsteins
diskussioner om aktörers kamp om erkännande och makt.28 Jag kommer även
att använda DiMaggio & Powells begrepp organisatoriskt fält som innefattar
organisationer som liknar varandra och där homogeniseringsprocesser kan
uppstå där organisationer tenderar att bli allt mer lika varandra.29 Kring detta
begrepp återkommer jag till längre fram i texten. Centralt i avhandlingen är
mitt studieobjekt - de insatser som ges till barn och unga i dess närmiljö.
Insatserna omfattar skilda målgrupper, målsättningar och innehåll samt
kategoriseras på olika sätt.30 Jag har valt att definierar mitt studieobjekt som
öppenvård i den sociala barnavården31 och att använda denna definition
synonymt med ”insatser på hemmaplan32 för att beskriva:

En insats som utförs av yrkesutövare i ett barns närmiljö som
antingen föregåtts av en barnavårdsutredning med ett formellt
biståndsbeslut eller sker utan utredning och formellt bistånd, men
som utgår ifrån en känd problemsituation.33
Min definition innebär en avgränsning genom att den inte innefattar
kontaktfamilj/person samt socialtjänstens förebyggande arbete.
I avhandlingens inledande avsnitt diskuterade jag kring några möjliga
förklaringar till öppenvårdens expansion och etablering. I nästa avsnitt
diskuteras några av dessa tillsammans med andra aspekter i syfte att bilda en
grund för kommande analyser och ge en möjlighet till att belysa den
komplexitet som finns i framväxten och etableringen av öppenvård.

Lewin 1951; Bourdieu, & Wacquant 1992; Fligstein, & McAdam 2012
DiMaggio, & Powell 1983.
30
Sjöblom, & Wiklund 2012 s. 167.
31
För att underlätta läsning kommer jag i texten att växla mellan att bara använda öppenvård och att
använda öppenvård i den sociala barnavården.
32
Forkby 2005.
33
Min definition av studieobjekt är inspirerat av andra författares sätt att beskriva öppenvård, t.ex.
Forkby 2005 och Wiklund 2008, Sjöblom, & Wiklund 2012 och Socialstyrelsens statisk men utgår
också ifrån av mina egna erfarenheter och kunskaper.
28
29

14

Kontextuella förutsättningar
I detta avsnitt berörs socialt arbete som forskningsområde på flera sätt. Dels
genom en beskrivning av hur sociallagarna förändrats från att utgå ifrån
repressiva åtgärder till att fokusera behandlings- och stödinsatser men också
genom en beskrivning av utvecklingen av en profession i socialt arbete. Socialt
arbete är också i fokus i en diskussion om socialtjänstens styrning och
organisering samt i avsnittet om institutionsvårdens förändringar och den kritik
som funnits mot vårdformen. Även andra forskningsinriktningar berörs i detta
avsnitt. Med hjälp av statsvetenskaplig forskning beskrivs den
förvaltningspolitiska förändringen i syfte att bilda en bakgrund till en
diskussion om hur framväxten av öppenvården kan ha påverkats av en
förvaltningspolitisk förändring. I avsnittet beskrivs också hur de senaste
årtiondenas förvaltningspolitiska förändring har inneburit att den offentliga
sektorn gått från en regelstyrd till resultatstyrd verksamhet. En utveckling som
har influenser från New Public Management (NPM) och inneburit att
politikerns roll förändrats till att mer tydligt sätta och följa upp mål. Även
organisationsteoretisk forskning berörs i syfte att bilda bakgrund för hur särdrag
som kännetecknar människobehandlande organisationer påverkar framväxten
av öppenvården.
Den sociala barnavårdens lagstiftning har till stor del återspeglat hur det
svenska samhället sett på barns sociala problem och hur dessa problem bör
lösas. I nästa avsnitt presenteras lagstiftningen i syfte att ge en bakgrund till hur
rättsliga aspekter kan ha medverkat till synen på behandling förändrats och att
öppenvården växt fram i den sociala barnavården.

Sociallagsstiftningen
I slutet av 1800-talet ökade samhällets oro för barn och ungdomars situation
utifrån industrialiseringen och urbaniseringen. Utvecklingen ledde till ett
initiativ att försöka formulera en separat lagstiftning för barn och ungdomar. År
1896 tillsattes den statliga utredningen Tvångsuppfostringskommittén34 i syfte
att formulera vilka åtgärder som skulle vidtas för att komma till rätta med de
sociala problem som ansågs utgöra ett hot mot samhället.35 Kommitténs arbete
ledde 1902 fram till de tre första barnavårdslagarna. Lagen om fosterbarnsvård
omfattade fosterbarnsvård för barn under 7 år och innebar bland annat att en
nämnd skulle övervaka fosterhemsplaceringen medan i det som kom att kallas
lagen om uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn,
omfattade barn under 15 år och dominerades av samhällsskyddsaspekten.36
Lagen hade ett förebyggande syfte och innebar att man skulle ingripa mot
Kom senare kom att få namnet ”Ligapojkskommittén” (Ohlsson, & Swärd 1994 s 69).
Hamreby 2004.
36
SFS 1902:63; SFS 1934: 204;SFS 1902:67.
34
35
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vanart37 och de sedligt försummade barnen,38 i första hand med insatser på
hemmaplan och i sista hand med omhändertagande. I den tredje lagen, lagen
om ändrade lydelse av vissa paragrafer i strafflagen - angavs att ungdomar
under 15 år inte var straffbara vid kriminella handlingar och att för ungdomar
mellan 15-18 år skulle straff nedsättas och genomföras på
uppfostringsanstalter.39 Kännetecknande för de tre lagarna var att de utgick
ifrån samhällsskydd och att orsaken till barns problem var ett resultat av
samhällsutvecklingen. Lagstiftningens åtgärder präglades av tankar om
prevention och uppfostran och byggde på succesivt mer ingripande, ett
förhållningssätt som i diskussioner och texter kallas för “tumskruvsmetoden”.40
Nästa stora lagförändring skedde i 1924 års barnavårdslag när kommunens
ansvar förtydligades genom att alla barnavårdsuppgifter samlades i en
kommunal barnavårdsnämnd. Ambitionen bakom denna lagstiftning var att
genom en tydlig organisering öka kvalitén på den sociala barnavården. Skyddet
för det enskilda barnet stärktes också med denna lagstiftning då rätten och
skyldigheten att ingripa när barn vanvårdades och misshandlades förstärktes.41
Några mindre förändringar av 1924 års lag gjordes 1934 då lagen utökades till
att omfatta åldrarna 18-21 år och 1942 då samhällets möjligheter att
omhänderta barn utökades.42 Nästa större förändring skedde med
barnavårdslagen 1960. Lagen infördes efter en lång tids beredning och innehöll
en rad förändringar. Framförallt utökades kraven på hur utredningar
genomfördes och kommunernas ansvar för både allmänt och individuellt
förebyggande arbete skärptes.
Andra förändringar var att åldern för
samhällsvård höjdes till 18 år, att samhällets möjlighet att omhänderta barn
utökades och att ”hjälpåtgärder innefattande råd och stöd” blev den åtgärd som
skulle prövas först.43
I januari 1968 påbörjades nästa lagändring när Socialutredningen tillsattes
med uppdrag att reformera socialvården i Sverige genom en ny
sociallagstiftning. Efter en utredningstid som präglades av stora ekonomiska
och politiska förändringar kom ett slutbetänkande 1977 och efter
remissbehandling trädde Socialtjänstlagen, SoL, i kraft den 1 januari 1982.44
Den innebar att kommunens uppgifter skulle hanteras av en socialnämnd och
att socialtjänstens arbetssätt skulle utgå ifrån strukturinriktade, allmänt
inriktade och individuellt inriktade insatser. I lagen framhölls också normer och
värden som skulle styra socialtjänsten och speciellt framhölls frivillighet,
Med vanart avsågs här barn som inte begått konstaterade brott utan hade andra problem och dåligt
uppförande (Lundström 1993).
38
De barnen som genom sitt beteende ansåg utgöra en potentiell samhällsfara men ännu inte utvecklat
ett mer allvarligt problem (ibid s 52).
39
SFS 1902:72
40
Lundström 1993.
41
SFS 1924.361 ; Pettersson 2011;Lundström 1993.
42
SFS 1934: 204 ;SFS 1945:503 .
43
SFS 1960:97 ; Lundström 1993 s 71.
44
SOU 1977:41 ; SFS 1980:620.
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individuell anpassning, familjen och familjevårdsprincipen som centrala
aspekter. Däremot preciserades inte barnavårdens mål särskilt tydligt och inte
heller vilka insatser nämnden skulle vidta i specifika situationer. Den 1 januari
2002 trädde sedan en reviderad, kapitelindelad och förtydligad socialtjänstlag i
kraft. Förändringarna i revideringen handlade dels om större fokus på
helhetsbedömningar, frivillighet, och kontinuitet men också om individens
rättigheter att överklaga beslut och ett större utrymme för skärpt
Sammanfattat i en tabell kan de centrala
myndighetsutövning.45
förändringarna av lagstiftningen, dess fokus samt styrning och organisering
beskrivas som nedan:
Tabell 1. De centrala sociala barnavårdslagarna.
År, lag
Inriktning
1902, Lagen
Skydd för samhället.
angående
Samhällsinriktade
uppfostran åt
förklaringar till
vanartade och i
barnavårdsproblem.
sedligt afseende
Prevention och uppfostran.
försummade
barn.
1924, Lag om
samhällets
barnavård.

Skydd för samhället och
barnet. Mer beteendeinriktade förklaringar till
barnvårdsproblem.
Prevention och uppfostran.

1960, Lagen om
samhällets vård
av barn och
ungdom.

Skydd för samhället och
barnet, Utökat allmänt
förebyggande arbete.

1982,
Socialtjänstlagen.

Frivillighet, insatser på
individ- och samhällsnivå,
Individuell anpassning och
familjen.

2002, Reviderad
socialtjänstlag.

Styrning och organisering
Skolråd eller barnavårdsnämnd
hanterade lagstiftningen.
Kyrkostämman utsåg
ledamöter till
barnavårdsnämnden.
Kyrkoherden ordförande.
Obligatoriskt för kommunerna att
tillsätta barnavårdsnämnd.
Ledamöter var kyrkoherde, läkare
och lärare tillsammans med
personer som valdes av
kommunen.
Sammansättningen i barnvårdsnämnderna detalj reglerades inte.
Juridisk kunskap skulle finnas vid
behov. Tydlig ansvarsfördelning
mellan nämnd och tjänstemän.
Socialnämnd.
Politisk tillsättning efter beslut i
kommunfullmäktige.

Större fokus på helhetsSocialnämnd.
bedömning och en utökad
Politisk tillsättning efter beslut i
betoning på frivillighet.
kommunfullmäktige.
Skärpt myndighetsutövning.
Källa: Bergstrand 2006; Lundström 1993; Pettersson 2011.

45

SFS 2001:453 ; Bergstrand 2006 s 5ff.
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Avsnittet om rättsliga aspekter visar hur lagstiftningen för den sociala
barnavården förmedlar samhällets syn på socialt utsatta barn och ungdomar.
Den visar också på hur lagstiftningens syn har förändrats från att i huvudsak
inriktas mot individinriktade och repressiva åtgärder till en
familjestödsinriktning med frivillighet, helhetssyn och förebyggande åtgärder
som centrala begrepp. Förändringar som innebär ökade krav på behandling och
en utveckling av nya behandlingsmetoder.
Socialtjänsten och den sociala barnavården är en del i den offentliga sektorn
och därmed föremål för förvaltningspolitiska förändringar. Parallellt med
öppenvårdens senare och mer omfattande förändring har svensk förvaltningspolitik influerats av idéer om resultatstyrning och marknadsprinciper som
samlats under begreppet New Public Mangament (NPM). En förändring som
är en tänkbar påverkansfaktor i synen på val av insatser i den sociala
barnavården och ett möjligt incitament för utvecklingen av öppenvård. I nästa
avsnitt presenteras därför huvuddragen i NPM.

Förvaltningspolitiken
Den offentliga sektorn har under de senaste 30 åren genomgått tydliga
förändringar som inneburit en övergång från regelstyrt till resultatstyrt
verksamhet.46 Tidigare var den offentliga sektorns förhållningssätt präglad av
Progressive Public Administration (PPA) där den offentliga sektorn särskildes
från det privata näringslivet vad gäller affärsmetoder, organisatorisk utformning
och struktur för karriärs- och belöningssystem. Kritiken mot denna modell
kom under 1980-talet att medverka till att den offentliga sektorn anammade
idéer om hur organisationer bör styras från det privata näringslivet.
Samlingsnamnet för dessa idéer blev New Public Management (NPM) och
omfattar idéer och teorier om hur offentliga verksamheter bör organiseras och
styras.47 En utgångspunkt för NPM är att styra offentlig verksamhet med hjälp
av marknadsprinciper eftersom förespråkare för NPM anser att offentlig
produktion på grund av monopolställning och byråkratins avigsidor bli för dyr
och ineffektiv.48 Genom att gå ifrån en regelstyrd verksamhet till en
resultatstyrd, är tanken med NPM att uppnå högre effektivitet genom
decentralisering, målstyrning och uppföljning.49 Enligt NPM är tydlig
målstyrning från den högsta ledningen ett av de viktigaste kriterierna för att en
decentraliserad organisation ska fungera. En effektiv målstyrning bygger på att
ansvarsfördelning, mål och andra direktiv utformas tydligt och dokumenteras
och att organisationens enheter tillåts att bestämma hur målen ska uppfyllas.
Dessa mål ska följas upp kontinuerligt, vilket innebär att målen ska vara tydliga,
Almqvist 2006; Hasselbladh, Bejerot, & Gustafsson 2008; Premfors, Ehn, Halden, & Sundström
2009.
47
Premfors, Ehn, Halden, & Sundström 2009.
48
Almqvist 2006.
49
Abrahamsson, & Andersen 2005; Almqvist 2006; Pollit, & Bouckaert 2004.
46
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mätbara och uppföljningsbara för att göra det möjligt att mäta de faktiska
resultaten.50 NPM:s betoning på tydlig målformulering underlättar också
kontraktsstyrningen, outsourcing, när privata företag på uppdrag istället för
myndigheten utför tjänster eller driver verksamheter.51 Ett vanligt sätt att
försöka effektivisera verksamheter enlig NPM-tänkande.
NPM har också fått uppmärksamhet från forskarsamhället och det finns två
huvudinriktningar i forskningen om NPM. Den ena handlar om att analysera
NPM som ett program för förändring medan den andra inriktningen handlar
om analyser av genomförda förändringar.52 Den senare inriktningen visar
övergripande att det fortfarande finns ett gap mellan NPM som teoretisk
företeelse och lösningar som finns i praktiken.53 Ett närliggande exempel på
detta i socialt arbete redovisas i en studie av hur landets socialförvaltningar
upphandlar och genom ramavtal styr användandet av institutionsvård för att
effektivisera och framförallt minska kostnader. Studien visar att
upphandlingarna inte följs utan placeringar sker till institutioner som inte ingår
i ramavtalet och att ramavtal försvårar och begränsar det praktiska arbetet.54
NPM innebär sammantaget att verksamhet målstyrs, en större betoning på
ekonomisk kontroll och utvärdering och mer koncentration på tydlig ledning.
Däremot innebär NPM inte att den offentliga sektorn avskiljs från politisk
styrning. NPM innebär istället att relationen mellan politiker och tjänstemän
förändrats och förtydligats. Politikernas roll enligt NPM är att planera mer
övergripande visioner och strategier för verksamhetens mål och styra genom
resultatmål och utvärdering. Ansvaret för själva genomförandet av de politiska
målen och att utvärdera läggs över på verksamhetschefer.55 En arbetsfördelning
som ger ett ökat krav på transparens i tjänstemännens arbetsprocesser för att
politiker skall kunna kontrollera och styra.
Den förvaltningspolitiska förändringen har också påverkat organisationer
som beskrivs som människobehandlande organisationer, exempelvis
socialtjänsten.56 Vad som kännetecknar denna typ av organisation i form av
roller och ansvarsfördelning är viktiga aspekter för att förstå förutsättningarna
för såväl det dagliga arbetet som förändringsprocesser i den sociala barnavården
och beskrivs därför i nästa avsnitt.

Socialtjänsten som organisation
Enligt Hasenfeldt kännetecknas människobehandlande organisationer av flera
särskilda egenskaper. Ett av dem är att människor är organisationens
Pollit, & Bouckaert 2004.
Premfors, Ehn, Halden, & Sundström 2009.
52
Hasselbladh, Bejerot, & Gustafsson 2008.
53
Almqvist 2006.
54
Höjer, & Forkby 2011.
55
Pollit, & Bouckaert 2004.
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Hasenfeldt 1983; Hasenfeldt 1992; Hasenfeldt 2010.
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”råmaterial”. Ett annat är att organisationen utgår ifrån tre grundläggande
teknologier/förhållningssätt i sitt sätt att arbeta. Teknologierna som förutom
arbetssätt också innehåller organisationens målsättningar. En teknologi är när
organisationen utifrån formella regelverk tillämpar people-processing”
(klientsortering) som klassificerar och utreder om människor skall tillhöra
organisationens målgrupp eller hänvisas till andra organisationer. En annan är
people-sustaining som innebär att organisationen inte har ambition att förändra
människors situation utan försöker på olika sätt vidmakthålla en dräglig
ekonomisk och social levnadsstandard för människor de möter. En tredje är
”people-changing” som däremot inriktar sig på att förändra individers
personliga egenskaper för att kunna öka deras välbefinnande.57 En typ av
teknologi som kan kopplas samman med behandling i socialtjänsten.
Teknologierna utgör basen för organisationernas arbete men komplexiteten i
arbetsuppgifter gör att organisationens arbetssätt också påverkas av andra
aspekter, exempelvis tjänstemannens, politikerns och det omgivande samhällets
värderingar och normer. Människobehandlande organisationer är beroende av
omvärldens stöd för sin överlevnad och legitimitet i omgivningen. Ett beteende
som gör att organisationen påverkas av samhällets moraliska värden.58
Organisationers beroende av omgivningen för legitimitet är något som jag
fördjupar i samband med kapitlet om teoretiska perspektiv och nyinstitutionell
teori.
En del i en organisations sätt att fungera handlar om roller och
ansvarsfördelning. En konsekvens av professionaliseringen av det sociala arbetet
är att tjänstemän fått ett ökat ansvar för att balansera mellan behov och
resurser. Detta innebär i praktiken en ökad makt och ansvar för tjänstemännen
men kan ändå upplevas som en maktlöshet då det utgår ifrån en politikerstyrd
tilldelning.59 Hur maktlöshet och rollfördelningen kan hanteras diskuteras i
följande avsnitt.
Roller och ansvarsfördelning
I en människobehandlande organisation hanteras beslut och makt av folkvalda
politiker medan de anställda är verksamheternas arbetsredskap som skall
genomföra organisationens uppdrag.60 Trots en tydlig maktfördelning innebär
ansvarsfördelningen att politiska mål inte kan uppnås utan att det finns en
förvaltning med tjänstemän som förverkligar politiska mål och ambitioner i
konkreta handlingar. Det ökade kravet på kunskap och med högutbildade och
specialiserade tjänstemän har lett till att dagens politiker har fått en strategisk
roll samtidigt som man är i en tydlig beroendeställning i förhållandet till
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tjänstemännen. Detta innebär att samarbetet mellan tjänstemän och politiker är
en central aspekt i människobehandlande organisationer. Samarbetet innebär
konkret att politikern fattar beslut utifrån underlag från tjänstemän och att det
dagliga beslutsfattandet sker av tjänstemän, vilket innebär att i praktiken
genomför tjänstemännen politiska beslut. Det har väckt frågan om vilket
inflytande tjänstemän har och vem som egentligen styr förvaltningarna. En
fråga som inte är ny utan har funnits ända sedan begreppet byråkrati myntades
på 1700-talet och där diskussionerna handlat om farhågor om att
tjänstemännen utövar makt och förverkligar egna intressen.61 Enligt Weber
finns det en risk att politikernas beroende av tjänstemännens expertkunskap
medför att tjänstemännen påverkar innehållet i beslut och att den politiska
makten då ligger hos experterna. Detta gäller speciellt starka professionella
grupper med ideologisk hängivenhet och stark lojalitet mot den egna
yrkeskåren där kollegornas bedömning av prestationer är viktigast.62 En
beskrivning som mycket väl kan passa in på tjänstemän på en socialförvaltning.
Den
ibland
otydliga
och
komplicerade
rollfördelningen
i
människobehandlande organisationer kan leda till rollkonflikter. Speciellt tydlig
blir rollkonflikterna mellan politiker och chefstjänstemän. Förvaltningschefers
roll i en människobehandlande organisation kan ses som tämligen politisk.
Detta utifrån att de förväntas uttolka ibland oklara och vaga politiska beslut,
fungera som handledare åt politiker i deras uppdrag och genom att vara den
som oftast avgör vilka frågor som ska föras upp på den politiska agendan. Till
detta skall också läggas att i vardagen hanteras många strategiska frågor utan att
politikern är närvarande. Denna obalanserade relation där politikern hamnar i
underläge kan inte heller påverkas av skilda sätt att organisera förvaltningens
arbete.63 Som en konsekvens av politikerns underläge verkar det som att i de
fallen där det finns en otydlighet eller osäkerhet bland politiker vid införande av
nya arbetssätt har chefstjänstemännens egna värderingar och ambitioner stor
påverkan på hur arbetssättet, det vill säga hur politiken utformas. Trots
otydligheter och rollkonflikter visar studier att konstruktivt och ömsesidigt
samarbete förekommer där båda parter sysslar med politik men på skilda
nivåer.64
Politikers behov av tjänstemännens kunskaper har trots en ökad grad av
styrning på grund av influenser från NPM gett ett ”handlingsutrymme” för
tjänstemän att påverka såväl det dagliga arbetet, som utveckling av arbetssätt
och metoder. Det finns också andra skäl för tjänstemäns handlingsutrymme,
dessa diskuteras i nästa avsnitt.
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Gräsrotsbyråkrat med handlingsutrymme
Enligt Lipsky är socialsekreterare exempel på ett yrke som kan beskrivas som
en gräsrotsbyråkrat. Ett kännetecknande för en gräsrotsbyråkrat är att den
arbetar i organisationer med ambitiösa politiska och organisatoriska
målsättningar i kombination med en hög arbetsbelastning. Ett annat
kännetecken är att organisationernas resurser aldrig täcker aktuella behov vilket
innebär att tjänstemannen i praktiken aldrig kan göra ett arbete som följer
angivna krav och målsättningar. För att hantera detta dilemma använder
tjänstemannen bristen på extern kontroll/insyn för att bevara ett
handlingsutrymme och autonomi för beslutsfattande. Handlingsfriheten är
mycket viktig för gräsrotsbyråkraten, framförallt utifrån att de upplever sig ha
en stor arbetsbörda och begränsade resurser. Försök till begränsningar av
handlingsfrihet menar Lipsky kan ge negativa konsekvenser genom motstånd
mot styrande chefer och politiker.65 Genom handlingsutrymmet kan
tjänstemannen utveckla strategier och en förmåga att hantera organisationens
komplexitet. En komplexitet som handlar om kombinationen av samhällets
förväntningar, lagstiftning, organisering och svårigheterna att mäta resultat. 66
Vilka andra skäl finns då till att gräsrotsbyråkraten skall ha ett
handlingsutrymme? Ett skäl är det faktum att gräsrotsbyråkrater till stor del
består av en välutbildade professionella vilket legitimerar deras
handlingsutrymme.67 Ett annat är att genom tilldela ett handlingsutrymme görs
en bedömning att gräsrotsbyråkraten är omdömesgill och kapabel att göra
bedömningar och att fatta förnuftiga beslut.68 Handlingsutrymmet har enligt
svenska studier positiva sidor, exempelvis genom att kunna ta mänskliga
hänsynstaganden, öka upplevd arbetstillfredsställelse men också negativa sidor
genom möjlighet till maktutövning.69 Med ett handlingsutrymme finns också
risken att beslut blir godtyckliga och beror på handläggarens värderingar och
normer. Detta leder i sin tur till att organisationen blir svårstyrd och beslut och
policyn blir svåra att genomföra för ledningen.70
Politisk målstyrning med influenser från NPM och tjänstemännens
tradition och behov av handlingsfrihet ställer ett krav på samspel mellan den
politiska ledningen och organisationens tjänstemän. Ett samspel där politikern
blir beroende av framförallt högre tjänstemän, för att i vardagen genomföra
politiska beslut. Samtidigt ger politikers beroende tjänstemän ett
handlingsutrymme där de kan påverka det vardagliga arbetet men också andra
processer i organisationen. Hur detta samspel och handlingsutrymme används
vid framväxten av öppenvård i den sociala barnavården diskuteras på olika sätt i
avhandlingens resultatkapitel.
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En trolig faktor i framväxten av öppenvård som också belysts i tidigare
studier är professionens yrkesutveckling.71 Från att socialt arbete utförts av
lekmän i början av 1900-talet har det gradvis skett en professionalisering av
socialt arbete fram till idag då socialt arbete är ett eget forskningsområde och
det praktiska arbetet till stora delar utförs av högskoleutbildade socionomer.
Hur denna utveckling har skett beskrivs i nästa avsnitt.

Framväxten av en profession
Socialarbetares professionella status har under många år ifrågasatts såväl
nationellt som internationellt. Framförallt har ifrågasättandet handlat om att
socialt arbete inte kan ses som ett eget fält utan en delmängd av många fält.72
Ända sedan starten för den första utbildningen på 1920-talet har det därför
inom socialt arbete funnits en strävan att stärka den egna identiteten och vinna
professionellt erkännande.73
Enligt Kullberg förväntas en profession genom utbildning tillägnat sig
adekvat kunskap, färdighet och kompetens för att lösa komplexa situationer.
Genom sin unika kompetens skall sedan professionen bättre avgöra än gemene
man vad som bör göras i situationer i sitt yrkesfält.74 En professions särdrag är
därmed dess kunskapsbas och i detta avsnitt kommer jag med ett huvudfokus
mot den sociala barnavården att beskriva utvecklingen av kunskapsbasen för
socialarbetare. Presentationen sker utifrån Lundströms indelning av
utvecklingen i den sociala barnavården i tre huvudsakliga perioder fram till
början av 1990-talet. En indelning som jag valt att komplettera med en fjärde
period som sträcker sig fram på 2000-talet.75
Den första perioden av professionalisering börjar i mitten av 1920-talet och
pågår fram till slutet av 1940-talet. Under denna period startar den första
fristående utbildningen av ett fåtal personer 1921 vid Stockholm vid Institutet
för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning. Vid institutet får
socialt arbete en egen yrkesutbildning, där cirka 30 personer utexaminerades
under de första tio åren. Utbildningens innehåll var anpassat för att tillgodose
kommunernas behov av kvalificerad personal. Dåtidens synsätt var att den
kommunala tjänstemannens uppgift var att vara lojal mot politiker och regler
och bestämmelser. Därför handlade utbildningen till stor del om kunskaper om
sociallagstiftningar. En konsekvens av utbildningens fokus blev att
socialarbetaren var beroende av andra yrkeskategorier kunskaper, främst läkare,
för att kunna agera i sin profession när det gällde behandlingsfrågor.76
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Professionaliseringen av socialt arbete tog fart efter andra världskriget till följd
av välfärdsstatens utveckling och kommunernas ökade behov av socialarbetare.
Två nya socialinstitut tillkom, Göteborg 1944 och Lund 1947, vilket ledde till
att utbildningen av antalet socialarbetare ökade från 1940-talet och framåt.77
Utbildningarna hade fortfarande kvar sin inriktning mot den kommunala och
sociala förvaltningen och de yrkesverksamma var till största del anställda inom
den kommunala sektorn. I mitten av 1940-talet fanns det flera utbildade
socialarbetare och professionen började ta plats genom att delta i debatter och
skriva artiklar. Ofta handlade socialarbetarnas synpunkter om saker de hade
relativt stort inflytande på, till exempel barnomhändertagande samtidigt som
man var påverkade av rådande diskurser. En av de mer dominerande
diskurserna handlade om synen på psykiskt sjuka och var präglad av ett tydligt
medicinskt perspektiv.78 Ett exempel på denna diskurs genomslag var att på
Socialinstitutet i Stockholm hade den mentalhygeniska kursen en stark
efterfrågan från sökande och kom så att ha under en lång period. Kursens
innehåll kom sedan att skifta över tid och i linje med den socialpolitiska och
utbildningspolitiska utvecklingen.79 Under denna tidsperiod var också Bowlbys
forskning diskuterad i olika sammanhang. Forskningen som visade att barnets
tidiga kontakt med modern var avgörande för den fortsatta utvecklingen för
barnet spelade stor roll för att fosterhemsplaceringar prioriterades och ledde till
diskussioner om hur man skulle se på placeringar av små barn.80
I takt med att antalet utbildade socialarbetare ökade började en tydlig
professionaliseringsprocess som inledningsvis handlade om avgränsning av
socialt arbete och en profilering i förhållande till andra yrken. En annan
aktivitet i professionaliseringsprocessen var att Föreningen Diplomerade från
Socialinstitutet (DSI) bevakade att utbildningsstandarden inte sänktes för att
värdet av examen skulle kvarstå. Dessutom började DSIs egna tidskrift bli en
tidskrift där medlemmarna medverkade med egna artiklar. Ett tydligt steg mot
en egen yrkesidentitet var när socionomtiteln infördes 1950 för alla som
examinerats från socialinstituten.81
Utbildningen i sociala arbetsmetoder skedde på 1950-talet dels i en praktisk
kurs i grundutbildningen och dels i en påbyggnadsutbildning. En nyhet på
påbyggnadsutbildningen i början av 1950-talet var att psykologiundervisningen
utökades och att Casework blev en del i kursen. Casework som hämtats från
USA var ett samlingsbegrepp för olika metoder som betonade systematik och
relationer som centrala delar i socialt arbete. Casework innebar en möjlighet för
socionomerna att skapa en professionell identitet genom en egen teoretisk ram
och redskap för hur socialt behandlings- och utredningsarbete kring barn och
ungdomar skulle genomföras. Trots detta får inte Casework ett tydligt
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genomslag som metod i socialt arbete. En anledning var upplevda svårigheter
att ta till sig metodiken. En annan anledning var upplevelsen av att Casework
var svårt att tillämpa utifrån svensk lagstiftning. Tillgången till Casework ledde
istället till att utredningsarbetet hamnade i fokus även under denna period.
Trots tillgången till en behandlingsmodell i Casework överläts
behandlingsarbetet fortsättningsvis i stora delar till externa aktörer, till exempel
barn- och ungdomspsykiatrin och institutioner.82
Från mitten av 1960-talet fram till 1990–talet pågick den tredje
utvecklingsperioden. 1964 fick socionomutbildningen högskolestatus och
nästan samtidigt startade en debatt om professionalisering. Debatten handlade
bland annat om för- respektive nackdelar med professionalisering och det fanns
de som i debatten menade att en teoretisk utbildning inte alltid är en garanti för
ett bra utfört socialt arbete.83 I slutet av 1970-talet skedde ytterligare en
förändring då socialt arbete blev ett eget ämne och professurer inrättades
samtidigt som utbildningen förändrades mot att integrera olika ämnen och få
en tydligare koppling till viktiga frågor för det praktiska sociala arbetet.84
Parallellt med samhällsdebatten om socialt arbete i slutet av 1960-talet fick
Casework konkurrens av socialt grupparbete, familjeterapi men framförallt av
samhällsarbete som nu påbörjade sin storhetstid.85 Samtidigt med intresset för
samhällsarbete startade en kritik mot det alltför dominerande intresset för
utredningar inom den sociala barnavården. Kritiken bidrog till ett ökat intresse
för behandlingsarbete och för systemteoretiska metoder, framförallt
familjeterapi. Intresset för familjeterapi var delvis inspirerat av den förändrade
synen på den biologiska familjen som växte fram under 1950-talet.86 Det fanns
också en grupp socionomer som under slutet av 1960-talet och i början av
1970-talet sökte sig mot det mer terapeutiska arbetet. Psykoterapiutbildning
tillsammans med fortbildningskurserna i socialt behandlingsarbete blev
populära vidareutbildningar.87 Samtidigt som fler socionomer specialiserade sig
mot behandling och olika målgrupper fanns under 1970- och 1980- talet
politiska ambitioner att socialarbetaren skulle arbeta i medborgarens närmiljö
med en helhetssyn. En konsekvens av detta var att arbetsenheterna bemannades
med få socionomer som skulle arbeta utifrån en helhetssyn och med alla
arbetsuppgifter.88
En stark influens på behandlingsarbete i socialt arbete i Sverige under 1980talet och framåt var det som beskrevs som psykosocialt behandlingsarbete. I
begreppet innefattas individinriktade behandlingsinsatser i gränslandet mellan
psykoterapi och socialt arbete där betydelsen av relationer som
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förändringsverktyg betonas. Formuleringen av psykosocialt behandlingsarbete
får ses som ett försök att särskilja behandlingsinsatser i socialt arbete från andra
närliggande områden, till exempel psykoterapi.89
Det som kan ses som en fjärde period i utvecklingen startar i mitten av
1990-talet vilket är samtida med att etableringen av öppenvård i den sociala
barnavården tar fart. Efter många debatter om specialisering som
kvalitetsförbättringar, och nya organisationsideal påbörjades en ökad
specialisering i början av 1990-talet. Genom neuropsykiatrin och behovet av
diagnoser återskapades samtidigt socialarbetarens behov och beroende av
medicinsk expertis. Perioden påverkades också av introduktionen av ett
lösningsinriktat arbetssätt men framförallt av diskursen om den
kunskapsbaserade socialtjänsten.90 Som en del i utvecklingen av den
kunskapsbaserade socialtjänsten kom Socialstyrelsens från 1990-talet och
framåt att bli en tydligt aktör. På uppdrag av regeringen utformade
Socialstyrelsen 1999 programmet nationellt stöd för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten (KUBAS). Syfte med programmet var att stödja systematisk
kunskapsuppbyggnad och informationsspridning med en betoning på
tillgången och användandet av forskning i det praktiska sociala arbetet.91 Ett
resultat av bland annat Socialstyrelsens agerande var att starten av det nya
milleniet innebar ett prövande av det som beskrivs som evidensbaserade
metoder. Detta trots en omfattande debatt om kunskapsfilosofi och om
svårigheter att utvärdera och fastställa effekter av metoder inom socialt arbete.92
Sammantaget kan konstateras att diskurser med olika fokus varit i centrum
vid professionaliseringen av socialt arbete i Sverige. Under 1920–talet och fram
till 1940–talet framstod diskursen om psykisk ohälsa för människor som
behövde stöd av samhället som central i utvecklingen. Därefter har under 1960och 1970-talet socialt arbete till stor del handlat om diskurser om metoder,
samhällskritik och samhällsarbete. Under senare år har den evidensbaserade och
neuropsykiatriska diskursen till stor del påverkat utvecklingen. Utöver dessa
diskurser har socialarbetarens professionsutveckling präglats av ett tydligt
myndighetsperspektiv fram tills på 1960– och 1970–talet då samhällsarbete och
i viss mån behandlingsarbete hamnade i fokus.93
Genomgående och trots stora förändringar kring grundläggande syn på
barns sociala- och beteendeproblem och socialarbetares intresse för metoder har
användandet av fosterhem och institutionsvård varit ett dominerande
behandlingsinslag i den sociala barnavården. Detta trots att både fosterhem och
institutionsvård under lång tid har varit föremål för kritik.94 Fosterhem och
dess brister har sällan förekommit i diskussioner där öppenvården nämnts som
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ett alternativ till fosterhem. Institutionsvården har däremot varit i fokus för den
mest omfattande kritiken och behovet av alternativ till institutionsvård nämns
som ett incitament till utveckling av öppenvård i den sociala barnavården.95 I
nästa avsnitt presenteras därför framväxten av institutionsvården och den kritik
som förekommit mot verksamheterna.

Institutionsvården
Att se anstalts- och institutionsvård som en lösning på barn- och
ungdomsproblem har en lång tradition. Redan under 1600-talet skapades en
riksomfattande organisation med anstalter för att ta hand om fattiga eller
kriminella barn. Anstalternas verksamhet utgick ifrån att den unge skulle lära
sig kristna värderingar och att lära sig arbeta.96 En stor förändring i samhällets
sätt att möta utsatta barn var när Råby räddningsinstitution öppnades 1840
med uppgiften att genom uppfostring förbättra situation för de intagna
ungdomarna. Råby är därmed också den första i den långa raden av anstalter
med motsvarande uppgifter som med skiftande beteckningar och huvudmän
verkat fram till våra dagar. En annan förändring för institutionsvården var att
lagstiftning under tidigt 1900-tal tydliggjorde huvudmannaskap och målgrupp
för institutioner. Det blev tydligt att barnhemmet, vilka till stora delar drevs av
frivillighetsorganisationer eller privatpersoner målgrupp var försummade
barn,97 medan skyddshem inriktades mot de vanartiga barnen med landsting
eller stat som huvudman.98
I Sverige har det funnits kritik mot anstalt- och institutionsvård för barn
och unga under en lång period.99 Under tidigt 1900-tal handlade kritiken
framförallt om missförhållande på institutioner och blandade målgrupper där
kriminella ungdomar blandades med ungdomar med utvecklingsstörning,
fattigshus och ålderdomshem.100 Detta samtidigt som det från samhället också
fanns ett tydligt förtroende för institutionsvårdens möjligheter som ”räddare”
från olämpliga uppväxtmiljöer och som möjliga fostrare till bättre
samhällsmedborgare.101 Kritiken mot vanvård på skyddshemmen i början av
1900-talet var omfattande och genom reformer 1936 och 1946 tog staten
ansvar för en stor del av kostnaden för skyddshem och det ställdes krav på
utbildning av personal. Reformerna ledde också till differentiering mellan
skyddshem och kraven på utbildning för de intagna barnen för att underlätta
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arbete och försörjning efter vistelsen på skyddshemmet. Som ett led att
förtydliga utbildningsuppdraget byttes skyddshemsbegreppet ut 1946 mot det
idag flitigt använda begreppet ungdomsvårdsskolor.102
Ökad kriminalitet och alkoholmissbruk bland ungdomar under 1940- och
1950-talet och lagändringar ledde till att ungdomsvårdsskolorna fick fler
ungdomar med mycket omfattande problem.103 Detta ledde i sin tur till en
situation där ungdomar med olika omfattande problembilder placerades
tillsammans vilket gav en situation som ungdomsvårdsskolorna inte kunde
hantera.104 Förändringarna skapade en medvetenhet kring riskerna med
institutionsplaceringarnas och ungdomsvårdsskolornas svårigheter att hantera
ungdomarna vilket bland annat ledde till misstro hos domstolarna och en
ökning av unga lagöverträdare under 18 år som dömdes till fängelse. Efter en
utredning i början av 1950-talet skapades en möjlighet till slutna enheter på
ungdomsvårdsskolorna för att undvika att unga lagöverträdare hamnade i
fängelse.105
I början av 1950-talet inleddes också en lång period med platsbrist och
långa väntetider på grund av lagändringar och ökad kriminalitet och
missbruk.106 Det var inte förrän efter ett intensivt byggande och försök med
kortare behandling som man 1962 hade byggt bort platsbristen. Platsantalet vid
ungdomsvårdsskolorna pendlade under 1960-talet men i slutet av 1960-talet
började efterfrågan minska och ett antal ungdomsvårdsskolor lades ned. Sallnäs
visar i sin avhandling att antalet platser på institutioner minskade från drygt
8500 i början av 1930-talet till knappt 2000 på 1980-talet. 107 Att efterfrågan
minskade förklaras till en del med kritiken mot institutionerna bland annat i
form av ideologiska debatter. I dessa debatter under 1960-talet var
stigmatisering och utanförskap del i kritiken men också Foucault och
Goffmans verk som uppmärksammade anstaltssystemets förtryckarsystem. Den
minskade efterfrågan förklaras också av professionellas och politikers önskemål
om metodutveckling och kvalitetsförbättring inom institutionsvården generellt
samt intresset för insatser inom öppenvård och familjehem.108
Den senaste stora förändringen av organiseringen inom institutionsvården
skedde när staten tog över ansvaret den 1 juli 1993 för att driva och
administrera tvångsvården för ungdomar genom Statens institutionsstyrelse
(SIS). Detta efter kritik mot landstingets sätt att driva de särskilda
ungdomshemmen.109 Nästan parallellt med att SIS bildades ökade antalet barn
och ungdomar som institutionsplacerades. En förändring som skedde samtidigt
Levin 1998.
Ohlsson, & Swärd 1994.
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som det totalt sett skedde en minskning av platser på institutioner i offentlig
regi. Ökningen av placeringar har möjliggjorts genom att det från 1990-talet
och framåt har skett en omfattande ökning av antalet privata institutioner, hem
för vård och boende (HVB).110
Vid början av 2000-talet får kritiken mot institutionsvården förnyad kraft i
samband med att två svenska myndigheter, Centrum för utvärdering av socialt
arbete vid Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS), tillsammans
med norska Barne- og Familiedepartementet publicerar en kunskapsöversikt
för barn- och ungdomsinstitutioner. Syftet var att ge ett forskningsbaserat
kunskapsstöd till personal inom institutionsvården och beslutsfattare inom
socialtjänsten. Översikten visar på låga genomsnittseffekter för institutionsvård
och generellt bättre effekter från åtgärder utanför institution än på institution.
Den visade också att många ungdomar blev sämre av institutionsbehandling
samt att institutioner lyckas minst med ungdomar med allvarliga problem.111
Kritiken mot institutions- och fosterhemsvård hamnar också i fokus i samband
med att den statliga vanvårdsutredningen genomförs. Utredningen som
startade 2006 och slutredovisades 2011 visar på hur barn och ungdomar upplevt
försummelse, kränkningar, tvång och bestraffningar, sexuella övergrepp och
blivit skadligt utnyttjade i arbete vid placeringar i fosterhem och/eller
institution.112
Till skillnad från den avinstitutionalisering som skett inom andra
välfärdsområden, till exempel psykiatrin113, har institutionsvården för barn och
unga inom socialtjänsten på senare år ökat i omfattning. 2014 finns det i SIS
regi 24 särskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akut utredning,
behandling eller utslussning samtidigt som Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)114 nationella register omfattar drygt 900 Hem för vård och boende
(HVB) med nästan 6000 platser för barn och unga, varav drygt 50 procent av
hemmen drivs i privat regi.115
Institutionsvårdens historia och förändringar kan sammanfattas på flera sätt
men jag har valt att sammanfatta den utifrån ett urval av centrala händelser i
nedanstående tabell:
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Tabell 2. Institutionsvårdens utveckling – centrala händelser.

Tidpunkt

1600 -talet
1840
1936

Händelser

Anstaltsvård - fokus på arbete.
Råby räddningsinstitution – fokus flyttas till fostran.
Reform med mer differentierad vård och krav på
personalutbildning.
1946
Namnbyte till Ungdomsvårdsskolor – Fokus på utbildning av
ungdomarna.
1950-talet
Slutna enheter för ungdomar med kriminalitet startar.
1970-talet
Ideologiska debatter om risker med institutionsvård och minskad
efterfrågan på plats.
1982
Socialtjänstlagen – privatiseringen av institutionsvård startar.
1993
Staten som huvudman. Statens institutionsstyrelse med ansvar för
tvångsvård – särskilda ungdomshem.
2003
Forskningen i fokus - Andreassens kunskapsöversikt.
2006
Brukare i fokus - Vanvårdsutredningen startar.
Källa, Levin 1998; Bolin 1992; Sallnäs 2000; SOU 2011:9.

Sammanfattning
Jag har i avhandlingens inledning pekat på att det kan finnas en rad förklaringar
till framväxten av öppenvården de senaste tjugo åren, exempelvis ekonomi och
ideologi. I avsnittet om kontextuella aspekter har jag fördjupat och lyft fram de
omgivande faktorer som jag menar har betydelse vid framväxt och etablering av
öppenvård i den sociala barnavården.
I avsnittet om sociallagstiftningen beskrivs att förändringarna av
sociallagstiftningen lett till att lagstiftningen präglas av ett tydligt
behandlingsperspektiv och en närhetsprincip vid behandling. De senaste
årtiondenas förvaltningspolitiska förändring med NPMs diskuteras i ett avsnitt
och där dess fokus mot resultatstyrning och effektivitet möjligtvis kan ses som
en bidragande orsak till att söka nya behandlingsalternativ i den sociala
barnavården.116
I avsnittet om kontextuella aspekter beskrivs också professionens utveckling
och behov av handlingsutrymme tillsammans med särdragen för de
människobehandlande organisationerna. Beskrivningarna ger en översiktlig bild
av hur ett samspel med den politiska ledningen tillsammans med
tjänstemannens behov av handlingsfrihet ger professionens möjligheter att
påverka förändringar i den sociala barnavården. Som en avslutande del i det
inledande kapitlet presenterades institutionsvårdens förändringar och de senaste
trettio årens privatisering av vårdformen och hur diskussioner om vanvård,
bristande resultat och höga kostnader följt med institutionsvården under många
116
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år. Ett avsnitt som motiveras med den kritiken mot institutionsvården som ofta
nämns som en anledning till att utveckla behandlingsalternativ på hemmaplan.

Fortsatt disposition
I nästa kapitel presenteras forskning om den sociala barnavården där det bland
annat beskrivs hur forskningen om resultat av öppenvårdsbehandling till stor
del är kopplat till enskilda metoder och internationella studier. I kapitel tre
presenteras avhandlingens teoretiska perspektiv med Kingdons agenda setting
och nyinstitutionell teoribildning. Avhandlingens fjärde kapitel diskuterar
studiens metoder, tillvägagångssätt, etiska aspekter och avslutas med
reflektioner om tillförlitlighet och trovärdighet. I kapitel fem till och med åtta
presenteras och analyseras studiens empiri och resultat. Det femte kapitlet
undersöker genom statliga dokument, rapporter och forskning samt intervjuer
hur öppenvård i den sociala barnavården växer fram på nationell nivå utifrån
händelser, processer och aktörer kopplat till utvecklingen av socialt arbete i
Sverige. Därefter i kapitel sex fokus diskuteras hur kunskap och forskning
medverkar till ideologisk, professionell och organisatorisk förändring av
barnavården. En förändring som inneburit ett nytt organisatoriskt fält där
anpassningsstrategier kan ha påverkat användandet av metoder och
utvecklingen av verksamheter i fältet. Kapitel sju och åtta är en fallstudie i en
kommun där kapitel sju studerar en politisk översättning där aktörer på
ledningsnivå tar beslut som leder till en lokal översättning och förpackning av
en idè om öppenvård. I kapitel åtta studeras hur en praktisk översättning av en
öppenvårdsidé leder till en förpackning i form av verksamheter vars struktur
och metoder med tiden preciseras och stabiliseras. Avhandlingen avslutas med
kapitel nio där jag sammanfattar och diskuterar undersökningens viktigaste
resultat i relation till avhandlingens syfte.
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2. TIDIGARE FORSKNING
Avhandlingens forskningsproblem handlar delvis om att undersöka vilka
faktorer som påverkat framväxten av öppenvård i den sociala barnavården. Jag
har valt att se öppenvården som en del av, och som ett resultat av en utveckling
av hela den sociala barnavården. I kapitlet om tidigare forskning görs därför en
genomgång av forskning om både organisering och myndighetsutövning och
behandling i den sociala barnavården. Relevanta studier återfinns också i andra
kapitel och i vissa fall förekommer samma studier på flera ställen men utifrån
olika aspekter. I forskningsgenomgången är avsnittet om behandling tämligen
omfattande och motiveras utifrån avhandlingens syfte att belysa framväxten av
öppenvård där införandet av nya och mer framgångsrika och utvärderade
behandlingsmetoder kan vara viktiga för att vi ska förstå etableringen av
öppenvården. I avsnittet om behandling har jag också valt att göra en något
mer omfattande beskrivning av enskilda metoder utifrån ett antagande att deras
teoretiska grund och genomförande i viss mån återspeglar synsätt hos aktörer.
Valet av metoder kan också visa på behov av metoder i den sociala barnavården
för att möta nya målgrupper och ökade behov av stöd från samhället.117 Av
avgränsningsskäl har jag valt att främst presentera ett urval av mer nutida
nationella studier. Forskning av historisk karaktär har jag istället valt att ta upp
på flera andra platser i avhandlingstexten, exempelvis i kapitel fem. Utifrån
skillnader i socialpolitik och lagstiftning har jag också valt att göra en mycket
begränsad framställning av internationell forskning.
Kapitlet inleds med forskning om barnavårdens förutsättningar,
organisering och myndighetsutövning. I detta avsnitt visar forskningen bland
annat på behov av att utveckla barnavårdsutredningar men också på att av de
barn och ungdomar som utreds är det en liten del som blir föremål för
behandlingsinsatser. Därefter följer ett avsnitt om behandlingsinsatser för barn
och unga i den sociala barnavården. I avsnittet framkommer vilka grupper som
oftare än andra är i behov av behandlingsinsatser, vilka behandlingsresultat som
uppnås men också hur begränsad den nationella forskningen är om insatser på
hemmaplan. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.
117
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Den sociala barnavården
Tidigare barnavårdsforskning omfattar historiska, sociologiska, psykologiska
och juridiska perspektiv och belyser skilda företeelser som till exempel
organisation, barn och ungdomars levnadsvillkor och olika former av
behandling och dess effekter. Utifrån avhandlingens frågeställningar
presenteras ett urval av studier uppdelat i två huvudinriktningar. Uppdelningen
är gjord av framställningsmässiga skäl och överlappningar mellan
inriktningarna kan därför inte undvikas. Den första inriktningen omfattar
forskning
om
barnavårdens
förutsättningar,
organisering
och
myndighetsutövning men också särskilda sociala problem och specifika
arbetsmetoder. I den andra inriktningen, som ges ett större utrymme på grund
av sin betydelse för avhandlingen, presenteras forskning som berör den sociala
barnavårdens behandlingsinsatser i form av öppenvård eller dygnsvård.

Barnavårdens förutsättningar, organisering och
myndighetsutövning
Myndighetsutövning i den sociala barnavården har oftast belysts med
barnavårdsutredningar som utgångspunkt. Ett exempel på detta ges i en
avhandling av Lundström där han utifrån officiella dokument och
barnavårdsakter
studerar
lagstiftning,
barnavårdsutredningar
och
tvångsomhändertagande från början av 1900-talet och framåt. Lundström visar
bland annat hur barnavårdsutredningar påverkas av en mängd faktorer som till
exempel lagstiftning, organisering och professionalisering och som en
konsekvens av detta genomförs på annat sätt än vad rådande lagstiftning
förespråkar.118 I senare studier har barnavårdsutredningar också undersökts
utifrån kvalitetsaspekter och de professionellas situation i ett
utredningsförfarande. Exempel på studier om kvalitetsaspekter finns i både
nationella och internationella studier om Familjerådslag som del i en
barnavårdsutredning.119 Studier som visar att metoden leder till större
ansvarstagande hos barnets nätverk men inte till ett minskat behov av stöd från
den sociala barnavården.120 I ett flertal studier riktas ett intresse mot Barns
Behov I Centrum (BBIC)121 där resultaten bland annat visar att fler barn får sin
röst hörd i barnavårdsutredningar.122 I samma studier diskuteras också
Lundström 1993.
Metoden från Australien och bygger på att ett utökat nätverk möts utan myndighets-ledning och
diskuterar fram åtgärder för den unge som nätverket till stor del tar ansvar för att genomföra (Sundell
2002).
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socialarbetarens arbetssituation i ett utredningsförfarande. En diskussion som
också förekommer i andra studier. Ett exempel är en avhandling om
arbetsvillkoren för socialsekreterare som arbetar med utredningar där studien
visar hur socialsekreterare upplever höga krav utifrån arbetsbelastning och
svårighetsgrad i arbetet.123 Andra exempel ges i studier om socialsekreterares
upplevelser vid tvångsomhändertagande, agerande och handlingsutrymme vid
tvångsvård av barn och uppfattningar om ungdomar som rymmer hemifrån.
Sammantaget visar dessa studier hur socialsekreterare anpassar sig till
organisatoriska och professionella perspektiv vilket kan leda till ett bristande
barn- och ungdomsperspektiv.124
Forskning om vilka som blir föremål för barnavårdsutredningar visar att
cirka fyra procent av barn och unga i åldern 0-18 år blir aktuella för
utredning.125 Däremot visar studier att det med stora kommunala skillnader, är
förhållandevis få barn som förmedlas till vård, cirka hälften av de som
aktualiseras för en barnavårdsutredning.126 En förklaring till att få utredningar
leder till insatser är behovet av prioritering utifrån organisatoriska behov, oftast
ekonomiska.127 Studier från Storbritannien och jämförelser mellan USA,
Kanada och visar också på en ansenlig skillnad mellan de som utreds och de
som får stöd och behandling.128 Vilka barn som förekommer i
barnavårdsutredningar är dock sparsamt belysts i forskningsstudier. Andra
former av studier har visat att invandrarbakgrund, låg socioekonomisk status,
arbetslöshet och ensamstående föräldrar är faktorer som ökar sannolikheten för
att förekomma i barnavårdsutredning.129 Resultat som bekräftas i en
avhandlingstudie av Östberg.130
Det finns också studier som inte utgår ifrån barnavårdsutredningar men vars
fokus är att förstå och analysera vilka ungdomar med sociala problem eller
beteendeproblem är, hur problemen uppstår och tar sig uttryck. Studier med
denna inriktning är ofta kvantitativa och longitudinella samt utgår ifrån riskoch skyddsfaktorer, det vill säga faktorer som ökar eller minskar ett
problembeteenden. Studiernas resultat visar bland annat att individuella
faktorer som överaktivitet, impulsivitet, koncentrationssvårigheter och
aggressivt beteende samt föräldrars personliga problem kan leda till
beteendeproblem och behov av stöd från den sociala barnavården.131

Tham 2008.
Claezon 1987; Ponnert 2007; Sjöblom 2002.
125
Cocozza 2007: Kaunitz, Andrée Löfholm, & Sundell 2004.
126
Sundell, Egelund, Andrée Löfholm, & Kaunitz 2007 s 90.
127
Östberg 2010.
128
Gibbons, Conroy, & Bell 1995; Parton, Thorpe, & Wattam 1997.
129
Socialstyrelsen 2006b; SOU 2001:52
130
Östberg 2010.
131
Stattin, & Magnusson 1995; Andershed, & Andershed 2005; Andershed, Andershed, & Söderholm
Carpelan 2010.
123
124

35

Behandlingsinsatser i den sociala barnavården
Forskningen om den sociala barnavårdens behandlingsinsatser kan delas upp i
två huvudkategorier, dygns- och öppenvård. Dygnsvården består av fosterhemoch institutionsvård men jag väljer i genomgången att fokusera på studier om
institutionsvård. Detta utifrån olika aktörers upplevelser av att vårdformens ger
bristande resultat, en diskussion som blir en del i argumentationen för
behandlingsalternativ på hemmaplan.132 Förutom utfallsstudier presenteras i
genomgången studier om vilka barn och unga som placeras i dygnsvård.
Studierna ger möjlighet till att reflektera kring likheter och skillnader i
förhållande till de barn och unga som enligt forskningsstudier tagit del av
insatser på hemmaplan.
Dygnsvård för barn och unga
Forskning om dygnsvård är omfattande, framförallt internationellt och
innehåller en rad aspekter och forskningsmetoder. Inte alltför sällan innehåller
forskningen presentationer där fosterhemsvård och institutionsvård inte
särskiljs utan dygnsvård används som ett begrepp för båda insatserna. Att det är
så kan framförallt förklaras av att barn och ungdomar inte sällan blir föremål för
båda insatserna vilket gör det svårt att särskilja insatserna. När det är möjligt
kommer vårdformerna att särredovisas i genomgången av den tidigare
forskningen inom området. Forskningsgenomgången av dygnsvård delas med
viss överlappning upp i tre delar, före, under och efter dygnsvården i syfte att
strukturera presentationen av ett omfattande forskningsfält.
Innan dygnsvård
Socioekonomiska faktorer och individuella egenskaper hos barn eller föräldrar
har under en lång tid setts som möjliga orsaker till att barn och ungdomar
placeras i dygnsvård. Föräldrars problem är en tydlig anledning till placering i
dygnsvård. Franzén, Vinnerljung och Hjern visar att i jämförelse med de som
inte blivit placerade i dygnsvård är barn med föräldrar med sociala problem
överrepresenterade inom dygnsvården.133 I ett flertal studier framkommer också
att barn som placeras i olika former av dygnsvård ofta kommer från
socioekonomiskt svaga familjer, har föräldrar som missbrukar och ofta lever
med ensamstående mödrar med försörjningssvårigheter och svaga nätverk.134
Det finns studier som särskilt beskriver placeringsorsaker för ungdomar
placerade på SIS-institutioner. Även dessa studier visar att finns hög grad av
social problematik hos ungdomarnas föräldrar och att kriminalitet är en vanlig
För den som är intresserad av att ta del av studier om fosterhemsvård rekommenderas att ta del av
studier av bland annat Ann-Sofie Bergman, Ingrid Höjer och Bo Vinnerljung.
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anledning till placering på SIS- institution.135 En nyligen publicerad avhandling
visade dock att det fanns skillnader mellan könen varför ungdomarna
placerades. För pojkar var kriminalitet den vanligaste placeringsorsaken medan
det för flickorna var ”annat socialt nedbrytande beteende”, vilket används som
beteckning för bland annat psykiska problem.136
I samtliga ovanstående studier pekas enskilda aspekter ut som möjliga
orsaker eller förklaringar till en placering i dygnsvård, exempelvis personliga
egenskaper. Studier visar dock att det är viktigt att se att det är interaktion
mellan flera faktorer som kan förklara varför placering inom institutionsvården
sker.137 Sammantaget kan konstateras att barn och unga som blir föremål för
dygnsvård är en utsatt grupp med en rad svårigheter, framförallt
socioekonomiska men också genom föräldrars problem och till stor del
beroende på eget beteende.
I dygnsvård
Barns situation i dygnsvård har på senare år hamnat i särskilt fokus med
anledning av den statliga vanvårdsutredningen och upprättelseutredningen. I
utredningarna beskriver personer som varit i dygnsvård som barn från 1920talet och framåt, hur de blivit utsatta för försummelse och övergrepp.138
Forskningsstudier om barns tid i dygnsvård kan delas upp i två
huvudkategorier. Dels en kategori som handlar om vardagslivet och relationer
och en kategori som undersöker barnens skolsituation under placeringen. Ett
exempel på studier om relationsaspekten är forskning i det stora
forskningsprojektet ”Barn i Kris”. Studier som bland annat visar på hur en
placering påverkar barn och ungas förmåga till att skapa relationer och
betydelsen av att behålla relationer till de biologiska föräldrarna.139 I flera
senare studier om barnens vardagsliv i fosterhem framkommer också betydelsen
av bra relationer med fosterföräldrarna men också svårigheten och betydelsen av
kamratrelationer.140 Forskning visar också att placerade barn och ungdomar
utsätts för andra påfrestningar i vardagslivet. Tonåringar som är placerade
utsätts för mobbing och mobbar andra och framförallt tonåringar placerade på
HVB har ett sämre psykiskt välmående och socialt stöd än de som inte är
placerade.141 Kopplat till vardagslivet för placerade barn och ungdomar är också
stabiliteten i vården. I psykoterapi och generell behandlingsforskning framhålls
att
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behandlingsresultat.142 Ett uppmärksammat problem med dygnsvård är
sammanbrott och instabilitet utifrån dels bristande kontinuitet för barnet men
också för att förutsättningarna för goda behandlingsresultat minskar. I studier
har undersökts hur vanligt det är att tonårsplaceringar genomförs i sin helhet
och vilka faktorer som ökade respektive minskade risken för att vården avbröts
oplanerat, det som i studier beskrivs som sammanbrott.143 Resultatet från en
studie från 2001 visade att vården avbröts för 30 till 70 procent av alla
placeringar inom fem år, de allra flesta redan det första året. Drygt hälften av
dessa återkom i dygnsvård inom en månad. Sammanbrott var oavsett
ungdomens problembild oftast förekommande i vanliga fosterhem och mindre
privata vårdhem och minst förekommande i släktinghem och särskilda
ungdomshem.144 En något lägre grad av sammanbrott presenteras i en studie
från 2013 där det framgår av aktdata att sammanbrott sker i nästa var tredje
placeringar och är vanligare för tonåringar och barn med aggressivt beteende.145
Ett resultat som också ligger i linje med internationell forskning.146
I den andra kategorin studier återfinns forskningen om placerade barns
skolsituation. Skolans betydelse för dygnsvårdade barn har lyfts fram på
varierande sätt i forskningen. Bland annat visar en studie att en majoritet av
barnen har skolproblem vid placeringstillfället.147 Studier har också visat på hur
skolan kan fungera som både en möjlig risk och som skydd för dygnsvårdande
barn under placeringstiden beroende på hur skolsituationen ser ut.148 För att
skolgången skall fungera som skydd kring fosterhemsplacerade barn visar
studier att det krävs framförallt ett intresse och praktiskt stöd från framförallt
fosterföräldrarna.149 Studierna om barn och ungdomars liv under tiden i
dygnsvård domineras av ett fokus på vilka svårigheter som upplevts. Ett
undantag till detta fokus är en svensk studie som visar att trots beskrivna
svårigheter under placeringstiden visar resultat från en studie att mer än nittio
procent av ungdomarna som vistas i familjehem och omkring två tredjedelar av
dem som bor i HVB tycker att de har det bra i dygnsvård.150
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Sammanbrott i detta sammanhang avser att vården avbryts av fosterhem/familjehem eller
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Effekter och tiden efter dygnsvård
Utfall av dygnsvård har undersökts utifrån verksamheter, behandlingsprogram
med olika forskningsmetoder, och utfallskriterier i studier som sällan särskiljer
mellan fosterhem- och institutionsvårdens effekter. Ett undantag är en norsk
studie där resultat visar att för kriminalitet, drogbruk och försörjning är utfallet
betydligt bättre för dem som varit i fosterhemsvård i jämförelse med de som
varit placerade på institution.151
I studier där inte fosterhems- och institutionsvård särskiljs visar kvantitativa
forskningssammanställningar på generella förbättringar på nio till tio procent i
dygnsvård i jämförelse med att inga åtgärder alls vidtas.152 I en annan, ofta
citerad undersökning beskriver Levin hur nästan sjuttio procent av ungdomarna
på en SIS-institution uppger att behandlingen antingen förvärrade eller inte
förändrade deras brottsliga vanor eller droganvändande.153 Liknande resultat
framkommer också i en forskningsstudie från SIS, där i genomsnitt cirka
hälften av deltagande ungdomar lärt sig mer om brott och narkotika under sin
vistelse på ungdomshemmet eller fängelset.154 Utfallet av dygnsvård har också
undersökts i flera studier som bygger på registerdata och den unges situation
som vuxen. Resultaten från dessa studier visar att de som placerats av
socialtjänsten i dygnsvård får sämre levnadsförhållanden som vuxna jämfört
med personer som inte varit placerade. Studierna visar på flera negativa
effekter. Barn som varit placerade tenderar att i högre utsträckning som vuxen
hamna i kriminalitet, psykisk ohälsa, bli förälder i tonåren, vara mer
självmordsbenägna samt ha sämre skolprestationer än barn som inte varit
placerade i dygnsvård. 155 Till skillnad från övriga studiers negativa resultat visar
en longitudinell studie att barn som varit placerade på ett behandlingshem och
följts upp vid flera tillfällen genom intervjuer, självskattningsmätningar och
aktstudier på ett mer positivt resultat.156 Vid den senaste uppföljningen – 20 års
– anser författaren utifrån en samlad bedömning att en övervägande majoritet
av undersökningspersonerna har en bra eller relativt bra livssituation. Enligt
författaren kännetecknas de ungdomar som har en bra livssituation av att de har
goda relationer med vuxna personer .157
En svårighet kopplad till tiden efter dygnsvården är bristen på samhällets
stöd. Några svenska studier lyfter fram betydelsen av stöd från samhället efter
avslutad dygnsvård då det har visat sig att när ungdomen lämnar dygnsvården
saknar de det ekonomiska och känslomässiga skyddsnät som ungdomar som
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inte placerats ofta har.158 Till skillnad från till exempelvis Storbritannien som
haft program för eftervård sedan 1980-talet har Sverige få exempel på
strukturerade insatser efter avslutad dygnsvård.159 Ett av de få dokumenterade
försöken till eftervård undersöks i en avhandling med kvasiexperimentell design
från 2012. Studiens resultat visar att ett flertal av de studerade ungdomarna
behövde fortsatta insatser efter avslutad institutionsvård inom SIS men att
eftervård med samordning av socialtjänst och institution inte gav några effekter
i förhållande till en kontrollgrupp med ungdomar där eftervården inte
samordnades eller erbjöds.160
I tidigare presenterade studier har verksamheterna som helhet varit i fokus
men det finns också studier som undersöker utfall av specifika metoder inom
dygnsvården. Sedan början av 2000-talet har SIS på särskilda ungdomshem
börjat använda internationella, ofta amerikanska behandlingsmetoder som
tidigare utvärderats och därmed ansetts vara evidensbaserad i sitt
ursprungsland. Ett exempel på en sådan metod är Aggression Replacement
Training (ART).161 I en svensk studie undersöktes om ett behandlingsutbud
bestående av ART-behandling kombinerat med beteendeterapeutiska principer
vid ett särskilt ungdomshem gav bättre effekt än ordinarie vård vid andra
särskilda ungdomshem.162 Övergripande visar studien att brottslighet minskat
med en tredjedel, däremot finns inte några säkerställda skillnader i utfall mellan
att använda den ART - inspirerade behandlingen och den behandling som ges
vid de övriga behandlingshemmen i studien. Ett annat exempel av denna typ av
studie är en svensk avhandlingsstudie om Multi Treatment Foster Care
(MTFC).163 I en randomiserad studie visas på generellt bättre resultat för
beteendeproblem och en större förmåga att behålla ungdomarna i behandling
för MTFC än traditionell dygnsvård.164
Att de presenterade studierna utförs med olika metodologi och utfallsfokus
gör det svårt att dra övergripande slutsatser om behandlingseffekter av
dygnsvården. Sammantaget visar dock studierna av utfallet av institutions- och
familjehemsvård att de aktuella ungdomarna är en utsatt grupp som har
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omfattande behov både innan och efter dygnsvården. Studierna visar också att
dygnsvården ofta har bristande positiva och långsiktiga effekter, något som
nämns som en anledning för att utveckla insatser på hemmaplan.

Öppenvård i den sociala barnavården
Ett syfte med avhandlingen är att beskriva hur öppenvården organiseras och
vilka behandlingsmetoder som förekommer i det som kan beskrivas som ett
nytt arbetsfält i den sociala barnavården. Öppenvård i den sociala barnavården
innehåller numera en bred uppsättning insatser med olika funktioner i form av
prevention, behandling och stöd samt kontroll.165 I denna forskningsöversikt
presenteras de verksamheter metoder som i första hand kan bedömas uppfylla
funktionen som stöd och behandling och därmed kan ses som ett alternativ till
annan behandling. Det finns förhållandevis få nationella forskningsstudier om
öppenvård vilket gör att genomgångens studier presenteras relativt utförligt för
att ge en bild av metoder och forskningsläge för öppenvård i den sociala
barnavården. För att göra presentationen översiktlig är den uppdelad i
verksamheter, ungdomarna och studier om utfall.
Verksamheterna
I tre nationella forskningsstudier undersöks framväxten och organiseringen av
öppenvårdsverksamheter i den sociala barnavården. I en licentiatavhandling
från 1995 beskrivs hur en utvärdering av en organisationsförändring bland
annat leder fram till starten av en öppenvårdsverksamhet för ungdomar. I
studien beskrivs hur kampen om att definiera en ”öppenvårdsungdom” leder till
misstroende mellan myndighetsutövande och behandlande personal. Ett
misstroende som leder till att ungdomar placeras på institution istället för att
förmedlas till öppenvården. Detta samtidigt som ungdomar med mindre
omfattande problem behandlas i öppenvården trots uttalade mål för
öppenvården att minska institutionskostnaderna.166 I en avhandlingsstudie med
en mer övergripande ansats och där inte verksamhetens innehåll är fokus
beskrivs hur en öppenvårdsdiskurs växer fram. Det görs dels genom att
undersöka hur öppenvård i den sociala barnavården formuleras i ansökningar
för statliga utvecklingsmedel och dels genom att följa hur tankar och agerande
mellan aktörer formulerar en öppenvårdsverksamhet.167 I ett avslutningskapitel
i studien konstateras att behandling i öppenvården stöds av flera aktörer och att
dess legitimitet främst bygger på att vara ett humant alternativ till
institutionsvård. Trots nyvunnen legitimitet anser författaren att öppenvård har
ett flertal utmaningar att hantera. En utmaning är att hantera den utlovade
Sjöblom, & Wiklund 2012 s 167.
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minskningen av institutionskostnader under perioder där behov av skilda
anledningar måste mötas med institutionsvård. En annan är att undvika
maktkamper och konsensustänkande som leder till konflikter och brist på
nytänkande när nya behandlingsalternativ skall möta barn och ungdomars
behov. Ytterligare en utmaning menar författaren är hur utvecklingen av
öppenvård, i en tid med begränsade resurser, kan genomföras utan att andra
områden i den sociala barnavården drabbas.
I den tredje studien, min licentiatavhandling, beskrivs i en fallstudie hur
personal gavs stor frihet att forma verksamheter och insatser i samband med att
staten började förmedla ekonomiskt stöd till kommuner för att utveckla
öppenvårdsbehandling för barn och ungdomar. Av studiens intervjuer framgår
att tjänstemäns frihet att forma verksamheter lett till att val av synsätt och
metoder i stor utsträckning styrts av moden och trender istället för att anpassas
till ungdomarnas behov. I diskussioner om vilka ungdomar som passar för
öppenvårdsbehandling framkom att de intervjuade anser att ungdomen måste
ha tillräcklig intellektuell begåvning, vara motiverad, ha ett bra nätverk, inte ha
ett pågående missbruk och inte ha för många behandlingserfarenheter för att
kunna ta till sig behandling i öppenvården. En kontrast till hur studiens
ungdomar presenteras i socialtjänstens akter där det framträder omfattande
problembilder och erfarenheter av annan vård. Av studien framgår att statens
idé om öppenvårdsbehandling var oprecis och diffus och gett möjligheter till en
rad översättningsprocesser som kan kopplas till nyinstitutionell teori. I studien
framkommer också hur legitimeringsprocesser skett och hur behandlingen i
öppenvård vunnit legitimitet lokalt genom starka professionsföreträdare, och
idéns attraktivitet, det vill säga att tanken på att behandla på hemmaplan är
tilltalande både ekonomiskt och humant. Studien visar att båda dessa
påverkansfaktorer gör att verksamheterna legitimeras utan att resultat behöver
presenteras.168
Studierna visar sammantaget på höga förväntningar utifrån ett behov av att
minska kostnader för institutionsvård men också på konflikter om makt,
handlingsutrymme och tolkningsföreträde om vilka ungdomar som
verksamheterna riktas till. De visar också att verksamheterna vunnit legitimitet
som alternativ till institutionsvård utan att uppnå uppsatta resultatmål. Istället
har man gjort det genom starka företrädare och genom att vara ett nytt
handlingsalternativ samt som en möjlighet till professionell utveckling.169
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Ungdomarna
En faktor som kan påverka framväxten av insatser på hemmaplan är hur
samhället ser på vilka som bör ta del av insatserna. I detta avsnitt presenteras
hur barn och ungdomar beskrivs i studier som omfattar öppenvård. Även här
presenteras studiernas resultat förhållandevis utförligt utifrån att de är få och för
att ge en överblick av vilka ungdomar som blir föremål för insatser på
hemmaplan. Vilka aspekter av ungdomens liv som presenteras skiljer sig åt
beroende på studiernas fokus och design.
I en studie av behandling på hemmaplan med Multisystemisk terapi
(MST)170 är ungdomar med invandrarbakgrund överrepresenterade i
förhållande till normalpopulationen i undersökningskommunerna. Nästan
hälften av ungdomarna var utlandsfödda och en av tio ungdomar hade en
förälder som var född i Sverige. Familjerna i undersökningen tillhörde
dessutom en utsatt grupp där nästan var tredje ungdom levde med en
ensamstående förälder, hälften av mammorna var arbetslösa och sex av tio
familjer levde helt på socialbidrag. Kännetecknande för ungdomarna i studien
var att de hade omfattande erfarenhet av både kriminalitet och dygnsvård.171 I
en annan studie med Youth at Risk (YAR) -programmet172 som insats i
öppenvård hade majoriteten av ungdomarna invandrarbakgrund och föräldrar
med omfattande problematik. Hos ungdomarna fanns skillnader mellan
pojkarnas och flickornas bakgrunder och problembilder. Pojkarna kom i större
utsträckning från splittrade hem och hade föräldrar med missbruk och psykisk
sjukdomar medan flickornas föräldrar i högre grad hade fysiska hälsoproblem.
Det finns också kriminalitet bland ungdomarnas syskon och släkt men även där
var omfattningen större hos pojkarna. Det finns även skillnader i problembilder
där pojkarna i större utsträckning hade kriminalitet och missbruksproblem
medan flickorna i större utsträckning hade problematiska familjerelationer.
Gemensamt för pojkarna och flickorna var att de hade tydliga skolproblem med
skolk och inlärningssvårigheter som de vanligaste problemen.173 I min
licentiatavhandling undersöktes också vilka ungdomar i åldern 11-20 som var
aktuella i en öppenvårdsinsats.174 Resultatet visar att tre fjärdedelar av
ungdomarna, nästan jämnt fördelade könsmässigt, hade två föräldrar som var
födda i Sverige men hälften av ungdomarna var uppvuxna med en biologisk
förälder. De flesta ungdomarna hade erfarenheter av kontakt med socialtjänsten
när de mötte den aktuella verksamheten. Vanligast erfarenheten var att haft en
MST är ursprungligen en amerikansk behandlingsmetod och är ett intensivt familj- och
samhällsbaserat behandlingsprogram för ungdomar mellan 12-17 år med allvarliga beteendeproblem
där behandlingen fokuserar ungdomarna livssituation, se t.ex. Andree Löfholm 2011.
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tidigare insats i öppenvård men var tredje ungdom hade också haft en insats
inom dygnsvården. De vanligaste anledningarna för öppenvårdsinsatsen var
kopplad till ungdomens familjesituation. Nästan hälften av ungdomarna kom
från hem där det förekommit allvarliga sociala problem under uppväxten i form
av missbruk, psykiska problem, kriminalitet, misshandel eller sexuella
övergrepp. I ytterligare en studie jämfördes självskattade beteendeproblem hos
ungdomar och deras mödrar som deltog i svenska studier med Funktionell
Familjeterapi (FFT)175, Multisystemisk Terapi (MST) eller Multidimensional
Treatment Foster Care (MTFC).176 Problembelastningen undersöktes med
skattningsinstrument177 och resultatet jämfördes med grupper från barn- och
ungdomspsykiatrins öppen- och slutenvård. Studiens resultat visade att
samtliga grupper hade en klart högre problembelastning än
jämförelsegrupperna. Den högsta symtombelastningen hade ungdomarna i
MST, MTFC samt barn- och ungdomspsykiatrins slutenvårdsgrupp.
Forskarnas slutsats är att det fanns en rimlig överenstämmelse mellan att de
ungdomar som hade högst symtombelastning också erbjöds de mest intensiva
och omfattande behandlingsmetoderna, det vill säga MST och MTFC.
Med reservation för antalet studier och för skillnader i studiers kvalité och
genomförande visar studierna på en splittrad bild av vilka barn och ungdomarna
är som får en öppenvårdsinsats. Tydligt är dock att även dessa barn och unga
har en omfattande egenproblematik och att även deras föräldrar har olika
former av problem.
Efter öppenvård
Det finns några nationella studier som utifrån olika forskningsdesigner och
utfallsvariabler presenterar resultat kopplat till insatser öppenvård. Jag väljer
även här att ge relativt utförliga presentationer av studierna och av samma skäl
som jag tidigare presenterat.
I en avhandlingsstudie studeras genom i huvudsak registerstudier utfallet av
en programverksamhet.178 Ungdomars sociala situation undersöks drygt 5 år
efter avslutad behandling och resultat visar bland annat på tydligt minskad
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brottslighet och mycket stor minskning av missbruk.179 I en annan studie
beskrivs utfallet av nio lokala programverksamheter180 som riktade sig till
kriminella ungdomar i åldern 15-20. Resultatet som bygger på register- och
intervjudata181 visar att fem år efter avslutad vård hade sju av tio ungdomar
dömts för nya brott, nio av tio haft socialbidrag vid något tillfälle och var fjärde
behandlats för psykiskt relaterad sjukdom.182 I den tidigare presenterade
studien om YAR, studeras ungdomarnas livssituation två år efter avslutad
behandling utifrån intervjuer, självvärderingsenkäter samt begränsade
registerstudier. Enligt författaren kan elva av 18 ungdomar i studien anses leva
ett liv med samma svårigheter som andra ungdomar i motsvarande ålder. Av
resultatredovisningen i denna studie framgår också att femton av ungdomarna
antingen har arbete eller en pågående utbildning och att tolv inte har några
påvisbara problem med missbruk samt att tio inte gjort något kriminellt de
senaste tre åren. I min licentiatavhandling diskuteras behandlingsutfall av
kommunala verksamheter som kombinerar olika behandlingsmetoder.
Resultatredovisningen utgår ifrån uppnådda mål som beskrevs i ungdomarnas
akter. Bristande dokumentation gjorde det svårt att dra slutsatser kring
behandlingsutfall men i studien konstateras att i nästan hälften av insatserna
anser ungdomen, familjen eller de professionella att målen för insatsens
uppnåtts.183
I ytterligare några nationella studier studeras enskilda metoder som används
för behandling i öppenvård. FFT, en amerikansk metod har vid två tillfällen
utvärderats i kvasiexperimentella studier med före- och eftermätning i Sverige.
I studierna deltog familjer med brottsaktiva ungdomar och resultatet från
studierna baseras på uppgifter från socialtjänstakter, polisregister och ett flertal
validerade självskattningsinstrument. Resultaten visar bland annat att vid en
uppföljning efter 18 månader samt två år var återfall i brott halverat mot
jämförelsegrupp.184 MST är ytterligare ett exempel på en behandlingsinsats
som utvecklats, utvärderats och befunnits effektiv i USA för att sedan
implementeras i andra länder, däribland Sverige.185 Till skillnad från
amerikanska studier har effektutvärderingar genomförda i andra länder uppvisat
blandade resultat.186 Behandlingsmodellen som riktar sig till familjer med
ungdomar med beteendeproblem har studerats i en svensk randomiserad studie
med flera uppföljningstillfällen.187 Syftet med studien var att vid flera
Söderholm Carpelan 1992 s 105- 125.
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uppföljningstillfällen undersöka behandlingsutfallet av MST jämfört med mer
traditionella insatser inom socialtjänsten, till exempel samtalsbehandling och
kontaktfamilj. Vid en uppföljning efter sex månader visar studien att
kriminalitet och missbruk hade minskat i båda undersökningsgrupperna men
att resultatet inte visade på säkerställda utfallsskillnader mellan MST och
ordinarie insatser.188 I tvåårsuppföljningen var huvudresultatet att det skett en
förbättring för hela gruppen sedan förmätningen men att knappt hälften
fortfarande hade allvarliga beteendeproblem. Resultatet visade dock att det inte
fanns skillnader mellan de ungdomar som fått MST och de som fått
traditionella insatser. Ett resultat som bland annat förklarades med att den
svenska studiens jämförelsegrupp hade bättre resultat än motsvarande i andra,
internationella studier.189 En insats som numera används flitigt både som
förebyggande och behandlande insats är olika former av strukturerade
föräldrastödsutbildningar.190 Denna form av behandling är mycket väl
beforskad internationellt.191 I Sverige har den beforskats i ett fåtal mindre
studier, ofta med olika former av koppling till licensägare för programmen.192
En omfattande nationell forskningsstudie pågår, i vilken preliminära
presentationer visat på lovande resultat för de program som studerats.193
Från främst Nya Zeeland och Australien men också USA och Canada
kommer öppenvårdsinsatsen medling vid brott för unga lagöverträdare.194 En
insats som bör ses som en behandlingsmetod med tanke på målgrupp och syfte.
Kommuner är sedan årsskiftet 2007/2008 skyldiga att bedriva
medlingsverksamhet för gärningsmän under 21 år. I Sverige har en
forskningsstudie undersökt utfallet av medling vid brott för en grupp unga
lagöverträdare jämfört med en kontrollgrupp som inte deltagit i medling.
Utifrån brottsregister visar studiens resultat att återfall i brott hade halverats för
den grupp som deltagit i medling.195
Genomgången av nationella studier om öppenvård visar på bristen på
studier i området och hur det nationella forskningsläget bygger på få studier
med olika design. Bristen på omfattande nationella resultatstudier för
behandling i den sociala barnavården har lett till att diskussionen kring
framväxten av öppenvården omfattar hänvisningar till resultat av internationell
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forskning. I nästa avsnitt presenteras därför översiktligt denna forskning där
fokus riktas mot insatser som används för behandling på hemmaplan.

Internationell utfallsforskning - öppenvård

Öppenvårdsbehandling i den sociala barnavården uppfattas som ett
förhållandevis nytt arbetssätt. Trots det finns exempel på äldre internationella
studier om öppenvård till utsatta barn och ungdomar. Ett exempel på en äldre
utfallsstudie är Cambridge-Somerville Youth Study, en randomiserad studie i
mitten av 1930-talet i USA av något som kan jämföras med nutidens
öppenvårdsverksamheter i den sociala barnavården. Undersökningsgruppen
med drygt 500 barn i ålder 5–13 med allvarliga eller mindre allvarliga problem
som remitterats av socialtjänst, skola, polis och kyrkan slumpades till ett
behandlingsprogram i öppenvård med bland annat familje- och skolstöd eller
till en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Gruppen följdes upp 30
år senare genom offentliga register och genom ett utsänt frågeformulär med
frågor om bland annat relationer, attityder och hälsa. Uppföljningsresultatet
visar vid en omfattande jämförelse att de som fått behandling inte fått ett bättre
liv, i vissa fall sämre, än deltagare i kontrollgruppen. Enligt författarna finns det
en rad förklaringar till resultatet som kan kopplas till händelser utanför
behandlingsprogrammet.196
Internationellt finns en rad studier, vanligtvis amerikanska, som på olika sätt
undersöker utfall av metoder genomförda i öppenvård. I kategorin
familjebaserade insatser där metoder utgår ifrån familjens och nätverks
deltagande i behandling är MST är en av de insatser som internationellt
framhålls som mest effektiv i arbetet med ungdomars beteendeproblem.197
Detta trots att forskningen delvis visar på skilda slutsatser kring metodens
effektivitet i jämförelse med andra metoder. I randomiserade effektstudier
genomförda av forskare som medverkat till att utveckla MST visar metoden på
en eller flera statistiskt säkerställda positiva skillnader i jämförelse med
kontrollgrupper som fått annan behandling.198 Däremot visar till exempel en
forskningsöversikt med sex studier från Campbell Collaboration att MST
varken är bättre eller sämre än andra insatser.199 Ett resultat som också
bekräftas i den tidigare presenterade studien av svensk försöksverksamhet med
MST.200 Det finns också studier på metoder som är snarlika eller utgår ifrån
MSTs grunder. En amerikansk studie av skillnaden i resultat mellan Intensive
In–Home Therapy (IIHT) och institutionsbehandling visar också på
McCord 1978.
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signifikanta skillnader till förmån för IIHT. Behandlingsmetoden som till stora
delar innehåller samma behandlingskomponenter som MST uppvisade bättre
resultat avseende skolprestationer och återfall i kriminalitet eller att bli placerad
på institution.201 En annan flitigt internationellt beforskad familjeintervention
är FFT som i randomiserade och kontrollerade effektstudier uppvisar
signifikant bättre resultat rörande återfall i brott, missbruk och psykisk ohälsa i
jämförelse med kontrollgrupper.202 Att notera är att de flesta mer omfattande
effektstudier är genomförda av forskare som i varierande grad medverkar till
spridningen av metoden. Internationell forskning visar sammanfattningsvis att
det tycks finnas ett visst stöd för familjebaserade insatser för sociala problem.
Däremot finns det stora skillnader i effekter och en oklarhet kring vilka
familjebaserade metoder som fungerar för olika målgrupper.
En annan kategori insatser, kognitiva metoder har fått mycket
uppmärksamhet i socialt arbete under senare år. En rad metoder inom denna
kategori används i den sociala barnavården internationellt.203 Ett program med
kognitiv beteendeterapi (KBT) som används inom den sociala barnavården i
Sverige idag är den tidigare presenterade metoden Aggression Replacement
Training (ART). Resultat från studier om ART och dess effekter redovisas ofta
i internationella metastudier som omfattar skilda KBT-insatser och har
utfallsmått kring kriminalitet. Tre flitigt citerade metastudier med olika KBTinsatser visar positiva effekter, det vill säga lägre grad av återfall och kriminalitet
för insatsgruppen jämfört med jämförelsegruppen. Effekterna varierar dock och
flera är inte signifikanta.204 Sammantaget visar internationell forskning att det
finns ett visst stöd för att KBT-baserade program samt kognitivt inriktade och
beteendeinriktade program kan framförallt minska återfall i brott. Precis som
för familjebaserade insatser finns det stora skillnader i effekter och en oklarhet
kring vilka metoder som fungerar för olika målgrupper.
Eftersom det finns stora likheter mellan välfärdssystemen i de nordiska
länderna är det relevant att speciellt diskutera forskning inom öppenvård i de
nordiska länderna. Norge var tidigt ute med att pröva och utvärdera MST. Till
skillnad från de svenska resultaten visar två studier på att i förhållande till
ordinarie behandlingsutbud ger MST betydligt bättre resultat avseende
beteendeproblem, social kompetens och att minska placering i dygnsvård.205 I
Norge har också en omfattande satsning gjorts på föräldrautbildningen Parent
Management Training – the Oregon Model (PMTO). Metoden har bland
annat utvärderats genom en randomiserad kontrollerad studie. Resultatet av
studien visar att PMTO har bättre behandlingsresultat än ordinarie
Barth, Greeson, Shenyang, & Green 2007.
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behandlingsinsatser.206 Vetenskapliga effektstudier har även genomförts på
ART i Norge. Ett exempel på dessa studier är en kvasiexperimentell för
ungdomar med varierande grader av beteendeproblem. I studien undersöktes
ART som insats i jämförelse med en grupp ungdomar som fick standarinsatser.
Studiens resultat visade att ungdomar som fått ART som insats hade
signifikant bättre resultat än jämförelsegruppen när det gäller sociala förmågor
och minskade beteendeproblem.207 Ett annat exempel på en nordisk studie är
en dansk studie som bygger på professionellas bedömningar, där effekter av
insatser på hemmaplan för ungdomar jämförs med behandling på institution
för ungdomar mellan 14-16 år. Resultatet visar att vård på institution ger bäst
resultat för missbruksproblematik medan vård på hemmaplan ger bäst resultat
för relationsbaserad problematik. Resultatet visar också att specifika insatser ger
bättre resultat för vissa problematiker, till exempel ger samtal bäst resultat för
ungdomar med psykisk ohälsa.208
I forskningsgenomgången har metoders egenskaper kopplats till
behandlingsresultat. Det skall avslutningsvis framhållas att det finns en
pågående diskussion om hur viktig själva metoden är i relation till andra
faktorer i en behandling.209

Sammanfattning
Den nationella forskningen om socialtjänstens vårdinsatser för barn och
ungdomar visar på svårigheter oavsett vårdform att stödja och hjälpa de aktuella
barnen och ungdomarna. Studierna om dygnsvård visar på en grupp barn och
ungdomar med en omfattande egenproblematik och föräldrar med omfattande
problem. Resultaten från dessa studier visar också på svårigheter under
vårdtiden, bland annat att genomföra en bra skolgång men framförallt på
bristande positiva och långsiktiga effekter. Forskningsgenomgången bekräftar
därmed de svårigheterna och de bristande resultaten som ofta nämns som ett
incitament för att utveckla behandlingsalternativ i form av insatser på
hemmaplan.
Forskning om vård i öppna former är ett förhållandevis outforskat område
nationellt. I några studier beskrivs en bild av barn och ungdomar som på många
sätt påminner om de som placeras i dygnsvård. Resultat som är svåra att värdera
beroende på studiernas genomförande. Främst handlar det om studiers design
där jämförelsegrupper exempelvis saknas, brister i metodologi eller att studien
omfattar få barn och unga. Internationellt är forskningsbilden om insatser i
öppenvård delvis annorlunda. Det finns omfattande studier kring enskilda
metoder, framförallt amerikanska. Där visar kunskapssammanställningar att
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effektiva metoder är familjebaserade eller kognitivt- och beteendeinriktade
behandlingar med social färdighetsträning som parallellt arbetar med flera
problem hos individen.210 Av forskningsgenomgången framgår också att flera
nya metoder används som till stor del är outforskade i Sverige och att det finns
en tilltro till de metoder som är internationellt beforskade.
I nästa kapitel presenteras avhandlingens två analytiska redskap, Kingdons
agenda setting och nyinstitutionell teori. Kapitlet inleds med teori och
forskning om beslutsprocesser med fokus på Kingdons agenda setting. Därefter
följer ett avsnitt om idéspridning och nyinstitutionell teori.
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3. ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER
I inledningskapitlet beskriver jag hur öppenvården växer fram under en lång
tidsperiod parallellt med en succesiv förvaltningspolitisk förändring. Jag visar
hur framväxten, trots tydliga ideologiska ställningstaganden för öppenvård
under en lång tid och enstaka verksamheter, tar fart först i början 1990-talet.
Varför utvecklingen tar fart just då behöver undersökas ytterligare och ett sätt
att göra det är att analysera vad som sker i olika nationella processer genom att
ta fasta på politiska ställningstaganden och beslut. För att analysera detta finns
en rad tänkbara normativa – rationella beslutsperspektiv. Till exempel
beslutsteori som antar att det finns faktisk kunskap om orsakerna till problemet
och hur det kan åtgärdas samt att det finns en överensstämmelse mellan en
aktörs preferenser, information och handling.211 Jag ställer mig dock tveksam
till rationella beslutsprocesser, precis som många andra forskare.212 Jag har
istället valt att använda Kingdons agenda setting teori som ger en möjlighet att
beskriva och analysera komplexa skeenden och interaktionen mellan olika
aspekter i en beslutsprocess. Teorin handlar till stor del om vägen fram till
politiska beslut och utmanar vår tro på rationella beslutsprocesser. Kingdon
anser att beslutsprocesser inte enbart kan vara rationellt då tillfälligheter och
samspel med andra människor påverkar beslut. Kingdons uppdelning i flöden,
policyfönster och beslutsagendor ger förutsättningar att analytiskt undersöka
motiv, aktörer och samspel i flera och parallella politiska processer fram till
beslut.213 Kingdons teori används ursprungligen för den politiska
beslutsprocessen. Jag har i avhandlingen valt att använda den på ett litet
annorlunda sätt till att beskriva och analysera hur en idé om öppna insatser i
den sociala barnavården växer fram på nationell och lokal nivå. Förutom att
tydliggöra en politisk process ger Kingdons modell en möjlighet att tydliggöra
hur aktörer som inte direkt ingår i det politiska beslutsfattandet påverkat en
utveckling. Framförallt ger den en möjlighet att analytiskt särskilja och beskriva
en utveckling som jag menar är ett resultat av processer på olika nivåer i socialt
Hargreaves Heap, Weale, Lyons, Hollis, & Sugden 1992.
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arbete. Teorin har däremot en begränsad räckvidd och jag finner inget stöd i
Kingdons teori för att beskriva och analysera vad som sker efter politiska beslut
och när policyn om öppenvård skall spridas, implementeras och interagerar
med lokala kontexter. Här handlar frågorna om hur policy eller idéer
förverkligas och vilka logiker, motiv, processer, och aktörer som interagerar. Jag
har därför valt att använda delar av nyinstitutionell teori som kompletterande
analysredskap för att försöka förklara de processer som leder fram till att ett
verksamhetsfält får fotfäste i en lokal kontext. Framförallt använder jag
nyinstitutionella begrepp som idé, översättning och organisatoriska fält.

Beslutsprocesser - Kingdons agenda setting
Hur politiska beslut påverkat framväxten av insatser på hemmaplan är en
central frågeställning i avhandlingen. Tidigare studier har visat att politiska
beslut till stor del påverkas av politikers uppfattningar, motiv och strategiska
hänsyn.214 Faktorer som också i vissa sammanhang kan vara föremål för olika
former av lobbyism i syfte att påverka politikers uppfattningar.215 Studier har
också visat att politiska beslutsprocesser kan påverkas av prioriteringar, till
exempel för att kunna följa tvingande lagstiftning.216
I diskussionen om kollektiva beslutsprocesser finns en spänning mellan en
normativ – rationell inriktning och en mer pragmatisk konstruktivistisk
inriktning. Bland annat har i denna diskussion kritik riktats mot den normativ
– rationella inriktningen för att enbart diskutera hur en beslutsprocess borde gå
till och inte på hur den faktiskt går till. Flera forskare har fört fram andra
modeller för beslutsfattande.217 Simon menade till exempel att beslutsfattandet
bara kan ses som begränsat rationell genom brist på information och otillräcklig
förmåga hos beslutsfattaren att bedöma alla möjliga alternativ och
utfallsmöjligheter.218
Jag har valt att utgå ifrån en konstruktivistisk syn på kollektiva
beslutsprocesser som analytisk utgångspunkt i avhandlingen. En modell inom
denna inriktning är soptunnemodellen. Den lyfter fram irrationella och
betydelseskapande processer vid politiska beslut och visar på det slumpmässiga i
beslutsprocesser när situationen eller teknologin219 är otydlig och där
nyckelaktörer både går in och ut i beslutsprocesser. Soptunnemodellen
beskriver fyra flöden – problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen – som
ses som relativt självständiga. Enligt modellen sker beslut genom tillfälligheter
eller slump när problem, lösningar, deltagare och valmöjligheter stöter på
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varandra. Beslutsprocessen blir därmed en arena där organisationens
medlemmar agerar ut sina intressen och konflikter och beslut utgör sociala
konstruktioner av verkligheten.220
Jag har valt att använda en teoretisk modifikation av soptunnemodellen i
form av Kingdons modell av agenda setting som ger större möjligheter att sätta
fokus på aktörers agerande som en del i alla processer kring beslutsfattande.
Modellen som utgår ifrån en amerikansk kontext, analyserar processen kring
hur kollektiva, framförallt politiska beslut tas och vad som styr att vissa frågor
blir aktuella och kommer upp på (besluts) agendan. I sin modell gör Kingdon
inledningsvis en skillnad mellan deltagare och processer (flöden). Till skillnad
från faktiska (fysiska) deltagare menar Kingdon att flöden skall ses som
vetenskapliga tankeabstraktioner som ger analytiska möjligheter.221 Kingdon
delar upp processen som leder fram till att frågor kommer upp på agendan i tre
flöden där aktörers agerande är av stor betydelse. I den första processen,
problemflödet, beskrivs hur deltagarna identifierar och formulerar något som
upplevs som ett problem, ofta genom rutinmässig hantering eller i detta
sammanhang till exempel bristen på institutionsplatser. Beroende på var och
hur problem uppstår behandlas det olika. Kriser har förmågan att lyfta upp
specifika problem och om det finns personliga kopplingar eller om det kan
kopplas till andra problem får det större påverkansmöjligheter. I det andra,
policyflödet, finns en mängd lösningar som utgör potentiella svar på problem.
Lösningarna är såväl nya som gamla, omarbetade för att passa tidsandan och
deltagarnas behov. För att en lösning ska bli aktuell måste lösningen vara
tekniskt genomförbar, grundad i värderingar som delas av många, ha ett
överkomligt pris samt ideologiskt passa både beslutsfattarna och allmänheten.
Policyflödet innefattar många deltagare men specialister har ofta en viktig roll.
I flödet sker diskussioner och övertalningar främst genom företrädare för olika
lösningar, så kallade policyentreprenörer. Det tredje flödet, det politiska flödet
kan sägas handla om den kontext i vilka problem och lösningar formuleras.
Detta flöde påverkas av opinion, samhällsdiskurser, ideologiska kriser, media
och påtryckningsgrupper.222
I de tre flödena är förändringar både förutsägbara och slumpmässiga.
Framförallt är chansen större att något händer om konsensus finns mellan
påtryckningsgrupper. Kingdon menar att flödena utvecklas och lever ett
självständigt liv och att politiska beslut skapas först när flödena av olika skäl
sammanflätas och frågan kommer upp på beslutsagendan, den agendan som
omfattar frågor som är aktuella för beslut. Detta kan ske enligt modellen när ett
policyfönster öppnas, slumpmässigt eller förutsägbart, genom förändringar i det
politiska flödet, till exempel genom uppmärksamhet kring ett problem. Enligt
Kingdon är fönstret öppet under en begränsad tid vilket gör att hopkopplandet
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av de tre flödena är viktigt.223 Ett vanligt sätt att sammanfläta flödena är att
genom förhandlingar uppnå politisk konsensus mellan problem och lösning.224
Betydelsen av att problem och lösningar sammanfaller i tid har också visats i ett
flertal studier. Till exempel visar Moya med en analys utifrån Kingdons
strömmar hur ekonomisk nedgång, organisationsförändringar hos lokala
förvaltningar och nyvalda politiker sammanfaller i tid och hur det därefter växer
fram en regional tillväxtplan.225 I en annan studie beskrivs också hur USAs
beslut om att invadera Irak 2003 påverkades av timing mellan problem och
lösningar och politiker och tjänstemäns (policyentreprenörers) förmågor att
förstärka och i viss mån förvanska hela problembilden påverkar öppnandet av
ett policyfönster.226
En stark påverkan på hur och vilka beslut som fattas i Kingdons teori har
nyckelaktörer, policyentreprenörer, som kan vara tjänstemän, politiker eller
intresseorganisationer. Gemensamt för dem är att de är villiga att investera
resurser i form av tid, pengar, anseende och energi för att driva igenom förslag
och idéer. Enligt modellen krävs ofta en långvarig process innan en fråga
kommer på beslutsagendan vilket gör att policyentreprenörer oftast
kännetecknas mer av uthållighet och envishet än en speciell position.227 En rad
olika studier med Kingdons teori som teoribas visar också på hur viktigt
aktörers agerande är för att politiska beslut ska kunna fattas.228 Ett exempel är
en studie av hur en policy för att bevara vild lax växer fram i USA under slutet
av 1990-talet som visar hur agerande och åsikter hos betydelsefulla aktörer,
politiker och tjänstemän i den politiska strömmen får större betydelse än
aktiviteter i problemflödet när en policy växer fram.229 Ett annat exempel visas i
en studie om hur Chicagos skolsystem förändras och där enskilda politikers
agerande och val av lösningar blir avgörande för att en skollagstiftning tas
fram.230
Kingdons ramverk används oftast för att analysera nationellt politiskt
beslutsfattande. I avhandlingen prövar jag också att använda Kingdons modell
för att analysera politiska beslutsprocesser på lokal politisk nivå. En amerikansk
studie visar att det finns vissa skillnader mellan nationella och lokala politiska
beslutsprocesser. Studien visar att den mest påtagliga skillnaden mellan lokal
och nationell politiskt beslutsfattande är att nationella experter har en
underordnad roll vid lokalt beslutsfattande samt att policyskapande enighet och
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Utveckling och kritik av Kingdons teori
Olika former av kritik har dock förts fram mot Kingdons agenda setting teori.
Förutom kritik som grundar sig i olika vetenskapliga förhållningssätt och
effekter av modellens amerikanska ursprung finns en rad andra kritiska röster.
En form av kritik handlar om oklarheter kring hur ett problem
uppmärksammas, hur lösningar eftersöks och hur lösningar väljs. Framförallt
menar kritikerna att det finns tillfällen där det inte krävs ett policyfönster för att
ett politiskt beslut skall fattas.232 Ett sätt att möta denna kritik är att ta del av
Zahariadas resonemang kring kopplingen mellan problem och lösningar. Han
menar att till skillnad från rational–choice-teorier att lösningar inte alltid måste
föregås av ett problem. Ett agerande eller händelse i det politiska flödet kan
möjligtvis leda till att uppmärksamheten riktas mot lösningen innan problemet
tydliggjorts fullt ut. Zahariadas erbjuder också en förklaring till hur lösningar
väljs ut då han menar att policyentreprenörer eftersöker lösningar som kan
kopplas till eftertraktade värderingar och känslomässiga budskap. Denna form
av budskap menar han ökar sannolikheten för att flödena sammankopplas och
att ett policyfönster öppnas. Även policyentreprenörers förmåga att framställa
ett sammanhang mellan olika förslag av paket med problem, politik och
lösningar där det är tydligt var de olika förslagen har för vinster och förluster
påverkar beslutsfattare agerande.233 En ytterligare kritik handlar om Kingdons
teoris oförmåga att diskutera strukturella aspekters betydelser vid
beslutsfattande. Kritikerna anser att olika strukturer skapar restriktioner för
aktörers
agerande
men
också
påverkar
preferenser
och
verklighetsuppfattningar.234 Kingdon själv menar att modellen lyfter fram
strukturers betydelser men väljer att inte peka ut några särskilda då han menar
att det skiljer mellan olika beslutsprocesser vilka strukturer som har betydelse.235
Hur policyn efter beslut spreds och införlivades i organisationer kräver
andra kompletterande analytiska utgångspunkter. Ett exempel på hur
kompletterande teorier kan användas beskrivs i en amerikansk studie av
Lindquist. I studien undersöks införandet av ett nytt samlat transportsystem
med stöd av Kingdons ramverk och kompletterande tankar av Baumgartner och
Jones236 hur en idé möts av befintliga strukturer och uppnår en viss grad av
institutionalisering. Lindquist redogör för hur Kingdons kriterier för att idéer
ska komma upp på en beslutsagenda – tekniska förutsättningar, rimliga
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Sabatier 2007; Hill, & Winqvist 2007 s 165.
233
Zahariadis 2007 s 75 -79.
234
Mucciaroni 1992 s 466.
235
Kingdon 2003 s 222.
236
Baumgartner, & Jones 1993.
231
232

55

kostnader,
värderingar
bör
överensstämma
med
betydelsefulla
policyentreprenörer och med allmänheten. Något som skapar grundläggande
förutsättningar för en idés överlevnad, men Lindqvist påpekar också att det
krävs andra aspekter för att en idé internaliseras i befintliga strukturer och
uppnår institutionalisering. I studien beskriver Lindquist hur viktigt det är att
policyentreprenörer, forskare och intresseorganisationer med stöd av en
strategisk plan presenterar och argumenterar för transportsystemet vid möten
och konferenser men också hur anpassning till befintliga system möjliggör en
institutionalisering av det nya systemet. 237
Kingdons teori ger inga möjligheter till att analysera och förstå aspekter när
en policy eller idé sprids efter beslutsfattande. Behandlingspolicyn som sprids i
detta sammanhang - öppenvård, kan snarare betraktas som en ideologisk idé
och uttrycks i form av arbetsmetoder och lämpliga sätt att organisera nya
sociala verksamheter som svarar upp mot ett antal ideologiska ståndpunkter vid
denna tid. För att analysera hur spridningen av behandlingspolicyn sker vid
framväxten av öppenvård i den sociala barnavården har jag valt att använda
nyinstitutionella begrepp som ett stöd för att förstå hur ett organisatoriskt fält
växer fram där lokal idéutveckling och översättning sker. Framförallt använder
jag begreppen för att försöka besvara frågor om motiv, processer och aktörer
när en lokal öppenvård i den sociala barnavården växer fram. Centrala begrepp
är idé, spridning, översättning och institutionalisering.

Ett nyinstitutionellt perspektiv
Den andra teoretiska utgångspunkten för avhandlingen finns i den
skandinaviska varianten av nyinstitutionell teori och Czarniawska & Jorges
metafor om idéers resa, där översättningsbegreppet är centralt. Nyinstitutionell
teoribildning har sitt ursprung i institutionell teori som är rik på variation och
någon strikt och enhetlig teori är svår att finna, vilket också Czarniawska
antyder i sina reflektioner över teoribildningen.

…institutional theory is not a theory at all, but a framework, a
vocabulary, a way of thinking about social life, which may take many
paths.238
Institutionalismen kan övergripande delas in den ”äldre institutionalismen ”
som framförallt förknippas med Selznick, och nyinstitutionalismen. Johansson
menar att skillnader mellan dessa inriktningar oftast överdrivs och att
nyinstitutionalismen har uppenbara beröringspunkter med den ”äldre
237
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institutionalismen”. Båda skolbildningarna är skeptiskt inställda till en
rationalistisk organisationssyn och diskuterar förhållandet mellan
organisationer och omgivning samt betonar kulturella aspekters betydelse för
hur organisationer utvecklas. Den avgörande skillnaden mellan dem är synen på
omgivningen. Den äldre inriktningen studerar organisationer i dess närmiljö
medan nyinstitutionalismen riktar sitt intresse mot icke-lokala sammanhang,
till exempel branscher eller fält. Det finns också olika synsätt kring var
institutionaliseringen sker. Den äldre inriktningen beskriver att den sker inom
en organisation medan den nyare ansatsen menar att institutionalisering sker i
organisationens omgivning.239
Nyinstitutionell teoribildning är inte heller en enhetlig skola och i
Skandinavien har sedan mitten av 1980-talet forskning utvecklats från att
fokusera beslutsfattande, organisationsförändring genom reformer till att
domineras av ett intresse för spridning av idéer.240 I nästa avsnitt presenteras
hur den skandinaviska skolan ser på idésöverföring.

Ideöverföring
Framväxten av öppenvård i den sociala barnavården kan beskrivas som en
process där en policyidé sprids från nationell nivå till ett lokalt sammanhang.
Hur idéer sprids har tidigare varit kopplat till begreppet diffusion och
kommunikationsforskning. Diffusionsperspektivet har inneburit att det funnits
en tro om en tydlig kommunikationsprocess där ett budskap är möjligt att ta
emot i sin ursprungsform.241 Nyinstitutionell teori ser istället
översättningsperspektivet som ett alternativ till spridning genom diffusion.
Från mitten av 1990-talet och fram till idag har svensk nyinstitutionell
forskning dominerats av studier av idéspridning.242 Grundantagandet i denna
forskning är att organisatorisk förändring betraktas som materialisering av idéer
som cirkulerar runt och som sällan är nya.
Begreppet idé kan definieras på många sätt. I den nyinstitutionella
teoribildningen och framförallt i den skandinaviska skolan beskrivs en idé av
Czarniawska & Jorges, som en konkretisering av något som genom hur den
beskrivs blir begriplig och användbar.

… ideas are images which become known in the form of pictures or
sounds (word can be either one or other). They can then be
materialized (turned into objects or actions) in many ways: pictures
can be painted or written (like in musical score) and so on so forth.
Their materialization causes change: unknown objects appear,
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known objects
transformed.243

change

their

appearance,

practices

became

Enligt Czarnianiawska finns det två sätt att skapa idéer, antingen genom att
beskriva dem språkligt eller genom att omvandla idéerna till design, det vill säga
omsätta dem i praktisk handling som till exempel organisering.244 Ett
grundläggande antagande om en idé är att den knyter an till ett upplevt behov
och till något som redan är känt. Genom att idén sedan upprepas och delas
med andra tenderar den att uppfattas som objektiv och får en kraft som kan
leda till förändringar i en organisation. En idé som sprids kan enligt
Czarniawska & Jorges förekomma i tre typer, moderna, förhärskande eller
institutionaliserade där benämningarna delvis utgår ifrån den tiden de existerar.
245
Moderna idéer är de föreställningar som är kortvariga, flyktiga och
försvinner efter en kort tid. Idéer som till en början ses som moderna men som
av olika anledningar blir kvar under en längre tid eller som återkommer
utvecklas till förhärskande idéer. Dessa idéer ses som en naturlig del i vardagen
och har uppnått en position där de inte blir speciellt ifrågasatta. De idéer som
sedan blir långvariga och ses som en självklarhet och dessutom motiveras med
stöd av värderingar och normativa utgångspunkter menar Czarniawska &
Jorges är institutionaliserade idéer.246 Oavsett om idéer är moderna,
förhärskande eller institutionaliserade kan de upplevas som regler och kan ta tre
olika uttryck, normer, direktiv, och standard. Normer kan betraktas som social
lag, som inte har tydliga sanktioner som vi tagit till oss utan att veta exakt vem
som är skapare av den. Att bryta mot normer kan ge sociala sanktioner, som
utfrysning eller dylikt. Normerna är oftast inte direkt synliga när de följs, utan
de framträder mer tydligt när en individ bryter mot dem. Direktiv däremot är
tydliga och bindande regler, som oftast finns i skriftlig form. De flesta lagar är
exempel på direktiv. Standarder har fått speciell uppmärksamhet av
nyinstitutionella teoretiker. Detta framförallt för att antalet standarder ökar och
att de ofta får starkt genomslag. Standarder är frivilliga regler som är tydliga
och har en explicit avsändare. En standard har en hög legitimitet om skaparna
är experter och om den knyts till vetenskap.247 Ett nationellt exempel på
spridning av standard menar Stranz är Socialstyrelsens försök att sprida idén
om evidens.248
Nästa steg i en idéspridning är hur idén färdas vidare till en annan kontext. I
följande avsnitt diskuteras hur nyinstitutionell teori förklarar hur idéer sprids
och tas emot av organisationer.
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Lokal anpassning
Ett grundläggande begrepp inom den skandinaviska nyinstitutionella
skolbildningen är översättning. Till skillnad från idéspridning genom diffusion
där idéer överförs och landar hos en mottagare i oförändrat skick är
nyinstitutionella teoretiker inspirerade av Latours tankar om idéspridning.
Latour menar att vid idéspridning är lokala kontexter viktiga och människor är
centrala genom att tolka och hantera idéer olika.249 Översättningsperspektivet
innebär en fokusering på förändring under spridningsprocesser. Latour betonar
att spridningen är beroende av att mottagarna gör något av det som sprids. Det
är mottagarna som avgör om en idé hålls vid liv och därmed kan fortsätta resa.

The spread in time and space of anything – claims, orders, artefacts,
goods – is in the hand of people; each of these people may act in
many different ways, letting the token drop, or modifying it, or
deflecting it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it.250
I stället för exakt överföring av en idé är det naturliga att den omvandlas när
den konfronteras med aktörer i spridningsleden. Aktörer i varje led bearbetar
idén och skärper den i relation till sina egna projekt.251 I översättningsprocessen sammanfogas det som fanns redan från början med skapandet av
något nytt.252 Vid idéöverföring sprids en idé som oftast tas ur sitt
sammanhang i en förenklad form där specifika aspekter som till exempel tid
kopplas bort, en process som Czarniawska & Jorges benämner ”disembedding”.
253
För att idén skall kunna förmedlas förpackas den i ett koncept, till exempel
en modell eller policy och presenteras för nya människor i skilda forum.254
Betydelsen av lokal anpassning och hur en löst ”förpackad” idé ger möjlighet till
översättningar
beskrivs
i
en
studie
om
implementering
av
kvalitetssäkringssystem inom sjukvården. Erlingsdottir beskriver genom en
utveckling av Czarniawska och Joerges idémodell hur tolkningsutrymme ger
möjlighet till en lokal tillämpning av kvalitetssäkringssystemet.255 Erlingsdottirs
figur ger en bild över hur en översättningsprocess med löst förpackade,
tolkningsbara idéer möter personer, organisationer och fält som medverkar i
översättning av idén i lokala förhållanden.
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Figur 1. Erlingsdottir - Idéns resa.256
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lösryckning, när
inspiration till
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annan tid/plats.
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Källa: Erlingsdottir 1999, s 31-32.

Johnson beskriver översättningsprocesser på ett delvis annat sätt för att skapa
nya analysmöjligheter. När översättningen sker genom processer på gräsrotsnivå
och leder till konkreta handlingar och verksamheter beskriver Johnson det som
praktisk översättning. När det däremot sker översättning genom beslutsfattande
på övergripande organisatorisk nivå, benämner Johnson det som politisk
översättning. I denna form av översättning handlar det framförallt om att på
ledningsnivå i en organisation sker en översättning av en idé som leder till en
förändrad idéstruktur. I denna översättning deltar de som på olika sätt kan
påverka översättning i en kamp om hur översättningen ska ske. Den politiska
översättningen är central då den ger förutsättningar för den praktiska
översättningen genom beslut och ekonomiska förutsättningar.257 I
avhandlingens fallstudie kommer jag att använda Johnsons olika nivåer för att
beskriva översättningsprocesserna i den lokala idéutvecklingen.
I flera nationella studier med koppling till socialt arbete beskrivs hur
nationella policy eller idéers otydlighet tillsammans med brist på styrning
möjliggör lokala översättningar.258 Även tydliga idéer kan översättas och i en
studie beskrivs hur begreppet evidens översätts till kunskapsbasering. Ett
begrepp som ses som ett mer löst förpackat vilket möjliggör översättningar till
lokala förpackningar.259 Oavsett hur och i vilken omfattning översättning sker
är vår förmåga att ta till oss idéer begränsad vilket innebär att presentationen av
idéer är viktiga och att de idéer som kan kopplas till aktuella problem har en
större chans att bli synliga och realiseras. Det finns också en tendens att
liknande idéer uppmärksammas i många organisationer vid samma tid. En
förklaring är att de upplevs som moden vilket oftast förknippas med det som är
mest spännande och värdefullt. Att följa ett mode skapar också legitimitet
genom att organisationen upplevs vara i framkanten av sitt fält och skapar hopp
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inför en osäker framtid.260 En annan förklaring till att organisationer tar till sig
idéer vid ungefär samma tillfälle ges av Brunssons svampmodell. Enligt
modellen är organisationer medvetna om och påverkas av de samtal som förs i
en allmän samhällelig diskurs om aktuella problem och lösningar samt vad
organisationer bör göra. Organisationens behov av att legitimera sig gör att de
kan påverkas av denna diskurs. Trots dessa påverkansfaktorer finns det
organisationer som inte tar till sig nya idéer. Enligt Brunsson beror det på att
organisationens livsfas inte harmonierar med ett förändringsbehov, oftast
beroende på en nyligen genomförd organisationsförändring.261
Aktörers roll vid översättningar av idéer i organisationer är centralt. Inom
svensk nyinstitutionalism har man sedan början av 2000-talet framförallt
intresserat sig för mottagare vid idéspridning.262 Däremot finns det få studier
om aktörers agerande i spridningsprocessen. En som har intresserat sig för
aktörers agerande vid idéspridande är Abrahamsson. Enligt Abrahamsson kan
två typer av aktörer identifieras vid idéspridande. Den ena, modeskapare, har en
förmåga att känna av trender och erbjuda relevanta idéer i rätt tid. Den andre,
modeföljarna, är den som tar till sig andras idéer och gör val och anpassningar
utifrån sina behov och sprider sedan idéer.263
Ett av de förekommande sätten inom nyinstitutionell teori att förklara
översättningsprocesser utgår ifrån Latours tankar om att översättning sker i en
unik process där lokala aktörer kan välja att associera en rad aspekter till en idé
som cirkulerar.264 Den norske organisationsforskaren Røvik tycker att detta
synsätt har två svagheter. Dels leder det till ett bristande intresse att beskriva
mönster och regelbundenheter i översättningsprocesser och dels leder det också
till att man riskerar att missa att översättning kan ske i olika grader av
kopiering. Røvik menar också att översättning kan ske i ett kontinuum från
kopiering till radikal omvandling av den ursprungliga idén. Detta anser han bör
leda till ett intresse att studera och försöka teoretisera och förklara variationer
av översättningsprocesser. Inspirerad av klassisk translationsteori, där fokus är
på vad organisationer gör med idéer, gör han en analytisk åtskillnad mellan fyra
grundläggande processer. Dessa placeras in översättningar i ett kontinuum som
sträcker sig från ingen eller svag omformning till betydande omformning. Den
första processen är kopiering som innebär att en idé eller policy hämtas från en
viss kontext och placeras i en annan kontext på ett sätt som innebär att idèn
eller policyn utförs med inga eller få förändringar. Kopiering beskrivs bland
annat i en studie av hur föräldrastödsmetoden KOmmunikationsMEToden
(KOMET)265 som är avsedd som en förebyggande och tidig insats sprids och
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implementeras utan att förändras i ett annat sammanhang - särskilda
ungdomshem inom SIS.266 Att den sprids på detta sätt förklaras i studien
utifrån att metoden betraktas som ”en rationaliserad myt” - som en generell
lösning som kräver få eller inga förändringar, är god oavsett sammanhang och
ger därmed verksamheten legitimitet. 267 Den andra processen är addering där
det sker tillägg till det som ska översättas och överföras till en ny
organisationskontext medan i den tredje processen, subtrahering dras vissa
element bort från idén när den översätts och överförs till den nya kontexten.
Røvik tänker att dessa processer uppstår när översättare har en grundläggande
tillit till en idé eller policy men har behov av att omformulera och anpassa det
som översätts. Den sociala barnavården har gott om exempel på metoder som
har anpassats till lokala kontexter genom man har lagt till eller tagit bort delar
av ursprungsidén. Ett tydligt exempel är de lokala varianter av
familjeterapeutiska inriktningar som presenteras som familjebehandling. I den
fjärde processen, omvandling menar Røvik att det sker grundläggande
förändringar av en idé eller policy så att den lokala förpackningen upplevs som
en lokal innovation.268
Nya idéer sprids hela tiden som antingen implementeras eller förkastas av
organisationer. När blir då idén en självklar del i vardagen - det som inom
institutionella teorier beskrivs som institutionalisering?

Institutionalisering av idéer
Begreppet institution kan användas på flera sätt. Dels som ett praktiskt begrepp
för att benämna fysiska verksamheter som beskrivs i byggnader med personal
och dels som en abstrakt beskrivning för regler, normer och tankemodeller som
påverkar vårt handlande.269 Inom nyinstitutionalismen är begreppet institution
centralt trots att det inte finns någon fullständighet enhetlighet kring hur
begreppet skall beskrivas.270 Den svenske sociologen Roine Johansson beskriver
institution som en struktur eller procedur av formella, informella, medvetna
eller omedvetna för-givet-tagna regler som påverkar människors beteende.271
Den amerikanske sociologen och organisationsforskaren W. Richard Scott
formulerar en annan definition för institution;

Institutions are comprised of regulative normative and cultural –
cognitive elements that together with associated activities and
resources provide stability and meaning to social life.272
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Med sin definition tydliggör Scott institutionens komponenter, dels en
reglerande del i form av lagar, regler och administrativa procedurer. Dels en
normativ del som omfattar normer, värderingar och förväntningar samt en
kognitiv del som utgår från underliggande antaganden som tas för givna och
sällan ifrågasätts.273 I fält som den sociala barnavården, med förhållandevis
begränsad forskningsbaserad kunskap, är institutionens normativa del av
särskilt intresse. Wiklund menar i sin avhandling att det finns en rad
institutioner med normativa element inom den sociala barnavården. Han
nämner bland annat lagstiftning, den allmänna opinionen, uppfattningar om
att barn vid vissa tillfällen bör separeras från sina föräldrar och att vissa
ungdomsbeteenden är olämpliga. Han tar också upp institutioner inom den
sociala barnavården som han anser har kognitiva och regulativa element men
vilar på en svag empirisk kunskapsbas. Ett exempel på denna form av
institution enligt Wiklund är föreställningen om att det är nödvändigt med en
tidig samhällsrespons när ett barn eller ungdom uppvisar ett socialt oönskat
beteende.274
Institutionalisering handlar om att aktörer försöker etablera en ny idé och
materialisera idén. I vilket stadium i processen kan då sägas att en institution
bildas? Det finns fler sätt att beskriva denna process. Czarniawska & Jorges
menar att när idéer sprids, tas de upp av organisationer som genom att följa
dem tillsammans skapar ett mode. När organisationer sedan uthålligt håller fast
vid en idé och väljer bort andra övergår idén med tiden till en institution.275 En
annan förklaringsmodell presenteras av Tolbert och Zucker som har utvecklat
en teoretisk modell för institutionaliseringsprocesser.276 De menar att det finns
tre stadier av institutionalisering som successivt gör den mer institutionaliserad
– för- institutionellt, semi-institutionellt och helt institutionaliserat. Dessa faser
kallas habituering, objektifiering och sedimentering. Habituering innebär att
ledande aktörer, modeföljare/policyentreprenörer, försöker införa de nya
idéerna i organisationen. Objektifiering är ett stadie som innebär att en viss
konsensus har uppstått kring idén och den har fått förespråkare genom andra
aktörer i organisationen samtidigt som den uppfattas som moden eller trender.
I sedimenteringsstadiet ses idén som ett självklart beteende och påverkar
människors och organisationers agerande medvetet eller omedvetet genom att
tala om vad som är ett godtagbart handlingssätt, den är institutionaliserad.277
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Organisationer och legitimitet
Teorier som Contingency-teorin och resursberoendeperspektivet278 utgår ifrån
ett rationellt tänkande och har beskrivit organisationer som målinriktade,
aktiva, anpassningsbara och med ett strategiskt och målinriktat förhållande till
sin omgivning.279 Som en kritik och reaktion på teoriers rationella syn på
organisationer betonar en del inom nyinstitutionell teori att organisationer
strävar efter legitimitet och därför till stor del styrs och påverkas av sin
omgivning på ett irrationellt sätt. 280 En påverkan sker enligt Meyer och Rowan
genom att organisationer belönas för att de anpassar sig till omgivningens
institutionella krav. I dessa finns förväntningar som oberoende av utvärderingar
anses vara legitima och effektiva och utgår ifrån antagande om hur vissa
aktiviteter skall genomföras. I sin strävan efter legitimitet kan organisationer
därför anpassa sig till omgivningens krav trots att dessa ibland motverkar
organisationens syfte.281 Att legitimitet är viktigt har också diskuterats i studier
i socialt arbete. I Forkbys avhandling om hemmaplanslösningar för ungdomar
inom socialtjänsten diskuteras hur viktig legitimitet är för öppenvårdens
överlevnad och hur legitimiteten kan ifrågasättas om den enbart saluförs som en
ersättning för institutionsvård.282 Behovet av legitimitet och hur den skapas
undersöks också i en studie av implementeringen av marknadsorienterade
modeller för granskning och kvalitet i Svenska kyrkans lokala församlingar och
i en studie av samverkan, specialisering samt marknadsorientering i den sociala
barnavården. Resultatet av dessa båda studier visar bland annat hur bristande
kunskaper, marknadsorienterade modeller och behovet av att visa
handlingskraft kan skapa legitimitet för nya idéer i en organisation.283
En annan form av legitimitetssökande och anpassning sker i det som
beskrivs som organisatoriska fält. I nyinstitutionell teori ses organisatoriska fält
som en beskrivning för sociala konstruktioner och gemensamma föreställningar
utan ”objektiv” existens.284 Fälten karakteriseras av att de organisationer som
själva eller av andra ses som en del i fältet tenderar att likna varandra i form och
praktik.285 DiMaggio och Powell var de första som flyttade uppmärksamheten
från enskilda organisationer och dess handlingsutrymme till omgivningen i
form av organisatoriska fält. En konsekvens av att ta hänsyn till omgivningen
var att organisationers handlingsutrymme kom att betraktas som begränsat och
att det som hände i organisationer sågs som en avspegling av skeenden i fältet.
En annan är att det uppstår likriktningsprocesser som innebär att exempelvis
278
Resursberoendeperspektivet bygger på idéer om hur organisationers beteende påverkas av sina
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synsätt, metoder och organisering till stora delar är de samma inom fältet.286
Att det sker en likriktning mellan organisationer inom ett fält anser DiMaggio
och Powell kan förklaras på tre olika sätt. Dels att det uppstår en coercive
(tvingande) isomorfism vilket innebär att svagare organisationer utsätts för
påverkan av starkare organisationer inom ett fält. En annan att det sker en
mimetisk (imiterande) isomorfism. I denna process imiterar verksamheter eller
organisationer med oklara mål och osäkra metoder, till exempel nystartade
öppenvårdsenheter, andra organisationer som anses framgångsrika. En slutlig
förklaring till att likriktning uppstår inom ett fält är normativ isomorfism. I
denna process handlar det om likriktning uppstår eftersom att personal med
samma eller liknande utbildningar har påverkats av ungefär samma idéer om
metoder eller organisering av verksamheter i sin grundutbildning eller
fortbildning.287 Ett ytterligare sätt att förklara organisationers beteende i ett fält
presenteras av Scott som anser att olika institutionella logiker, materiella,
kulturella eller symboliska utgångspunkter påverkar organisering och
handlingar i ett fält. Logikerna anser Scott är olika beroende på verksamhetsfält
och samhälle och utvecklas över tid men ses som ”sanningar”. De institutionella
logikerna kan bidra till likriktning genom att ge ramar för vad som ska göras
eller inte kan ifrågasättas. Logikerna kan också vara sanningar som skiljer sig
från fältet och innebär att organisationer inte anpassar sig utan visar
motstånd.288 Denna form av logik kan handla om att utveckla egna idéer och
bevara sin identitet genom att utveckla en lös koppling mellan vad som
förväntas av den och vad som faktiskt görs. För att detta ska lyckas måste
organisationen undvika insyn och utvärdering och hitta andra sätt att legitimera
organisationen.289
Oavsett anpassnings- och legitimitetsstrategier är aktörers agerande av stor
betydelse för vad som händer i ett organisatoriskt fält. Även om Johansson
tycker att aktörsperspektivet lyfts fram i svenska tolkningar av nyinstitutionell
teoribildning finns det kritiker som anser att aktörers agerande inte till fullo
belyses.290 En tydlig kritiker finns i en vidareutveckling av nyinstitutionell teori,
Theory of Fields (TOF). Författarna menar att andra nyinstitutionella
inriktningar är deterministiska och bristfälligt förklarar hur aktörer handlar
samt hur konflikter och kamp om makt uppstår i ett organisatoriskt fält. Som
ett svar på sin kritik kombineras nyinstitutionell teori med framförallt
symbolisk interaktionism inom TOF för att beskriva hur aktörer agerar inom
ett socialt konstruerat fält. I fältet menar TOF pågår hela tiden processer som
innebär att roller och positioner kan förändras. I dessa processer betonar TOF
hur aktörer använder sig av sociala färdigheter för att med sin kunskap om
fältets regler och resurser utmana eller ta makten inom fältet. Hur detta sker
Johansson 2002; Johansson 2006.
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beror på aktörernas position, makt, referensramar och syn på fältet.291
Aktörernas position och förmåga till att kunna påverka är enligt TOF kopplat
till dess roll i ett fält. Varje fält består av aktörer med olika roller, mest
framträdande roll i ett fält anser TOF är incumbents (etablerade) som med sin
sociala kompetens har ett stort inflytande på interaktionen i fältet och har stora
fördelar och till stora delar bestämmer fältets spelregler. Mindre inflytande trots
social kompetens och trots att de följer rådande spelregler har challengers
(utmanare). Aktörer med dessa roller är inte nöjda med sin position i fältet utan
väntar på sina tillfällen att utmana och förändra fältets rådande logiker.
Sammantaget innebär TOFs förhållningssätt till organisatoriska fält att dessa är
arenor för processer där aktörers sociala färdigheter, positioner och makt
påverkar fältets utformning och logiker. Ett exempel på hur TOF kan användas
i forskning i socialt arbete presenteras i en entnografisk studie om hur
sexsäljares och sexköpares använder prostitutionsforum på nätet. I studien visar
Scaramuzzino med stöd av TOF hur sexköpares och sexsäljare på nätet genom
att bland annat utnyttja en maktposition eller sociala färdigheter stärker sina
positioner i ett upplevt fält.292

Sammanfattning
I kapitlet har jag presenterat mina analytiska utgångspunkter, Kingdons teori
om agenda setting och nyinstitutionell teori. Kingdons teori om tre olika
flöden, problem-, policy- och politiskt flöde ger en struktur för att beskriva,
tydliggöra och analysera hur och varför en idé om öppna insatser i den sociala
barnavården växer fram på nationell nivå. Kingdons begrepp om policyentreprenörer ger också möjlighet att identifiera viktiga aktörer i framväxten av
insatser på hemmaplan i den sociala barnavården. Teorin ser jag som ett möjligt
analysredskap för att analysera en process där politiska ställningstaganden och
beslut påverkar men dessutom även hur andra aspekter har påverkat det
”språng” som framväxten av öppenvård tar med start av början av 1990-talet.
Kingdons teori ger däremot inget stöd för att analysera utvecklingen efter
politiska beslut eller hur policy och idéer blir till aktiviteter, till exempel
verksamheter. För att analysera hur idéer i form av policy sprids och möter
lokala kontexter och med tiden bildar ett nytt organisatoriskt fält har jag istället
valt att använda nyinstitutionella begrepp. Nyinstitutionell teori ger redskap att
analysera varför organisationer tar till sig nya idéer och hur de översätts. Utifrån
framförallt begreppen idéspridning, översättning och förpackning kan idéns
möte med ett lokalt sammanhang analyseras. Begrepp som likriktning och
organisatoriska fält möjliggör dessutom att analysera och förklara dessa
291
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processer. Nyinstitutionell teori ger också precis som Kingdons teori en
möjlighet att tydliggöra och analysera viktiga aktörer för att en idé kan
översättas och med tiden eventuellt institutionaliseras för att bli en del i
vardagen.
I nästkommande kapitel beskrivs forskningsprocessens olika faser och jag
redogör bland annat för hur avhandlingens delstudier genomförts med stöd av
innehållsanalys av dokument och intervjuer.
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4. METODER OCH
GENOMFÖRANDE
I detta kapitel presenteras avhandlingens forskningsprocess och dess olika faser.
Tre delstudier har genomförts med olika fokus och delvis olika metoder.
Genomförandet av de olika studierna har gett en möjlighet till att analysera
aspekter på olika nivåer i samhället som bidragit till framväxten och ge en mer
komplex bild av hur nationell och lokal utveckling lett fram till ett nytt
arbetsfält i den sociala barnavården.293
I kapitlet diskuterar jag inledningsvis metodologiska överväganden utifrån
kunskapsteoretiska ställningstaganden och förförståelse. I ett avsnitt ger jag
sedan en kort introduktion och överblick kring hela studiens genomförande för
att sedan mer fördjupat presentera varje delstudies genomförande. I de
avslutande avsnitten presenteras hur empirin har tolkats och analyserats, hur
etiska aspekter har beaktats och en diskussion kring studiens giltighet.

Material och tillvägagångssätt
Som grund inför insamlandet av empiri har jag genomfört kontinuerliga
systematiska litteratursökningar i databaser. Dessutom har referenser i artiklar,
böcker och rapporter följts upp succesivt i avhandlingens olika delstudier.294
Empirin har sedan samlats in i tre olika delstudier med skilda fokus och som
genomförts parallellt. I delstudie I intervjuade jag tjänstemän samt analyserade
offentliga texter och tog del av tidigare forskning i syfte att undersöka hur och
varför idén om öppna insatser i den sociala barnavården växte fram på nationell
Bakketeig 2012; Proctor, & Vu 2007; Jehn, & Jonsen 2010.
I huvudsak har databaserna Social Science citation index, Social services abstracts och Psych INFO
används. En rad sökord har prövats men när sökningen rört avhandlingens teoretiska utgångspunkter
har sökorden i olika kombinationer vanligtvis varit social work, poltical science, Kingdon, agenda
setting, multiple-streams theory, garbage can, new institutionalism, neo-institutionalism. Flitigast
använda sökorden för öppenvård i den sociala barnavården har varit social work, measures, noninstitutional measures, youth. Jag har också gjort mer osystematiska sökningar efter vetenskapliga
artiklar i Socialvetenskaplig tidskrift, Nordiskt Socialt arbete, Scandinavian Journal of Social Welfare,
British Journal of Social Work.
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nivå. I den andra delstudien studerades genom innehållsanalys av FoUrapporter och artiklar från tidskriften Socionomen hur öppenvården i den
sociala barnavården är organiserad och vilka som är fältets logiker, metoder och
aktörer. I den tredje delstudien, en fallstudie, undersöktes genom intervjuer och
studier av kommunala dokument hur idén om öppenvård i den sociala
barnavården realiseras och preciseras i metoder och verksamheter. I fallstudien
har jag valt att anonymisera undersökningskommunen, detta av två skäl. Första
skälet är att kommunen är ett exempel på ett fenomen, inte att kommunen som
sådan är undersökningsobjektet. Det andra och viktigaste skälet är att stärka
respondenternas anonymitet.
Avhandlingens forskningsdesign med delstudier och empiri samt
datainsamlingsmetoder illustreras i nedanstående figur.
Figur 2. Övergripande forskningsdesign.
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En mer omfattande presentation av varje delstudies material och
tillvägagångssätt görs fortsättningsvis i kapitlet och inleds med delstudie I – den
nationella framväxten.

Delstudie I – Nationell framväxt.
I delstudie I har jag undersökt vilka faktorer i form av aktörer, motiv och
drivkrafter som finns bakom framväxten av ett nytt yrkesfält med öppna
insatser i den sociala barnavården.
Att följa ett reformarbete på nationell nivå som leder till framväxten av
öppenvård kan liknas vid en skattjakt med en ofullständig karta. Den
ofullständiga kartan i detta fall skapades dels av kunskaper och erfarenheter
som jag fick i arbetet med licentiatavhandlingen och dels genom att ta del av
resultat från Forkbys avhandling om insatser till ungdomar på hemmaplan.295
Urvalet av texter till studien kom därför initialt att styras av en förnyad läsning
av dokument från perioden 1990 till 2007 som jag identifierade vid arbetet med
licentiatavhandlingen. Framförallt handlade det om att läsa statliga utredningar
och tidigare forskning inom den sociala barnavården. Därefter började jag
295
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sedan med utgångspunkt i de tidigare texterna och sedermera utifrån
information som framkom i studiens intervjuer söka fram andra texter som ofta
var statliga utredningar och annan tidigare forskning. Dessa gav i sin tur
ledtrådar till nya dokument, till exempel korta rapporter från Sveriges
socialchefer som inte kunde upptäckas genom traditionella sökvägar. Denna
process pågick tills jag upplevde att jag inte hittade några texter som tillförde ny
kunskap och en form av mättnad uppstod. Urvalet av samtliga texter kan därför
beskrivas som en snöbolls- eller kedjeurval där en initial empiri leder till att ny
empiri identifieras och analyseras.296 Bearbetning och analysarbete av texterna
utgick ifrån en struktur som var inspirerad av främst kvalitativ textanalys.297 En
utförlig presentation av tillvägagångssättet görs i ett kommande avsnitt där
genomförandet av studiens samtliga textanalyser beskrivs.
I syfte att fördjupa och utveckla kunskapen om statens roll i framväxten av
policyn genomförde jag intervjuer. För att välja ut intervjupersoner sökte jag
först i officiella dokument efter tjänstemän eller politiker som på något sätt
trädde fram som delaktiga i processerna kring framväxten av
öppenvårdsbehandling för ungdomar från 1980–talet och framåt.298 Sökningen
gav inga förslag på intervjupersoner. Jag valde istället att tillfråga ett mindre
antal personer med lång erfarenhet och kunskap om den sociala barnavården på
nationell nivå om förslag på intervjupersoner som kunde vara relevanta för
undersökningen. Detta tillvägagångssätt gav förslag på två intervjupersoner som
jag kontaktade per mail och brev. Båda tackade ja till att bli intervjuade och i
samband med intervjuerna som genomfördes per telefon gav de i sin tur förslag
på nya intervjupersoner, ett tillvägagångssätt som kan beskrivas som ett
snöbollsurval.299 Samtliga identifierade intervjupersoner kontaktades per mail
eller brev inför intervjun.300 Intervjuerna genomfördes sedan per telefon efter
att intervjupersonen i förväg tagit del av intervjuteman.301 Totalt tillfrågades sju
personer varav alla samtyckte till att bli intervjuade utom två personer som
ansåg sig inte kunna bidra med kunskap i ämnet. Efter att ha intervjuat fem
personer och inte fått fler förslag på intervjupersoner valde jag att lägga fokus
på studiens texter. Hur intervjuerna genomfördes och analyserades presenteras i
ett gemensamt avsnitt om genomförandet av avhandlingens intervjuer.
Att genomföra delstudie I innebar några svårighet, framförallt som kan
kopplas till tidpunkten för min studie. Att vilja belysa skeende och processer
som till stora delar skett för drygt tjugo år sedan innebär att intervjupersoner
kan ha svårt att minnas, vilket också var fallet när jag väl lyckades hitta
relevanta intervjupersoner. De hade svårt att komma ihåg diskussioner, beslut
Bryman 2011 s 114 -115.
Borden, & Abbot 2010 s 246-249.
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och andra nyckelpersoner. För att underlätta för intervjupersonerna att minnas
fick jag relatera till texter som jag trodde kunde underlätta för dem. Jag
upptäckte ytterligare en svårighet efter att ha intervjuat och granskat texter,
något som också kan ses som ett resultat i avhandlingen. Öppenvård i den
sociala barnavården har trots flera statliga satsningar sällan diskuterats explicit.
Till följd av detta fanns det förhållandevis lite dokumenterat om beslut och
diskussioner som tydligt kunde kopplas till framväxten av öppenvården vilket
försvårade analyserandet och tydliggörandet av processer i framväxten av
öppenvård i den sociala barnavården.

Delstudie II – Organisering
I den andra delstudien genomförde jag en innehållsanalys av FoU-rapporter
och tidskriften Socionomen. Syftet med den andra delstudien är framförallt att
undersöka organisering och metoder och om ett fält med likriktningsprocesser
kan ha uppstått.
FoU-enheter med inriktning mot socialtjänstens arbetsområden har funnits
sedan 1970-talet. Från slutet av 1990-talet och framåt har staten genom
Socialstyrelsen som ett led i debatten om den kunskapsbaserade socialtjänsten
ekonomiskt stöttat utvecklingen av socialtjänstens FoU-enheter.302
Verksamheterna som ofta beskrivits som en brygga mellan teori och praktik
bedriver sina verksamheter med delvis skilda målsättningar men framförallt
med mycket skilda förutsättningar. En likhet är att de har publicerat en stor
mängd rapporter av varierande omfattning och skilda kvalitetskrav. I fokus för
många av FoU-rapporterna har varit verksamhetsutveckling och då utifrån de
professionellas perspektiv. Rapporterna förväntas ge en bild av framväxten av
socialtjänstens öppenvård i den sociala barnavården men också eventuell
likriktning och upplevelse av organisatoriskt fält.
Antalet FoU–enheter har varierat under undersökningsperioden och jag
valde, främst av tids- och avgränsningsskäl, att göra ett urval och utgick från
webbplatsen för intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet där i
princip alla FoU-miljöer inom välfärdsområdet i Sverige är samlade.303 Ett val
som också styrdes av att de allra flesta verksamheterna har valt att göra sina
publikationer tillgängliga på nätet. Totalt omfattar intresseföreningen vid tiden
för datainsamlingen fyrtio FoU-enheter varav tjugofyra hade ett uppdrag mot
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Totalt fanns 338 rapporter med
fokus på individ- och familjeomsorgens områden publicerade i sin helhet eller
genom en sammanfattning på enheternas webbplatser våren 2012. Genom att
Socialstyrelsen 2001b.
Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Rekryteringsunderlaget består av FoUmiljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg.
Medlemskapet är avgiftsfritt och föreningen har ingen egen ekonomi (FoU Välfärd). Valet av att utgå
ifrån webbplatsen innebär bland annat att jag inte tog med enheter som är nedlagda med omfattande
publikationer inom mitt forskningsområde t.ex. FOU Stockholm.
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ta del av rapporternas sammanfattningar kunde 55 rapporter identifieras med
fokus på öppenvård för barn och unga inom socialtjänsten.
Efter att laddat ner eller på annat sätt tagit fram rapporterna inleddes
analysarbetet med att jag läste rapporterna översiktligt i dess helhet. Denna
läsning ledde till att tretton rapporter uteslöts på grund av de inte fokuserade på
öppenvården utan till exempel handlade om samspelet mellan institutionsvård
och öppenvård eller enbart fördelning av utvecklingsmedel. Kvar fanns sedan
42 rapporter publicerade mellan 1998-2011 med varierande omfattning,
struktur och vetenskapliga metoder författade av personer med olika
yrkesbakgrunder och anställningar.304 Rapporterna kännetecknas av att de
uteslutande beskriver och värderade metoder och/eller organisering av
öppenvårdsverksamheter.
I kvarvarande fyrtiotvå rapporter genomfördes en innehållsanalys med fokus
på verksamhetsformer och metoder.305 Verksamheterna kategoriserades sedan
utifrån deras yrkesgrupper, om det var projekt eller ordinarie verksamhet samt
huvudman. Metoder som beskrivs i rapporterna kategoriserades utifrån de
begrepp som Socialstyrelsens använde i sin kartläggning 2006. Därefter
analyserades materialet med stöd av avhandlingens teoretiska perspektiv, främst
nyinstitutionella begrepp.
Det andra empiriska materialet i denna delstudie består av en genomgång av
tidskriften Socionomen för att identifiera artiklar som kan kopplas till
framväxten av öppenvård i den sociala barnavården. Ett viktigt syfte med
tidskriften har varit och är, att på skilda sätt driva professionsfrågor.306 Detta
har gjorts och görs, genom att sprida kunskap om socionomers arbete, delvis
genom att yrkesverksamma skriver artiklar men också genom att presentera
forskning och projekt. I detta moment gick jag igenom samtliga tidningar, 153
stycken publicerade under tidsperioden 1992–2010 och kopierade de sidor som
på olika sätt berört framväxten av öppenvård i den sociala barnavården. På detta
sätt identifierades 69 artiklar som jag sedan läste i sin helhet vilket ledde till att
fyra artiklar uteslöts på grund av att de innehöll mycket lite information om
öppenvård utan istället fokuserade institutionsvård.307 I nästa steg läste jag
artiklarna vid ett flertal tillfällen för att systematisera och analysera
informationen med stöd av en kodningsmanual som till stor del baserades på
avhandlingens teoretiska perspektiv. Både innehållsanalysen av FoUrapporterna och av artiklarna i tidskriften Socionomen presenteras mer utförligt
i ett gemensamt avsnitt om genomförandet av avhandlingens textanalyser.
304
Se förteckning över granskade rapporter i bilaga 9. Av rapporterna var sexton författade av
forskarutbildade, nio av yrkesverksamma socialarbetare, 2 av konsulter och sexton av personer hade
anställningar vid de FoU- enheterna som publicerat rapporterna.
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utvecklingen av socionomyrket. Den är ett forum för erfarenhetsutbyte, förkovran och debatt i
professionella frågor” (Socionomen 1990 s 2).
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De metodologiska svårigheterna i denna studie handlade främst om hur
analysen av FoU-rapporternas och tidskriften Socionomens artiklar skulle
hanteras utifrån rapporternas och artiklarnas skiftande innehåll och kvalité. Det
fanns framförallt stora skillnader i författarnas förmåga att göra en kritisk analys
av studerade verksamheter och metoder. Detta torde bero på att både artiklarna
i Socionomen och FoU - rapporterna i flera fall är författade av personer som
arbetar eller har arbetat med öppenvården. En konsekvens av författarnas
kopplingar till verksamheten är att deras ofta mycket positiva beskrivningar och
omdömen om verksamheterna kan ifrågasättas.

Delstudie III - Lokal framväxt
I den tredje delstudien genomfördes en fallstudie i syfte att analysera en lokal
idéutveckling utifrån aspekter i form av processer, motiv, och aktörer. Valet
av fallstudie som övergripande metodansats styrdes framförallt av fallstudiens
möjligheter till detaljerad kunskap om sammansatta företeelser och för att
förstå och förklara processer i ett naturligt sammanhang. Det styrdes också av
fallstudiens lämplighet för att besvara hur- och varför – frågor om händelser
och processer där forskaren har begränsad kontroll.308 Även möjligheten att i en
fallstudie undersöka flera aspekter av en företeelse bidrog till valet av
forskningsmetod.309
I fallstudien gjorde jag ett strategiskt urval utifrån mina erfarenheter från att
tidigare genomfört en studie i X-stad och därmed fått kunskap om deras långa
erfarenhet av att utveckla öppenvård.310 En flitigt diskuterad frågeställning i
samband med fallstudier är vad som kan beskrivas som ett fall.311 I denna
delstudie menar jag att X-stad är en mix av det som Yin kallar det
informationsrika eller avslöjande fallet och det kritiska fallet. En kombination
som ger möjlighet att studera en företeelse som tidigare varit lite studerat och
att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla en teori.312
I fallstudien har empiri samlats in i omgångar och schematiskt kan
arbetsgången i studien beskrivas med nedanstående figur:
Figur 3. Studiens tidsmässiga genomförande.
2006
Intervjuer

2010
Intervjuer,
dokumentgranskning

2012
Intervjuer

2013
Intervjuer

Yin 2007 s 17-27; Merriam 1994 s 36 – 42; Jacobsson, & Meeuwisse 2008 s 41- 44.
Flyberg 2003/04 s 191; Yin 2007 s 61 – 67.
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Ahlgren 2007.
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Som framgår av figuren har intervjuer genomförts vid fyra tillfällen och i nästa
avsnitt presenteras urval och tillvägagångssätt för dessa.
Intervjuer
I studien av framväxten av öppenvård i X-stad har jag använt ett målinriktat
urval som övergripande princip för val av intervjupersoner. Denna form av
samplingsteknik innebär att jag har valt att intervjua personer som jag bedömt
som relevanta för min forskningsfråga.313 Vilka som intervjuats har i många fall
avgjorts av ett behov av att få ett representativt urval, att intervjua
nyckelpersoner men också av att en viss mättnad uppstod när svaren och
svarsmönster återkom.314 Framförallt blev en mättnad tydlig i samband med
intervjuerna med politiker.
I en tidigare studie 2006 intervjuades tjänstemän som arbetade eller hade
arbetat med öppenvårdsbehandling för ungdomar i undersökningskommunen.315 Tre tidigare chefer inom öppenvårdsverksamheterna för
ungdom intervjuades, främst beroende på deras långa erfarenhet av att bygga
upp öppenvårdsverksamheter.
Ett annat skäl var att de lämnat
öppenvårdsverksamheter, något som skulle kunna leda till en större distans och
en viss objektivitet. Gruppintervjuer genomförde med personal vid tre
öppenvårdsverksamheter där syftet var att ta del av deras kunskap om
verksamhetens förutsättningar, behandlingsmetoder och målgrupp.316 Från en
sammanställning med de socialsekreterare som vid flera tillfällen samarbetet
med öppenvårdsverksamheterna lottades fyra socialsekreterare slumpmässigt
fram i syfte att undersöka remitterande socialsekreterares erfarenheter av att
samarbeta med öppenvårdsverksamheter. Samtliga tillfrågade tackade ja till att
telefonintervjuas. Sammantaget innebär det att under 2006 genomfördes totalt
tio intervjuer. Delar från dessa intervjuer har tidigare redovisats i min
licentiatavhandling och viss empiri återanvänds men presenteras på ett annat
sätt i avhandlingen.317
I syfte att undersöka den fortsatta utvecklingen från 2006 intervjuades
socialförvaltningens ekonomichef och fyra chefer med olika befattningar samt
en tjänsteman som haft ansvar för kvalitetsfrågor främst för
institutionsplaceringar, totalt sex personer under 2010. Urvalet till dessa
intervjuer byggde på mina kunskaper om X-stad från en tidigare studie.318
Bryman 2011 s 434-444.
Ibid s 394 – 395; Eriksson-Zetterquist, & Ahrne 2011 s 44.
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Ahlgren 2007.
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intervjutillfälle saknades någon eller några från personalgruppen. Dock tackade ingen aktivt nej till att
delat i intervjun. Gruppens chef deltog ej i intervjun.
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Samtliga tjänstemän har lång erfarenhet av utveckling av öppenvårdsbehandling
och de har genom sina positioner en närhet till öppenvården och socialtjänstens
politiska ledning. Något som gett insyn i den politiska diskussionen kring
framväxten av öppenvårdsbehandling i såväl den sociala barnavården som andra
delar inom socialtjänsten. Uppföljande och kompletterande intervjuer
genomfördes 2012 med fyra tjänstemän som tidigare arbetat inom de aktuella
verksamheterna eller på chefsnivå. 2013 gjordes sedan en gruppintervju med tre
behandlare inom öppenvården i syfte att undersöka hur den fortsatta
utvecklingen av metoder och verksamheter upplevdes av de som arbetar i
direktkontakt med barn och unga och deras familjer. Jag gjorde också en
uppföljande intervju med en tidigare intervjuad chef i syfte att tydliggöra och
komplettera tidigare insamlat material. Totalt genomfördes 22 intervjuer med
tjänstemän.
Individuella intervjuer genomfördes också med ett representativt urval av
ordförande i socialnämnd och distrikts/områdesnämnder i syfte att följa den
politiska diskussionen när öppenvården utvecklades i kommunen. Urval styrdes
utifrån en önskan om representativitet genom en fördelning med borgerliga och
socialdemokratiska politiker och utifrån att intervjupersonerna tillsammans
skulle ha erfarenheter från hela undersökningsperioden. Totalt har åtta av totalt
nitton social- eller distriktsnämndsordförande i X-stad intervjuats varav fyra
personer från socialdemokraterna och fyra personer från något av de borgerliga
partierna. Samtliga intervjuade har omfattande erfarenheter från både
distrikts/områdesnämnder och socialnämnd.
Sammantaget har i delstudien genomförts tjugotvå intervjuer med
tjänstemän och åtta intervjuer med politiker, totalt trettio intervjuer vilket också
framgår av nedanstående tabell. Samtliga intervjuer genomfördes på platser i
kommunala
byggnader
förutom
intervjuerna
med
remitterande
socialsekreterare som genomfördes per telefon av tidsskäl
Tabell 3. Genomförda intervjuer med politiker och tjänstemän.
Politiker

8
intervjuer

Tidigare
chefer
4
intervjuer

Tidigare
tjänstemän
4
intervjuer

Nuvarande
chefer
5
intervjuer

Socialsekreterare
5
intervjuer

Behandlare
4
gruppintervjuer

Det finns i dessa intervjuer också några svårigheter som kräver en diskussion.
Även i denna studie hade intervjupersoner svårt att minnas vad som skett
längre tillbaka i tiden. En annan svårighet var politikernas problem att hantera
detaljfrågor. Bristande detaljkunskaper medförde mycket generella och politiskt
korrekta utsagor som tyvärr ibland hade mycket lite att göra med den aktuella
intervjufrågan. I intervjuerna med tjänstemännen uppstod ett annat problem –
intervjuareffekten.319 Vid första intervjuomgången 2006 var jag anställd vid den
319

Bryman 2011 s 223.
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regionala FoU-enheten. Den nära koppling till de intervjuades chefer som min
position innebar gjorde att det fanns och uttrycktes en viss oro för hur
intervjusvaren förmedlades till respektive chefer. Detta trots att jag betonade att
allt skulle göras för att bevara anonymiteten hos de intervjuade. När jag sedan
gör de uppföljande intervjuerna märks, hur min tidigare, publicerade och
kritiska
licentiatstudie
om
öppenvården
för
ungdomar
i
undersökningskommunen påverkade i intervjuerna. Dels refererade och utgick
intervjupersonerna delvis utifrån denna men det fanns både en viss osäkerhet
och vaksamhet hos de intervjuade. Jag valde att tolka det som ett resultat av
min tidigare studie och att det fanns en viss rädsla för att bli identifierad. Jag
försökte hantera situationen genom att påminna om att intervjusvaren återges
på ett sådant sätt att när det är möjligt, inte går att identifiera intervjupersonen.
Svårigheten att till fullo utlova konfidentialitet och synpunkter på hur jag
tidigare presenterar öppenvården i kommunen kan naturligtvis ha lett till att jag
inte fick ta del av viktiga aspekter. Denna erfarenhet är en bidragande orsak till
att jag i avhandlingen valt att helt anonymisera undersökningskommunen.
Texter
I studien har protokoll och bilagor från den centrala socialnämnden,
distriktsnämnder samt verksamhets- och inriktningsplaner analyserats i syfte att
undersöka diskussioner och beslut kring den lokala framväxten av öppenvården
i den sociala barnavården. Inledningsvis gick jag igenom samtliga
socialnämnds- och distrikts/områdesnämndsprotokoll tillsammans med
relevanta bilagor för perioden 1992–2010, drygt 22 000 sidor. Jag granskade för
samma tidperiod också samtliga verksamhets- och inriktningsplaner som
sammanställs av socialnämnden och som är underlag för budgetbeslut i
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. De noteringar som avsåg aspekter av
utveckling av öppenvårdsalternativ i socialnämndsprotokoll och verksamhetsoch inriktningsplaner kopierades eftersom de inte innehöll några
personuppgifter. Det var inget omfattande material som samlades in, totalt
cirka 70 sidor text varav det mesta var bilagor som författats av verksamheterna.
Beslutsunderlagen i protokollen var knapphändiga, ofta formuleringar på en till
två rader. Insamlat material bearbetades sedan med stöd av ett kodningsschema
som delvis konstruerats utifrån avhandlingens teorier. Fokus var att identifiera
politiska beslut, aktörer och händelser som kunde kopplas till framväxten av
öppenvården i den sociala barnavården. I analysarbetet sammanställdes
materialet och analyserades utifrån avhandlingens teorier.
En liknande process genomfördes också med protokoll från
Distrikts/Områdesnämnderna som är de politiska organ inom socialtjänsten i
X-stad som behandlar individärenden för olika målgrupper. I studien av dessa
protokoll var fokus att studera hur politiker diskuterat kring framväxten av
öppenvårdsverksamheter och kring enskilda ungdomar och deras familjer i de
fall de har varit aktuella för behandlingsinsatser inom öppenvården i den egna
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socialtjänsten.320 Utifrån önskemål från kommunen kopierades inte de delar
som bedömdes relevanta utan skrevs in ordagrant, förutom personuppgifter, i
ett worddokument för fortsatt bearbetning och analys. Dokumentet omfattade
slutligen 24 sidor med kortfattad information. Därefter läste jag insamlat
material och analyserade det utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv för att
sedan tematisera i avhandlingens resultatredovisning. Hur analysarbetet
genomfördes för samtliga texter presenteras mer utförligt i avsnittet om
tolkning och analys.
Även denna del av studien har några svårigheter. I målbeskrivningar finns
tydliga, korta avsnitt som beskriver kommunens arbete och mål med
öppenvårdsbehandlingen.
Däremot
är
dokumentationen
i
socialnämndsprotokoll bristfällig och det som är av substans är de bilagor som
skrivits av tjänstemän, oftast i syfte att starta nya verksamheter. Tillsammans
med
de
kortfattade
och
generaliserade
beskrivningarna
i
distriktsnämndsprotokollen när individärenden presenteras får det
konsekvensen att intervjuerna blir studiens huvudmaterial.
Totalt har i delstudierna 35 intervjuer med tjänstemän eller politiker
genomförts och närmare 30 000 textsidor granskats. För att sammanfatta och
skapa en bild över avhandlingens övergripande forskningsdesign kan
nedanstående figur vara till hjälp.
Figur 4. Fördjupad forskningsdesign.
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Hur avhandlingens empiri i form av intervjuer och dokument har bearbetats
och analyserats redogörs för i nästa avsnitt.

Tolkning och analys av studiens empiri
Intervjuer
Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer i två av avhandlingens
delstudier.321 I delstudie I genomfördes intervjuerna per telefon och i delstudie
320
321

Se också diskussionen om etiska aspekter.
Ibid s 206.
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III både per telefon och i personliga möten. Vid samtliga intervjuer har
frågorna utgått från i förväg fastställt intervju- eller frågeschema som delvis
varierat beroende på intervjuperson och syftet.322 Syftet med samtliga
intervjuerna har varit att ta del av erfarenheter och synpunkter kring framväxten
av den sociala barnavårdens öppenvård och analysen har därmed varit fokuserad
kring vad som sagts, inte hur. Därmed fanns ingen anledning att göra en
transkription som i detalj återgav samtalet genom att notera t.ex. tonfall och
pauser utan samtliga intervjuer har transkriberats utifrån syftet att göra
utskriften så läsbar som möjligt utan att för den skull förlora den innehållsliga
meningen. Konkret har det framförallt inneburit att talspråk har ändrats till
skriftspråk, att grammatiska korrigeringar gjorts och när utryck som skratt,
hummanden och suckar förekommit har bara de som bedömts påverka
innehållet tagits med.323 Transkriptionerna bearbetades och analyserades sedan
med skilda angreppssätt och tekniker, en metod för intervjuanalys som Kvale
kallar Bricolage.324 Metoden innebär ett eklektiskt sätt att skapa mening genom
en rad metoder och teoretiska ansatser. I studien har denna form av
analysarbete inneburit att jag har tematiserat intervjutext under rubriker som
utgått ifrån studiens frågeställningar och teorier. Ett tillvägagångssätt som
också påminner om det som Kvale kallar intervjuanalys som teoretisk tolkning
där forskaren reflekterar och tematiserar texten teoretiskt.325 Ett exempel på hur
det rent praktiskt har genomförts är hur jag vid en första läsning av
intervjuutskrifter i delstudie III tematiserade dem utifrån begrepp kopplade till
nyinstitutionell teori som till exempel översättning eller förpackning. Efter den
första tematiseringen återvände jag senare vid ett flertal tillfällen till utskrifterna
för att se om det har funnits andra sätt att tolka och tematisera texten. Förutom
att fördjupa analysen fyller den upprepade läsningen funktionen att i möjligaste
mån undvika att jag bara lägger märke till de aspekter som passar min
teoretiska ingång, en uppenbar risk med det valda tillvägagångssättet enligt
Kvale. 326 De citat som jag slutligen bestämde mig för presenteras i
avhandlingens resultatavsnitt är trogna utskrifterna förutom några
korrigeringar. Ändringar har gjorts av grammatiska skäl och för att undvika
språkval som kan härleddas till intervjuperson. Om något stycke har utelämnats
i ett citat har det markerats med /…/. Om citaten börjar eller avslutas mitt i en
mening har det markerats med … .
Innehållsanalys
I samtliga delstudier har analysen av texter bearbetats och analyserats med ett
tillvägagångssätt som inspirerats av kvalitativ innehållsanalys i syfte att kunna
ibid s. 206.
Plummer 2001.
324
Kvale 2009 s. 251 – 252.
325
Ibid s 253.
326
Ibid s 256.
322
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beskriva vad som ägt rum och för att ha ett underlag för att analysera
föreställningar som beskrivs i texterna.327 Som analysredskap används
innehållsanalys inom många discipliner och förekommer i socialt arbete i
studier av exempelvis kunskapsproduktion eller massmedias behandling av
sociala problem.328 Främst används metoden för att systematiskt finna mönster
utifrån kategorier som utformats i förväg i större textmaterial och för att
jämföra olika typer av texter.329 Innehållsanalysen har en rad styrkor, till
exempel att den är mindre känslig för påverkan från forskarens närvaro och att
tillvägagångssätt kan beskrivas konkret och är därför transparant.330 Metoden
har också brister och i studien har framförallt betydelsen av kvalitén på
dokumenten blivit tydlig men också hur kvalitén på kodningsmanualen är
avgörande för att inte viktiga aspekter förbises.331
I fokus för analysen av avhandlingens insamlade texter var det uppenbara,
det skrivna och synliga ordet. För att minimera risken att missa viktiga aspekter
har jag i avhandlingens samtliga innehållsanalyser konstruerat en
kodningsmanual.332 Det gemensamma för kodningsmanualerna har varit att
forskningsfrågan styrt vad som skall besvaras men framförallt har syftet varit att
tydliggöra vem som säger vad och att den direkta meningen i innehållet
noterades.333 Utöver dessa frågeställningar kompletterades sedan manualerna
med frågor som var specifika för avhandlingens teoretiska perspektiv. Därefter
prövades manualen först genom att studera ett mindre antal dokument för att
testa kategorier och frågeställningar för att sedan revideras inför det slutliga
användandet. I nästa steg i analysarbetet granskade jag en text utifrån studiens
kodningsmanual och sammanställde resultatet i ett separat dokument. Därefter
sammanställdes all information för att skapa en översikt i ett gemensamt
dokument under rubriker som var identiska med manualens. Utifrån det
gemensamma dokumentet skedde därefter en analys kopplad till avhandlingens
teorier som sedan används vid resultat- och analysredovisningen.
En viktig del i en forskningsprocess är att respektera och hantera etiska
aspekter. I nästa avsnitt diskuteras hur detta har skett i studiens olika delar.

Etiska aspekter
Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning. Vid samtliga intervjuer har informationskravet
och samtyckeskravet, beaktats genom att en initial kontakt togs per telefon eller
Boreus 2011 s 132; Bryman 2011 s 281 – 283.
Se t.ex. Dellgran, & Höjer 2000; Lorenzon 2008.
329
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330
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mail för att informera om studien och för att få ett samtycke att intervjuas.
Därefter har ett mail med information om studien skickats för att tillgodose
konfidentialitet- och nyttjandekrav. Av mailet framgår på vilket sätt
intervjuerna genomförs, att intervjupersonernas deltagande hanteras
konfidentiellt och att intervjuresultatet enbart används i forskningsändamål.334 I
samband med intervjuerna har jag också diskuterat med de intervjuade om
eventuella risker att bli igenkänd, till exempel om man är ensam om att ha en
viss tjänst. I dessa diskussioner har jag lovat att så långt det går försöka
avidentifiera deras intervjusvar. Vid bearbetning och redovisning av intervjusvar
har jag sedan försökt att redigera eventuella uttryck och detaljer som tydligt kan
kopplas till en speciell person. Ett närliggande problem när det gäller
konfidentialitet är när personer omnämns i intervjuer. Jag har även här försökt
att avidentifiera så långt det varit möjligt för att undvika att dessa personer
identifieras. I samband med de avslutande analyserna av empirin valde jag också
att inte namnge studiens undersökningskommun vilket ytterligare stärkte
intervjupersoners konfidentialitet.
För den del av studien som avsåg granskning av distriktsnämndsprotokoll
gjordes en etikprövning eftersom protokollen innehöll personuppgifter. I
redogörelsen till regionala etikprövningsnämnden i Linköping framhölls att
endast uppgifter som bedömdes vara av intresse för studien skulle samlas in och
anonymiseras vid eventuell presentation i studien. Nämnden biföll ansökan
utan att begära några kompletteringar.335 Trots beslutet från
etikprövningsnämnden uppstod svårigheter att få tillgång till protokollen på
grund av att ansvarig tjänsteman tvekade att låta mig ta del av handlingarna av
sekretesskäl. Efter diskussioner fattade en högre tjänsteman beslut om tillgång
till protokollen under vissa förutsättningar. I ett avtal med kommunen
reglerades att jag hade sekretess kring uppgifter som framkom i protokollen
som inte berörde min studie och att jag endast fick transkriberade relevanta
utdrag från protokollen med anonymiserade personuppgifter till min dator. För
att möjliggöra eventuella uppföljningar kodades de transkriberade avsnitten i
förhållande till respektive protokoll. Kodförteckningen har sedan förvaras inlåst
och åtskild från de transkriberade avsnitten.

Studiens tillförlitlighet
Innebörden av begreppen reliabilitet och validitet skiljer sig mellan kvalitativa
och kvantitativa studier men det finns också de som anser att kvalitativa studier
ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier.336 Lincoln och Guba337 menar
Gustavsson, Hermerén, & Petersson 2005.
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 2010.
336
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att i kvantitativ forskning förutsätter reliabilitets- och validitetskriteriet att det
är möjligt att komma fram till en enda bild av verkligheten, något som de
ställer sig tveksamma till och menar att det finns mer än en beskrivning av
verkligheten. Utifrån denna kritik föreslår de att kvalitativa studier istället
bedöms utifrån kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet kan i sin tur
delas upp i fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en
möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas att forskningen
utförs enligt befintliga regler och att respondenter får en möjlighet att bekräfta
att forskaren har uppfattat det som beskrivits på ett korrekt sätt. I studien har
samtliga intervjuer skrivits ut och delgivits respondenterna för synpunkter om
de önskat det. Däremot har inte någon annan tagit del av min empiri och på
sätt kunnat granska och ifrågasätta mina analyser vilket får ses som en svaghet
när det gäller studiens trovärdighet. Överförbarhet och pålitlighet, uppnås
enligt Guba och Lincoln genom att resultatet beskrivs på ett sådant sätt att
läsare själva kan bedöma tillförlitlighet och överförbarheten av resultatet till
annan miljö, det som av andra forskare beskrivs som analytisk generalisering.338
Dessa krav har tillgodosetts genom att forskningsprocessen beskrivits
transparant och granskats genom handledning och de seminarier i
forskarutbildning som delar av studien har diskuterats. Det fjärde och sista
kravet för tillförlitlighet är, möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innebär
att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska
inriktningar påverka utförandet och slutsatserna från en undersökning. Detta
menar Guba och Lincoln är en av granskarnas uppgifter att bedöma. Förutom
tillförlitlighet menar Guba och Lincoln att äkthet är ett kriterium som skall
användas för att bedöma kvalitativa studier. Begreppet som utsatts för kritik
utgår sammantaget ifrån att studiens resultat bidragit till att ge
undersökningens deltagare en chans till reflektion och att förändra sin situation.
I föreliggande studie har inte ambitionen varit att delge resultat under
genomförandet av studien men naturligtvis hoppas jag att avhandlingen leder
till reflektion och utveckling inom undersökningsområdet.
I nästa kapitel startar resultatredovisningen med att jag presenterar och
analyserar hur idéer om behandling i den sociala barnavården, aktörer och
händelser samverkar och hur det ur denna interaktion växer fram en etablering
öppenvård i den sociala barnavården.
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5. FRAMVÄXTEN AV ÖPPENVÅRD I
DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN.
Kapitlet är indelat i två delar. I den första delen beskrivs med stöd av
nyinstitutionell teori framväxten av öppenvård som en del i en drygt hundraårig
etablering av ett behandlingsfält i den sociala barnavården. Behandlingsfältet
skall ses som ett fält bestående av både dygnsvård och insatser på hemmaplan.
Som ett professionellt fält består det av olika professioner och kännetecknas
bland annat av sanningar, maktstrukturer och kamp mellan individer, grupper
och professioner om positioner och ”sanningar”.339 Genom intervjuer med
statliga tjänstemän och innehållsanalys av statliga utredningar, protokoll och
forskningsrapporter analyseras hur ett samspel med aktörer, beslut och andra
aspekter dels leder fram till en utveckling av behandlingsfältet och dels ett nytt
arbetsfält - öppenvård.340 Ett fält som är en del av behandlingsfältet för den
sociala barnavården och som därmed också påverkas av vad som sker i hela
behandlingsfältet.
Kapitlets första del struktureras genom en indelning i tidsperioder som till
stora delar är inspirerade av den som Lundström använder i sin avhandling om
tvångsomhändertagande av barn under 1990-talet.341 Beskrivningen inleds med
en redogörelse av hur ett behandlingsfält växer fram i den sociala barnavården i
början av 1900-talet och fram till andra världskriget. Därefter följer en
beskrivning av förändringar efter andra världskriget som till stor del präglades
av att behandlingsfältet påverkades av den ekonomiska tillväxtens möjligheter
och där behandling i den sociala barnavården professionaliseras i allt större
utsträckning. I ett efterföljande avsnitt beskrivs bland annat hur den ideologiska
kritiken på 1960- och 1970-talet leder fram till en ny socialtjänstlag och
medverkar till att alternativ till institutionsvård prövas i större utsträckning än
tidigare. I ett avslutande avsnitt presenteras sedan hur framväxten av öppenvård
inom den sociala barnavården blir ett nytt arbetsfält som ett resultat av en rad
DiMaggio, & Powell 1983; Brante, Johnsson, Olofsson, & Svensson 2014.
Premfors 1989 s. 10; Hill, & Winqvist 2007 s. 14 – 15.
341
Lundström 1993.
339
340

83

samverkande faktorer och omfattande behandlingsinslag och som vid
undersökningsperiodens slut kan ses som en etablerad policy i den sociala
barnavården. När det är möjligt beskriver jag lite mer utförligt kring metoder
och synsätt i öppenvård eftersom jag menar att olika metoder bidrar till
öppenvårdsfältets konstituering.
I kapitlets andra del gör jag en andra analys av materialet, med hjälp av
Kingdons teori om agenda setting i syfte att tydliggöra och analysera
sambandet mellan faktorer som påverkar framväxten av öppenvård.342

En differentierad vård växer fram

Under 1800-talet förändrades synen på socialt utsatta barn från ett
deterministiskt synsätt till en pedagogisk behandlingssyn som innebar att
uppfostran kunde förändra oönskade egenskaper till något bättre. En
konsekvens av den förändrade synen var att nya typer av anstalter byggdes med
uppdrag att ”behandla” de socialt utsatta barnen genom uppfostran i syfte att
anpassa dem till det dåtida samhällets normer. Anstalterna hade också ett annat
viktigt uppdrag som var kopplat till industrialiseringens effekter. Samhället
hade ett behov av att få bort arbetarklassens ”problembarn” från statsmiljöer,
främst för att skydda välartade barn från en negativ påverkan eftersom en
konsekvens av att båda föräldrarna arbetade var en ökad kriminalitet och
tiggande barn i statsmiljöer.343 Anstalterna och deras uppdrag att behandla
men också att skydda samhället från ”problembarn” kan ses som föregångare till
det som jag senare skall beskriva som ett behandlingsfält inom den sociala
barnavården.
1800-talets förändrade syn på socialt utsatta barn påverkade också
diskussionerna i förarbetet till de första barnavårdslagarna. I diskussionerna
fanns de som menade att problem skulle lösas genom att förändra
samhällsförhållanden. Man valde emellertid att prioritera individuella åtgärder,
framförallt utifrån goda erfarenheter från England och Norge men också för att
man inte var eniga om vilka samhällsförändringar som krävdes. De tre första
barnavårdslagarna från 1902 präglades sedermera både av individuellt tänkande
och att orsaken till barns problem som ett resultat av samhällsförändringar men
framförallt som ett resultat av ”det dåliga hemmet” och de ”odugliga
mödrarna”. Lagstiftningen förmedlade också en pedagogisk behandlingssyn i
tron att genom kontroll och uppfostran kunna förebygga kriminalitet och dåliga
beteenden och får ses som ett betydelsefullt inslag i formandet av ett embryo till
I detta begynnande
behandlingsfält i den sociala barnavården.344
behandlingsfält fanns trots lagstiftningens negativa syn på den biologiska
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familjen en ambition att erbjuda den biologiska familjen behandlingsinsatser.
Insatser, dåtidens öppenvård, genomfördes av förtroendevalda lekmän, ofta
präster eller lärare och kunde i huvudsak vara att övervakare tillsattes, att
föräldrar förmanades, eller att barnet varnades eller agades.345 Om insatserna till
den biologiska familjen inte räckte till var lagens intention att omhänderta barn
och i första hand erbjuda fosterhem. I praktiken fanns i behandlingsfältet en
differentiering, en tydlig skillnad i förhållningssätt och åtgärder mellan
vanvårdade barn som for illa i sin hemmiljö, och vanartade barn med
provocerande beteende eller som uppfattades som onormala eller sjuka. De
vanvårdade barnen placerades oftast i fosterhemsvård medan de vanartade
barnen placerades på institutioner. Att skillnader gjordes vid val av vårdform
motiverades med ett behov av att skilja på barn med mindre och större
problem, att kunna ge en effektiv behandling till en specifik målgrupp men
också av samhällets behov av skydd från de vanartade barnen. Konsekvenserna
av differentierad vård var att kraven på diagnoser ökade för att barnet skulle
kunna få rätt vård men också ett behov av specialiserade institutioner och
utbildad personal.346 Behovet av en differentierad vård är en grundläggande
behandlingsidé som sedan följt med i förändringarna av den sociala
barnavården och dess behandlingsfält.
I det begynnande behandlingsfältet påverkades valet av insatser för utsatta
barn och ungdomar under seklets första årtionden av den övergripande
diskursen om sociala problem i Sverige. Diskursen dominerades av läkares
åsikter om naturvetenskapliga förklaringar, diagnoser och vetenskapliga
metoder. Samtidigt var den också påverkad av ett intresse att kontrollera samt
förändra arbetsklassens barn och rasbiologiska idéer om att friskt och sunt
skulle uppmuntras och att de ”ovärdiga” skulle steriliseras och låsas in på
institutioner.347 Perioden kännetecknas också av frivilligorganisationernas
betydelse och läkarnas starka ställning som experter inom barnavården. En
betydelsefull aktör under denna tidsperiod var Centralförbundet för socialt
arbete (CSA) som anordnade kurser, föreläsningar och konferenser kring
allmänna sociala och socialmedicinska frågor, bland annat för barnavård.
Dessutom initierade CSA en rad egna sociala undersökningar och utredningar i
syfte att presentera underlag för politiska reformer.348 CSA var också en viktig
påverkansfaktor i lagstiftningsarbetet genom att påpeka brister i 1902 års
lagstiftning. Det ledde bland annat till att kommunens övergripande ansvar för
barnavården förstärktes och att möjligheten att omhänderta barn på grund av
brister i hemmiljön förstärktes i den nya lagen 1924.349 Till skillnad från CSA
och läkare hade, som tidigare beskrivits, socialarbetare ingen framträdande roll
under denna tidsperiod. Antalet anställda socialarbetare var få i början av 1900Lundström 1993 s 54.
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talet och förekom sällan i debatter om den sociala barnavården och dess
behandlingsfält. Att socialarbetare inte deltog i debatterna kan kanske delvis
förklaras av bristande kunskaper om behandling då utbildningen till stora delar
handlade om sociallagstiftningar.350
Under 1920- och 1930-talet kom psykoanalysen och barnpsykologi också
att påverka diskursen om behandling av socialt utsatta barn och ungdomar.
Parallellt med förtroendet för institutionsvården under denna tidsperiod växte
den psykiatriska barn- och ungdomsvården fram som ett behandlingsalternativ
i fältet. Utvecklingen av dessa enheter kan delvis förklaras av en förändrad
inställning till barn och ungdomars kriminalitet. Orsakerna till kriminalitet
kom nu inte enbart att förklaras med brister i uppfostran utan även som ärftlig
genetiskt betingad egenskaper som till stor del förstärktes av miljöfaktorer,
framförallt i barndomen.351 Ungdomar med dessa egenskaper beskrevs som
”psykopater” och ansågs behöva en professionell, vetenskapligt inriktad
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Institutionsvården påverkades
av utveckling inom barnpsykiatrin och flera institutioner knöt till sig läkare med
barnpsykiatrisk kompetens samtidigt som man utvecklade institutioner där
barnen observerades för att kunna ställa rätt diagnos och ges rätt form av
institutionsvård. Läkare ledde också verksamheter som kan ses som en form av
öppenvård. Ett exempel på denna form av verksamhet är den Rådgivningsbyrå i
uppfostringsfrågor som öppnades 1933 av Stockholms barnavårdsnämnd där
läkare mötte barn och föräldrar med mindre omfattande problem. De flesta
barnen kom på inrådan av sin lärare och mest frekvent problembeskrivning var
”nervösa besvär”. En av idéerna bakom Rådgivningsbyrån var att förbättra det
förebyggande arbetet så att omhändertaganden kunde undvikas.352 En idé som i
högsta grad fortfarande är aktuell.
Ett begynnande behandlingsfält under seklets första årtionden påverkades
således av att samhällets syn och lagstiftningen utgick ifrån att sociala problem
var förknippade med individer och att det i praktiken gjordes en skillnad vid val
av insatser genom att de vanvårdade fosterhemsplacerades och de vanartade
placerades på institution. Lagstiftningens intentioner påverkades också av en
samhällelig diskurs som dominerades av läkares åsikter om naturvetenskapliga
förklaringar, diagnoser och vetenskapliga metoder. Samtidigt var också
diskursen om behandling påverkad av samhällets intresse att kontrollera och
förändra arbetsklassens barn och rasbiologiska idéer om att de ”ovärdiga” skulle
steriliseras och låsas in på institutioner.353 Endast ett fåtal utbildade
socialarbetare fanns inom barnavårdsfältet vilket innebar att fältets starkaste
aktörer under denna tidsperiod var läkarna utifrån den expertroll som
yrkeskåren både tog och tillskrevs samt förtroendevalda, ofta läkare, sköterskor,
Wingfors 2004 s 24-25.
Levin 1998 s 89.
352
Jönsson 1997; Vinterhed 1977 s 190; Lundström 1993 s 105.
353
Levin 1998 s 89-90; Lundström 1993 s. 93 ff.
350
351

86

lärare eller präster. Läkarnas expertroll förstärktes också under denna tidsperiod
utifrån psykoanalysens och barnpsykologins intåg i den sociala barnavården.

Efterkrigstiden - avinstitutionalisering och
familjepolitik.
Institutionsvårdens betydelse som behandlingsinsats i den sociala barnavården
förändrades successivt från 1930-talet och framåt. Som störst var den
sammantagna institutionsvården för barn och ungdomar i början av 1930- talet
med nära 400 behandlingshem och 8500 platser. Under denna period var
statens ambition att förbättra och bygga ut institutionsvården, men trots detta
hade redan under 1930-talet en långsam oplanerad avinstitutionalisering
startat.354 Förutom att antalet institutionsplaceringar minskade skedde också en
förändring mot kortare behandlingstider355 och speciella institutioner byggdes
upp för denna typ av vård, så kallad upptagningshem. I mitten av 1940–talet
var cirka hälften av institutionsplatserna för barn och ungdomar på
upptagningshem. Den förändrade användningen av institutioner kan till stora
delar förklaras med att policyn om fosterhem i första hand började slå igenom.
En annan förklaring till minskningen av institutioner och platser kan vara
framväxten av den psykiatriska barn- och ungdomsvården på 1930- och 1940talet som innebar en ytterligare behandlingsmöjlighet för de mest socialt utsatta
barnen och ungdomarna. 356
Efter andra världskriget påbörjades en ökad professionalisering i
behandlingsfältet och delvis nya aktörer började successivt påverka fältet. Till
följd av kritiken mot institutionsvården utvecklades en socialpedagogutbildning för institutionspersonal i början av 1950-talet och utbildningen av
antalet socionomer ökade. Trots att fler socionomer anställdes under de
kommande åren inom den offentliga sektorn och att utbildningen till socionom
gav insyn i behandlingsteorier förekom sällan socionomer i teoretiska debatter
om barnavårdens behandlingsarbete, den dominerades även fortsättningsvis av
läkarna.357 Även i det konkreta behandlingsarbetet var socionomer under 1940och 1950- talet i minoritet. Behandlingsinsatserna till socialt utsatta barn och
ungdomar utfördes till största delen av andra aktörer än kommunalt anställda
socionomer, till exempel läkare, sjuksköterskor, fosterhem och personal på
institutioner.358
Under 1950 och 1960 -talet påverkades behandlingsfältet av att en rad
undersökningar påvisade ett samband mellan kriminalitet och ekonomiskt,
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socialt och psykologiskt ogynnsamma uppväxtförhållanden.359 Ett annat inslag i
dåtidens behandlingsdiskussioner som delvis går emot sambandet mellan olika
faktorer och kriminalitet är mentalsjukvårdsberedningens betänkande 1957 där
betoningen på sociala aspekter lämnades till förmån för en mer psykiatrisk och
psykoanalytisk syn för utveckling av kriminalitet och de mest svårbehandlade
barnen.360 Nästan samtida med betänkandet sker en inriktningsändring inom
Barn- och ungdomspsykiatrin. Den psykiatriska barnavården som
ursprungligen var tänkt som stöd för den kommunala barnavården knöts nära
sjukvården och frånsade sig ansvaret för ”den mest samhällsbesvärliga gruppen
med problem av ytterst komplicerad natur”.361 Att BUP frånsade sig denna
grupp kan förmodligen förklaras av att läkarnas behandlingsintresse under
denna tidsperiod försköts mot mindre barn. Detta till följd av diskussioner
kring betydelsen av barns tidiga bindningar och de negativa konsekvenser som
uppstår till följd av att barn separeras från sina föräldrar vid
institutionsplacering.362 BUP blev en resurs för små barn men också för barn
med mindre omfattande sociala problem som kunde vara kvar i sin hemmiljö.
BUPs ställningstagande ledde till att kommunal social barnavård, ungdomshem
och ungdomsvårdsskolor fick ta ett större ansvar för behandlingen av de barn
och ungdomar som uppfattades som mest besvärliga samtidigt som
ungdomskullarna ökade och kriminalitet och missbruk ökade bland
ungdomar.363 Paradoxalt nog minskade antalet tillgängliga institutionsplatser
under samma tidsperiod, framförallt beroende på att de mindre institutionerna
lades ned.364 Samtidigt fanns ett ökat behov av institutionsplatser delvis
beroende på en ambition att erbjuda behandling istället för fängelse för unga
lagöverträdare. Tillsammans med BUPs förändrade inställning fick
förändringarna till följd att 1950-talet präglades av brist på vårdalternativ och
långa väntetider, framförallt för ungdomarna med den svåraste
problematiken.365
Det fanns emellertid i behandlingsfältet exempel på kommunala initiativ att
tillsammans med landsting bedriva behandlingsarbete i människors närmiljö
som delvis liknar nutidens öppenvård. Som tidigare beskrivits fanns en
Rådgivningsbyrå i Stockholm i början av 1930-talet. Liknande verksamheter,
ofta benämnda som Rådgivningsbyråer, fanns från 1930-talet och cirka 20-25
år framåt i flera större städer, till exempel Göteborg och Karlstad.
Verksamheterna som leddes av läkare med motiveringen att arbetet skulle
utföras professionellt gav kostnadsfritt råd, stöd och behandling till barn och
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föräldrar som själva velat ha hjälp och där man
barnavårdsnämnden inte hade laglig skyldighet att ingripa.366

bedömde

att

Socialpolitik och nya behandlingsinriktningar
En förändring som får betydelse för utvecklingen av behandlingsinsatser inom
den sociala barnavården, framförallt på 1950- och 1960-talet, är den
ekonomiska tillväxten som startar efter andra världskriget och pågår fram till
1980-talet. Tillväxten ger möjligheter att utveckla socialpolitiken och familjen
lyftes fram som en central aspekt för utvecklingen av samhället. I debatter
diskuterades statens ansvar gentemot familjer och hur stödåtgärder skulle
utformas. Flera social- och familjepolitiska reformer genomfördes, till exempel
barnbidrag och skolhälsovård. I debatter betonades också att den framtida
social- och familjepolitiken skulle präglas av vetenskap och moderna
metoder.367 Samtida med dessa samhällsförändringar fanns en förskjutning i
behandlingsfältet mot att familjen ses både som en förklaring till barns problem
och
en
möjlig
resurs
i
ett
behandlingsarbete.
Amerikanska
familjeterapiinriktningar fick succesivt en stark påverkan på behandlingsinslag i
den sociala barnavården och i socionomutbildningen. Barnbyn SKÅ:s
familjesatsning på hemma-hos-terapi och deras dåtida rektor Gustav Jonssons
aktiva förespråkande av samhällsinsatser och insatser i familjens närmiljö fick
också en stark påverkan på synen på behandling av utsatta barn och ungdomar.
SKÅ:s försök med att flytta hem behandlingsarbetet till familjers hemmiljö
genom att personal deltog i familjens vardag, så kallat ”hemma-hos–arbete”
inspirerade till ett nytt tänkande bland socionomer och andra yrkesverksamma i
behandlingsfältet.368 Det fanns också bland socionomer en stark kritik kring det
alltför dominerande intresset för utredningar inom den sociala barnavården.
Kritiken bidrog också till ett ökat intresse för behandlingsarbete och för
systemteoretiska metoder, framförallt familjeterapi hos socionomer.369
Även andra aktörer i fältet påverkades av den förändrade synen på familjen
och nya behandlingsimpulser parallellt med den omfattande samhällsdebatten
om socialt arbete. BUPs behandlingssyn påverkades också med tiden när flera
betänkanden visade att det inte fanns samband mellan ekonomiska och sociala
faktorer och kriminalitet utan att förklaringen fanns att hitta i familjens sätt att
fungera.370 1960 års barnavårdslag innebar också en rad förändringar i synen på
behandlingsinsatser och kom att påverka kommunernas utveckling av insatser
på hemmaplan genom lagens intentioner att utöka både allmänt och
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individuellt förebyggande arbete och att råd och stöd skulle prövas först som
insats.371
Under denna tidsperiod och i samband med en fortsatt
avinstitutionalisering inom den sociala barnavården fanns ett flertal faktorer
som kan kopplas samman med ett förändrat behandlingsfält. En faktor var att
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) avsade sig ansvaret för att behandla
ungdomar med allvarliga beteendestörningar vilket framförallt ledde till färre
vårdalternativ för de mest utsatta ungdomarna.372 Ytterligare en faktor som
påverkade utvecklingen av behandlingsfältet och insatser på hemmaplan under
denna tidsperiod var när intresset för familjearbetet utvecklades och
behandlingsmetoder hämtades från USA. En utveckling som var samtida med
den socialpolitiska utvecklingen där familjen är i fokus för varierande former av
stöd. Mitt i alla dessa faktorer som påverkade utvecklingen av behandling på
hemmaplan finns en yrkeskår, socionomer, som blir fler till antalet i
kommunerna samtidigt som deras utbildning förändras något från en
byråkratisk hållning till en mer samhällspolitisk och behandlingsinriktad
hållning.

Den ideologiska kritiken och
socialutredningen

Efter att 1950-talets sociala barnavård och dess behandlingsfält som till stora
delar påverkades av den ekonomiska tillväxten och en socialpolitik som
fokuserade på den biologiska familjen, kom 1960- och 70-talets barnavård och
behandlingsfält att påverkas av ideologiska debatter och professionalisering.373
Samtidigt fortsatte avinstitutionalisering efter en kort uppgång på platser under
1950-talet och minskning av barn och unga som fosterhemsplaceras.374 Den
förhållandevis goda samhällsekonomin ledde till satsningar och metodförsök i
socialt arbete och efterfrågan på socionomer ökade kraftigt som ett resultat av
den
stora
expansionen
inom
den
offentliga
sektorn
och
kommunsammanslagningar. Som ett resultat av bildandet av större kommuner
fördes utredande, beslutsfattande och genomförande av behandlingsinsatser på
hemmaplan över från förtroendevalda till tjänstemän.375 Samtidigt tog också
socionomerna plats i de offentliga debatterna och ställde sig bakom den
samhällskritik som dominerade debatterna. För socialt arbete handlade
debatterna om kritik mot myndigheters roll som förtryckare och
Lundström 1993 s. 47.
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samhällsbevarare men också kritik för bristande förebyggande
samhällsinriktat socialt arbete och mot all slags institutionell vård.376

och

Socialutredningen
Kritik mot dygnsvård och behov av behandlingsalternativ hade under en lång
tid förts fram men det är först i slutet av 1960-talet som diskussioner förs på
nationell nivå i utredningar om de insatser i öppenvård som senare
förekommer. Ett exempel på ett nationellt agerande i frågan om insatser på
hemmaplan är att Socialstyrelsen 1969 tillsatte en utredning för det som då
kallades för ”den icke institutionsbundna vården”. En av utredningens
huvuduppgifter var att:

Genom att aktualisera problem och framlägga förslag till
problemlösningar medverka till utformning av det nya verkets policy
inom väsentliga delar av den icke institutionsbundna socialvården.377
En central faktor som parallellt med de ideologiska diskussionerna påverkade
den sociala barnavården och dess behandlingsfält under dess tio-åriga
utredningstid var Socialutredningen. Utredningen hade ett huvuduppdrag att
göra en allmän översyn av de tre sociala vårdlagarna, nykterhetsvårdslagen,
socialhjälpslagen och barnavårdslagen samt vårdens innehåll. Utredningen
präglades av ideologiska ställningstaganden kring helhetssyn, vilket i det
sammanhanget stod för att socialtjänsten skulle se människor i sitt
sammanhang och över tid, se till alla aspekter i människors livssituation och
verka för samverkan mellan socialtjänsten och andra samhällsaktörer. I
betänkandet från utredningen betonas framförallt att vården bör genomföras i
klientens närmiljö.378 Det som senare kom att kallas för närhetsprincipen:

Det har under senare år funnits en strävan hos den
primärkommunala socialvården att undvika institutionsplaceringar,
bl.a. beroende på en ökad insikt om betydelsen av att förlägga
insatserna till klientens egen sociala miljö. De statliga och
landstingskommunala institutionella vårdresurserna – som de f n är
uppbyggda och organiserade – uppfyller dåligt de krav en sådan
inriktning av behandlingsarbetet ställer.379
Utredningen påtalade också generella problem med institutionsvård. Att vården
ofta skedde långt hemifrån lyftes fram som ett särskilt problem med
institutionsplaceringar då det ansågs försvåra samarbetet med den unges
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föräldrar och företrädare för placerande kommun. Som följd av svårigheter att
samarbeta med föräldrar lyfte utredningen speciellt fram risken med att
begränsa behandlingen till individens problem;

……föreligger vidare en påtaglig risk att behandlingssträvandena
begränsas och koncentreras till en individs problem utan
hänsynstagande till hans livsmiljö. Svårigheter och spänningar i t.ex.
klientens närmiljö kan därigenom lätt förbises.380
I sitt förslag till ny lagstiftning betonar Socialutredningen att den nya lagens
ideologiska ansats är att utgå ifrån barnets och familjens bästa och inte utifrån
samhällsskydd som de tidigare lagarna. Utredningen angav också att socialt
arbete skulle utföras av professionella, bygga på samförstånd mellan klient och
socialarbetare och framförallt vad som är centralt i detta sammanhang – den
angav att det individinriktade sociala arbetet skulle vara behandlingsinriktat.381
Socialutredningen och dess intentioner om en förändrad syn på insatser kom
att ha ett betydande genomslag i den nya Socialtjänstlagen som träde i kraft
1982.382

Professionen och försöken
Landets socialchefer tillhörde också de som var kritiska mot rådande arbetssätt
och lagstiftning under 1960-talet. I samband med att Socialutredningen fick
sitt uppdrag riktade de skarp kritik mot att utredningens direktiv helt missade
att ge ett uppdrag att analysera socialtjänstens framtida uppdrag. Socialcheferna
menade att den framtida socialtjänsten borde byggas på nya grundläggande
värderingar.383 Dessutom riktade man kritik mot sammansättningen av
arbetsgruppen för Socialutredning utifrån att enbart jurister och inte
beteendevetare var representerade i gruppen. Socialchefernas starka kritik ledde
fram till att en referensgrupp -Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor
tillsattes med representanter från sju organisationer384 med uppdraget att
koncentrera sig på socialtjänstens mål. Kommittén som kom att kallas
”Skuggutredningen” arbetade med en rad aktiviteter där man försökte lyfta
fram alternativ till den dåvarande socialtjänsten. Övergripande riktades skarp
kritik mot tvångsvård i socialtjänsten. För området barn- och ungdomsvård
kom diskussioner och presentationer främst att handla om behovet av att
förskjuta fokus från utrednings- till behandlingsarbete och att ge exempel på
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nya sätt att arbeta med behandlingsarbete utanför institutioner. Även i dessa
sammanhang lyftes SKÅs metodutveckling fram och deras familjearbete och
hemma-hos arbete beskrevs som exempel på nya arbetssätt men också som ett
inlägg i dåtidens socialpolitiska debatt utifrån att man såg familjen som bärare
av samhällets problem.385
Förutom att vare en föregångare i nya metoder var också SKÅ, trots att det i
huvudsak var en institution, en skarp kritiker mot innehållet i institutionsvård.
De gavs också möjlighet att vid betydelsefulla tillfällen föra fram sin kritik mot
institutionsvården. Vid en socialchefskonferens i Eskilstuna 1969 med temat
alternativ socialvård passade dåvarande rektorn för SKÅ, Ted Winter på att
citera SKÅs kanske mest kända företrädare Gustav Jonsson i sitt anförande om
familjeterapi på SKÅ.

Gustav Jonsson skrev för några år sedan i Psykisk hälsa: ”Kan man
någonsin tänka sig att få fram en vettig vård av barn och ungdom på
anstalt, hur vi än förfinar metodiken, utan att rasera det mesta av
vad som kallas anstaltsvård…” Han och vi svarar nej på frågan.386
Socialcheferna drev på utvecklingen mot nya behandlingsinsatser och på en
konferens för socialchefer 1972 i Malmö presenterades också utvecklingsprojekt
varav ungefär en fjärdedel handlade om behandlingsinriktade projekt som
beskrevs som alternativ till institutionsvård. De flesta projektidéerna var
outvecklade och i konferenssammanfattning konstaterar författarna att idéerna
var torftiga och borde utvecklas men var början på något nytt.387 Även
fackförbunden var aktiva i att diskutera försöksverksamheter i öppenvård. I en
sammanställning av Sveriges Socionomförbunds studiedagar i Åre 1975
beskrivs och problematiseras en försöksverksamhet i Skåne län.
Verksamheterna hade kommit till stånd utifrån att chefen för
socialdepartementet var angelägen att få igång verksamheter som låg i linje med
Socialutredningens
intentioner.
Det
ekonomiska
stödet
från
Socialdepartementet var 3 miljoner kronor och enligt bidragsdirektiven skulle
kommuner ges möjlighet till att pröva nya behandlingsmetoder och ta ett
övergripande ansvar för såväl den öppna som den institutionella vården.
Försöken skulle innefatta åtgärder som stimulerade till lösningar av behandling
i närmiljö och leda till ett minskat behov av institutionsvård. Av rapporten
framgår att inom barn och ungdomsvården hade åtta kommuner förutom
kontrakterade familjehem och kommunala familjehem startat upp familjearbete
och hemma-hos verksamheter och att tre kommuner startat upp förebyggande
aktiviteter för barn och ungdomar. I en efterföljande diskussion i rapporten
framgår en tydlig ambition mot en satsning på förebyggande
Ibid.
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behandlingsinsatser men däremot en tydlig skepsis mot att behandling på
hemmaplan fullt ut kan ersätta institutionsvård. Istället förespråkades ett tydligt
samarbete mellan insatser på hemmaplan och institutioner och att personal
prövar på att arbeta i båda vårdformerna för att utveckla en förståelse för
möjligheter och svårigheter med respektive vårdformer.388 Förutom detta försök
som fick stöd från Socialdepartementet agerar också staten i frågan om insatser
på hemmaplan genom en rad utredningar och rapporter under 1970-talet. I en
rapport från socialstyrelsen 1971 beskrivs flera konkreta exempel på det som
benämns som ”socialpsykologiska handlingsmodeller”. För gruppen barn och
ungdom ges exempel på resor med intensiv behandling, psykoterapeutiska
samtal, samordning av insatser i öppenvård och stöd i hemmet som beskrivs
som ”kvalificerad hemtjänst”.389 I en SOU från 1974 beskrivs också att det
förekom utvecklade behandlingsformer i öppenvård i barn- och
ungdomsvården. Detta menade man hade lett till minskad efterfrågan på antal
institutionsplatser samtidigt som institutionsplaceringarna utnyttjas för längre
placeringar.390 Kännetecknande för de försök som gjordes vid denna tidpunkt
var att i ett flertal handlade det om att institutioner flyttade ut sin
behandlingsverksamhet utanför institutionen. Betydligt färre öppenvårdsförsök
gjordes utifrån socialkontoren. Det fanns undantag, ett exempel är de
Fältstationer som var kopplade till nio barnavårdsbyråer på sjuttiotalet i
Stockholm. Verksamheterna bemannades till stora delar av personal med
behandlingserfarenhet från SKÅ, flertalet utan behandlingsutbildning och inga
socionomer. Fältstationerna blev en mötesplats mellan personal och klienter
och skapade nya möjligheter för behandling på hemmaplan, bland hemma-hos
arbete. Fältstationerna upplevdes dock som problematiska trots att de löste
problem på nya sätt och skapade förtroende för socialtjänsten. Framförallt
handlade problemen om att övriga socialbyrån inte kunde hantera det nya
arbetssättet och kollegornas annorlunda sätt att tänka kring socialt arbete.
Störst kritiker till det förändrade arbetssättet var personal med utbildning i
socialt arbete. Dessutom blev det ett problem att socialarbetarna på
Fältstationerna inte ville återvända till arbetet på socialbyrån efter att ha arbetat
enbart med förändringsarbete och haft mycket klientkontakter. I princip
avskaffades alla Fältstationer 1975 med motiveringen att all personal behövdes
för ärendehandläggning.391
En verksamhet som beskrivs i en annan utredning är den kommunala
enheten för familjeterapi i Eskilstuna. Verksamheten med sju anställda var
inrymd i en stor lägenhet ute i staden och avskilt från socialförvaltningens
övriga verksamheter. Målet ned behandlingen var att medvetandegöra och lösa
konflikter genom att arbeta med samtliga familjemedlemmar. Ett ytterligare
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exempel är Samhem i Haninge som startade i årsskiftet 1971/1972 i kommunal
regi som ett alternativ till institutionsvård. Verksamheten bestod av en
storfamilj med sex ungdomar som bodde tillsammans med socialarbetare som
var anställda på heltid och bodde i en angränsande lägenhet. Behandlingen
bestod till stora delar av demokratiska processer där ungdomen kunde påverka
och fick ta ansvar för att verksamhetens alla delar skulle fungera.392
Ett annat exempel på ett försök till insatser på hemmaplan fanns genom
Skåneprojektet som startade 1975 där det skapades verksamheter som kom att
kallas Basstationer. Uppdraget för basstationerna var att ta behandlingsansvaret
efter socialbyråns utredning och i möjligaste mån att undvika
institutionsplaceringar. Flera tidigare ungdomshem omvandlades till
basstationer med möjlighet till både öppenvårdskontakter och dygnsvård.
Personalen bestod både av personer med någon form av formell utbildning i
socialt arbete och personal med enbart erfarenhet av arbete från institutioner.
Man utvecklade utan stöd av teorier successivt ett för den tiden ett helt nytt
öppet och flexibelt arbetssätt med empowerment som tydligt inslag. Familjen
var i fokus men man arbetade också med ungdomsgrupper, så kallad
gängbearbetning. Enheterna som sedermera permanentades som basenheter
kom att stå som förebild för nya öppenvårdsverksamheter under en lång tid, till
exempel försöksverksamheter med basenheter i Helsingborg i slutet av 1980talet.393 Ett annat inslag i utvecklingen av alternativa vårdformer i
behandlingsfältet, behandlingsresor, beskrivs i en SOU från 1974.394 Insatsen
bestod oftast av sjöresor med utbildningsinslag, ett behandlingsinslag som
senare kom att kritiseras kraftigt i slutet av 1980-talet när begreppet
”Värstingsresor” myntades för att beskriva behandlingsresor som genomfördes
utomlands.
Parallellt med Socialutredningens arbete med att komma med ett förslag till
ny lagstiftning var 1970-talet ett årtionde där den sociala barnavården på allvar
började pröva alternativa vårdformer, främst på initiativ av professionen men
också med stöd från staten. När Socialtjänstlagen träder i kraft 1982 finns det
skrivningar som kom att ha betydelse för framväxten av öppenvårdsinsatser. I
lagen anges begrepp som normalisering och närhet där det betonas att den
enskilde skall ges möjlighet till stöd och vård i hemmiljö vilket gav både en
politisk indikation att minska institutionsvården och en rekommendation att
utveckla alternativa insatser som byggde på normalisering och närhet till
individens hemmiljö. När den nya socialtjänst lagen träder i kraft 1982 har vi
ett behandlingsfält inom den sociala barnavården som till stora delar är
avinstitutionaliserad och där fosterhemsplaceringarna minskar samtidigt, och
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erfarenheter finns från försöksverksamheter med insatser på hemmaplan men
som inte fått genomslag som behandlingsalternativ.395

Lågkonjunktur och staten styr med bidrag.
I slutet av 1980-talet befann sig Sverige i början av en lågkonjunktur som ledde
till en djupare ekonomisk kris i början av 1990-talet. Den ekonomiska krisen
fick bland annat till följd att den offentliga sektorn inte kunde fortsätta sin
ökning och att välfärdsystem försämrades. Krisen innebar också ökad statlig
styrning och krav började ställas på att effektivisera och minska kostnaderna för
den offentliga sektorn.396
Ett sätt att minska kostnaderna i den sociala barnavården blev att pröva
alternativ till den dyra institutionsvården vilket i första hand var den billigare
fosterhemsvården. Samtidigt pågick en strid inom den sociala barnavården
mellan två inriktningar om effekterna av omhändertagande och placeringar i
dygnsvård. På den ena sidan fanns företrädare för den behovsorienterade skolan
som menade att barns behov kan tillfredsställas av ställföreträdande vuxna och
att kontinuitet är viktigt för barns behovstillfredsställelse. På den andra
återfanns företrädare för den relationsorienterade skolan som menade att
uppbrott från biologiska föräldrar bör undvikas och att man i första hand skall
stödja den biologiska familjen och i de fall placeringar inte kan undvikas skall
dessa ses som ett komplement till den biologiska familjen. Det
relationsorienterade synsättet delades av forskningsgruppen ”Barn i kris” som
startades upp vid Barnbyn SKÅ av Bengt Börjeson i slutet av 1970-talet. Den
relationsorienterade skolan fick stöd genom publikationer i ”Barn i kris –
projektet” och trots att de flesta publikationerna skedde efter socialtjänstlagens
införande 1982 blev ”Barn i kris” det första exemplet på hur en ny aktör tar
plats och forskning i socialt arbete får ett inflytande på den sociala barnavårdens
behandlingsfält. Konkret innebar projektets forskningsresultat att frivillighet
skulle väljas före tvång, närhet vid placering för att underlätta umgänge med
föräldrar och att omhändertaganden skall vara så korta som möjligt, principer
som påverkade det konkreta arbetet i den sociala barnavården.397
I denna tidsanda med nedskärningar inom den offentliga sektorn och ett
relationsinriktat synsätt fortsatte en försiktig framväxt av insatser på
hemmaplan i den sociala barnavården samtidigt som kritik väcktes mot en
alltför byråkratisk handläggning.398 Tillsammans med platsbrist på institutioner
uppstår återkommande svårigheter att genomföra behandlingsinsatser,
framförallt för utåtagerande tonåringar. Ansvaret för huvuddelen av
institutioner för målgruppen ligger under denna period hos landstingen vilket i
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sin tur innebär begränsade möjligheter för staten att påverka omfattning och
innehåll av institutionsvården. Utifrån platsbristen på institution och
svårigheter att hitta nya alternativ till institutionsvård agerar staten för att
kunna påverka vårdutbudet.

Staten stimulerar och styr
Av betydelse för behandlingsfältet under denna tidsperiod blir statens agerande
genom framförallt Socialstyrelsen. Staten väljer att påverka kommunerna med
ekonomiska styrmedel399 genom att införa ett förändrat statsbidrag för
missbruksvården och vården av unga den 1 januari 1986.400 Med detta gör
staten ett tydligt försök till styrning för att påverka framväxten av kommunala
alternativ till institutionsvård. Huvudtanken bakom det nya statsbidraget var att
stimulera och möjliggöra framväxten av vård i öppna former genom att
kommunerna fick ta del av en större del av ett bidrag som tidigare gick till att
finansiera institutionsplatser;

I korthet innebär överenskommelsen att huvuddelen av bidraget ges
till kommunerna som därigenom får frihet att välja de för sina
respektive behov och förutsättningar lämpligaste vårdformerna.401
Det fanns också i bidragssystemet en tanke om att stimulera utvecklingen av
nya verksamheter genom ett omstruktureringsbidrag till huvudmän som
avvecklade institutioner eller minskade antalet platser och utvecklade nya
former av vård. De som blev aktuella för bidraget var oftast de stora
ungdomsvårdsskolorna som minskade antalet platser utan att utveckla
alternativa behandlingsformer. Ett agerande som framåt ledde till platsbrist på
institutioner.402 Det minskade anslaget till institutionsplacering blev både ett
ekonomiskt och politiskt problem ute i kommunerna anser en kommunal
tjänsteman:

Vi visste faktiskt inte riktigt vad vi skulle göra då. Fick vi en plats sa
nämnden nej för att den var för dyr. Kunde vi placera fanns det
nästan inga platser på institution samtidigt som vi egentligen bara
hade BUP och fosterhem som insatsmöjlighet. Du kan ju tänka dig
hur det var… BUP som inte ville ha bångstyriga tonåringar
samtidigt som vi inte trodde på fosterhem för framförallt gravt
kriminella eller missbrukande tonåringar.403
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Av tjänstemannens uttalande framgår en tydlig svårighet att hitta
behandlingsalternativ till institutionsvården. Samtidigt fanns i begränsad
omfattning enligt flera av de intervjuade statliga tjänstemännen under 1980talet små försök med öppenvård inspirerade av familjeterapitrenden. Försök
som enligt de intervjuade stött på motstånd från den lokala politiken på grund
av bristande ekonomiska resurser men också ett misstroende riktat mot
socionomers kompetens att arbeta behandlingsinriktat.
Svårigheter att erbjuda alternativ till institutionsvård märks också då
regeringen i slutet av 1989 gav Socialstyrelsen i uppdrag att analysera
utvecklingen av barn-, ungdoms- och missbrukarvården under 1980-talet.
Uppdraget genomfördes genom studier av offentliga dokument och intervjuer
av nyckelpersoner. Resultatet av studien visade att de kommunala satsningarna
på öppenvård inte gett förväntat resultat:

Det finns ingenting i socialstyrelsens uppföljning som talar för att
det generella statsbidraget hittills har haft någon egentlig styreffekt
vad gäller utbyggnaden av öppenvården.404
I rapporten konstaterades emellertid att nya behandlingsformer förekom
utanför de traditionella institutionerna under 1960-1970–talet.405
Behandlingsformerna beskrevs inte närmare i utredningen men troligtvis
handlar det om tidigare beskrivna basenheterna i Malmö.406 Enligt
Socialstyrelsen hade utvecklingen lett till ett ökat tryck på befintliga
öppenvårdsresurser och en ökad efterfrågan på institutionsvård på grund av
bristen på alternativa vårdformer.407 Utredningen visar också att utvecklingen
under 1980-talet har gått från en dominerande offentlig vård till en
begynnande privatisering av institutionsvården. Från början av 1980-talet
startar sedan en svag ökning av antalet barn i dygnsvård där institutionsvården
står för ökningen medan fosterhemsvården minskas.408 Ökningen av dygnsvård
menade Socialstyrelsen ledde i sin tur till att den nya socialtjänstlagens
principer om närhet och kontinuitet var svåra att efterfölja.409 Av samma
utredning framkommer också ett missnöje från kommuner om hur landstingen
tar ansvar för institutionsverksamhet samtidigt som många kommuner är
tveksamma till att istället självständigt driva institutioner.410 Denna utveckling
lyfts också fram i ett annat regeringsuppdrag till Socialstyrelsen, Vård utom
Socialstyrelsen 1989 s. 24.
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hemmet – Socialstyrelsen utvärderar socialtjänsten.411 I denna utredning
beskrivs också en förändring av vårdkostnader vid placeringar. Från att ha
betalat 25 procent av vårdkostnaderna skulle kommunerna efter succesiva
minskningar av statsbidrag betala 100 procent av vårdkostnaderna från 1992.
Vidare beskrevs i utredningen hur ett annat statsbidrag som syftade till att
stödja kommunernas och landstingens kostnader för att bedriva institutionsvård
skulle förändras till att på flera sätt stödja utvecklingen av alternativ till
institutionsvård. Trots försämrade statsbidrag vid placeringar och därmed en
kostnadsökning visar den sammantagna statistiken enligt Sallnäs att det sker en
tydlig ökning av institutionsplaceringar från början av 1990-talet. Framförallt
sker en ökning för åldersgruppen 13-17 år.412
Förutom förändrade bidragsregler vid placeringar får idéer från det som
beskrivs som psykosocialt behandlingsarbete413 stark påverkan på
behandlingsfältet under 1980-talet. Framförallt tydliggörs ett behandlingsfokus
för socionomer i socialtjänsten.414 Påverkan på behandlingsfältet hade också
BUPs fortsatta inriktning mot yngre barn vilket ställde krav på den sociala
barnavården att mer självständigt ta hand om behandling och utveckla nya
metoder för framförallt ungdomar med allvarliga sociala problem.415 Den
begynnande ekonomiska krisen under slutet av 1980-talet påverkade också det
sociala arbetet genom att socialarbetarna sattes under press att spara pengar.
Detta var också det årtiondet där diskussionen ofta handlade om helhetssyn
kontra specialisering delvis till följd av kommundelsreformen. Ett resultat av
reformen var mindre enheter där socialarbetaren var tvungen att arbeta med
allt, ett hot mot den påbörjade specialiseringen.416
Från den ideologiska kritiken på 1960- och 1970-talet sker en utveckling
där ett begynnande öppenvårdsfält börja växer fram på grund av en rad olika
faktorer. En betydelsefull faktor är den förändrade statliga hållningen till
institutionsvården under 1980-talet. Genom lagstiftning, utredningar och
statliga styrmedel i form av riktat ekonomiskt stöd förmedlar staten en
behandlingspolicy där alternativ till institutionsvård är en viktig del för den
kommunala socialtjänsten. Samtidigt är professionen aktiv i debatter och
ideologiska ställningstaganden och socionomer, framförallt under 1980-talet,
prövar att arbeta med familjearbete. Det finns också några försöksverksamheter
med öppenvård, där bland annat basenheter i Malmö blir en förebild för nya
Socialstyrelsen 1990.
Sallnäs 2000 s 129-130, Socialstyrelsen 2000a.
413
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samarbeta. Behandlingen består. av insatser som genomförs systematiserat och strukturerat och som
syftar till att förändra personligheter, relationer eller en social situation. (Lenner-Axelsson, & Thylefors
1994 s 13)
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verksamheter. Trots en rad främjande faktorer sker ingen omfattande
utbyggnad av insatser på hemmaplan och den sociala barnavården får kritik för
att inte kunna möta vårdbehov och en onödig byråkrati där utredning är det
dominerande inslaget.

Moralpanik och behandlingsalternativ
Behandlingsfältets utveckling i den sociala barnavården fortsätter samtidigt som
Sverige början av 1990-talet befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris med hög
arbetslöshet samtidigt som ersättningsnivåerna sänks i olika socialförsäkringar.
Förändringarna i socialförsäkringssystemen leder till ett ökat behov av
framförallt ekonomiskt stöd från socialtjänsten, vilket leder till påfrestningar på
den kommunala ekonomin.417 Inom den sociala barnavården kvarstår missnöjet
med institutionsvården under 1990-talet samtidigt som den utnyttjas till sin
bristningsgräns.418 I dagspress möter vi artiklar om ”värstingresor” och debatter
om socialtjänstens alternativa behandlingsmetoder för kriminella och
utåtagerande ungdomar:

Jag borde ha förstått vilken folkstorm det skulle bli, erkänner
Stockholms socialdirektör Ulf Andersson. Allmänheten kräver
hårdare tag - och dit är vi på väg, säger han. Värstingar rånar,
misshandlar och mördar. De begår grova brott och "belönas" med
segelturer och körkort. - Vårt mål är att de här pojkarna ska bli
vanliga människor, säger Ulf Andersson. Men vanliga människor
får inte sina körkort betalda eller blir bjudna på en segeltur till
Västindien. Socialtjänstens behandlingsmetoder sticker folk i
ögonen. Det socialarbetare kallar rehabilitering, kallar andra
belöning.419
Både Hasenfeldt och Payne menar att samhället ställer krav på socialarbetare
att bedöma i vilken mån klienter lever upp till samhällets moraliska krav vilket
tydligt åskådliggörs i citatet.420 Payne anser dessutom att socialt arbete skulle
kunna förlora sin samhälleliga legitimitet om man inte accepterar och utför
dessa bedömningar. Kanske är det detta som man känner av från framförallt
politiskt håll i slutet av 1980-talet när tjänstemän kallas till socialutskottet för

Swärd, Edebalk, & Wadensjö 2013.
Socialstyrelsen 1991 s. 26.
419
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420
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en diskussion. I utskottet är paniken stor över platsbrist på institutioner och
JO–anmälningar kring missförhållanden i den kommunala socialtjänsten:

Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men det måste varit i slutet
av 1980-talet. Vi från Socialstyrelsen blev kallade till socialutskottet
och mötes där av någon form av panikkänsla över de händelser som
varit i pressen. Vad gör vi? sa alla som var där. (Tjänsteman A)
En av tjänstemännen beskriver hur det efter utskottsmötet sker en dialog
mellan tjänstemän och politiker på Socialdepartementet:

Vi kände varandra från ett annat sammanhang och därför var det
inget konstigt att vi träffades och diskuterade hur vi kunde lösa
problemen utifrån min erfarenhet av att arbeta med nya vårdformer
för missbrukare. (Tjänsteman A)
Politikerna kräver snabba åtgärder och att Socialstyrelsen skulle genomföra
dessa. Av Socialutskottets betänkande framgår att:

Socialstyrelsen bör i sina överväganden särskilt beakta behovet av
specialiserade insatser och av metodutveckling. Frågor om ett
effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser bör behandlas liksom
frågor om lämplig avvägning mellan vårdformer med hänsyn till de
behov som finns. Förslag bör lämnas om hur förbättrad samverkan
mellan samhällsorgan skall kunna komma till stånd. Socialtjänstens
samverkan med såväl barn- och ungdomspsykiatrin som
vuxenpsykiatrin bör i detta sammanhang särskilt bedömas. 421
Genom en rad processer har frågan förts upp på beslutsagendan och enligt en
av de intervjuade som tidigare arbetat på Socialstyrelsen får man där ett
uppdrag att komma fram med åtgärder för att stimulera utveckling av nya
insatser. Han beskriver i intervjun att tjänstemän på Socialstyrelsen sedan
tidigare sett hur socialtjänsten hade vissa problem att hantera barn- och
ungdomsärenden.
Socialtjänstlagens
införande
och
betoning
på
helhetsperspektiv där socialsekreterares arbetsområde utökades till att omfatta
socialtjänstens alla delar menar tjänstemannen hade lett till att ungdomsarbete
fått stå tillbaka till förmån för andra delar, till exempel akuta
barnavårdsärenden. Detta samtidigt som ungdomsproblemen blev mer synliga
och krävde en förändring av ungdomsvården för att kunna hantera situationen:

Vi hade ända sedan, jag tror det var 82 eller 83 arbetat med att
utveckla narkoman- och ungdomsvården utifrån ett uppdrag från
421

Socialutskottet 1989.
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Socialdepartementet och i det arbetet såg vi hur kampen stod mellan
utredning och behandling och där myndighetsperspektivet oftast
fick ett företräde. I ren desperation fick man sedan söka efter andra
som skulle göra behandling och då upptäcka att institutionerna var
fulla och fosterhem fanns inte heller. (Tjänsteman B)
På Socialstyrelsen fanns erfarenheter kring ungdomsfrågor från projektet
”Offensiv narkomanvård”. Erfarenheterna som ledde till att en projektsatsning
startade med personal från narkomanvårdsprojektet. I intervjuerna med före
detta anställda vid Socialstyrelsen framkommer en delvis annan bild av varför
utvecklingsmedel avsattes från staten:

Hade inte HIV kommit och hysterin kring den tror jag att det hade
dröjt innan vi hade fått pengar av politiken till
öppenvårdssatsningar. (Tjänsteman C)
Citatet illustrerar således hur ytterligare ett problem, oron kring HIV, bidrog
till utvecklingsmedel och till att frågan kom upp på beslutsagendan på nationell
nivå. En av de intervjuade menar också att det fanns ett ökat intresse för
öppenvård i den sociala barnavården som ett resultat av bristande resultat av
satsningarna på narkomanvården i samband med HIV – epidemin:

Nja, om satsningen var planerad vet jag inte. Snarare ett resultat av
att jag och många med mig som arbetade med satsningarna inom
narkomanvården på 80-talet var oerhört besvikna på resultaten. Det
fick oss faktiskt att börja tänka på annorlunda insatser och
framförallt innan de hade fastnat i missbruk. (Tjänsteman B)
Diskussioner och de tidigare erfarenheterna från arbetet med missbruk i fokus
ledde fram till att Socialstyrelsen startade projektet ”Ungdom utanför” våren
1991 för att stödja utvecklingen av socialtjänstens arbete med ungdomar. Ett av
projektets syfte var att stödja uppbyggnad och utveckling av specialiserade
ungdomsgrupper inom socialtjänsten. Ett andra syfte var att utveckla
mellanvårdsalternativ, det vill säga metoder att arbeta intensivt och strukturerat
inom öppenvården med de ungdomar som i den dåtida samhällsdebatten
benämndes som ”värstingar”. Debatten kring värstingar var intensiv i början av
90-talet och projektets målsättning var att visa på alternativ till
institutionsplaceringar för dessa ungdomar. Femton kommuner deltog under
två och ett halvt år i projektet varav fyra kommuner deltog för utveckla specifika
mellanvårdsformer. Genom projektet gavs ekonomiskt stöd till en
projektanställning per kommun och löpande utbildningsseminarier och
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handledning.422 Projektledares erfarenheter från narkomansvårdsprojektet om
betydelsen av tidiga och förebyggande insatser präglade hur projektet lades upp:

….men vi var helt inne på att komma in med insatser tidigt, innan
problemen blir för stora. Det var en tydlig lärdom från
narkomanvårdsprojektet att det var svårt att nå de som kommit för
långt i sitt missbruk….. Vi hade därför presentationer av metoder
som man mer skulle kunna beskriva som förebyggande insatser.
(Tjänsteman B)
Projektledarens erfarenheter av tidiga insatser kom till stor del att påverka
innehållet i projektet. Samtidigt anser en före detta chef inom Socialstyrelsen
att det var mycket tydligt utifrån vilket huvudsyfte Socialstyrelsen initierade
detta projekt och att utvecklingsmedel tillsattes:

Det var hur tydligt som helst att syftet var att minska
institutionsvården genom att ta fram behandlingsalternativ i
öppenvård och att det väldigt mycket byggde på höga kostnader och
kommunernas dåliga ekonomi. (Tjänsteman D)
Trots att fokus enligt projektledaren kom att hamna på tidiga och förebyggande
insatser beskrivs i en slutrapport hur samtliga deltagarna i projektet kom att
lägga fokus på långsiktigt, individuellt behandlingsarbete där familjearbete var
ett viktigt inslag. Familjearbete och samarbete med skolan var också kärnan i de
mellanvårdsalternativ som byggdes upp i de fyra kommuner som inriktade sig
på alternativ till institutionsvård.423 Trots ett uttalat kommunalt behov av nya
behandlingsalternativ fanns kritik mot projektet ”Ungdom utanför”. Statens
styrning och initiativ att vilja utveckla ungdomsarbete i kommunerna genom ett
projekt där vissa metoder lyftes fram fick kritik från Svenska kommunförbundet
och handlade främst om att Socialstyrelsen påverkade kommunalt självstyre
genom att förespråka enskilda metoder.424

Projektmedel och evidens
Samma år som projektet ”Ungdom utanför” avslutas, 1993, beslutar regeringen
om nya utvecklingsmedel för att i huvudsak utveckla öppenvårdsformer för
barn- och ungdomsvård samt missbruksvård.425 Till skillnad från ”Ungdom
utanför” fick flera aktörer vara med och påverka hur utvecklingsarbetet skulle
Socialstyrelsen 1994.
Ibid.
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genomföras. En beredningsgrupp med företrädare för Länsstyrelserna, Svenska
kommunförbundet, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen utarbetade
under slutet av 1993 riktlinjer för hur utvecklingsmedlen skulle användas.
Enligt dessa riktlinjer, som i huvudsak varit de samma under hela
fördelningsperioden, gavs stora möjligheter till kommunerna att självständigt
utifrån att lokala behov och förutsättningar styra användningen av
utvecklingsmedlen. Riktlinjerna angav också att kommunernas lokala mål
skulle vara vägledande för Länsstyrelsernas val av projektområden och
verksamheter. Beredningsgruppens riktlinjer konkretiserades i ett antal
formuleringar där man förtydligade utvecklingsområden och hur pengarna
skulle fördelas:
• Stöd till utvecklingsprojekt inom öppenvården som är inriktade på aktiv
samverkan med flera intressenter.
• Stöd till initiativ när det gäller utbildningsinsatser inom öppenvården.
• Stöd till utveckling av metoder för utvärdering och dokumentation
• Stöd till utveckling av olika typer av mellanvårdsformer
• Stöd till projekt som syftar till omvårdnad, social träning och kontroll för
tunga missbrukare426
Utvecklingsmedlen fördelades lokalt av Länsstyrelserna mellan åren 1994-2008
utifrån kommunala ansökningar och omfattade i genomsnitt mellan 30 – 40
miljoner om året varav drygt femtio procent riktades mot barn och
ungdomsvården.427
Nästa samtidigt som utvecklingsmedel börjar fördelas sker det förändringar
som kommer att påverka behandlingsfältet i den sociala barnavården. Efter
långa diskussioner fattar riksdagen ett beslut som innebär att staten skall ta
ansvaret för den särskilda ungdomsvården och en statlig myndighet, Statens
Institutionsstyrelse (SIS) byggs upp med uppdrag att bedriva tvångsvård för
ungdomar och missbruksvård för vuxna.428 Parallellt utvecklas en rad
institutioner, HVB, för barn och ungdomar vilket innebär att i början av 1990talet har vi återigen ett differentierat vårdutbud med en rad institutioner att
tillgå vid behov till skillnad från andra tidsperioder som jag beskrivit.429 Den
ökning av institutionsvård som startat på 1980-talet fortsätter sedan och i
nedanstående tabell kan konstateras att parallellt med framväxten av öppenvård
sker även en ökning av dygnsvården. En dygnsvård där fosterhem står för i
genomsnitt 75 procent av placeringarna. Konkret innebär utvecklingen att det
Socialstyrelsen 1997.
Jag har ställt en fråga till Socialdepartementet om en redovisning av hur mycket medel som delats ut
men fått till svar att man inte kan få fram uppgifter om detta. Jag har därför valt att använda en
muntlig källa på Länsstyrelsen X-stad med stor kunskap om de statliga utvecklingsmedel som fördelats
till dessa områden.
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från 1998 till 2012 sker en ökning från 12 500 till 20 800 barn och unga i
dygnsvård. Nästan samtidigt som dygnsvården ökar sker en tydlig förändring i
behandlingsfältet i den sociala barnavården genom att insatser på hemmaplan
succesivt etableras.
Forskning, evidens och New public management
Samtidigt som expansionen av insatser på hemmaplan startar i mitten av 1990talet sker andra förändringar i behandlingsfältet. En förändring är att läkarna
återtar sin starka ställning inom det sociala arbetet genom neuropsykiatrin och
behovet av diagnoser vilket också ökar socialarbetarens beroende av medicinsk
expertis. En annan är en idé om New Public Management (NPM) som med
sitt fokus på resultat och kostnadseffektivitet blir en del i debatten om
socialtjänstens arbete.430 En annan idé träder också fram i mitten av 1990–talet,
det som kan beskrivas som diskursen om den kunskapsbaserade socialtjänsten.
Ett resultat av denna diskurs är att öppenvård i den sociala barnavården också
påverkas av kravet på att använda så kallade evidensbaserade metoder. Att
öppenvården börjar använda metoder som beskrivs som evidensbaserade är
möjligen till viss del beroende på Socialstyrelsens agerande. Påverkan från
Socialstyrelsen kan ses som en fortsättning på den betydelse Socialstyrelsen
tidigare haft för framväxten av öppenvård. Utifrån ett regeringsuppdrag att
stödja utvärdering av insatser inom individ- och familjeomsorgen startade
centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) 1992 vid Socialstyrelsen. CUS
får indirekt en påverkan på framväxten av öppenvårdsfältet. Initialt arbetade
CUS med kunskapssammanställningar om metoder men bristen på tillförlitlig
primärforskning inom de flesta områden inom individ- och familjeomsorgen
ledde till att verksamheten flyttades fokus från sammanställning till produktion
av kunskap.431 Inom den sociala barnavården blev en registerstudie av
förekomsten av sammanbrott i dygnsvården och en kvasiexperimentell studie av
familjerådslag i början av det nya milleniet ett första bidrag av nationella
effektstudier.432 Studier som presenterats i kapitlet om tidigare forskning. År
2004 omvandlades CUS till institutet för utveckling av metoder i socialt arbete
(IMS). Bland IMS uppdrag fanns ett krav på att genomföra kvalificerade
effektutvärderingar. Ett exempel på dessa studier är studien om Multisystemisk
Terapi (MST) som också presenterats i kapitlet om tidigare forskning. 433
Tillsammans med andra aktiviteter och publikationer om hur organisationer
kan arbeta för att bli mer kunskapsbaserade har IMS en betydande roll i den
Almqvist 2006; Premfors, Ehn, Halden, & Sundström 2009.
Socialstyrelsen 2013b.
432
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evidensbaserade diskursen i socialt arbete och i den sociala barnavården fram till
2010. Därefter omorganiseras Socialstyrelsens arbete för kunskapsbasering av
socialtjänsten och IMS som egen enhet upphör.434
Trots ideologiska debatter och metodologiska svårigheter att utvärdera och
fastställa effekter av metoder inom socialt arbete innebar det nya milleniet en
ambition i behandlingsfältet att pröva det som beskrivs som evidensbaserade
metoder i den sociala barnavården.435 Detta trots att inte alla är odelat positiva
till det som beskrivs som evidensbaserade metoder och bland annat har en
debatt startat kring vilken betydelse skillnader i kultur och lagstiftning får för
genomförande och effektivitet för metoder som hämtas från andra länder.436
Trots evidensdebatten är bara en liten del som anses vara evidensbaserade av de
metoder och strukturerade arbetssätt som beskrivs i en kartläggning från
2009.437

Ett nytt behandlingsfält börjar
institutionaliseras
Ett sätt att få en översiktlig bild av behandlingsfältet i den sociala barnavården
och etableringen av öppenvård är att ta del av den statistik som presenteras i
Socialstyrelsens rapporter om socialtjänstens insatser för barn och unga.438 Ser
vi på en sammanställning av behovsprövade insatser framgår det av den att det
totala vårdbehovet har varit stabilt under de senaste tio åren frånsett några små
avvikelser.

Socialstyrelsen 2013a
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Figur 5. Barn och unga i åldern 0-20 år med beslut om minst en behovsprövad
insats i öppenvård och dygnsvård den 1/11. Andelen Barn/unga per 1000 i
befolkningen, avrundade värden.
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För öppenvårdsinsatser finns statistik från 1998 och framåt som visar hur
öppenvård blivit ett omfattande inslag i behandlingsfältet. Socialstyrelsens
statistik visar på en förändring som innebär att de senaste åren har drygt en
procent av barn och unga i åldern 0-20 år fått minst en behovsprövad insats
inom öppenvården.440 Detta innebär att exempelvis fick 28 170 barn och unga
2012 minst en insats inom öppenvården varav nästan hälften var i ålder 1320.441 Det sker en rad förändringar i öppenvårdsfältet under det nya seklets
första årtionde. Förutom att använda evidensbaserade metoder ökar andelen råd
och service inom öppenvården, det vill säga insatser som erbjuds utan utredning
och beslut om bistånd. 442 Samtidigt sker en gradvis privatisering, precis som
inom HVB. Andelen privata aktörer är inte lika hög som i HVB-vården men
ökar under 2000-talet. Från att vara drygt 5 procent anställda i
öppenvårdsverksamheter med privat huvudman ökar andelen till drygt 20
procent 2010. En stor del av ökningen består av att andelen huvudmän med
vinstsyfte har ökat.443
Utvecklingen från mitten av 1980-talet visar på flera statliga initiativ att
genom Socialstyrelsen försöka styra behandlingsutvecklingen i den sociala
barnavården med det som Vedung kallar informativt styrande.444 När staten ger
ekonomiskt stöd till utveckling av öppenvård sker en omfattande utveckling av
något som kan beskrivas som ett nytt arbetsfält. Ett fält som numera omfattar
en mängd insatser med funktioner som förebyggande, kontroll eller som
behandling och stöd.445 Trots en expansion av öppenvårdsinsatser och
möjlighet till nya behandlingsinsatser under de senaste tjugo åren har det
parallellt skett en ökning av barn och ungdomar i dygnsvård. En utveckling
Socialstyrelsen 2003b; Socialstyrelsen 2006a; Socialstyrelsen 2013a
Socialstyrelsen 2013a. Avser de som var aktuella för en eller flera insatser den 1/11 2012.
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som innebär att behandlingsfältet i den sociala barnavården tillgodoser ett mer
omfattande behandlingsbehov än tidigare.

Öppenvård och agenda setting
Kingdons teori handlar ursprungligen om hur frågor hamnar på den politiska
dagordningen – varför vissa frågor får stor politisk uppmärksamhet och andra
en mer begränsad. Genom att utgå ifrån Kingdons teori om tre parallella och
separata tankeprocesser, flöden, ges en möjlighet att analytiskt beskriva det
dynamiska och föränderliga i framväxten av insatser på hemmaplan. Jag
kommer i det första flödet, visa på de problem som aktörer identifierar och
formulerar kring behandling i den sociala barnavården och framväxten av
öppenvård. I det andra flödet, policy, beskriver jag en mängd idéer som setts
utgöra potentiella lösningar på problem med att behandla socialt utsatta barn
och unga. I det tredje flödet i Kingdons teori, politik, tydliggör jag
opinionsyttringar, samhällsdiskurser och ideologiska ställningstaganden som
påverkat utvecklingen av behandlingsfältet och en öppenvårdspolicy. Precis som
Kingdon beskriver i sin teori kommer jag att visa hur förändringar i flödena är
både förutsägbara och slumpmässiga. Jag kommer också visa att de är
tidsbundna genom att det som sker vid en viss tidpunkt påverkar och har
betydelse för vad som sker i den fortsatta utvecklingen. För att strukturera min
analys har jag sedan delat in den i tidsperioder för att tydliggöra olika
brytpunkter, policyfönster, när aspekter i problem, politik och policyflöde
sammanflätas vid ett gynnsamt tillfälle av en eller flera aktörer.446

Den moderna barnavårdens begynnelse
Den moderna sociala barnavården kan i början av 1900-talet beskrivas som ett
öppet fält genom att inga klara organisatoriska avgränsningar i ansvarsområden
eller specialiseringar fanns i fältet.447 Detta innebar att det som kan ses som ett
begynnande behandlingsfält i den sociala barnavården blev föremål för en
diskussion om roller och lösningar.
Från starten av den moderna sociala barnavården fanns diskussioner hur
samhället borde möta barn och ungdomar med sociala problem. I dessa
diskussioner fanns inledningsvis i problemflödet en oro för industrialiseringens
effekter, där barn och ungdomars problem började synas, dels i skolorna men
också på gator i städerna. Till stor del var oron kopplad till ett klassamhälle där
diskussioner om arbetarklassens tillkortakommanden och bristande förmåga att
hantera sina barn och en oro för hur arbetarklassens barn påverkade ” de
446
447

Kingdon 2003 s 100 – 154.
Lundström 1993 s 112.
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skötsamma barnen”.448 I det politiska flödet fanns under seklets första årtionden
några motsägelsefulla idéer. Dels fanns ett ideologiskt ställningstagande för den
pedagogiska behandlingssynen som tydliggjordes genom barnavårdslagarna
1902 och 1924.449 Samtidigt fanns idéer som kan kopplas till ett behov av att
skydda samhället från de socialt utsatta barnen och ungdomarna. Kring dessa
idéer fanns också rasbiologiska idéer om att barn som inte motsvarade vissa
ideal skulle steriliseras och låsas in på institutioner.450
I fältets policyflöde fanns framförallt lösningar som innebar en tilltro till
institutions- och fosterhemsvård och till ett medicinskt tänkande med
diagnoser och en differentierad vård. Konkret innebar detta att lösningen för
barn och unga med omfattande beteendeproblem var institutionsvård medan de
barn och unga där föräldrar brast på olika sätt placerades i fosterhem.451 Det
fanns också idéer i fältet om insatser på hemmaplan under seklets första
årtionden genom ett fåtal insatsalternativ i öppenvård som utfördes av lekmän.
Från mitten av 1930–talet förekommer också idéer om förebyggande insats för
att undvika placeringar genom råd till föräldrar vid verksamheter i några städer
som kallades Rådgivningsbyrå.452 En viktig del i det begynnande
behandlingsfältet under denna tidsperiod var också de barn- och
ungdomspsykiatriska enheter som växte fram och blev en del i fältets
vårdutbud. Samtidigt påverkas också behandlingslösningar i policyflödet av
läkarnas intresse för psykodynamiskt tänkande, vilket tillsammans med deras
framträdande roll i debatter gör dem till periodens starkaste aktörer i den
sociala barnavården.453 En betydelsefull aktör var också Centralförbundet för
socialt arbete (CSA) som genom olika initiativ, till exempel kurser men även
egna undersökningar påverkade både det praktiska arbetet men också politiska
processer.454 Den professionella socialarbetarens roll i policyflödet och
utvecklingen av behandlingsinsatser är under denna period marginell, vilket
syns framförallt i avsaknaden av deltagande i offentliga debatter. Under denna
tidsperiod är det svårt att identifiera tydliga policyfönster men det är möjligt att
förändringar i lagstiftningen gör att behandlingsfrågor kommer upp på
beslutsagendor. Det kan också konstateras att som en konsekvens av faktorer i
flöden börjar ett behandlingsfält i den sociala barnavården formeras. Ett fält
där institutions- och fosterhemsvård dominerar och där insatser på hemmaplan
är en mycket liten del. Utveckling under seklets första årtionden kan med stöd
av Kingdons teori sammanfattats i följande figur.

Ibid s 49-50; Ohlsson, & Swärd 1994 s 47, 169.
SFS 1902:67; SFS 1902:72; SFS 1902:63; SFS 1924.361.
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Lundström 1993 s. 93 ff.
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Bergman 2011 s 22-25; Lundström 1993 s 106-107.
452
Jönsson 1997; Wächter 2000 s 98.
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Levin 1998 s 89-92; Lundström 1993 s 103-104.
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Wisselgren 2006 s 42.
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Figur 6. Faktorer i behandlingsfältet åren 1900 -1945 .
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Efterkrigstiden och familjepolitikens storhetstid
Efter andra världskriget växer ett mer tydligt behandlingsfält fram i den sociala
barnavården. I problemflödet tillkommer samhällets oro för missbrukande
ungdomar från att tidigare mest figurerat kring kriminalitet och
missförhållande hos barnen.455 En annan typ av problem som tydliggörs efter
andra världskriget är den kritik som förs fram mot framförallt institutionsvård
men även mot fosterbarnsvård, en kritik som funnits tidigare men som nu mer
tydliggörs.456 Kritiken utgår både ifrån missförhållanden men också från ett
ideologiskt avståndstagande mot institutionsvård som under den senare delen
av denna period delvis får stöd från forskning som lyfter fram negativa effekter
vid separationer från biologiska föräldrar.457
I det politiska flödet finns efter andra världskrigets slut framförallt en
förändrad syn på familjen som tillsammans med ekonomisk tillväxt ger
underlag till politiska reformer som syftar till att stödja biologiska föräldrar,
framförallt för att kunna utnyttja både föräldrarna som arbetskraft.458 På 1960och 1970-talet domineras sedan det politiska flödet av ideologiska diskussioner
om institutioners roll i behandling av fysiska, psykiska och sociala problem där
socialarbetare, är för att avinstitutionalisera vården.459 Som del i det politiska
flödet finns också professionens, socialarbetarnas kritik mot den sociala
barnavårdens roll som samhällsbevarare.460 En tydlig aktör som träder fram i
Ohlsson, & Swärd 1994 s 39-40.
Levin 1998; Lundström 1993; Sallnäs 2000.
457
Hessle 1988.
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Lundqvist 2007 s 167 – 170.
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samband med de ideologiska diskussionerna är socialcheferna som bland annat
genom en egen utredning, skuggutredningen, får en tydlig påverkan på
utformningen av socialtjänstlagen som träder i kraft 1982. Lagstiftningen
innebar en politisk markering kring förebyggande arbete, att behandling skall
genomföras enligt närhetsprincipen och att familjen skall vara delaktig.461
Under 1980-talet förändrar också staten sin hållning till institutionsvården och
förmedlar genom lagstiftning, utredningar och riktat ekonomiskt stöd en
behandlingspolicy där alternativ till institutionsvård är en insats för den
kommunala socialtjänsten. I policyflödet finns i början av 1950-talet åtgärder
som kan kopplas till en förändrad familjepolitik och möjlighet till generella
stöd, till exempel barnomsorg och barnbidrag.462 Framförallt gav det
ensamstående mödrar möjligheten att behålla sina barn i stället för att behöva
fosterhemsplacera dem.463 I policyflödet finns också impulser från familjeterapi
där behandlingslösningar allt mer blir kopplade till familjen och behandling
utanför institution. Barnbyn SKÅs utvecklingsarbete blir en inspirationskälla
för professionen samtidigt som behandling i öppenvård ofta är kopplad till
institutioner som flyttar ut delar av sin behandling utanför institutionerna.
Under hela perioden fram till 1990-talet prövas sedan olika
behandlingslösningar på hemmaplan i kortvariga projekt utan att permanentas.
Idén om behandling på hemmaplan möter på motstånd från såväl professionen
som politiken under denna tidsperiod och får inte fotfäste i den sociala
barnavården.464 På aktörssidan i policyflödet sker en successiv förändring i takt
med att antalet socionomer ökar i den kommunala barnavården. Socionomerna
deltar både i debatter och nya behandlingslösningar på hemmaplan samtidigt
som läkares intresse förskjuts mot idéer om behandling av yngre barn. Under
denna tidsperiod framträder ett tydligt policyfönster i samband med den nya
socialtjänstlagen som med sin inriktning på förebyggande insatser och
närhetsprincipen lägger grunden för en rad beslut kopplat till framväxten av
öppenvårdsinsatser. Som vi kan se i nedanstående figur innebär faktorer i de
olika flödena att behandlingsfältet delvis påverkas av andra aspekter än tidigare.
Fokus i behandlingsfältet börjar flyttas från att söka orsaker enbart hos
individen till familjen och samhället. En förändring där socialarbetare gradvis
tar plats som en aktör i fältet.

SFS 1980:620 .
Lundqvist 2007 s 100-103.
463
Bergman 2011 s 17-16; Nyberg 2000 s 5-20.
464
Se t.ex. Wächter 2000 s 95 – 100.
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Figur 7. Faktorer i behandlingsfältet åren 1945 -1990.
POLICYFLÖDE	
  
-‐	
  Insatser	
  på	
  
hemmaplan	
  
-‐	
  Familjearbete	
  
-‐	
  Fosterhem	
  och	
  
institutioner	
  

POLITISK	
  FLÖDE	
  
-‐	
  Familjen	
  i	
  centrum	
  
-‐	
  Avinstitutionalisering	
  
	
  
PROBLEMFLÖDE	
  
-‐	
  Samhällets	
  oro	
  för	
  
barn	
  och	
  unga	
  med	
  
sociala	
  problem	
  
-‐Kritik	
  mot	
  
instiutionsvård	
  

BEHAND-‐
LINGSFÄLT	
  
	
  
	
  

POLICYAKTÖRER	
  
-‐	
  Socialarbetare	
  
-‐	
  Socialchefer	
  
-‐	
  Läkare	
  

Början av 1990-talet – ett nytt fält tar form.
I början av 1990-talet, domineras problemflödet i den sociala barnavården av
diskussioner kring platsbrist på institutioner och uppmärksammade vårdförsök
parallellt med en ekonomisk kris och nedskärningar i den offentliga
förvaltningen. I det politiska flödet finns en debatt som startar i början av
1990-talet om socialtjänstens bristande resultat och avsaknad av evidens för de
insatser som finns.465 Till debatten om bristande resultat i socialt arbete kan
kopplas en annan idé i policyflödet under 1990-talet, den förvaltningspolitiska
ideologin, New Public Management (NPM).466 Tillsammans bildar dessa idéer
en tydlig ideologisk inriktning om ökad effektivitet i den sociala barnavården.
Samtidigt med dessa idéer pågår en samhällsdebatt som handlar om ett
bristande samhällsansvar för de mest utsatta ungdomarna och konsekvenser för
det omgivande samhället när socialtjänsten inte hittade vårdalternativ. En
debatt som till stora delar förs i massmedia.
I policyflödet blir statens agerande centralt under 1990-talet. Staten agerar
genom att ta över ansvaret för den grupp av ungdomar som är mest
vårdkrävande genom Statens Institutionsstyrelse. Nästan samtidigt får
Socialstyrelsen ett uppdrag att förmedla ekonomiska medel att utveckla
behandlingsfältet med insatser i öppenvård. Statens inflytande på framväxten av
ett öppenvårdsfält sker också genom både CUS och IMS agerande. Enheterna
kom att på skilda sätt påverka till att diskussionen om utvärdering startade
inom öppenvården men framförallt till vilka metoder som börjar användas.
Genom att bidra till att utvärdera eller på annat sätt lyfta fram det som man
beskrev som evidensbaserade metoder kan Socialstyrelsen och staten indirekt
sägas vara en aktör i policyflödet och i framväxten av öppenvårdsfältet. I
policyflödet agerar också professionen, socionomer, med ett uttalat behov att
465
466

Se t.ex. Månsson 2000; Månsson 2001; Tengvald 2003.
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arbeta med behandling. I behandlingsfältet påverkas valet av
behandlingslösningar framförallt av familjeterapitraditionen men också
succesivt av kraven på så kallade evidensbaserade metoder. Under denna
tidsperiod framträder ett förhållandevis tydligt policyfönster när ”vårdkrisen”
sammanflätas med politiska behov av att lösa en massmedial debatt samtidigt
som en yrkeskår står på språng för att kasta sig in i ett nytt yrkesfält öppenvård. Sammanflätningen av flödena leder fram till att staten ger
ekonomiskt stöd till utvecklingen av öppenvårdslösningar. Detta leder i sin tur
till en rad olika lokala beslut i samband med att försöksverksamheter startas. De
olika besluten sätter igång en behandlingsutveckling i den sociala barnavården.
I behandlingsfältet finns nu delvis andra aktörer, exempelvis CUS/IMS men
också nya metoder och synsätt. Framförallt blir det nu tydligt att ett
begynnande öppenvårdsfält utvecklas som en del i behandlingsfältet för den
sociala barnavården.
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Sammanfattningsvis, utvecklingen av behandlingsfältet i den sociala
barnavården har utifrån Kingdons begrepp problemflöde under lång tid
dominerats av samhället svårigheter att hjälpa de mest utsatta barnen och
ungdomarna. Svårigheterna har gestaltats i form av en generell kritik men också
i kritiken mot dygnsvård, framförallt institutionsvården där den handlat om
missförhållanden och bristande resultat. I problemflödet har också funnits
diskussioner om huvudmannaskap och om behovet av alternativa vårdformer.
Såväl politiker, läkare som socialarbetare har deltagit i dessa diskussioner som
aktörer. Det politiska flödet har under hela tiden varit påverkat av rådande
samhällsdiskurser och skapat en lagstiftning som i olika omfattning och
tydlighet förespråkat stöd på hemmaplan eller fosterhemsvård. I praktiken har
dock lagstiftningen inneburit en differentierad vård där de mest utsatta barnen
och framförallt ungdomarna placerats på institution. I flödet har också skett en
familjepolitisk satsning som kan kopplas till det begynnande intresset för
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familjebehandling. I policyflödet har samhället gått ifrån en tilltro till
institutions- och familjehemsvård till en negativ syn på framförallt
institutionsvård och i praktiken en kraftig avinstitutionalisering fram till mitten
av 1980-talet. Därefter har avinstitutionaliseringen vänt trots ett kraftigt
ifrågasättande av institutionsvårdens konsekvenser, framförallt utifrån
forskningsresultat.467 Hur vi valt att förklara barn- och ungdomsproblem har
under tidsperioden växlat mellan lösningar som utgår ifrån medicinska eller
sociala förhållningssätt i behandling. Trots skilda förklaringsmodeller har sedan
mitten av 1990-talet insatser på hemmaplan sett som ett behandlingsalternativ.
Däremot, till skillnad från missbruksfrågor, exempelvis metadonfrågan,468 kan
jag inte identifiera tydliga företrädare, policyentreprenörer, varken politiker
eller bland tjänstemän för insatser på hemmaplan. Trots detta kommer frågan
om öppenvården upp på beslutsagendor under hela undersökningsperioden.
Centralt för en tydlig expansion är det policyfönster och efterföljande beslut
som sker i början av 1990-talet. Här möts behov och lösningar från de olika
flödena. Från problemflödet kommer främst brist på behandlingsalternativ och
oron för Hiv-smitta. I det politiska flödet finns samhällets reaktioner på
”värstingresor” och en begynnande förvaltningspolitisk förändring mot ett
resultattänkande. I policyflödet finns ett antal exempel försöksverksamheter i
öppenvård men jag skulle också vilja addera professionens utvecklingsbehov
som en lösning. I detta finns aktörer, trots att inga tydliga policyaktörer kan
identifieras. Jag ser det som troligt att såväl politiker i socialutskott och
tjänstemän på Socialstyrelsen agerade aktivt utifrån olika intressen. Politikerna
bör inte varit oberörda av samhällsdebatten kring socialtjänstens misslyckande
att ta hand om ungdomar i behov av stöd. I intervjuerna med före detta
tjänstemän på Socialstyrelsen kan jag också skönja att det fanns ambitioner hos
dem och kollegor på Socialstyrelsen att i sin roll driva politiska åsikter. Genom
att analysera utifrån Kingdons teori blir det tydligt att valet av
behandlingsinsatser ständigt påverkas av flera faktorer och är en återkommande
fråga i en utveckling av den sociala barnavården. Detta växelspel gör att
framväxten av öppenvården bör ses som ett resultat av återkommande faktorer
under en mycket lång tid, inte enskilda händelser. Analysen bör också leda till
en slutsats att tiden för när lösningar presenteras har betydelse för om de tas
emot och gå fotfäste. Öppenvård som idé har funnits under en lång period men
det är först på 1990-talet som den börjar etableras.
Den senaste tjugo årens utveckling har lett till en rad nya verksamheter och
utökning av behandling inom socialtjänsten. I nästa kapitel beskrivs och
analyseras det som kan ses som ett nytt organisatoriskt fält – öppenvård som är
en del i behandlingsfältet för den sociala barnavården.

Se t.ex. Andreassen 2003; SOU 2009:99 , SOU 2011:61 , Andershed, Andershed, & Söderholm
Carpelan 2010.
468
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6. ÖPPENVÅRD I DEN SOCIALA
BARNAVÅRDEN – ORGANISERING
I kapitel fem beskrivs hur insatser på hemmaplan till utsatta barn och familjer
har funnits i många år utan att etableras. Detta trots lagstöd och ideologiska
ställningstagande för vård utanför institutioner. Det är först på senare år en
mängd verksamheter skapats och ett större antal barn och unga fått insatser i
öppenvården. Framväxten innebär att man kan anta att ett nytt organisatoriskt
fält – öppenvård vuxit fram i det som jag tidigare beskrivit som
behandlingsfältet i den sociala barnavården.
Människobehandlande organisationers identitet och legitimitet skapas i
huvudsak i samspel med omgivningen. Till stor del handlar det om att dessa
organisationers osäkerhet gör att man tar till sig omgivningens förväntningar
om vad som bör eller ska göras i olika situationer.469 Ett resultat av detta
förhållningssätt är att man tenderar att imitera andra organisationer i sin
omgivning. Framförallt de som uppfattas som framgångsrika och som man
uppfattar är en del i samma organisatoriska fält. 470 Ett fält som byggs upp av
olika organisationer som själva eller av andra ses som lika varandra i form och
praktik.471 En följd av att man tar efter andra verksamheter är att det inom ett
organisatoriskt fält uppstår en likriktning av till exempel organisationsformer,
synsätt och val av metoder.
Jag har valt att analysera ett nationellt fält som vid ett fåtal tillfällen belysts
genom att granska FoU-rapporter och artiklar i tidskriften Socionomen. Valet
av dessa texter innebär både begränsningar och möjligheter. Begränsningarna
handlar främst om att texterna framförallt speglar professionen och dess
organisationers föreställningar av det framväxande fältet. En begränsning kan
också vara urvalet av vilka organisationer som presenteras i FoU-rapporterna.
Jag kan inte avgöra om de verksamheter som beskrivs är representativa för
fältet. Samma problem föreligger med artiklarna i Socionomen, jag har inte
Powell, & DiMaggio 1991 s. 41-42; Johansson 2002 s. 76-77.
Czarniawska-Joerges 1992 s 88-90.
471
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heller där någon kunskap om urvalet. Den finns dock en rad argument för att
analysera texterna. En är att de är lättillgängliga, en annan är att de ger en
överblick över ett stort fält. Dessutom ges möjlighet att beskriva hur kunskap
och forskning medverkar till ideologisk, professionell och organisatorisk
förändring av barnavården. Den största fördelen är dock att texterna ger en
omfattande beskrivning av faktorer, metoder och organisering i fältet. En
översikt som inte presenterats sedan Socialstyrelsen kartläggning 2009.472

Det organisatoriska fältet - omfattning.
Vad öppenvård i den sociala barnavården innebär, hur omfattande och vilka
former det tar sig är fortfarande förhållandevis outforskat.473 Ett inledande sätt
att övergripande beskriva fältet är att utgå ifrån Socialstyrelsen rapporter om
socialtjänstens insatser för barn och unga. Rapporterna bygger på uppgifter från
landets socialtjänster och från 1998 redovisas barn och unga som får en
behovsprövad insats i öppenvård. Redovisningen sker i tre kategorier
strukturerad
öppenvård,
behovsprövat
personligt
stöd
och
av
kontaktperson/familj.474 En sammanställning av Socialstyrelsens statistik visar
hur omfattningen av antalet behovsprövade insatser har ökat fram till idag.

Socialstyrelsen 2009b.
Forkby 2005; Socialstyrelsen 2006c; Ahlgren 2007; Sjöblom, & Wiklund 2012.
474
Socialstyrelsen 2013a.
472
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Tabell 4. Barn och unga med behovsprövade öppenvårdsinsatser någon gång
under året, 1998-2012. Antal barn och unga samt andel i befolkningen 0-20 år.
Avrundade värden.475
Strukturerad
Behovsprövat
Kontaktperson/familj
öppenvård
personligt stöd
Antal Per 1000 i
Antal
Per 1000 i
Antal
Per 1000 i
befolkningen
befolkningen
befolkningen

1998 3500
2
17000
8
21000
1999 4500
2
16000
8
21500
2000 4500
2
19000
8
22000
2001 4500
2
18500
8
22000
2002 5100
2
18700
8
22000
2003 5700
3
20000
9
23000
2004 7400
3
20400
9
22600
2005 8000
4
21500
9
22000
2006 8600
4
22800
10
21800
2007 8700
4
23900
10
21300
2008 9800
4
25000
11
21200
2009 9800
4
25300
11
21000
2010 9800
4
24600
11
20700
2011 10000
4
24600
11
20000
2012 10200
4
25500
11
19200
Källa: Socialstyrelsens rapporter om insatser för barn och unga.476
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Sammanställningen visar att det framförallt är insatser inom kategorin
strukturerad öppenvård som har ökat under de år som Socialstyrelsen
sammanställt statistik. Socialstyrelsens statistikredovisning har fått kritik
eftersom den omfattar ett fåtal breda insatskategorier och ger en mycket otydlig
bild av vilka insatserna som används i öppenvård. Kritiken var en anledning till
att Socialstyrelsen 2006 gjorde en omfattande kartläggning för att beskriva vilka
insatser som socialtjänsten använder i öppenvård för barn och ungdomar. I
kartläggningen kategoriserades och beskrevs insatserna utifrån nedanstående sju
kategorier.

475

Insamling av dessa uppgifter var helt ny 1998 och ingen inarbetad rutin för registrering och
rapportering fanns hos kommunerna vilket troligen innebar problem att lämna fullständiga och
korrekta uppgifter samt gav ger utrymme för skilda tolkningar av undersökningsvariablerna. Att notera
är att barn och unga kan ha flera insatser parallellt i öppenvård och kan därför förekomma i fler
kategorier i den statistiska redovisningen.
476
Socialstyrelsen 1999; Socialstyrelsen 2005, Socialstyrelsen 2000b; Socialstyrelsen 2001a;
Socialstyrelsen 2002; Socialstyrelsen 2003b; Socialstyrelsen 2004; Socialstyrelsen 2005; Socialstyrelsen
2006a; Socialstyrelsen 2007; Socialstyrelsen 2008; Socialstyrelsen 2009a, Socialstyrelsen 2006a,
Socialstyrelsen 2007, Socialstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2011; Socialstyrelsen 2012a; Socialstyrelsen
2013a
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• Programverksamhet – insatser som ges under en begränsad period och
som syftar till att påverka barnets eller familjens färdigheter/kunskap eller
beteende, enligt ett program.
• Riktad dagverksamhet – insatser som ges under en längre period och
som syftar till att påverka barnets/familjens livssituation, genom en
strukturerad verksamhet, såsom resursskola, arbetsträning, samspelsträning
etc.
• Socialpedagogisk insats – insatser som syftar till påverka den
unge/barnets/familjens situation genom att pedagogiskt använda
aktiviteter, såsom boendestöd, familjepedagogiska insatser i hemmet,
kvalificerade kontaktpersoner.
• Skolsocial insats – insats som syftar till att göra det möjligt för
barnet/den unge att integreras i ordinarie skola genom förstärkt socialt stöd
i skolan och samarbete med hemmet.
• Kvalificerat nätverksarbete – insatser som syftar till att påverka
barnets/den unges livssituation genom att mobilisera och/eller intervenera i
nätverket, såsom nätverksmöten och multisystemisk terapi (MST).
• Enskilt samtalsstöd – insats som syftar till att stödja barnet/den
unge/familjen genom rådgivande eller behandlande samtal.
• Kontaktperson/kontaktfamilj – insats som syftar till att barn och
ungdomar ska få en vanlig mänsklig kontakt och god förebild för
vardagslivet samt att bryta isolering. Insatsen kan också vara ett stöd i
föräldrarollen eller avlastning.
Kategorierna har inte använts i Socialstyrelsens statistikredovisning men jag
anser att de på ett bra sätt kategoriserar insatserna i öppenvård och kommer
därför att använda dem på flera sätt i samband med redovisningen av empiri.
Kartläggningen från 2006 visade att den vanligaste insatskategorin var enskilt
samtalsstöd och att i medeltal hade kommunerna åtta olika former av insatser
för barn och tio för ungdomar. Två tredjedelar av kommunerna i
kartläggningen beskriver att de hade politiska eller förvaltningslednings direktiv
att använda öppna insatser istället för vård utom hemmet och cirka en tredjedel
av kommunerna avsåg vid tidpunkten för kartläggningen att starta nya
verksamheter.477 I ytterligare en kartläggning från Socialstyrelsen 2009
rapporterar socialtjänsten att drygt nittio olika metoder och arbetssätt används i
öppenvård. Majoriteten av metoderna är inte beforskade men några har tidigare
kortfattat presenterats i avsnittet om forskning om socialtjänstens insatser för
barn och unga, till exempel Aggression Replacement Training (ART).478

477
478

Socialstyrelsen 2006c.
Socialstyrelsen 2009b.
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Ett fält på väg mot likriktning?
Hur verksamheter i fältet öppenvård organiseras och vilka metoder som
används analyseras av fler skäl. Dels för att det kan ge en bild av vad som i fältet
kan anses vara framgångsrikt men också vilka idéer och ideologier som
dominerar och påverkar ideologisk, professionell och organisatorisk förändring
av barnavården.
Att organisationer påverkas kan förstås utifrån att dess identitet tenderar att
skapas genom att i viss mån imitera andra organisationer i sin omgivning och
framförallt de som uppfattas som del i samma organisatoriska fält. Identiteten
är i sin tur viktig utifrån att den påverkar på vilket sätt organisationen agerar
och hur den uppfattas av sin omgivning.479 Den påverkar också på vilket sätt
organisationen väljer att använda sin handlingsfrihet för att ta emot nya idéer
för att antingen bekräfta sin likhet eller särskilja sig mot liknande
organisationer.480 Även om flera organisationer i ett fält tar emot samma idé
kan översättningar ske till de lokala förutsättningarna för att passa
organisationens identitet. En konsekvens av detta blir att en idé i princip kan
bli en unik lokal konstruktion.481 Mot detta resonemang kan DiMaggio och
Powells teori om likriktning sättas. De anser att organisationer inom ett fält har
svårigheter att agera självständigt och tenderar att likna varandra på grund av
konkurrens eller institutionella skäl.482 En annan möjlighet till att likriktning
uppstår är hur organisationer väljer att förhålla sig till förekomsten av
institutionella logiker i ett fält. Logikerna är olika former av ”regler” för vad en
organisation bör göra eller vad som kan eller inte kan ifrågasättas av andra inom
ett verksamhetsområde. I den mån organisationer väljer att anpassa sig till
samma logiker kan likriktning uppstå inom ett fält. 483
I syfte att beskriva ett nytt organisatoriskt fält, dess metoder, organisering,
institutionella logiker och eventuella likriktningar har jag genom en
innehållsanalys granskat fyrtiotvå FoU-rapporter som beskriver öppenvården i
den sociala barnavården. Av dessa beskriver trettiosju rapporter organisering av
öppenvård medan resterande fem fokuserar metoder.484
Figur 9. FoU- rapporter.

42 studier

37 verksamheter

32 projekt

5
metodbeskrivningar

Czarniawska-Joerges 1992; Sevón, & Czarniawska 1996; Alvesson, & Czarniawska 1998.
Johansson 2002 s 99-100.
481
Ibid s 98.
482
Powell, & DiMaggio 1991.
483
Scott, & Meyer 1994 s 60.
484
Publicerade under tidsperioden 1998 – 2012.
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480
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Av analysen framkommer stora likheter när det gäller uppdrag,
huvudmannaskap och organisationsstruktur för verksamheterna. Huvudman för
trettiotvå verksamheter är socialtjänsten medan fem är tydliga
samverkansprojekt med skola och/eller landsting. Organisatoriskt är samtliga
egna enheter där inte någon av personalen arbetar med arbetsuppgifter inom
myndighetsutövning. Finansieringen av verksamheterna har i ett flertalet fall
vid uppstarten delvis lösts med de statliga utvecklingsmedel som avsatts för en
öppenvårdssatsning. De flesta verksamheterna (32) har startat i projektform
med ett uppdrag att minska institutionsvård. Verksamheternas personalgrupp
beskrivs ofta med en enhetlig beteckning som till exempel familjepedagoger.
Bakom den beteckningen finns en rad yrkesgrupper. Oavsett tjänstebeteckning
är de vanligaste yrkesgrupper som kan identifieras socionomer, socialpedagoger,
psykologer, mentalskötare, fritidspedagoger och förskollärare.

Metoder
När det gäller övergripande synsätt beskriver nästan alla att de utgår ifrån ett
systemiskt perspektiv, även de som tydligt enbart använder individinriktade
metoder. Mycket sällan används enbart en metod utan ofta beskrivs hur en
verksamhet använder ett flertal metoder och inte sällan i ett och samma ärende.
Ofta beskrivs också att man har ”anpassat” metoder utifrån barn och ungdomar
eller verksamhetens förutsättningar. Anpassningarna får till följd att det är svårt
att veta hur och i vilken omfattning metoder genomförs som det är tänkt. Det
är därför tveksamt att kategorisera innehåll och omfattning i verksamheterna
utifrån enskilda metoder. Jag har istället valt att i innehållsanalysen använda
mig av de tidigare presenterade kategorierna från en av Socialstyrelsens
kartläggningar.485
Av analysen framgår att i 21 verksamheter beskrivs metoder som jag
kategoriserat som programverksamhet. I denna kategori återfinns strukturerade,
ofta manualbaserade insatser, som ges under en begränsad period. Vanligast är
olika former av utbildningsprogram, ofta föräldrautbildning men också
manualbaserade metoder som presenterades i forskningsgenomgången,
exempelvis Aggression Replacement Training (ART) och Funktionell
Familjeterapi (FFT) samt varierande former av lokala påverkansprogram för
unga lagöverträdare.486 I en undersökning från verksamheter i fem
stockholmskommuner redogörs för hur bristen på strukturerade
öppenvårdsinsatser för unga lagöverträdare ledde fram till att ett
påverkansprogram utvecklades utifrån inspiration från andra kommuner och
aktuell forskning:
485
För mer information om insatskategorier se Öppenvårdens former. En nationell kartläggning av
öppna insatser i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (Socialstyrelsen 2006c).
486
Påverkansprogram kan beskrivas som ett samlingsnamn för strukturerade program där bland annat
samtal, värderingsövningar och studiebesök kan ingå (BRÅ 2005 s 13).
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När vi tittade på ungdomarna som hade fått vård inom
socialtjänsten, så såg vi att det inte fanns något enhetligt. Några
glömdes ju helt enkelt bort och några fick lite samtal med
socialsekreterare, några var naturligtvis placerade och så där, men
det fanns inget enhetligt som man gjorde. Så då gjorde vi det här
programmet.487
I sju av de studerade rapporterna beskrivs metoder som kan kategoriseras som
riktad dagverksamhet – strukturerade insatser som ges under en längre period
och som syftar till att påverka barnets/familjens livssituation, till exempel
arbetsträning. I huvudsak beskrivs två metodinriktningar, arbets- och
fritidsprojekt. I flera beskrivningar av de arbetsinriktade metoderna betonas hur
andra inriktningar och mål kombineras med arbetsträning:

Målgruppen är män, huvudsakligen unga/vuxna, som av olika
anledningar inte fungerat inom skolans verksamhet. Efterhand har
målgruppen genom samverkan med arbetsförmedlingen,
försäkringskassan och psykiatrin utökats och även till viss del
kommit att omfatta en något äldre ålderskategori. Under senare år
har verksamheten även tagit emot kvinnor. Gnistans målsättning är
att verksamheten skall ge deltagarna en ökad kunskap om hur man
bygger och reparerar bilar, träning i att samarbeta/arbeta
tillsammans med andra, känna uppskattning och bli bemötta med
respekt. Detta i avsikt att bidra till ett stärkt självförtroende och en
personlig utveckling som möjliggör en positiv förändring av
livssituationen.488
I rapporterna kan jag inte identifiera det som jag kategoriserar som en
skolsocial insats och som handlar om att med socialt stöd integrera barnet/den
unge i skolan. Däremot finns det beskrivningar om metoder som kan
kategoriseras som en socialpedagogisk insats där verksamheten använder
aktiviteter pedagogiskt för att påverka den unge/barnets/familjens situation.
Ofta handlar det om vardagliga situationer, till exempel att hjälpa en förälder
att baka tillsammans med sin dotter:

En mamma berättar att hon har en dotter som, precis som hon själv,
tycker om att baka och laga mat. Hon önskar att de ska kunna göra
detta tillsammans. På Västanberg fungerade det bra. När dottern
gick sin väg från matlagningen, som hon brukar, kunde mamman ”få
487
488

Olsson 2008 s 50.
Oval 2011 s 11.
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henne att komma tillbaka”. Hemma fungerar inte detta. Mamman
säger att hon önskar men inte orkar få tillbaka dottern när de är
hemma.489
Mycket vanligt förekommande (17) i rapporterna är beskrivningar som kan
placeras i kategorin kvalificerat nätverksarbete. I nästan hälften av
verksamheterna genomförs insatser där nätverket deltar på olika sätt, till
exempel genom familjesamtal eller nätverksmöte. Beskrivningarna av insatserna
är oftast översiktliga och ospecificerade:

I denna undersökning används begreppet familjebehandling som en
paraplybeteckning för de flera olika slags öppenvårdsinsatser som
kan erbjudas barn och familjer av kommunernas individ- och
familjeomsorg. Dessa insatser kan bestå av familjesamtal,
samspelsbehandling mellan föräldrar/barn, individuellt stöd till barn,
ungdomar och föräldrar, arbete i familjernas hem, nätverksarbete,
stöd i kontakten med skola och barnomsorg etc.490
Den vanligaste insatsen som beskrivs i rapporterna kan kategoriseras som
enskilt samtalsstöd. Samtliga verksamheter beskriver att de erbjuder enskilda
samtal med varierande inriktningar. I en del rapporter beskrivs inte på vilket
sätt metoden genomförs utan den benämns enbart med namn, till exempel
motiverande intervju (MI)491 medan i andra fall beskrivs tämligen utförligt hur
samtalen genomförs:

I den första familjen träffade vi först båda föräldrarna tillsammans.
Därefter träffade vi var och en av föräldrarna, för att mamman mer
skulle komma till tals. Vi informerade även denna gång om
tillvägagångssättet. vid träffen med båda föräldrarna hade vi
förberett en enkel struktur, vi pratade om barnens kontakt med
föräldrarna, med sina syskon, med kompisar, om det hade någon
bästis.492
Min kategorisering av metoder visar att enskilda samtal och skilda former av
programverksamheter är de vanligaste insatskategorierna som beskrivs i
rapporterna.

Holmsten 2009 s 23.
Palm 2009 s 22.
491
Samtalsmetod som används i rådgivning och utgår ifrån personens egen motivation till förändring
(Millner, & Rollnik 2013 ).
492
Westin 2009 s 16.
489
490
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Tabell 5. Metoder – öppenvård.
ProgramRiktad
verksamheter
dagverksamhet
21

7

Skolsocialinsats

Socialpedag.
insats

Kvalificerat
nätverksarbete

Enskilt
samtalsstöd

-

8

17

39

Även om det av rapporterna framgår att olika metoder används så blir det
tydligt vid analysen av rapporterna hur ett systemiskt tänkande lyft fram och
tydliggörs av de allra flesta verksamheterna.493
Till skillnad från övriga rapporter diskuteras i sju rapporter enbart enskilda
metoder, dess resultat och implementeringsprocesser. Flera av metoderna har
presenterats i forskningsgenomgången. I en rapport beskrivs implementeringen
och till viss mån behandlingsresultat av Funktionell familjeterapi (FFT) i
Uppsala och i en annan med liknande upplägg beskrivs Youth At Risk (YAR)
från Dalarnas forskningsråd.494 Tydliga metodbeskrivningar finns också i en
rapport om kognitiv beteendeterapi, FIB – projektet Trappan medan en
rapport om Multi Systemisk Terapi (MST) nästan uteslutande har fokus på
implementeringsaspekter.495 Metoderna som beskrivs i dessa rapporter är mer
eller mindre de som beskrivs som evidensbaserade och manualbaserade vilket
kanske kan förklaras av att rapporterna är publicerade från 2002 och framåt.
Det vill säga under en period då Socialstyrelsen aktivt arbetade för att främja
metoder som uppfattas vara evidensbaserade. Samstämmigt visar rapporterna
hur professionella ser positivt på implementeringen och på metodernas effekter.

Föreställningar
Utöver metoder och verksamheter diskuteras ofta andra föreställningar, i
organisationen och i dess omgivning, som kan bidra till vilka idéer som
organisationer tar in. En föreställning som diskuteras handlar om hur viktig
samverkan är, både inom förvaltningen eller med aktörer utanför den egna
organisationen. En annan föreställning som återkommer i rapporterna är
personalens upplevelser av hur svårt det är att arbeta med specifika och
manualbaserade metoder. Istället förespråkas att man skräddarsyr individuella
behandlingar med olika behandlingskomponenter vilket möjligtvis kan kopplas
till hur viktigt handlingsutrymme är för professionella socialarbetare:

Hansson 2001 s 30.
Söderlind, & Hansson 2007; Turunen 2003.
495
Skerfving 2012; Högdin 2002; Rosenqvist 2005.
493
494
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Modellen kan upplevas som ”paketstyrd” och att samma form inte
passar alla kommuner. Det uttrycks som att det är lång våg att gå
från USA till Sverige till Uppsala och ut i den egna kommunen och
förutsättningarna är inte lika överallt. Dessa informanter anser att
det måste finnas anpassningsmöjligheter så att metoden enklare kan
integreras i den egna verksamheten.496
En ytterligare föreställning som flitigt diskuteras i rapporten är förväntningarna
på att verksamheterna ska ersätta institutionsvård. När detta diskuteras finns en
tydlig linje i diskussionerna att de professionella anser att det är svårt att leva
upp till mål och förväntningar kopplat till att öppenvården skall ersätta
dygnsvård:

….är det ens möjligt för en liten kommun att i en sådan omfattning
tillhandahålla hemmaplanslösningar? Om ett sådant mål inte
uppnås, innebär det då att den verksamhet som bedrivs på
hemmaplan inte har tillräckligt god kvalitet? För att kunna bedriva
hemmaplanslösningar som helt ersätter den köpta öppenvården och
delvis HVB-placeringarna krävs mycket resurser och kompetens på
hemmaplan. I en liten kommun kan även några invånares behov av
stort stöd påverka möjligheten att hålla budgeten väsentligt.497
Sammantaget ger genomgången av rapporterna en bild av hur ett förhållandevis
avgränsat fält byggts upp av att organisering, metoder och föreställningar liknar
varandra.
Hur aktörer agerar vid utveckling av metoder och verksamheter kan ses som
centralt och har också lyfts fram i avhandlingens teorikapitel och kapitel fem
om den nationella framväxten. En del i en aktörs agerande är vilken kunskap
och diskussioner som man tar del av. En viktig aktör vid framväxten av
öppenvård i den sociala barnavården är de professionella, det vill säga
socionomerna. I syfte att få en översiktsbild vilken kunskap och forskning som
professionen tar del av och hur socionomer offentligt diskuterat kring aspekter
av öppenvård för barn och unga har jag analyserat artiklar i tidskriften
Socionomen. En tidskrift som tillhör det fackförbund som cirka sjuttiofem
procent av de yrkesverksamma socionomerna tillhör.
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Fjärstedt, & Sundgren 2008.
Skaraborgs kommunalförbund 2012 s. 38.
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Professionen som aktör
Tidigare studier har visat att professionen är en viktig aktör i fältet och att
framväxten av öppenvården kan ses som ett led i socionomernas
professionsutveckling.498 I detta fall kan professionen, med liknande utbildning,
ofta socionomer, bidra till normativ anpassning genom att ha liknande idéer
om på vilket sätt arbetet skall genomföras.499 I syfte att undersöka vilka synsätt
och idéer som förekom i professionsfältet som kan bidra till att konstruera ett
organisatoriskt fält studerades innehållet i tidskriften Socionomen. I min
genomgång av tidskrifterna granskade jag inledningsvis tidningens ledarsidor.
Vad jag fann var att under hela tidsperioden finns inga tydliga diskussioner om
utvecklingen av öppenvården för någon målgrupp för socialtjänsten på
ledarsidorna till skillnad från exempelvis återkommande diskussioner om
hemlöshet.
Därefter gjorde jag en innehållsanalys av totalt 65 artiklar varav ungefär lika
många artiklar publicerades under 1990-talet (32) som under perioden 20002010 (33).500 Tio artiklar var författade av forskare i socialt arbete och
resterande av socionomer och/eller journalister med bakgrund i socialt arbete.
Efter ett flertal läsningar valde jag att kategorisera innehållet i artiklarna utifrån
tre kategorier som beskriver deras fokus: lokala metoder, debatt och
forskningsbaserade metoder.
Tabell 6. Kategorier, artiklar i Socionomen
Lokala metoder
Debatt
18

28

Forskningsbaserade
metoder
19

Inte helt oväntat för en professionsinriktad tidskrift dominerade artiklar av
debatterande karaktär i syfte att bidra till eller starta en debatt.

Lokala metoder
I en kategori återfinns 18 artiklar som i huvudsak presenterar det som jag valt
att beskriva som lokala metoder. Metoderna förknippas med enskilda eller
grupper av socialarbetare och framställs ofta som en blandning av kända
behandlingskomponenter med individuella och lokala anpassningar. I dessa
texter betonas ofta socialarbetarens handlingsfrihet. Kännetecknande är också
att de till stor del utgår ifrån valda systemteoretiska perspektiv med föräldraskap
som viktig och central aspekt. Utgångspunkter som väl känns igen från
professionsutveckling och ideologiska ställningstaganden av såväl socialarbetare
Forkby 2005; Ahlgren 2007.
Powell, & DiMaggio 1991.
500
Att notera är att ingen artikel med inriktning mot öppenvård publicerades under 2010.
498
499
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som lagstiftare. Aspekter som också tidigare belysts i avhandlingen. Ett tidigt
exempel på ett familjeperspektiv är artikeln från 1995 om Familjeenheten i
Upplands-Bro. En verksamhet som startades för att få ned kostnaderna för
institutionsvård, och för att utveckla behandlingsarbete i familjer på
hemmaplan.501 Verksamheten som arbetar med både frivilliga och
tvångsbaserade insatser utgår ifrån ett systemteoretiskt tänkande samtidigt som
de intervjuade socialarbetarna säger

Det systemiska tänkandet är vår gemensamma plattform, samtidigt
som det måste finnas utrymme för andra inriktningar. Vår grupps
styrka är nog att vi tillåter var och ens specialkompetens att
utvecklas.502
Ett nyare, lokalt exempel från 2003 hämtas från en artikel där ett program för
föräldrastöd i stadsdelen Majorna i Göteborg presenteras.503 Det är troligtvis
ingen tillfällighet att det nu handlar om föräldrastöd utifrån en föreställning
som växer fram i början av 2000-talet. Det är föreställningen om förebyggande
arbete och behovet av att utbilda föräldrar eftersom de i större utsträckning än
tidigare saknar möjlighet att få stöd av personer i sitt nätverk. Kopplat till
denna föreställning är ofta genomförandet av föräldrastödsprogram.
Programmet skiljer sig från den tidigare familjeterapeutiska inriktningen
genom att vara individinriktat och fokuserar på beteendeanpassning och
utbildning. Programmet som till stora delar riktas till allmänheten har också
som syfte att fånga upp behövande föräldrar som remitteras av personal inom
skola och socialtjänst:
	
  

Vi såg ett behov av att utveckla ett riktat tonårsföräldrastöd till
denna målgrupp föräldrar. Vi utgick från att föräldrar har ett större
ansvar än sin tonåring för att skapa en fungerande relation och att
tonårsföräldrar
faktiskt genom
träning
kan
utveckla
ledaraspekten inom tonårsföräldrarollen. En annan utgångspunkt
var att lägga betoningen på "hur man gör" och ha ett pedagogiskt
perspektiv snarare än ett psykoterapeutiskt.504

Nya föräldrastödsprogram utgår delvis från systemteoretiskt förhållningssätt
vilket har varit ett framträdande teoretiskt perspektiv i den sociala barnavården
under många år. Att det återspeglas i många metoder i öppenvården kan tolkas
som ett resultat av normativ och mimetisk likriktning. Att likriktningen sker
kan också förklaras med ett behov av att få legitimitet men också för att
Martinell 1995.
Ibid.
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underlätta samarbete med andra enheter inom den sociala barnavården samt för
att kunna rekrytera personal.505 Genom att härma andra organisationer som
anses framgångsrika och genom att personal med samma utbildning anställs
sprids vissa metoder eller synsätt. De sprids också utifrån bristande forskning i
öppenvård. Professionen har som andra val att använda sig av metoder som
uppfattas som bra i sin ambition av att göra ett bra arbete. Att det sedan sker
lokala anpassningar av metoder kan ses som ett exempel på nyinstitutionella
översättningsprocesser där aktörer utnyttjar sin position, makt och
handlingsfrihet för att översätta en idé.506 I de fall det handlar om lokala
metoder finns det ändå likheter med andra verksamheters sätt att arbeta. Att
likheter finns trots lokala metoder menar Røvik kan förklaras genom att
översättning sker genom addering eller subtrahering av en idé. Det innebär att
man har en grundläggande tillit till en idé eller policy men har behov av att
omformulera och anpassa det som översätts.507

Debatt
I en annan kategori finns de artiklar som mer har ett fokus mot att debattera
och problematisera, totalt 28 stycken. Det som diskuteras i dessa artiklar är
metoder, delar av metoder, socialarbetarens roll eller samhällsperspektiv. Ett
exempel på en diskussion är debattartikeln om socialarbetarrollen ”Det finns
alltid risk att egna normer och värderingar blir vägledande”. I artikeln
problematiseras betydelsen av psykoterapiutbildning för socionomer som
arbetar med behandling och vilka roller och metoder som är lämpliga i
öppenvård.508 Ett annat exempel på en debatt är en metoddiskussion som pågår
i flera artiklar från 1996 om för- respektive nackdelar med att använda
videokamera i familjebehandling.509 I artiklarna diskuterades en metod där
samspel mellan mor och barn filmas och diskussionen handlar både om etiska
aspekter men också kring nackdelar med metoden:
	
  

….där kommer egna värderingar och erfarenheter när det gäller
barnuppfostran och socialt beteende med mera att styra de resultat
man vill ha genom "behandlingen". Det finns då en risk, genom
kameraobjektivet
och
"tillrättaläggandet", att
relationen
mellan hjälpare och hjälptagare blir att den senare genom Marte
Meo metoden behandlas som ett objekt. Metoden är av
beteendeterapiform och
man
undrar
hur
länge
mammans "nyprogrammerade beteende " finns kvar efter att
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kontakten med behandlarna
(tvångshotet) har upphört.510

och familjegruppen/socialtjänsten

På en mer generell nivå i denna kategori återfinns två artiklar som diskuterar
framväxten av öppenvård för barn och ungdomar på ett mer övergripande sätt.
Den första publicerades 1992 och omfattar en intervju med projektledarna för
Socialstyrelsens projekt ”Ungdom utanför”.511 Ett projekt som nämns i flera av
avhandlingens intervjuer som en tydlig inledning till en expansion av öppenvård
inom det sociala barnavårdsfältet, men också som markering från staten av
betydelsen av kommunal öppenvård inom barnavårdsfältet. I artikeln sker en
argumentation för betydelsen av att utveckla öppenvårdsinsatser. I den andra
artikeln från 2006 presenteras en kartläggning av öppenvården inom den sociala
barnavården. En kartläggning som också presenterades i inledningen av detta
kapitel. Kartläggningen visar den expansion som skett och författaren
diskuterar på vilket sätt framväxten kan förstås utifrån aspekter som exempelvis,
kommunernas behov av att minska kostnaderna för institutionsvården.512 Till
skillnad från FoU-rapporterna visar de debatterande artiklarna på professionens
kritiska åsikter, i dessa fall om några metoder och framförallt dess etik.513

De forskningsbaserade metoderna
Lite färre artiklar, 19 stycken återfinns i nästa kategori som jag valt att
kategorisera som de forskningsbaserade metoderna. I denna kategori återfinns
presentationer av metoder på ett mer generellt plan och ofta med kopplingar till
forskningsresultat. De flesta (13) är publicerade på 2000-talet varav några är
författade av forskare och publicerade i tidskriftens forskningssupplement. Hur
diskussionen förs i artiklarna skiljer sig åt utifrån när de är publicerade. I
artiklarna till exempel från 1994 om nätverksterapi och 1997 om
familjerådslagpresenteras metoderna utifrån att de används utomlands och att
internationella nätverk är kopplad till metoderna.514 I de senare artiklarna som
till exempel handlar om Community Parent Education (COPE) – en
kanadensisk föräldrautbildning, diskuteras metoders resultat och användning i
den svenska sociala barnavården:

Metoden är utvärderad i Kanada med mycket goda resultat.
Föräldrar som gått COPE föräldrautbildning rapporterar större
framsteg än de jämförelsegrupper som genomgått barnpsykiatrisk
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512
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behandling, både vad avser barnens beteende och föräldrarnas
upplevelse av kompetens.515
Det ökade intresset för evidensbaserade metoder kan sannolikt förklaras på
flera sätt. En anledning kan handla om en förhoppning om att välja metoder
som kan ge bra resultat. En annan anledning kan vara behovet av legitimitet
genom att ta till sig metoder som anses vara framgångsrika av andra,
betydelsefulla organisationer, det som DiMaggio och Powell beskriver som
Mimetisk likriktning.516

Sammanfattning
I kapitlet presenteras genom analys av olika texter en bild av vilka
föreställningar som finns i fältet och hur den sociala barnavården är organiserad
med metoder och synsätt. Analysen ger också en bild av vilka aspekter som kan
bidra till upplevelsen av likriktning och ett organisatoriskt fält.
Trots att fältet expanderat och etablerats under en förhållandevis kort tid
framgår likriktningstendenser. Tendensen som delvis kan förklaras av
förekomsten av institutionella logiker. Den mest framträdande logiken är att
öppenvård är ett alternativ till institutionsvård. Andra är preferensen för
samtalsbaserad behandling eller det systemiska tänkandet och att familjen skall
stå i centrum i behandlingen. Dessa föreställningar eller ”sanningar” får stark
påverkan för utformning av fältet, Det finns också tidsbundna logiker i fältet
som till exempel behovet av mer beteendeinriktad utbildning av föräldrar och
tilltron till det som beskrivs som evidensbaserade metoder. 517 Men av de
tidsbundna logikerna är framförallt den evidensbaserade framträdande. I både
rapporter och artiklar berörs den i varierande omfattning från början av 2000talet och framåt. Kraften i denna logik blir tydlig av att samtliga granskade
rapport och artiklar publicerade efter millenniumskiftet på ett eller annat sätt
berör evidensbaserat socialt arbete.
Likriktningsprocesser kan också förstås utifrån den norske
organisationsforskaren Røviks tankar om att idéer i ett fält kan kopieras eller
förändras genom att någon eller några delar tillförs eller dras bort.518 Överfört
på de granskade texterna skulle Røviks tankar exempelvis innebära att de lokala
inriktningarna av familjebehandlingsmetoderna är ett resultat av kopiering och
förändring av en dominerande idé i fältet. Att likheter i ett fält kan uppstå kan
också förklaras av andra processer enligt DiMaggio och Powell.519 En av dessa
processer som bygger på organisationers osäkerhet vilket leder till att man
IBID.
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517
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härmar andra, mimetisk isomorfism är svår att identifiera i texterna. Det är i
ytterst få rapporter eller artiklar där man tydligt beskriver att man inspirerats av
andra, som man upplever, framgångsrika verksamheter. En annan process är
tvingande isomorfism, åtgärder som till exempel lagstiftning men det
förekommer inga tydliga beskrivningar av tvingande åtgärder i några av
skrifterna. En tredje process är normativ isomorfism där professionen bidrar till
att likheter uppstår i ett fält. I FoU-rapporterna beskrivs hur professionen som
aktör har haft betydelse för utvecklingen av verksamheter, framför allt på vilket
sätt personal haft handlingsfrihet och kunnat påverka val av metoder och hur
verksamheter skall organiseras. Även om det förefaller finnas flera yrkesgrupper
representerade i öppenvården dominerar personal med socialt arbete som
utgångspunkt. En dominans som kan medföra till att en viss professions
uppfattningar kan prägla fältet.
Genom läsning av FoU-rapporter har jag reflekterat över på vilket sätt dessa
har bidragit till fältets utformning. Överlag är rapporterna skrivna av personer
som i olika grad har kopplingar till verksamheterna. Verksamheterna och
metoderna som beskrivs i rapporterna har i hög grad varit uppskattade och de
kritiska åsikterna i rapporterna är få kring utvecklingen av öppenvård för barn
och ungdomar. Att förekommer kritiska åsikter kan förklaras på olika sätt. En
möjlig förklaring är författarnas eventuella beroendeställning till
uppdragsgivarna som kan göra att det inte förs fram kritiska åsikter. En annan
att rapporterna många gånger bygger på ett begränsat empiriskt material. En
ytterligare förklaring kan vara att brukare tillfrågas i begränsad omfattning eller
att när de tillfrågas inte vill eller kan föra fram kritiska synpunkter beroende på
hur undersökningen genomförs. Det är olyckligt att få kritiska åsikter förs fram
då utvecklingsprocesser även är i behov av kritiska åsikter. En rimlig
konsekvens av det rikliga antalet, förhållandevis okritiska, utvärderingsrapporter
är att de bidragit till institutionella logiker, spridits och påverkat innehållet i
fältets verksamheter. Något som kan ha bidragit till att legitimera policyn om
öppenvård.
Jag gör också en annan reflektion som jag mer kopplar till hur professionen
ser på öppenvårdens plats i det sociala arbetet. I Socionomen finns inga tydliga
diskussioner om utvecklingen av öppenvården på ledarsidorna eller i någon
form av temanummer. Detta trots en expansion av ett nytt arbetsområde för
tidningens läsare. Kopplat till denna diskussion är också forskningens roll i
formeringen och innehållet i fältet. Forskare deltar i liten utsträckning i
tidskriften Socionomens rapportering under tidsperioden 1992-2010 om
öppenvård i den sociala barnavården. Avsaknaden av forskarvärlden
återkommer också i FoU-rapporterna. Av rapporterna kan utläsas att få
forskare har tagit del av det förhållandevis omfattande FoU-arbetet kring
öppenvårdsbehandling. Hur kan det förstås? Det finns inget i texterna som kan
förklara min fundering. Detta är intressant då forskning brukar efterfrågas av
tre huvudsakliga skäl. Antingen som besluts- eller utvecklingsunderlag, för
politiker att legitimera beslut eller som ett kulturellt system för att skapa
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samhörighet och mening.520 Handlar avsaknaden av forskning om att FoUvärlden tagit avstånd från forskningen eller att forskarna inte valt att ta uppdrag
och att det funnits andra arenor som varit viktigare? När det gäller
konsekvenser av frånvaron av forskare är det sannolikt att avsaknaden av en
kritisk och oberoende granskning indirekt har bidragit till en form av
legitimitet. Även om organisationerna har ett huvudansvar för att bedöma vad
som fungerar bör väl tolkningen från beslutsfattarna bli att verksamheterna
fungerar om inte kritik förs fram? Det finns dock en indirekt påverkan från en
avgränsad del av forskningen i socialt arbete på fältet. I princip kan alla de
metoder som återges som evidensbaserade i rapporterna kopplas samman med
en forskningsgrupp som i varierande grad varit anställda på Socialstyrelsen.521
Forskargruppen har på ett tydligt sätt bidragit till att påverka vad som kan ses
som legitimerande i fältet.
I nästa kapitel flyttar jag fokus från att studera metoder, verksamheter och
professionens argumentation i det organisatoriska fältet öppenvård till att
studera ett lokalt exempel på implementering av idéer om öppenvård i den
sociala barnavården.
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7. POLITISK ÖVERSÄTTNING I
LOKAL KONTEXT
I kapitel fem har vi kunnat ta del av hur behandlingsfältet i den sociala
barnavården förändrats genom framväxten av öppenvården. Öppenvården har
etablerats som en viktig del i behandlingsutbudet i den sociala barnavården. I
processerna fram till en etablering har fler aspekter bidragit och det blev tydligt
i kapitel fem att flera faktorer tidsmässigt bör samverkar för att en förändring
skall uppstå. Det blev också tydligt hur en idé om öppenvård översattes utifrån
dominerande föreställningar och aktörers agerande. I fallstudie fördjupas dessa
och andra aspekter genom att undersöka hur en idé om öppenvård realiserats i
en lokal socialtjänst.
I fallstudien är undersökningskommunen anonymiserad och har fått namnet
X-stad. Namn på verksamheter är också förändrade för att inte överensstämma
med den faktiska kommunen. Även de intervjuade är anonymiserade och vid
citat anges bara tjänstetitel och en bokstav för att särskilja de intervjuade.
Studien presenteras i två kapitel och i detta kapitel studeras faktorer vid
översättningen på ledningsnivå medan i nästa kapitel undersöks och analyseras
det som kan ses som den praktiska realisering när verksamheter och metoder
skall växa fram. Nu analyseras en politisk översättning, en förklaringsmodell
som jag lånat från Johnsons studie om metadonbehandling och
husläkarreformen.522 Politiska översättningsprocesser sker inom ramen för
offentligstyrda verksamheter. Deltagare i processerna är de aktörer som anser
sig ha legitima skäl för att kunna påverka de beslut som fattas. Som ett resultat
av processer med bland annat makt, positionering och socialt samspel kan
politisk översättning leda till förändrade idéstrukturer och beslut på
ledningsnivå och förutsättningar för en praktisk översättning.523 För att
undersöka denna del av framväxten i X-stad har jag intervjuat personal och
chefer vid kommunens första verksamhet för öppenvård och tre före detta
chefer inom enheten för barn och ungdom samt åtta politiker som varit aktiva
under den aktuella tidsperioden. Jag har dessutom studerat
522
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socialnämndsprotokoll, distriktsnämndsprotokoll och andra kommunala
dokument.
Inledningsvis i kapitlet ges en kortare beskrivning av politisk styrning och
organiseringen av socialtjänsten i undersökningskommunen. Därefter görs en
historisk återblick där kommunens tidigare erfarenheter av öppenvård
diskuteras. Sedan beskrivs i ett avsnitt diskussioner och beslutsfattande om
öppenvård på ledningsnivå i undersökningskommunen för att därefter följas av
ett avsnitt som fokuserar framväxtens aktörer. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning där jag med Kingdons begrepp om flöden, policyfönster och
beslutsagendor tillsammans med några nyinstitutionella begrepp analyserar
processer på ledningsnivå i samband med att öppenvården växer fram i X-stad.

Den lokala kontexten
Den politiska styrningen har skiftat under undersökningsperioden. Mellan
1992-2006 styrdes kommunen politiskt av en allians mellan
Socialdemokraterna och Centerpartiet för att sedan under mandatperioden
2006-2014 styras av en borgerlig allians bestående av Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Socialtjänsten och dess organisering har också skiftat och genomgått flera
omorganiseringar inom den tidsperiod som studien omfattar. I den första delen
av undersökningsperioden var socialförvaltningens politiska organisation
indelad i en Socialnämnd samt fyra Sociala distriktsnämnder, som hade en hög
grad av handlingsfrihet i förhållande till Socialnämnden. Efter en
omorganisation 2001 är socialförvaltningens politiska organisation indelad i en
Socialnämnd samt tre Sociala områdesnämnder.524 Socialnämnden har numera
personalansvar och ansvarar också för övergripande policyfrågor,
budgetäskanden, budgetfördelning, personalfrågor samt riktlinjer för
områdesnämndernas verksamhet. Huvuduppgiften för de sociala
områdesnämnderna är att avgöra ärenden enligt socialtjänstlagen och andra
sociala vårdlagar som avser vård eller annan åtgärd beträffande enskild person.
Nämnderna har nio ledamöter och lika många ersättare.525 Socialtjänsten har
under hela undersökningsperioden varit indelad i tre funktionsområden,
Äldreomsorg, Funktionshinderomsorg och Individ- och familjeomsorg. Som
framgår av figuren nedan är Individ- och familjeomsorgen numera indelad i sex
sektioner där öppenvården finns i en sektion som benämns som Barn och

Dessa nämnders benämning är ändrad från 4 distriktsnämnder till 3 områdesnämnder men
förändrat ansvar vid den senaste omorganisationen 2001. Från 2011 är socialnämnden indelad i en
äldrenämnd och en socialnämnd som omfattar individ- och familjeomsorg och kommunens
funktionshinderomsorg.
525
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ungdom. Under denna sektion finns sedan tre enheter, Råd- och service,
Myndighetsutövning samt Öppenvård.
Figur 10. Individ- och familjeomsorgens organisation (2014)
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Källa: Internt dokument, X-stads socialtjänst.

Utöver öppenvården fanns i X-stad också två kommunalt ägda behandlingshem
som lades ner 2009 på grund av dålig beläggning, behandlingshemmet
Norrgården med målgruppen barn i ålder 0-12 och deras föräldrar samt
behandlingshemmet Vingentorps målgrupp med flickor i åldern 12-18 år.
I nästa avsnitt gör jag en återblick i individ- och familjeomsorgen i X-stad i
syfte att undersöka vilka erfarenheter man hade av öppenvård innan staten
förmedlade öppenvård som en behandlingspolicy. Motivet till återblicken går
att finna i nyinstitutionell teoris antagande om att en idé som sprids sällan är
helt ny utan är en gammal idé i ny skepnad.526

Återblick
1986 startade verksamheten Behandlingsarbete i Social Öppenvård (BSÖ) som
enligt de intervjuade var X-stads första öppenvårdsverksamhet. Enheten
arbetade med öppenvård för alla målgrupper inom Individ- och
familjeomsorgen (IFO) och grunduppdraget var att spara pengar genom att
minska institutionsvård. Sex socionomer arbetade enbart med
behandlingsinsatser som i intervjuer med den före detta chefen beskrivs som
starkt präglat av dåtidens systemteoretiska tänkande. Däremot fanns det inte
några tydliga riktlinjer för arbete och omgivningens förväntningar kändes
orimliga enligt flera av de före detta anställda på enheten:

526

Czarniawska-Joerges 1992; Czarniawska, & Sevón 1996; Alvesson, & Czarniawska 1998.

135

Det var förvirring, ingen som visste vad vi skulle göra men ville att vi
skulle göra allt. Vi gjorde allt, körde klienter till doktorn, lagade mat
och hade en massa olika samtal. (Före detta behandlare M, BSÖ)
En socialläkare pekas ut som den viktigaste förespråkaren och aktören för en
öppenvårdssatsning av flera av de intervjuade. Framförallt beskriver de att han
hade en idé om hur arbetet borde bedrivas. Att socialläkaren gavs utrymme för
sina idéer av politiker och chefer menar de före detta cheferna berodde på
dåtidens debatt om de höga kostnaderna för institutionsvården men också på
läkarens höga legitimitet både i och utanför socialförvaltningen.
Med stöd ifrån den nationella satsningen mot HIV, Narkomanvårdsprojektet, utökades BSÖ med tre medlemmar 1989. I projektet gavs
kommuner både ekonomiskt- och metodstöd av Socialstyrelsen och genom att
delta i konferenser, utbildningar och handledning i projektet blev verksamheten
med tiden präglad av idéer från narkomanvårds-projektet.527 Verksamheten
lades ner 1992 efter kritik från kollegor och chefer på distrikten. I huvudsak var
kritiken att verksamheten inte motsvarade behoven och att den var svårstyrd
men också att tiden inte var mogen för nya sätt att arbeta:

…många menade att vi inte arbetade med rätt målgrupp, gjorde som
de ville och tog parti för klienterna och inte sina kollegor…
(Före detta behandlare M, BSÖ)
När kommunen lade ner BSÖ placerades personalen ut på tjänster som inte
funnits tidigare, så kallade ungdomssekreterare. I flera intervjuer framkommer
att tjänsterna till stor del handlade om behandlingsarbete och var en
konsekvens av att ledningen ville styra innehållet i tjänsterna. Däremot fanns
det ingen tvekan kring behovet av alternativ till institutionsplaceringar. Enligt
en av de intervjuade tjänstemännen berodde förändringarna på att cheferna inte
visste något om behandlingsarbete men också på deras syn på socialtjänstens
inriktning:

….det var inte så att man trodde behovet inte fanns ..snarare att
cheferna ville kontrollera hur man jobbade. Folk trodde ju att det var
smidigt att arbeta med behandling. Det var ju väldigt få på den tiden
som arbetat med behandlingsarbete. Många ville ju förändra världen
genom samhällsarbete och enskilda insatser var nästan tabu.
(Före detta behandlare, M BSÖ)
Det fanns också ett annat försök till öppenvård i X-stad och då enbart för barn
och unga. Flera av de intervjuade beskriver att som en reaktion på att BSÖ
lades ner startade ett distrikt 1992 en liten verksamhet med två anställda som
527
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arbetade med behandlingsinsatser för barn och ungdomar. Denna verksamhet
lades sedan ned i samband med att de nya verksamheterna startade 1994 och en
av de anställda från den senare verksamheten började sedan på en av de nya
verksamheterna som chef. Erfarenheterna från de tidigare verksamheterna kom
också att senare påverka utformning av nya verksamheter:

Den första verksamheten jag arbetade på var som en liten
experimentverksamhet. Vi arbetade med att ta hem ungdomar från
institutioner, vi hade nätverksmöte, vi gick hem till familjer och
gjorde aktiviteter. Allt detta fanns sen när Sjön528 och Örnen529
startade. (Före detta chef G)
Det är inte bara i de tidiga verksamheterna som idén om behandling inom
öppenvård fanns. I flera intervjuer från såväl politiker som tjänstemän beskrivs
hur personal på ytterligare ett av distrikten försökte arbeta behandlingsinriktat i
början av 1990-talet. Framförallt var det fältassistenter som var tydliga i sina
behandlingsambitioner:

På vårt distrikt kommer jag ihåg hur fältarna hade
behandlingskontakter med enskilda men också startade upp
gruppverksamhet i början av 1990 – talet. Det var ju ett tacksamt
uppdrag att jobba med behandlingen – behoven var outtömliga.
(Politiker D)
Här framträder en bild av hur socialtjänsten i X-stad har både erfarenheter och
idéer om behandling på hemmaplan innan det statliga initiativet kommer med
en öppenvårdsidé som stöds av ett utvecklingsmedel.
I nästa avsnitt analyseras framväxten av öppenvård i X-stad utifrån det som
Johnson beskriver som en politisk översättning. En översättningsprocess som
sedan ger förutsättningar för en praktisk översättning av en idé om insatser på
hemmaplan. En politisk översättning innebär processer där aktörerna för en
kamp om vad som är problem, lösningar och politiska förutsättningar. Målet
med översättningen är att förändra idéstrukturer på ledningsnivå hos politiker
och chefstjänstemän. Den politiska översättningen är viktig utifrån att
beslutsfattare ger förutsättningarna för hur en praktisk översättning kan ske.530

528
Öppenvårdsverksamhet som startade 1994 med målgrupp ungdomar. För mer omfattande
beskrivning se kapitel 8.
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Öppenvårdsverksamhet som startade 1994 med målgrupp barn och ungdomar. För mer omfattande
beskrivning se kapitel 8.
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En politisk översättning
I en intervju med en tidigare chef beskrivs att ungdomsproblematik och antalet
placeringar av ungdomar på institution ansågs öka i början av 1990-talet.
Samtidigt fanns i kommunen ett behov av att spara pengar beroende på den
lågkonjunktur som startade i början 1990-talet. Flera av de intervjuade
beskriver också att det överlag fanns en stark kritik kring slentrianmässiga
placeringar och dåliga erfarenheter av behandlingsresultaten på institution. En
tidigare chef beskriver hur kravet på behandlingsalternativ på hemmaplan från
socialsekreterare samtidigt möttes av en avvaktande inställning från chefer och
politiker. I intervjuer med politiker som var aktiva på den tiden beskrivs inte
riktigt samma bild utan att det istället fanns politiska ambitioner att hitta
alternativa behandlingslösningar.
Det verkar tidigt funnits en tilltro från både politiker och chefstjänstemän
att genom projekt minska institutionsvården och hantera de besparingar som
krävdes. Detta innebär att det fanns en början på en lokal idé om öppenvård
innan statens stora satsning på öppenvård lanserades i början av 1990-talet.
Detta framgår av verksamhets- och investeringsplanen för tidsperioden 19921994:
	
  

Distriktet har under de senaste åren och fortfarande arbetat med
olika projekt inom området stöd och behandling. Projekten har
avsett att begränsa kostnaderna för missbruksvården samt
institutionsvård för barn och ungdom. Dessa båda projekt har fått
avsedd effekt och kostnadsmedvetenheten har ökat. Hälften av
besparingarna för 1993 och 1994 beräknas kunna uppnås genom
pågående öppenvårdsprojekt.531

Förutom oron för ungdomsproblematik och institutionsplaceringar fanns andra
orosmoment. En av de intervjuade politikerna lyfter fram att den begynnande
ekonomiska krisen i början av 1990-talet gjorde att det från politiskt håll,
gränsöverskridande, fanns en stor oro för på vilket sätt ekonomin för barn- och
ungdomsvården skulle kunna klaras:

Ekonomin var ju en stark orsak då på nittiotalet. Det är jag helt
säker på. Alla partier var oroliga för de höga kostnaderna. Det vet vi
ju både du och jag hur mycket det kostar liksom med alla dessa
institutionsplaceringar. Och det finns ju mer eller mindre seriösa
bolag också. (Politiker D)
I diskussionerna förekom ideologiska lösningar med kopplingar till reformer
inom andra områden. En av de intervjuade politikerna menar att erfarenheter
531
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av avinstitutionalisering inom närliggande områden påverkade utvecklingen i
den sociala barnavården:	
  
	
  

…vi hade haft avinstitutionaliseringen av handikappomsorgen.
Alltså den påbörjades ju på 70-talet och pågick under 80-talet.
Äldrereformen kom 1992 och det handlade ju om att dom
institutioner som landstinget hade varit ansvariga för när det gällde
långvården…. Äldrepsykiatrin och det är ju liksom samma idé om
att man går ifrån institution och till öppenvård. Så att det är ju inte
alls omöjligt att det är många fler än jag som har tänkt i detta
perspektiv. Det är väl inte alls omöjligt att de kommunalråden som
är ansvariga för välfärdssektorn, ser vad som händer och sker här och
funderar över också och att det händer och sker på olika sätt ibland.
Och kan ju kanske till och med bli bättre. (Politiker A)

Det är inte bara politiker som för fram lösningar. I intervjuer beskrivs hur
framförallt den tidigare chefen för BSÖ var en viktig aktör i diskussioner kring
på vilket sätt problemet med de ökade institutionskostnaderna skulle lösas. En
av tjänstemännen beskriver att den tidigare chefen för BSÖ använde sina goda
relationer med socialdirektören för att påverka politiker:

….dessutom hade han en bra relation med socialdirektören och
lyckades övertyga honom att öppenvård var ett alternativ. Det var ett
bra sätt att påverka politiken. Den lyssnade väldig ofta på honom…
(Före detta chef E)
Den före detta chefen för BSÖ bidrog genom sina erfarenheter och sina
relationer till en föreställning där öppenvård sågs som en lösning och som ett
alternativ till institutionsvård. De tidigare försöken med öppenvård gav också
en bild av en möjlig lösning på behovet av alternativ till institutionsvård.
Dessutom fanns samtidigt under större delen av undersökningsperioden de
statliga utvecklingsmedlen som stöd för en etablering av öppenvård. Under de
år som statliga utvecklingsmedel delades ut, 1994- 2008, beviljades X-stad 4,2
miljoner till utveckling av öppenvårdsinsatser.532
När staten 1994, för första gången, genom Länsstyrelserna, förmedlar
statliga pengar för att utveckla öppenvårdsalternativ är det en händelse som
utlöser febril aktivitet på ledningsnivå. I ett distriktsnämndsprotokoll kan man
notera följande:

Beloppet är framräknat av mig utifrån arkivmaterial frän Länsstyrelsen i X-stads län då det saknades
genomgripande beräkningar av förmedlade utvecklingsmedel.

532
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Länsstyrelsen i X-stads län har erhållit statsbidrag med 1 500 000
att fördela i länet till missbruks- och ungdomsvården. Genom
statsbidrag skall i huvudsak stöd ges till utveckling av olika typer av
mellanvårdsformer, utveckling av samverkansformer, metoder för
utvärdering och dokumentation samt till utbildningsinsatser inom
öppenvården. 533

I intervjuerna beskrivs på vilket sätt direktiv gavs från ledningen till intresserade
tjänstemän att ta fram projektbeskrivningar och lokala behandlingsalternativ
utifrån distriktens behov. En av de före detta cheferna beskriver ett uppdrag
med stor handlingsfrihet:

	
  

Uppdraget var ganska vitt så att säga. Om vi ska gå tillbaka till vad
som sades: Anställ tre personer och jobba på att få fram en
verksamhet som jobbar för att minska institutionsvården och se till
att få behandling på hemmaplan. Det var ju väldigt vanligt då att
utvecklingsgrejer fixades av de som inte var chefer.
(Före detta chef G)

Tjänstemän gavs därmed mandat för utvecklingsarbetet och hade på så sätt en
stor handlingsfrihet att tolka och översätta en förhållandevis lös idé om
öppenvård. Det fanns olika åsikter kring hur behandlingsalternativen skulle
konstrueras och utan tydlig styrning fick det till följd att det var stora skillnader
mellan vad distrikten erbjöd:

På den tiden var det lite som olika öar i förvaltningen. Så när vi
skulle rita ihop öppenvård satt vi utan samordning. Det blev ju lite
galet för det fanns skillnader. Vi körde tidigt med boende medan
Sjön körde mer nätverksstuket. (Före detta chef F)
Handlingsfrihet och som en konsekvens olikheter, i organisering och metoder
kan ses som den första politiska översättningens signum.
En lokal policy?
Några aktörer presenterar genom hela 1990-talet framväxten av öppenvården
som en möjlighet till att reducera kostnaderna för institutionsvården. Det
framträder succesivt en idéstruktur, en lokal policy, bland tjänstemän som också
anammas av ledande politiker. En av de före detta cheferna är tydlig med på
vilket sätt argumentationen fördes för att motivera beslut att utveckla
öppenvård:
	
  

533
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Vi visste att vi skulle spara pengar och trodde definitivt att vi gjorde
det med vårt sätt att se på saken. Ett sätt att vi förde fram det var att
räkna ut hur mycket kostnaderna skulle bli om de hade blivit
placerade. ( Före detta chef G)
Citatet belyser den tilltro till öppenvården som fanns och hur delvis nya
idéstruktur förstärktes på ledningsnivå. Idéstrukturen förstärktes framförallt
genom chefstjänstemännens strategi att motivera verksamheterna med
minskade institutionskostnader. För att underbygga idéstrukturen och inför
den politiska ledningen legitimera verksamheterna presenterades internt
utförda utvärderingar.
Som ett resultat av den fortsatta politiska översättningen beslutades att
permanenta projektverksamheterna 1996.534 Samtidigt som argumentationen
för nya idéstrukturer pågick fanns personer på ledningsnivå som framförallt såg
möjligheter till nya behandlingsalternativ och var tveksamma till att
öppenvården kunde vara ett alternativ till institutionsvård. En före detta chef
uttrycker det på följande sätt:

Vi som hade jobbat på institution och flera andra också var
tveksamma till om vi kunde ersätta institutionsvård med öppenvård.
Däremot var vi nog överens om att det kunde vara ett schysst
förebyggande arbete – och att det med tiden kanske spara pengar.
(Före detta chef G)
En ny idéstruktur växer fram där tilltron till öppenvård är stor hos
cheftjänstemän och politiker. Som en del i den förändrade idéstrukturen anslår
Socialnämnden för perioden 1994–1996 4,2 miljoner kronor för att utveckla
öppenvården för barn och ungdomar. I satsningen ingick nio delprojekt varav
fyra handlade om öppenvårdsinsatser medan av resterande projekt handlade tre
om satsningar på familjehem, ett om Barn- och ungdomshandläggare samt ett
samarbetsprojekt med en ungdomsvårdsskola. Totalt innefattade satsningen
drygt 11 årsarbetare och förväntades att 1996 reducera kostnader med 6
miljoner för förvaltningen.535 Under samma tidsperiod sökte och beviljades Xstads kommun totalt 900 000 i statliga utvecklingsmedel till personal,
fortbildning och utvärdering av öppenvårdssatsningen.536
Centralt i en politisk översättning och skapandet av en ny behandlingspolicy
är på vilket sätt ledande chefstjänstemän agerar för att förändra idéstrukturer
hos politiska beslutsfattare. Inledningsvis var strategin att argumentera för
minskade kostnader med öppenvård istället för institutionsvård. När denna
argumentation delvis blev svårbevisad sker en förskjutning i argumentation för
Se Ahlgren 2007.
X-stad. Socialnämndsprotokoll, 940419.
536
X-stad. Distriktsnämndsprotokoll, 941117.
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en satsning på öppenvård. I ett underlag till kommunstyrelsen 1997 beskriver
förvaltningens chefstjänstemän hur kostnaderna för institutionsvård för barnoch ungdomar har ökat under flera år trots satsningar på öppenvårdsinsatser.
Ökningen förklaras då istället med ökade behov hos barn och ungdomar:

Enligt vår uppfattning torde den fortsatta kostnadsökningen inte
påvisa att satsningarna på öppenvårdsresurser har varit felaktiga utan
att de ökade kostnaderna härrör sig från den sociala oro som präglar
många barn i spåren av bland annat massarbetslösheten.537
Trots en stor satsning på att utveckla alternativ till institutionsvård och tankar
om att spara pengar fortsatte kostnaderna för institutionsvård följa den
nationella utvecklingen och öka under 1990-talet. Detta innebar också att
politiker delvis börjar motivera och översätta förekomsten av öppenvård på ett
annat sätt. En förklaring till de ökade kostnaderna för institutionsvården trots
satsningen på öppenvård är, enligt en av de intervjuade politikerna att
placeringar gjorts utifrån behov som inte kunnat lösas genom öppenvård:

Det är ju jättedyra platser inom institutionsvården om man tittar på
vad det är mot öppenvården. Men å andra sidan när vi får upp fallet
sen då i områdesnämnden så tittar vi sannerligen inte mycket på
eller tittar ingenting egentligen på ekonomin där. För ser vi att det
är att man inte har klarat inom öppenvården då är ju placeringar det
handlar om och då struntar man egentligen i kostnaden. För då är
det ju människan det handlar om. Det är ju barnet och den unge det
handlar om i första hand. (Politiker C)
Politikerns diskussion om de individuella bedömningarna och att de egentligen
inte bryr sig om pengar är ett resonemang som vi skall återkomma till. Det
delvis förändrade sättet att motivera satsningen på öppenvård verkar inte
påverkar tilltron till öppenvård. Socialtjänsten får 1998 en budgetutökning på
3,5 mkr för barn- och ungdomsvården från kommunfullmäktige som inte är
öronmärkta. Utifrån kommunfullmäktiges beslut gör Socialnämnden en tydlig
markering av sin tilltro till öppenvård. I ett enhälligt beslut riktas budgetökning
mot att utveckla öppenvården:

Av verksamhets- och investeringsplan framgår att insatserna för att
förbättra barns och ungdomars sociala situation måste sättas in
tidigare än idag och ha en tydligare inriktning mot åtgärder på
hemmaplan. I det resurstillskott som erhållits förutsätt att
arbetsinriktningen mot tidiga insatser och vård på hemmaplan
537
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förstärks och att anslaget ej i huvudsak disponeras för ytterligare
insatser av institutionell karaktär.538
Även av verksamhets- och investeringsplan för 1998–2000 framgår hur tilltron
till öppenvården som alternativ till institutionsvård finns på ledningsnivå trots
ökade kostnader för institutionsvård. En kostnadsökning som leder till ett
generellt sparkrav på fem procent för hela barn- och ungdomsvården.539
Det sker något i den politiska översättningen runt millenniumskiftet där
kraven från den politiska ledningen på öppenvårdens resultat skärps i
förhållande till att kostnaderna för institutionsvården fortsätter att öka.
Kostnaderna för enbart institutions- och fosterhemsvård hade ökat från 23
miljoner 1990 till 71 miljoner kronor år 2000.540 Förändringen i den politiska
översättningen kan möjligtvis förklaras av att socialnämnden får en ny
ordförande med intresse för forskning och utvärdering. Enligt några av de
intervjuade startar den nya ordföranden diskussioner i nämnden som kopplas
till aktuell forskning. Parallellt med diskussionerna publiceras Andreassens
forskning som får stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt.541 En av de
intervjuade politikerna säger:

Ja, det är klart av politiken påverkades, jag tror att det fanns en
forskare…. i Norge som hade tittat på effekten av placeringar,
frivillig kontra med lagstöd, och hittat en massa brister, någon sa att
det till och med hade varit bättre och inte göra något alls.
(Politiker E)
I en intervju med den tidigare ordföranden menar hon att det inte enbart
handlade om att koppla diskussioner till forskning utan också att våga se på
frågor utifrån nya perspektiv:

…. Sen kanske vi var några stycken som hade lite andra erfarenheter
och kunskaper med oss in i vårt politiska arbete som gjorde att vi
ändå på något sätt menade att man behöver ju titta på frågan om
institutionsvård kontra öppenvård från ett annat perspektiv. Vi
menade att man också kunde tänka sig att försöka se vad som
händer innan en placering, kan till exempel öppenvården användas
tidigare eller kan vi korta av tiderna på institutioner genom att
öppenvården kommer in under placeringen. (Politiker A)

X-stad. Socialnämndsprotokoll, 19980714.
X-stad. Verksamhets- och investeringsplan. 1998-2000.
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X-stad. Social rapport, 2002- 2004.
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I den politiska översättningen finns nu en aktör som tar in en ny aspekt i
idéstrukturen om öppenvården – forskning.
Lokal styrning
Till följd av politiska diskussioner och den nya forskningen om
institutionsvårdens brister kommer institutions- och öppenvården upp på
beslutsagendan igen. Som en åtgärd tillsätts två nya tjänster. En HVBsamordnare542 anställs med uppdrag att effektivisera institutionsvården
samtidigt som en IFO-chef anställs med ett politiskt uppdrag att minska
institutionsvården. Uppdraget för IFO- chefen framkommer i intervjuer med
tjänstemän, IFO-chefen och politiker men finns inte dokumenterad i
socialnämndsprotokoll. Tydligast formulerar IFO-chefen själv uppdraget:

Ja, det fanns ju egentligen uttalanden när jag kom hit också från
politiken får man väl säga mera generellt, att vi skulle minska
institutionsvården. Men jag kommer inte ihåg om det stod
någonting så eller om det här var i samband med att jag träffade
politiken vid intervjun då jag fick det uppdraget muntligt så att säga.
Det fanns ju en sådan inställning och den politiska inställningen
hade nog funnits under en bra period men man hade inte lyckats
göra någonting, det hade inte blivit några resultat av det så att säga.
Den nye IFO-chefen är tydlig i sitt synsätt kring barn och ungdomsvård och
anser att fosterhem och öppenvård är ett bättre alternativ än institutionsvård.
För att sätta igång utvecklingsprocesser meddelar IFO-chefen direkt att
institutionsvården skall halveras i X-stad:

Jag har ju en grundinställning att vi ska använda institutionsvård så
sparsamt som möjligt, vi ska pröva alla andra metoder i första hand.
Det är också en väldigt stor och dramatisk förändring, att rycka loss
ungdomar och barn också givetvis ifrån föräldrar, ifrån invanda
miljöer och stoppa in dem i en litegrand av en konstlad miljö kan
man ju säga då. Och därför har jag ju min grundinställning som sagt
har ju varit att vi ska pröva, familjehem givetvis kan vara ett
alternativ, där man ändå finns i en familj men också så långt som
möjligt pröva metoder verksamma då på hemmaplan. Och bland det
första jag gjorde var ju att jag deklarerade att vi skulle ner till i
princip en halvering av institutionsvården.
Hans uppdrag märks i verksamhets- och investeringsplanen för 2004-2006 där
det finns ett fastställt mål att minska institutionsvårdsanslaget med knappt 50
542
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procent eller cirka 26 årsplaceringar. Ambitionen att minska institutionsvården
innebär enligt samma dokument betydande förändringar för öppenvården:

Samtidigt pågår arbete med att anpassa öppenvården till sitt nya
uppdrag, vilket har inneburit och kommer att innebära förändringar
i personalgrupper, ändrade arbetstider med tillgänglighet mera på
kvällar och helger, kanske även på nätter.543
Den något förändrade inställningen till öppenvården speglas i flera intervjuer
och en politiker tydliggör en viss tveksamhet till öppenvårdens resultat och att
man från socialnämnden vid ett flertal tillfällen på senare år eftersökt någon
form av resultatutvärdering för att ha ett underlag för en diskussion kring
arbetssätt och metoder i öppenvården:

Jag och partikamrater och från andra partier har eftersökt
resultatutvärderingar och möts av det inte går, det saknas
instrument. Därför har vi varit tvungna att lita på tjänstemännen när
de säger att det fungerar bra i öppenvården och att rätt metoder
används.544
I slutet av undersökningsperioden präglas idéstrukturer kring öppenvård av ett
behov att minska institutionsvården men också av en tilltro till metoder som ses
som evidensbaserade. I flera intervjuer med politiker i socialnämnden förs de
evidensbaserade metoderna fram som en lösning på öppenvårdens svårigheter
att hjälpa barn och ungdomar med de allra svåraste problemen. Det framträder
också en bild av en succesiv förändring av styrning och hur man ser på
öppenvården. Från att såväl den politiska- och tjänstemannaledningen med stor
tilltro till öppenvård låtit enskilda tjänstemän med stor handlingsfrihet forma
verksamheter och metoder sker i början av 2000-talet en tydlig förändring. Där
börjar ett visst ifrågasättande av verksamheter och behov av att styra
utvecklingen bli tydligt. Något som kanske delvis kan förklaras av influenser
från New Public Management (NPM) syn på tydlig styrning och kontroll.545
I berättelsen hittills framträder också några personer som speciellt
betydelsefulla vid den politiska översättningen. Aktörers betydelse vid
beslutsfattande och översättningsprocesser är flitigt diskuterat i forskning i
socialt arbete.546 Forskningen konstaterar att aktörers agerande är viktigt vid
idéöversättning och att det krävs speciella förmågor och ambitioner för att vara
en aktör i dessa sammanhang. Jag skall därför i nästa avsnitt speciellt fokusera

X-stad, Verksamhets- och investeringsplan, 2004-2006.
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kring vilka aktörerna är i den politiska översättningen av öppenvården i X-stad
och hur de agerar.

Aktörer och entreprenörer.
Aktörer som har förmåga att känna av trender och erbjuda relevanta produkter
kan enligt Abrahamsson ses som modeskapare och får en speciell situation och
status vid spridning av idéer och policyskapande.547 Även i en politisk
översättning kan visa aktörer ses som föregångare, modeskapare. Av intervjuer
framkommer och som tidigare nämnts att i början av 1990-talet kan i X-stad
framförallt chefen för den tidigare öppenvårdsverksamheten tillsammans med
några socialarbetare med chefspositioner ses som viktiga aktörer och
modeskapare i den politiska översättningen. När öppenvården tog fart 1994
gav ledningen några aktörer i chefsposition möjligheten att föreslå lösningar,
verksamheter och metoder på hemmaplan som alternativ till
institutionsplaceringar. Genom att få detta uppdrag ges aktörerna stora
möjligheter att skapa en bild av hur öppenvård skall organiseras och
genomföras. En tjänsteman som kan ses som en av modeskaparna uttrycker det
så här:

Jag hade i princip fria händer att komma med vilka idéer som helst.
Jag hade olika erfarenheter av behandlingsarbete, alla idéer togs
emot. Men jag måste ändå säga att X (tidigare chef
öppenvårdsverksamhet) var den som banade väg för idéerna på
ledningsnivå.
Med uppdraget att med handlingsfrihet skapa verksamheter får tjänstemännen
en stor del vilka idéstrukturers som skulle kopplas till tankar om öppenvård.
Bilden av hur idén om öppenvård skulle realiseras handlade i huvudsak om
familjeinriktade metoder och kompletterades succesivt med olika
boendemöjligheter. Valet av metoder beskrivs delvis var beroende på
tjänstemännens egna erfarenheter men också handledares åsikter och det de såg
som ungdomars behov:

Jag och några andra hade ju arbetat på ett behandlingshem med
familjeinriktning och det var det synsättet som rådde. Vi utgick från
våra erfarenheter och sen blev vi ju påverkade av vår handledare.
Hon var ju systemiskt utbildad. Boendemöjligheter blev snabbt
aktuella. Vi insåg snabbt att några av våra tonåringar behövde
komma bort från sina föräldrar. De hade fullt med egna problem
547
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som de måste arbeta med. Sen om du är 16-17 år så kan det vara
bättre att få vara ifred. (Före detta chef F)
Som chefer deltog dessa aktörer i den politiska översättningen på ledningsnivå
och påverkade till förändrade idéstrukturer. Samtidigt kunde de som chefer för
de nya verksamheterna också påverka den praktiska översättningen. De dubbla
rollerna gör chefernas position och makt tydlig i både den politiska och
praktiska översättningen Chefernas fortsatta betydelse för den politiska
översättningen beskrivs i flera intervjuer. Första chefen för den samlade barnoch ungdomssektionen har tidigare nämnts och som aktör i den politiska
översättningen tar hon en betydelsefull position. Även här framgår hur position
och relationer ger möjlighet att påverka:

Med sin erfarenhet och näsa för den nationella utvecklingen hade X
politikernas förtroende och dessutom när X utlovade en större
tydlighet kring verksamheternas uppdrag och målsättning fick i
princip styra och ställa helt själv.(Före detta chef F)
I slutet av undersökningsperioden framträder ännu en chef som en central aktör
i den politiska översättningen. IFO- chefen som också tidigare beskrivits
anställs 2003 och genom att utlova halvering av institutionsplaceringar
förändrar IFO-chefen idéstrukturer och stärker en begynnande målbild hos
politiker. Detta ger i sin tur IFO-chefen en maktposition med politiskt stöd
och möjligheter att genomföra förändringar i öppenvården med en tydligare
målsättning och metoder för att minska institutionsvården.
Det är inte enbart chefstjänstemän som varit viktiga aktörer. Förutom
nämndordföranden med forskningsintresse fanns också ett enskilt
kommunalråd som indirekt deltar i den politiska översättningen. Han beskrivs
på ett flertal sätt som en aktör, kanske inte tydligt för öppenvårdsutvecklingen
utan mer för att ha värnat generellt för barn och ungdomsfrågor inom
socialtjänsten. Av flera beskrivs han som kontroversiell och en inte alltid
uppskattad högsta chef med krävande ledarstil men samtidigt som en stark
förespråkare för barn och ungdomsfrågor generellt. En av de intervjuade
politikerna, från samma politiska parti, beskriver också på vilket sätt
kommunalrådet medverkade till att ett ekonomiskt utrymme för insatser till
utsatta barn bevarades under svåra tider:

Trots upprepade behov av generella besparingar upplever jag att han
stod upp och försvarade vårt utrymme. Vi fick snarare mer pengar
till barn och ungdomsvården under de ekonomiska svåra åren.
(Politiker D)
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Förutom aktörer är vilket sätt beslut fattas på en viktig aspekt vid politisk
översättning. Kännetecknande för beslut i samband med den politiska
översättningen vid framväxten av öppenvården i X-stad är den enighet som
funnits bland chefer och politiker. I nästa avsnitt beskrivs hur den politiska
enigheten påverkat framväxten av öppenvård.

Samförstånd
I flera intervjuer med politiker beskrivs att det finns och har funnits ett
samförstånd i kommunalpolitiken kring barn och ungdomsfrågor. Ett
samförstånd som bidrar i skapandet av idéstrukturer kring öppenvård. Kring
öppenvården framkommer också ett samförstånd i såväl intervjuer som ett antal
kommunala dokument. Ett exempel på detta samförstånd kommer från ett
protokoll i välfärdsutskottet: 548
	
  

De öppenvårdsprojekt som socialnämnden startade under 1994 har
inte inneburit någon reell kostnadssänkning. Utan dessa satsningar
hade dock kostnadsökningarna sannolikt varit ännu större.
Välfärdsutskottet understryker enhälligt vikten av tidiga
förebyggande öppenvårdsinsatser för att motverka senare behov av
institutionsvård. 549

Samförståndet skapade förutsättningar för utveckling av öppenvården och en
behandlingspolicy samtidigt som det i intervjuer beskrivs hur besparingar
gjordes på andra områden inom socialtjänsten, till exempel äldreomsorgen. I
flera intervjuer beskriver politiker från olika partier hur grunden för
samförståndet i X-stad bygger på en gemensam grundsyn kring barns bästa.
Samtliga intervjuade politiker beskriver också att när det kommer till enskilda
individärenden handlar det inte om pengar eller om partigränser. En av de
intervjuade politikerna beskriver det så här:

Då handlar det om människan i väldigt stor utsträckning alltså. Och
det är över partigränserna. Jag kan inte säga att det någonsin har
pratats om ekonomi på områdesnämnden när det handlar om
placering utan det är för barnets och den unges bästa. (Politiker E)
Bland de intervjuade politikerna fanns de som ansåg att barn- och
ungdomsfrågor haft nytta av att X-stadens politik delvis har dominerats av
kristna värderingar. Kristdemokraterna (KD) har till exempel varit ett starkt
548
Välfärdsutskottet är ett politiskt organ I X-stads kommun för samverkan mellan olika förvaltningar
(Författarens kommentar).
549
X-stad. Välfärdsutskottet, 961022.
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parti i X-stad med en kommunalrådspost och ordförandeposten i
kommunalstyrelsen under en mandatperiod. Det är dock inte enbart KD som
lyfter fram de kristna värderingarna kring utsatta barn och ungdomar, I en
intervju med en socialdemokratisk politiker betonas dessa värderingar:

	
  

Vi inom socialdemokratin har alltid värnat extra barn och unga och
vi har haft ett starkt stöd från kristna värderingar inom partiet men
också från borgerligt håll för att driva den här politiken och nu när
de är vid makten kan vi också stödja deras politik på området ibland.
(Politiker D)

Trots ett tydligt samförstånd finns det vissa oklarheter kring innehållet i själva
öppenvårdspolicyn från den politiska ledningen. Att se behandling inom
öppenvården som förebyggande arbete är något som frekvent kommer fram i
intervjuerna av politiker. I nedanstående citat från protokoll framkommer också
hur den politiska ledningen ser öppenvården som ett förebyggande alternativ,
trots att den i X-stad oftast framställs som ett alternativ till institutionsvård:

	
  

Antalet ärenden och kostnader för vård av barn- och ungdomar visar
en oroande utveckling. Detta trots att socialnämnden under senare
år satsat offensivt på förebyggande insatser. Föreliggande VIP förslag innehåller en anslagsökning 1997 med hela 10 mkr. Det bör
understrykas att kommunledningens uppfattning är att samverkan
inom välfärdsområdet ytterligare måste utvecklas och förstärkas för
att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna sätta in tidigare insatser
för barn och ungdomar i riskzonen.550

Samförståndet beskrivs i de flesta intervjuer och av alla protokoll som granskats
har jag bara funnit skilda åsikter i ett person- eller verksamhetsärende under
hela undersökningsperioden. Vid den nedläggningen av de två kommunala
behandlingshemmen 2009 framkommer skilda åsikter kring ägandeformer.
Det borgerliga blocket förordar privat och konkurrensutsatt vård medan de
andra partierna ville ha ett kommunalt ägande av behandlingshem.551 Trots att
det borgerliga blocket i detta och andra sammanhang i X-stads socialtjänst
förordar privat och konkurrensutsatt vård förekommer inga sådana diskussioner
i intervjuerna eller i de granskade dokumenten.

550
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X-stad. Socialnämndsprotokoll, 19970121.
X-stad. Socialnämndsprotokoll 20081021.
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Sammanfattning och analys
Kapitlets fokus är att undersöka och analysera hur den politiska översättningen
kan ses som en del i en lokal idéutveckling och etablering av öppenvård.
Analysen sker med stöd av Kingdons agenda setting teori och nyinstitutionella
begrepp.
Vid starten för undersökningsperioden finns på ledningsnivå i X-stad en
diskussion och oro kring de höga kostnaderna för institutionsvården. Denna
diskussion kan ses som startpunkten för en politisk översättning där
översättningsförslag av en idé skall godkännas av fältets aktörer i en
beslutsprocess. Precis som Johnson har jag valt att tydliggöra översättningen
med Kingdons tre flöden, problem, politik och policy.552
I den politiska översättningens problemflöde i X-stad identifieras och
formuleras problem kring institutionsvårdens höga kostnader och bristande
resultat. Problem som känns igen från den nationella arenan. Oron för ökade
kostnader är relevant då som exempel kostnaderna för enbart institutions- och
familjehemsvård ökade från 23 miljoner 1990 till 71 miljoner kronor år 2000.553
I X-stad finns i den politiska översättningen kopplingar till andra problem. Det
mest framträdande behovet är att skapa vårdalternativ för en allt större grupp
barn och unga samtidigt som krav på effektivisering väcks. Ett problem får
större uppmärksamhet om det finns personliga intressen eller kopplingar till
andra problem enligt Kingdon.554 I X-stad finns flera aktörer och preferenser
för öppenvården på ledningsnivå. Bland annat finns en tidigare chef för en
öppenvård och tjänstemän med behandlingserfarenhet med i diskussionen på
ledningsnivå. Successivt tillförs ett nytt problem, ett sviktande förtroende för
öppenvården som alternativ till institutionsvård.
I X-stad domineras policyflödet, det vill säga argumentation från aktörer
kopplat lösningar, av idéer från enskilda chefstjänstemäns erfarenheter av
öppenvård men också politikers erfarenheter kring avinstitutionalisering från
närliggande områden. En viss otydlighet finns kring vad den presenterade
lösningen – öppenvård innebär. Det finns både chefstjänstemän som politiker
som främst ser öppenvårdsinsatser som en förebyggande insats och andra som
ser insatserna som alternativ till institutionsvård. Framförallt blir det också i
början av 2000-talet en diskussion kring hur lösningen ska se ut för att bli ett
alternativ till institutionsvård där nya aktörer tar plats för att påverka
idéstrukturer kring öppenvård. Det är också här som politiken, genom en ny
nämndordförande, för första gången blir en tydlig aktör. För att bli användbara
ska lösningar som presenteras i ett policyflöde kunna genomföras, anses ha
passande värderingar både för beslutsfattare och allmänheten men också ses
som prisvärda.555 Öppenvård som lösning i X-stad kan sägas matcha alla dessa
Johnson 2003 s 38, 89-90.
X-stad. Social rapport 2002- 2004.
554
Hill, & Winqvist 2007 s 159-162; Kingdon 2003 s 145-162.
555
Kingdon 2003 s 131.
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aspekter. Av empirin framgår att det finns en enighet i värderingar hos politiker
och chefstjänstemän om öppenvård och att lösningen framställs som
ekonomiskt fördelaktig, dock utan kontroll.
Specialister, i detta fall de professionella socialarbetarna och
chefstjänstemän har en viktig del i ett policyflöde. Rollen som specialist innebär
ett stort förtroende och ger handlingsutrymme i den politiska översättningen.556
I den politiska översättningen i X-stad är det i huvudsak chefstjänstemän som
är experter och skapar idéstrukturer kring hur öppenvårdsidén ska realiseras. I
ett politiskt flöde där samhällsdiskurser och ideologi framförallt påverkar och
påtryckningsgrupper. I X-stads politiska översättning fanns också en tydlig
ideologisk enighet kring avinstitutionalisering och en satsning på barn- och
ungdomsvård samt en tilltro till förebyggande och insatser på ”hemmaplan”.557
Aktörer och deras agerande är centralt i en politisk översättning men det
inte alltid som aktörerna agerar utifrån organisationens syfte utan istället utifrån
egna agendor. Fligstein menar att i ett utvecklingsarbete intar aktörer
positioner med varierande makt och försöker vinna fördelar genom att använda
sociala färdigheter, samarbete, kunskaper om fältet och resurser.558 I den
politiska översättningen framträder detta ”spel” på flera sätt. Dels hur den
tidigare chefen för SBÖ försöker vinna olika fördelar genom att utnyttja sociala
färdigheter i form av relationer till Socialchefen. Det framträder också hur flera
aktörer med erfarenheter av behandlingsarbete får en position och makt i den
politiska översättningen. En position där de ges möjlighet att sprida sina
erfarenheter och påverka hur öppenvården byggs upp.
I den politiska översättningen i X-stad finns framförallt två tillfällen som
kan ses som ett policyfönster och där en beslutsagenda blir tydlig och
idéstrukturer kring öppenvård delvis översätts på nytt.559 Det första
policyfönstret öppnas 1994 när problem i form av höga institutionskostnaderna
kopplas samman med lösningar i form av en idé om öppenvård och statliga
utvecklingsmedel för att utveckla insatser på hemmaplan. Det är troligt, även
om det inte tydligt framgår av empirin, att det är tjänstemän med erfarenhet av
öppenvård i chefsställning som ser till att flödena kopplas samman. När väl
frågan kommer upp på beslutsagendan 1994 finns en politisk vilja och ett
gränsöverskridande samförstånd som då bildar en politisk idé kring hur en ide
om öppenvård kan översättas i X-stad.
Nästa policyfönster i den politiska översättningen öppnas runt
millenniumskiftet när kraven på öppenvårdens resultat skärps i samband med
att socialnämnden får en ny nämndordförande. Huvudanledningen är de
fortsatt höga kostnaderna för institutionsvården. Ett resultat av att frågan
återigen kom upp på beslutsagendan är att nämnden tillsätter en IFO-chef.
Johnson 2003 s 141-144.
Hill, & Winqvist 2007, Kingdon 2003 s 145 -162.
558
Fligstein 2001; Fligstein, & McAdam 2012 s 12-13.
559
Kingdon 2003 s 194.
556
557

151

Han presenterar en strategi med politiskt stöd där uppdraget för öppenvård att
tillsammans med övriga barn- och ungdomsvården att halvera
institutionsplaceringarna. En annan lösnings som presenteras i policyflödet är
ett beslut att anställa en HVB-samordnare med uppdrag att se över sektionens
agerande innan placeringar sker på institution.
I nedanstående figur sammanfattas hur Kingdons begrepp används för att
förstå olika aspekter i den politiska översättningen av en idé om öppenvård i Xstad.560
Figur 11: Faktorer i den politiska översättningen
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I kapitlet har vi mött ett flertal exempel på hur den nationella policyn översätts
på ledningsnivå och hur idéstruktur utvecklas där aktörer tydligt medverkar till
en politisk översättning. Framförallt handlar den politiska översättningen om
ett samspel mellan politiker och tjänstemän där det är tydligt hur
tjänstemännen kan utnyttja sin position som expert.561 Redogörelsen av en
period på nästan tjugo år visar också hur idén om öppenvård översätts
kontinuerligt politiskt och på ledningsnivå och därmed också därmed påverkas
av nya aktörer, tidsanda och slumpen.
Politisk översättning ger enligt Johnson förutsättningar för att den praktiska
översättningen är möjlig.562 I nästa kapitel beskrivs på vilket sätt idéer om
öppenvård leder till en praktisk översättning och lokala förpackningar. Kapitlet
visar på vilket sätt en sammanflätning av nationella och lokala idéer med tiden
leder till en precisering, det vill säga etablering och förtydligande, av
Johansson 2002.
Johnson 2003 s 37-38.
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verksamheterna utifrån nya behov och förväntningar men också till en
konsolidering, det vill säga institutionalisering.

153

154

8. PRAKTISK ÖVERSÄTTNING –
REALISERING OCH PRECISERING
AV IDÉER.
I de tidigare kapitlen har beskrivits hur idén om öppenvård har utvecklats på en
mer övergripande nivå och hur komplexa processer tillsammans med aktörers
agerande är centrala delar i en politisk översättning. I detta kapitel ligger fokus
på hur vi kan förstå en idéutveckling i den sociala barnavården med fokus på
praktisk översättning. Här ges en möjlighet att beskriva och analysera processer
och aktörer när en idé om öppenvård i den sociala barnavården realiseras och
stabiliseras genom metoder och verksamheter. En process som Johnson
beskriver som en praktisk översättning och kännetecknas av aktörers motiv och
ageranden för att anpassa det som uppfattas som en ny idé till befintliga
förutsättningar. Till skillnad från den politiska översättningen är målsättningen
med en praktisk översättning att den slutligen skall leda till konkreta
handlingar som exempelvis organisering av nya verksamheter.563
Kapitlet delas in i avsnitt utifrån det som enligt Kingdon kan tolkas som ett
policyfönster. Det första policyfönstret kan karakteriseras som statlig styrning –
utvecklingsmedel, utifrån den betydelse som de statliga pengarna tillskrivs för
starten på en betydande utveckling av nya öppenvårds-verksamheter i X-stad.
Det andra policyfönstret som jag identifierat karakteriserar jag som styrning
och likriktning och sker när öppenvårdsverksamheterna får sin första
gemensamma chef vid en omorganisation 1998. Den gemensamma chefens
intresse för metodutveckling och vilja att styra verksamheternas arbetssätt leder
till rad förändringar. Det tredje policyfönstret, precisering tar fart, öppnas när
aktörer
kräver
förändringar
av
öppenvårdsverksamheterna
och
förvaltningsledningen mer tydligt styr verksamheterna. Resultatet av styrningen
blir framförallt ett förtydligande och förändring av metoder och arbetssätt.
Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattande analys utifrån nyinstitutionell
teori och några av Kingdons begrepp.
563

Johnson s 37-38.
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Statlig stimulans - utvecklingsmedel
I kapitel sju gjordes en återblick som visade på X-stads tidiga erfarenheter av
öppenvård. Precis som vid många andra försök med öppenvård lades X-stads
verksamheter ner efter konflikter eller omorganisationer.564 När staten fördelar
utvecklingsmedel 1994 kommer öppenvården åter upp på beslutsagendan och
socialnämnden gör en omfattande satsning. För att delfinansiera en
öppenvårdssatsning för barn och unga ansöker man till Länsstyrelsen om det
nyinstiftade statliga utvecklingsbidraget. Satsningen konkretiseras och realiseras
i tre projektverksamheter Örnen, Sjön och Herkules med olika målgrupper och
uppdragsgivare.565
En av verksamheterna var Projekt Örnen med fem heltidsanställda med
olika yrkeserfarenheter.566 Verksamheten startade som en distriktsbaserad enhet
1994 med målgruppen barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år med risk att bli
eller varit placerad i dygnsvård. I intervjuer och dokument beskrevs att arbetet
på Örnen utgick ifrån ett systemteoretiskt tänkande där familjearbete var en
prioriterad insats. Utöver familjearbetet beskrivs att verksamheten erbjöd
insatser med en blandning av metoder med skilda teoretiska utgångspunkter.
Insatser som erbjöds var miljöterapeutiska aktiviteter, individuella samtal,
socialpedagogiska insatser och träningsboende.567 Av enhetens egenutvärdering
kan utläsas att barnet/ungdomen träffade personal för samtal en gång i veckan
samt att barnet/ungdomen deltog i ordnade aktiviteter 1-2 ggr/vecka.
Sammantaget präglades insatserna av en ambition av att ha tid till att försöka
skapa goda relationer med barnen och familjerna.568 I intervjuer med före detta
anställda beskrivs hur man trots personalens förhållandevis stora erfarenhet av
behandlingsarbete fick pröva sig fram för att hitta metoder som fungerade i
verksamheten. Prövandet av nya metoder och i viss mån verksamhetens
otydliga uppdrag fick till följd att remitterande socialsekreterare upplevde att
deras kunskap om verksamheten och dess metoder blev begränsade. Detta
ledde i sin tur till att uppdragen från remitterande socialsekreterare i början var
ospecificerade vilket framgår av ett distriktsnämndsprotokoll:

Enligt 6 och 12 § sol bevilja xxx bistånd i form av öppenvårdsinsats
vid projekt Örnen samt att insatsen skall motsvara
halvtidsanställning för hela familjen.569

Se beskrivningar av försök med öppenvård i andra kommuner som presenteras i kapitel 5.
Verksamheterna har fått nya namn för att bevara anonymiteten.
566
Bland de anställda fanns mentalskötare, fritidsledare, hemterapeuter och socionomer. Samtliga hade
erfarenheter av olika former av behandlingsarbete.
567
X-stad. Distriktsnämndsprotokoll 19980219; 19950907; 19941117.
568
X-stad. Bilaga Socialnämndsprotokoll 19970121.
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X-stad. Distriktsnämndsprotokoll, 1995.
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Trots initiala otydligheter i uppdraget uppstod nästan omgående behov av en
utökning av verksamheten. I intervjuer med enhetens första chef och med
personal från verksamheten beskrivs hur man själva, kollegor inom
myndighetsutövning, samarbetspartners och berörda familjer nästan omgående
upptäckte att det fanns stora behov av särskilda insatser för ungdomar i åldrarna
16-20 år, framförallt för de äldre pojkarna. Ofta hade ungdomarna behov av
stöd i olika former av träningsboende vilket de professionella menade krävde
annat än den befintliga verksamheten kunde erbjuda. Det ökade behovet ledde
till att distriktsnämnden i slutet av 1995 ansökte och beviljades ytterligare
statsbidrag för halva kostnaden för två nya tjänster som skulle möjliggöra ett
omfattande stöd i träningsboendet:

Projektet syftar till erbjuda tonåringar som av olika skäl inte längre
kan bo hemma hos föräldrarna, att hyra en träningslägenhet.
Träningsboendet och övriga insatser ska ge de unga struktur i
vardagen, ge dem möjlighet att känna trygghet i sin lägenhet samt
låta dem känna social gemenskap. ….. Distriktsnämnden beslutar
att hos länsstyrelsen i X-stads län ansöka om 393.000 kr i
projektmedel…570
Trots nya eller utökade insatser var det ändå olika former av familjearbete som
enligt enhetens chef och personal var verksamhetens signum och dominerande
insatsen under verksamhetens första år.
Under 1996 genomförde verksamheten en egenutvärdering inför ett
eventuellt beslut om permanentning. Utvärderingen av verksamheten byggde
på en beskrivning av verksamheten, deskriptiv statistik, samt ”skuggkontroll”,
en utvärderingsmetod där experter skall avgöra, i detta fall socialsekreterare på
distriktet om vad som hade hänt om inte verksamheten gjort sina insatser.571 I
utvärderingen beskrivs att verksamheten haft totalt 45 barn och ungdomar
inskrivna. Av dessa bedömde socialsekreterare att 18 barn eller ungdomar (40
%) hade krävt institutionsvård eller familjehemsplacering om de inte fått
insatser på Örnen. I utvärderingen beskrivs också en ekonomisk beräkning som
visar att efter avdrag för kostnaderna för Örnens verksamhet hade dryga 2
miljoner sparats genom insatser i öppenvård från Örnen.572 Att utvärdera var ett
krav som ställdes av Länsstyrelsen för att få ta del av utvecklingsmedel. Det är
också förmodligen del i en process att legitimera Örnens verksamhet och
insatser på hemmaplan. En annan viktig roll i legitimeringsprocessen hade
enhetens chef. I intervjuer beskrivs vilken tilltro som fanns till chefen från
ledningshåll och från samarbetspartners:

Ibid.
Vedung 2010 s 219.
572
X-stad. Bilaga Socialnämndsprotokoll 19970121.
570
571
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Det var helt enormt vilken tilltro chefer och politiker hade till
henne. Det var egentligen inte konstigt… hon hade ju arbetat på
distriktet tidigare med olika projekt i bostadsområdet och var känd
och omtyckt bland de boende också. (Behandlare P)
När Länsstyrelsen minskar sitt bidrag till hälften 1997 och meddelar att det är
sista året verksamheten tilldelas statsbidrag startar intensiva diskussioner med
samverkanspartners hur finansiering skall lösas. Ett sätt att lösa den fortsatta
finansieringen blir att skol- och barnomsorgsförvaltningen utifrån vad man
anger som goda erfarenheter av Örnens arbete med flickor med skolproblem
beslutar att skjuta till medel för en socialpedagog på 25 procent.573 Av
protokollet framgår att personalen skall bidra till att ungdomar ska klara av
skolgången:

Personalens uppgift skall vara att stödja och stötta ungdomarna och
deras föräldrar så att flickorna kan avsluta grundskolan med
godkända betyg i minst basämnena.574
Av den kommunala dokumentationen framgår att Örnens första år
kännetecknas av en tilltro från chefer och andra kommunala verksamheter. Det
visas också genom ett succesivt utökat uppdrag som framförallt handlade om
mer omfattande boendestöd och insatser kopplat till skolan.
En annan verksamhet, projekt Sjön startade september 1994 och till
skillnad från Örnen anställdes enbart socionomer.575 En annan skillnad var
också att uppdragsgivarna var samtliga socialdistrikt i X-stad. Enligt
verksamhetsbeskrivningen var målgruppen ungdomar i åldern 13-20 år med
psykosociala problem och vårdbehov som var så omfattande att distriktens
ordinära resurser inte räckte till. Av verksamhetsbeskrivning framgår också att
den huvudsakliga insatsen var att arbeta med ungdomens nätverk.576 I en
intervju med enhetens första chef beskriver han en stark tilltro till nätverks- och
familjearbete:

Jag var ganska tydlig, vid anställningsintervjun, och sa att jag tror att
det här är det verksamma att jobba, med ungdomarnas nätverk, med
familjearbetet och samtidigt jobba med dem i de verksamheter som
de redan finns i, till exempel individuella programmet eller vad det
nu är. (Före detta chef B)

X-stad, Skol- och barnomsorgsförvaltningen, 19971024.
Ibid.
575
Samtliga med erfarenhet av behandlingsarbete på institution eller barn- och ungdomspsykiatrin.
576
X-stad. Distriktsnämndsprotokoll, 19950920.
573
574
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Även för denna verksamhet var till början uppdragen från socialsekreterare av
ett mer övergripande slag för att sedan successivt utvecklas mot en större
tydlighet. Som exempel på ett tidigt och otydligt uppdrag beskrivs ett ärende
som föredras i en distriktsnämnd:

En arbetsplan har upprättats tillsammans med xxx och modern.
Denna arbetsplan innebär att xx skall skrivas in på Sjön som arbetar
med ungdomar. Sjön skall arbeta med stödjande samtal med xxx
samtidigt som Sjön skall vara ett stöd för xxx i eget boende. Det är
också viktigt att arbeta mycket aktivt med relationen mellan xxx och
modern.577
Verksamheten utvärderades också i samband med utfasningen av statsbidragen
genom en design som i huvudsak byggde på den tidigare beskrivna metoden
”skuggkontroll”. I utvärderingen som presenterades för socialnämnden
argumenteras för att verksamheten sparat pengar i förhållande till fosterhemoch institutionsvård:

Enligt utvärderingsrapporten har man i projektet arbetet med 24
ärenden, av vilka sju har avslutats. Endast två av dessa ungdomar har
placerats i annan vårdform. I ett av dessa ärenden kommer Sjön att
ha kvar kontakten för att eventuellt kunna förkorta vårdtiden. Den
sammanlagda nettobesparingen för projektet i orm av mindre
institutionsvård och familjehemsvård beräknas hittills ha uppgått till
cirka 2 000 kkr. 578
Till skillnad från den andra verksamheten, Örnen, där det fanns en stor tilltro
till verksamheten, fanns tidigt en kritik mot Sjön. Både i intervjuer med
politiker och tidigare anställda på Sjön framkommer hur det fanns ett
misstroende mot verksamheten som grundade sig i verksamhetens starka tilltro
till att enbart arbeta med samtal och ungdomens nätverk. Kritikerna till Sjön
menade att det framförallt fanns ett behov av boende- och vardagsstöd, en
kritik som avfärdas av den före detta chefen för Sjön:

Våra kollegor på kontoret tyckte att vi var fel ute eftersom vi inte
arbetade med aktiviteter som Örnen gjorde, men vi trodde mer på
att arbeta genom befintliga och naturliga nätverk, jag menar det är
ju bättre att mamma lär sig väcka sin grabb än att jag gör det under
en begränsad tid. (Före detta chef B)

577
578

X-stad. Distriktsnämndsprotokoll, 19970917.
X-stad Distriktsnämndsprotokoll, 19950920.
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Trots kritiken mot Sjön skedde inga verksamhetsförändringar förrän en
omorganisation 1998. Mer om den förändringen kommer i avsnittet om
styrning och likriktning.
Den tredje verksamheten, Herkules startade i oktober 1993 med
deltidsanställning av tre personal med olika yrkesbakgrund.579 Verksamheten
startades utan statsbidrag i samverkan med ett landstingsägt behandlingshem i
syfte att erbjuda alternativ till institutionsvård men också som ett försök att
förebygga framtida institutionsplaceringar. Herkules målgrupp var barn i åldern
0-6 och behandlingsinsatserna var en kombination av ”hemma hos” stöd och
att utifrån enkla vardagssituationer i verksamhetens lokaler förändra samspelet
barn–föräldrar med stöd av samspelsmetoden Marte Meo.580 Verksamheten
placerades organisatoriskt på distrikt centrum men hade uppdragsgivare från
samtliga distrikt. 581 Herkules utvärderades externt av en högskola och av den i
huvudsak kvalitativa utvärderingen framgår att utvärderarnas sammanfattande
bedömning var att brukare och personal uppfattade att man nådde goda
resultat. I en verksamhetsberättelse beskrivs också hur man träffar familjen fyra
förmiddagar i veckan och att den genomsnittliga behandlingstiden är 6-7
månader samt att det under en knapp tvåårsperiod funnits 14 familjer under
behandling.582
Om jag utgår ifrån Socialstyrelsen kategorier för insatser i öppenvård från
kartläggningen 2006 kan organisation för öppenvården i den sociala
barnavården i X-stad fram till 1998 sammanfattas enligt nedanstående tabell.583
Tabell 7. Enheter och metoder i öppenvård 1994-1998.
Metoder
Örnen
Sjön
0-20 år
13-20 år
5 heltidstjänster
4 heltidstjänster
Programverksamhet
X
Riktad dagverksamhet
X
Skolsocialinsats
X
Socialpedagogisk insats
X
Familjesamtal/arbete
X
X
Enskilda samtal
X
X

Herkules
0-6 år
3 65 % tjänster
X
X
X

579
Förskollärare, fritidspedagog och mentalskötare med behandlingserfarenhet från institutionsvården
och med utbildning i familjearbete.
580
Behandlingsmetod för att stödja samspel mellan mindre barn och dess föräldrar. Metoden består av
två delar. Den ena är en analysdel som syftar att analysera samspel och kommunikation. Den andra
delen är samspel/konsultation där man med hjälp av videoinspelade sekvenser från samspel barn –
vuxen förmedlar en intervention, t.ex. ett råd. (Hansson 2001 s. 58- 68)
581
X-stad. Distriktsnämndsprotokoll, 19961006.
582
X-Kommun. Socialförvaltningen verksamhetsberättelse, 1999.
583
Socialstyrelsen 2006c.
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Under studiens första undersökningsperiod sker det som nyinstitutionell teori
beskriver som översättningsprocesser. När den nationella policyidén förmedlad
genom statliga utvecklingsmedel möter X-stads lokala kontext sker
anpassningar till den lokala kontexten.584 En viktig förutsättning är att det
sedan tidigare finns erfarenheter av att ha prövat insatser på hemmaplan. De
personer som har dessa erfarenheter intar rollen som centrala aktörer,
policyentreprenörer, när de nya verksamheterna skall forma sina arbetssätt.585
Uppdraget att arbeta med insatser på hemmaplan är förhållandevis nytt för
många inblandade och leder till en osäkerhet från ledning, öppenvårdens
personal och från de remitterande socialsekreterarna. Osäkerheten och behov av
legitimitet kan förklara valet av moden, i detta fall familjebaserade
behandlingsmetoder. Det kan också ses som en mimetisk anpassning genom att
använda etablerade metoder som nyttjas av verksamheter med hög status, till
exempel Barn- och ungdomspsykiatrin.586 Det lokala sökandet efter legitimitet
och anpassning är också något som beskrivs i det tidigare kapitlet om
framväxten på nationell nivå. Under denna tidsperiod i X-stad byggs
öppenvårdens legitimitet också upp på andra sätt. Tydligast är agerande av
starka policyföreträdare och genomförandet av utvärderingar som ett led i
legitimitetsprocessen.
I samband med en omorganisering 1998 uppstår ett nytt policyfönster där
det ges möjlighet att utveckla öppenvården genom att den åter kommer upp på
beslutsagendan.

Styrning och likriktning
Nästa tydliga steg i etableringen av öppenvården i X-stad sker vid en
omorganisation 1998 av hela individ- och familjeomsorgen från
distriktsindelning till funktionsindelning med en beställare och utföradel. I
samband med omorganisationen uppstår det som kan beskrivas som ett
policyfönster för öppenvården. För barn- och ungdomsvården innebar
omorganisationen en distriktsövergripande barn- och ungdomssektion med en
gemensam chef för myndighetsutövning och öppenvård. Chefen som tillsattes
hade tidigare arbetat med olika uppgifter för barn och unga inom socialtjänsten
i X-stad och var väl insatt i aktuella frågor för myndighetsutövning och
öppenvård. Bland annat hade hon genomfört en kartläggning av barn- och
ungdomsvården i X-stad för verksamhetsåret 1993. Syftet med kartläggningen
var att ta fram ett underlag för jämförelser i framtida utvärderingar.587
Czarniawska 1996.
Ibid.
586
Powell, & DiMaggio 1991 s 66-74.
587
X-stad. Kartläggning barn-och ungdomsvård, 1995.
584
585
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Med sin kunskap om de lokala förutsättningarna och sina tidigare insatser
beskrivs hon i intervjuer som en person med hög legitimitet inom
organisationen och av stor betydelse för den fortsatta etableringen av
öppenvården:

Hon var ju den första chefen som fick möjlighet att koncentrera sig
på barn och ungdom. Och att med hennes bredd, intresset och
engagemang så plockade hon upp nya metoder, nationellt och
kanske till och med internationellt och introducerade dem i X-stad
eller letade efter arbetsområden här i X-stad där det passade in. För
det tror jag är den viktigaste orsaken till att öppenvården tog fart
under de här åren. Sen på vilket sätt den utvecklades tror jag, där
spelar de cheferna roll som hon sen anställde inom de verksamheter
som fanns och de som tillkom. (Före detta chef A)
I en intervju beskriver den före detta chefen för barn och ungdomssektionen att
en anledning till att göra förändringar i öppenvården var de skillnader som
uppstått genom den första översättningen av idén om insatser på hemmaplan.
Något som menar hon, kan tillskrivas den frihet som de tre verksamheterna,
framförallt respektive chef, getts att utforma arbetssätt och verksamhet.
Skillnader som upplevdes som frustrerande hos intervjuade socialsekreterare
eftersom upplevelsen var att de inte fanns samma behandlingsmöjligheter på
samtliga distrikt. Även hos politiker och ledningspersonal blir skillnaderna
mellan verksamheterna föremål för diskussioner i den politiska översättningen
och ett beslut om omorganisation. För öppenvården innebar omorganisationen
ett försök till en mer tydlig styrning av verksamheterna och metodutveckling.
Den innebar också ett tydliggörande av öppenvårdens uppdrag att vara den
första instansen för behandling. I den kommunala verksamhetsinriktningens
målbeskrivning för perioden 1998-2000 återfinns för första gången som ett
delmål för individ- och familjeomsorg att öppenvård skall erbjudas som insats i
första hand.
Däremot blev det svårare att få till stånd en metodutveckling. Trots
diskussioner skedde inga radikala metodförändringar de första åren efter
omorganisationen enligt en av de före detta enhetscheferna:

	
  

Jag kom inte ihåg att vi förändrade något kring våra metoder. Vi var
lösningsinriktade och familjeinriktade på ungdomssidan. Jag vet att
några av de remitterande socialsekreterarna var sura för att vi inte
utvecklade nya metoder. (Före detta chef C)

Den bristande metodutvecklingen och verksamheternas val av metoder leder till
spänningar mellan öppenvården och myndighetsutövande kollegor. I en
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intervju med en socialsekreterare framkommer ett missnöje och synpunkter på
de lösningar som förekom vid millenniumskiftet:

Svagheten är att det blir en behandling utifrån behandlarens egen
kultur och behandlarens egna förhållningssätt till livet och
behandlarens egna värderingar. Det blir för mycket av behandlarens
egna värderingar, åsikter och kultur blir det. Sedan är det en svaghet
att det finns så få program eller metoder.
I intervjun med den före detta chefen för barn- och ungdomssektionen
beskriver hon också att kritik riktades mot de befintliga verksamheterna från
framförallt remitterande socialsekreterare. En kritik som tillsammans med
hennes egen analys innebar ett behov av att agera för en förändring:

…. förändringar måste ske, framförallt att behandlingstiderna i
öppenvård måste bli kortare och att vi måste kunna lösa boenden för
fler ungdomar. Det var bara att gå till politiken för att hitta
ekonomiska lösningar.
En konsekvens av det som upplevdes som en bristande metodutveckling av
aktörer utanför öppenvårdsverksamheterna var att nästa omorganisation inom
barn- och ungdomssektionen kom att riktas helt mot öppenvården.

Realiseringen fortsätter
Den första tydliga förändringen sker genom att verksamhet Vägvalet startade
2000. Verksamheten riktade sig till unga lagöverträdare, 15-18 år, som dömts
till vård inom socialtjänsten och startade upp med två typer av insatser, ett
lokalt framtaget påverkansprogram med olika behandlingsinslag och
ungdomstjänst.588 I verksamheten utformade en samordnare589 individuellt
anpassade påverkansprogram med fem till tio träffar med andra professionella
och tog fram arbetsplatser med handledare för dem som dömts till
ungdomstjänst. Kännetecknande för verksamheten var att socialarbetare och
ungdom träffades sporadiskt då det egentliga behandlingsarbetet genomfördes
av personer utanför verksamheten.
Som ett led i den pågående diskussionen om öppenvårdens uppdrag och
metoder sker en organisationsförändring 2001 och de tre verksamheterna
Örnen, Sjön och Herkules omstrukturerades till Familjebehandling Vingen och
588
Ungdomstjänst är en påföljd när en ungdom döms till vård inom socialtjänsten för kriminalitet av
rättsväsendet. Det består av ett oavlönat arbete som ses som ersättning för både böter och ungdomsvård
inom socialtjänsten. För mer info se Öberg, Aslanido, & Holmberg 2011.
589
Högskoleutbildning med inriktning mot vård och behandling. Vidareutbildning i familjearbete
och/eller nätverksarbete.
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Atlas. De nybildade verksamheternas målgrupp var barn och unga i åldern 0-15
år med ett biståndsbeslut. Bakom organisationsförändringen fanns tankar om
metodutveckling men också att verksamheter skulle vara ett
behandlingsalternativ för samtliga distrikt i kommunen samt ett tydligt
alternativ till institutionsplacering.
Familjebehandling Atlas var en sammanslagning av de tidigare
verksamheterna Sjön och Herkules och i samband med sammanslagningen
anställs en ny chef. I en intervju säger den numera före detta chefen att hon
fick ett uppdrag att förändra och utveckla verksamhetens metoder:
Jag fick ett uppdrag att utveckla verksamheten mot en större
tydlighet i målsättningar och tid i behandling. Mycket var otydligt
och behandlingen kunde pågå i evighet. Dessutom handlade om att
ställa om arbetssättet för att mer tydligt kunna möta institutionsnära
ungdomar.
Verksamheten hade i sitt nya format 12 heltidstjänster med en personalgrupp
med varierande högskoleutbildningar och vidareutbildning i systemteoretiskt
familjearbete.590 Att samtlig personal hade vidareutbildning i familjearbete var
ett led i en omfattande kompetensutbildning som genomförts som
uppdragsutbildning. Satsningen innebar att nästan samtliga som arbetade på
Atlas med automatik hade denna kompetens, inte att det var ett medvetet
kompetenskrav. Verksamheten arbetade utifrån biståndsbeslut och en grundidé
att fullfölja ett behandlingsuppdrag inom tre månader. I verksamhetsberättelsen
för 2002 betonas att insatsen skall vara strukturerad med mål som alla
inblandade kan ta del av.591 I samma verksamhetsberättelse beskrivs också att
88 nya remisser har tagits emot samtidigt som det ställts krav på en högre
behandlingsintensitet. Det höga inflödet av remisser tillsammans med en ökad
behandlingsintensitet ställde krav på kortare behandlingstider vilket beskrevs
som svårt att leva upp till. Ett sätt man försökte för att nå kortare
behandlingstider och att bättre klara av de institutionsnära ungdomarna var att
utveckla en modell för intensiv familjebehandling. Tillsammans med
familjebehandling Vingen hade man under 2002 utvecklat en modell för
strukturerat och intensivt familjearbete som var tydligt inspirerat av MST och
FFT. Metoder som tidigare presenterats i forskningsgenomgången och som
beskrivs som evidensbaserade. Den lokala metoden var framförallt inspirerad av
MST tankar om begränsad behandlingstid, tydlig behandlingsstruktur, och
flera parallella insatser. I en gruppintervju gör personalen på Atlas ett tydligt
ställningstagande för egna behandlingsmetoder istället för att använda redan
färdiga metoder:

590
591

4 socionomer, 5 socialpedagoger, 1 skötare, 1 fritidspedagog, 1 förskollärare.
X-stad, Verksamhetsbeskrivning Atlas 2002.
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Vi är inte mycket för färdiga behandlingsmetoder. Med den
erfarenhet och utbildning vi har kan vi skapa ett arbetssätt som är
bättre anpassat till våra ungdomar.
Atlas arbetssätt att utgå ifrån ett färdigt metodkoncept och förändra det är ett
exempel på översättnings av en idé som Røvik beskriver som subtrahering och
addering.592 Omorganisationen har fått flera konsekvenser, inte bara
metodutveckling. I verksamhetsberättelsen beskrivs att stressen för de anställda
ökade i samband med starten av den nya verksamheten och att sju av tolv
medarbetare varit sjukskrivna mer än fyra veckor under 2002.593
I samband med omorganisationen utökas den tidigare verksamheten Örnen
till 12 heltidstjänster och byter namn till Familjebehandling Vingen och blir en
resurs för kommunens samtliga distrikt. Enligt flera av de intervjuade var detta
de enda påtagliga förändringarna, inte att verksamheten förändrade sitt
arbetssätt. Att denna verksamhet inte förändras mer förklaras på flera sätt i
intervjuerna. Den tidigare chefen för verksamheten menar att man hade en
fungerande och uppskattad verksamhet och att man faktiskt gjorde mindre
förändringar i arbetssätt. I intervjuer med personer utanför denna verksamhet
framkommer att enhetschefen hade en stark position i både inom socialtjänsten
och mot andra kommunala samarbetspartners. Genom chefens position menar
de intervjuade att Vingen kunde värja sig från vissa förändringskrav.
Flera helt nya verksamheter startade under en kort tidsperiod i samband
med att de tidigare verksamheterna omstruktureras. I en omfattande satsning
för boendestöd startade Luna ungdomsboende som projekt i mars 2002 för att
sedan övergå till ordinarie verksamhet 2004. Luna hade när verksamheten
startade en enhetschef och fem behandlingsassistenttjänster594 som arbetade
dag- och kvällstid varje veckodag. Verksamheten svarade för behandling i eget
boende för ungdomar i ålder 17-22 år i riskzon för placering och för eftervård
för ungdomar som varit placerade på institution. Förutom träningsboende
under maximalt ett år arbetade Luna med ungdomen med daglig social
färdighetsträning i olika former samt individuella och familjebaserade insatser. I
en gruppintervju med personal från Luna beskrivs hur man upplevde
svårigheter under verksamhetens första år att identifiera vilka ungdomar som
var lämpliga för verksamheten:

Vi har en jätteutmaning att hitta rätt former för behandling och
tillsyn för vår målgrupp men framförallt är det en skitstor utmaning
för oss att känna av hur mycket vi ska göra och för socialsekreterare
att bedöma vilka ungdomar som klarar av ett eget boende hos oss.
Røvik, Andersson, & Eriksson-Zetterquist 2008 s 262 ff.
X-stad, Verksamhetsberättelse Atlas, 2003.
594
Nästan alla har en högskoleutbildning med inriktning mot vård och behandling. Några har
vidareutbildning i familjearbete och/eller nätverksarbete.
592
593
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Även en verksamhet som riktade sig till ungdomar med begynnande
missbruksproblem startades. I en intervju beskriver en före detta chef inom
barn- och ungdomssektionen hur kommunen under flera år hade diskuterat
problemet med missbrukande ungdomar och på vilket sätt de skulle kunna
hanteras inom ramen för öppenvården. I dessa diskussioner var framförallt
skolkuratorerna på gymnasiet viktiga pådrivare för att starta en verksamhet för
missbrukande ungdomar. Diskussionen tog ytterligare fart år 2000 då
socialnämnden ansökte och beviljades ett projektbidrag på 50 000 kr av
Länsstyrelsen. Bidraget användes för att tillsammans med X-stads läns
landsting utreda förutsättningarna för ett behandlingsteam för unga
missbrukare och deras familjer. Inför 2001 fick barn- och ungdomsvården i Xstad ytterligare anslag för att utöka resurserna inom öppenvården. Samtidigt
fick missbrukarvården riktade medel från kommunledningen för att förstärka
sin verksamhet. Dessa medel möjliggjorde förutsättningar för att starta Lotsen
som en verksamhet inom öppenvården för missbrukande ungdomar.
Personalgruppen bestod vid starten av två ungdomsbehandlare, en
sjuksköterska samt en konsulterande läkare.595 Målgruppen var både
remitterade och frivilligt sökande ungdomar i åldern 13–22 år. Verksamheten
arbetade kommunövergripande med information, rådgivning och behandling i
frågor om alkohol och droger. Arbetsmetoder var olika strukturerade
instrument och program till exempel utredningsinstrumentet Adolescent Drug
Diagnosis (ADAD)596 och Hasch-avvänjningsprogrammet (HAP).597 I en
gruppintervju med personalen vid verksamheten beskrivs hur man utgår från ett
individ- och ett systemiskt perspektiv där familj, kamrater och
fritidssysselsättning är viktiga komponenter. Verksamheten beskrivs också som
lättillgänglig med en specifik kompetens om ”ungdomsdroger”,
ungdomsmiljöer och konstellationer av ungdomar som använder droger.
Som vi kan se i nedanstående tabell har två nya verksamheter startat och de
tidigare verksamheternas omorganiserats. Förändring som inneburit en mer
omfattande öppenvård och fler behandlingsalternativ för utsatta barn och unga
i X-stad i slutet av 2003.

595
Ungdomsbehandlarna hade högskoleutbildning med inriktning mot vård och behandling samt
vidareutbildning i familjearbete och/eller nätverksarbete och sjuksköterska hade tidigare arbetat med
behandling av ungdomar.
596
ADAD är ett bedömningsinstrument för unga missbrukare och unga med social problematik.
Instrumentet som bygger på en intervju har utvecklats i USA i slutet av 1980-talet i USA av Alfred
Friedman och Arlene Utada (Söderholm Carpelan, & Hermodsson 2004).
597
HAP är en behandlingsteknik för att hjälpa cannabismissbrukare. Tekniken syftar till att hjälpa
klienten att förändra det tankemönster som utvecklats under missbrukstiden och därigenom öka
individens sociala och psykologiska kompetens (Lundqvist, & Ericsson 2007).
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Tabell 8. Enheter och metoder 2001 – 2004.598
Metoder
Vingen
Atlas

Luna

Lotsen

Vägvalet

0-20 år
12
heltidstjäns
ter

17-22 år
5
heltidstjänster

13-22 år
3 heltid och
konsultläkare

15-18 år
1 heltidstjänst

X

X

-

-

X

-

-

X
X

X
X

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

0-20 år
12
heltidstjänster

Programverksamhet
Riktad
dagverksamhet
Skol-socialinsats
Socialpedagogisk
insats
Familjesamtal/arbete
Enskilda samtal

-

-

-

Utvecklingen i X-stad kan ses som ett resultat av att flera aspekter leder fram
till att ett policyfönster öppnas och att öppenvårdens innehåll kommer upp på
en beslutsagenda. En aspekt är aktörers agerande. Periodens policyentreprenör
var den nytillsatte chefen för barn- och ungdomsvården. Utifrån hennes analys
var behandlingstiderna för långa och flera resurser saknades eller var
otillräckliga, till exempel boendestöd. Därför sker en fortsatt översättning med
nya verksamheter och delvis nya metoder, både färdiga metodkoncept
exempelvis HAP och en lokal översättningar av MST. Perioden kännetecknas
från 1998 fram till 2003 av att den starka professionsföreträdaren är en chef och
att ”yttre aktörer” i form av remitterande socialsekreterare börjar ställa krav på
att översättning av policyiden anpassas för att möta de behov de upplever.

Preciseringen tar fart
Ett nytt policyfönster öppnas igen 2003 utifrån politisk oro kring ständigt
ökade kostnader för institutionsvården och att Andreassens forskningsöversikt
om institutionsbehandling visar på institutionsvårdens brister.599 Tillsammans
leder den politiska oron och de nya forskningsresultaten till att politiker och
chefer ställer krav under de kommande åren på att öppenvården preciseras
genom att verksamheter, uppdrag och insatser ytterligare förtydligas. Politiker
och chefers oro över de ökade kostnaderna för institutionsvården kan också ses
som en kritik mot öppenvården som under större delen av 1990-talet
motiverats som ett alternativ till institutionsvård. Det framkommer också i
598
599

Skriftligt underlag saknas. Jag har sammanställt muntlig information från intervjuer.
Andreassen 2003, för mer information om kunskapsöversiktens resultat se kapitel 2.
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intervjuer att även ledningspersonal anser att öppenvården inte varit tillräckligt
bra på att möta ungdomars behov och att för få ungdomar behandlats i
öppenvården. Det senare förklarar en enhetschef med att verksamheterna hade
många mål med behandlingar vilket krävde långa behandlingstider:

Vi hade väldigt lite tillströmning, genomströmning, på ärenden. Det
var få familjer som fick tillgång till den hjälpen som behövdes. Men
däremot jobbade man ju väldigt med helhetskonceptet och som vi
brukade säga, renoverade hela cykeln och vi släppte inte förrän vi var
väldigt övertygade om att det gick och släppa. Men det fanns inte
flöde och när man försökte utveckla öppenvården så fick det liksom
inte den effekten som man efterfrågade och då kom ju ändå ett
behov av att vi utveckla koncept som är mer riktat och mer
metodiskt mot ungdomar och familjer, där det finns ett tydligt
koncept med start och stopp. (Enhetschef A)
När vi i intervjuerna diskuterar kring problem med institutionsvård och behov
av utvecklingen av öppenvården under 2000 – talet utgår flera av de intervjuade
tjänstemännen och politikerna i sitt resonemang från Andreassens
kunskapsöversikt. Översikten som till största delen bygger på internationella
studier, gav enligt de intervjuade förnyad kraft till diskussionen om nackdelarna
med att placera ungdomar på institution. En av de intervjuade behandlarna
menar att:

Alla, politiker, chefer, massmedia trodde att resultaten i studien
(Andreasessens kunskapsöversikt – förf, not) var sanningen och att
lösningen på alla problem med institutionsvård var öppenvård. Jag
tror att alla vi som arbetade inom öppenvården fruktade lite för vad
som skulle bli? Jag menar vi trodde inte att vi kunde klara alla de
som var på institution. (Behandlare E)
Som tidigare beskrivits i kapitel blev en åtgärd utifrån de pågående
diskussionerna tillsätts en ny tjänst, IFO-chef, med ett politiskt uppdrag att
minska institutionsvården. Tidigare hade respektive funktionschef inom IFO
lett sitt område direkt underställd socialchefen.
Den nye IFO-chefen har erfarenheter av öppenvård för barn och ungdomar
från sitt tidigare arbete och är tydlig med att han anser att fosterhem och
öppenvård är ett bättre alternativ än institutionsvård. Hans inställning och
uppdrag gör att han direkt vid början av anställningen och utan dialog med de
anställda meddelar att institutionsvården för barn och unga skall halveras i Xstad. Ett agerande som fick starka reaktioner i organisationer:

Hans agerande (IFO-chefen) väckte ont blod och en stark motvilja
mot honom. Inom öppenvården var vi ju vana att själva få sätta upp
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mål och välja metoder. Jag kan inte påstå att vi var speciellt
motiverade att förändras. Ännu värre var det hos handläggarna som
pekades ut som inkompetenta för att de inte enligt IFO-chefen hade
kunskap om olika institutioner. (Behandlare L)
Det sker fler förändringar i samband med att IFO-chefen börjar sitt arbete med
att minska institutionsvården. En ny verksamhet Orion startar 2004. Av
verksamhetsbeskrivning och intervju med Orions första chef framgår att
verksamhetens målgrupp var ungdomar mellan 16 år – 22 år med socialt
utagerande och med en uttalad risk att bli placerade på institution eller
familjehem. Vid starten hade Orion sex anställda med olika yrkesbakgrunder.600
För att kunna vara flexibla och tillgängliga arbetar personal varje dag fram till
kl. 22.00. Arbetssättet var inspirerat av multisystemisk terapi (MST) vilket
framförallt innebar flera behandlingsinsatser parallellt under maximalt sex
månaders behandlingstid med hög intensitet. Fokus i behandlingen var på att
agera för att få igång ungdomen i sysselsättning med en uttalad ambition att
arbeta för snabba förändringar och inte arbeta mer socialt inriktat än
terapeutiskt. Enligt verksamhetens första chef var valet av arbetssätt och
metoder ett resultat av diskussioner mellan henne och IFO-chefen men också
till stora delar baserat på hennes erfarenheter och kompetens. I
verksamhetsberättelsen för 2005 beskrivs att 82 ungdomar har behandlats sedan
starten 1 oktober 2004. Av dessa har åtta ungdomar placerats på institution
under behandlingstiden medan fjorton av ungdomarna kom från en
institutionsplacering till Orion.601 I en intervju med verksamhetens första chef
beskrivs hur verksamheten startades som ett alternativ till institutionsvård med
en uttalad målsättning att utveckla metoder och arbetssätt som möter upp
målgruppens behov:

IFO – chefen bad mig starta en verksamhet som på ett tydligt sätt
kunde matcha de behov som vi såg att ungdomar på institution
hade. Det innebar framförallt hög tillgänglighet med arbete på
kvällar och helger men också att vi var aktiva och sökte upp
ungdomar som inte kom till oss.
Det framkommer i flera intervjuer med chefstjänstemän att Orion startas på
grund
av
förvaltningens
oförmåga
att
förändra
befintliga
öppenvårdsverksamheter mot att arbeta på obekväma arbetstider och med mer
beteendeinriktade metoder. En av de intervjuade socialsekreterarna anser att
personalen i de tidigare öppenvårdsverksamheterna helt hade missat sin
målgrupp:

600
601

Samtlig personal har utbildning i ART, kognitiv beteendeterapi, motiverande intervju (MI).
X-stad.Verksamhetsberättelse Orion, 2005.
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Det verkar som de tror att de är det nya Barnpsyk. Ungdomarna ska
komma på samtal till dem och kommer de inte så letar de inte reda
på dem utan väntar på att ungdomen skall ta kontakt, men hallå –
tror de att ungdomar vill ha kontakt med socialen?
Även Luna boendestödsverksamhet förändras under denna period på grund av
omgivningens krav. En förändring är att kapaciteten ökats av det förtydligade
kravet på öppenvården att möta upp institutionsnära ungdomar och ungdomar
som behöver boendestöd efter placering inom dygnsvården. En annan
förändring som sker i slutet av undersökningsperioden är att åldern på
verksamhetens målgrupp förändras något. Målgruppen är numera ungdomar
över 18 år efter en tillsyn från Socialstyrelsen. Vid tillsynen gjorde
Socialstyrelsen den bedömningen att boende med ungdomar under 18 år skall
jämställas med ett hem för Vård och Boende (HVB) och följa dess lagstiftning
och rekommendationer enligt enhetschefen:

För Luna har det ändrats lite grand kan vi väl börja med. Luna är ju
ungdomsboende och utifrån en tillsyn som Socialstyrelsen gjorde
förra året så fick man kritik utifrån att man då hade målgruppen 17
till 22 år och inte erbjöd personal dygnet runt i den bemärkelsen
som lagen kräver utan man hade enbart beredskap nattetid. Vi var
tvungna och göra en målgruppsförändring där och bara arbeta med
vuxna faktiskt då, från 18 år till 22 och det började vi med
omedelbart efter den kritiken kom så det var i höstas då för ett par
år sen.
Till följd av utökning av verksamheten och Socialstyrelsens krav på ökad tillsyn
utökades personalstyrkan till att omfatta 11 personal inklusive en arbetsledare. I
intervju med enhetschefen beskrivs att den genomsnittliga behandlingstiden är
ett år och att behandlingen utgår ifrån individuella behandlingsplaner och
boende i någon av verksamhetens tjugosju lägenheter. Eftersom målgruppen är
över 18 år så menar chefen att de numera riktar insatserna mer mot ungdomen
och dess behov istället för som tidigare mot ungdomens familj. Enligt chefen
har andelen ungdomar med neuropsykiatriska problem i verksamheten ökat och
lett till att man utvecklat specifika resurser och kompetens för att arbeta med
dessa ungdomar. Det har också skett en förskjutning i målgruppen där andelen
ungdomar som kommer direkt från sin familj till Luna har ökat:

Vi jobbar ju med samma typ av problematik, psykosocial
problematik för ungdomar och främst ungdomar som kommer från
institution och familjehem. I praktiken har det ju blivit en viss
förskjutning tycker jag, utifrån att vi jobbar mer med ungdomar som
kommer direkt hemifrån, snarare än mot vad man gjorde tidigare
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där man mer jobbade med ungdomarna direkt från institution och
familjehem. Och idag ser vi miljöproblematiken som mer
framträdande. (Enhetschef, A)
För Luna har de senaste årens expansion inneburit en utökning av
verksamheten och en förskjutning mot att möta fler ungdomar som kommer
direkt från sina familjer och dels fler ungdomar med neuropsykiatriska
problem. En ny verksamhet och utökning av boendestöd sker under IFOchefens första år och försök att minska institutionsvården. Det finns också en
verksamhet, Lotsen, som läggs ned 2005 och enhetens personal fördelas ut på
andra verksamheter.
Ytterligare en förändring sker 2006 när familjebehandling Atlas och Vingen
slås samman till en enhet, Familjestöd. I varierande konstellationer har
verksamheter med samma grunduppdrag funnits sedan 1994. Familjestöd
behåller sin målgrupp 0-15 år men efter sammanslagningen är 23 anställda
indelade i två arbetsgrupper, barn och ungdom. Verksamheten utgår ifrån en
generell behandlingstid på sex månader med en individuellt anpassad
behandlingsplan och genomförs till största delen i verksamhetens lokaler. I
intervjuer med verksamhetens chef och anställda beskriver man hur
behandlingen baseras på ett tydligt systemiskt synsätt samtidigt som man
numera utgår helt eller delvis ifrån manualbaserade metoder. Förutom det som
av de intervjuade kallas för ”familjearbete” arbetar några med olika metoder
som tidigare beskrivits i forskningsgenomgången och som benämns som
”evidensbaserade”. Funktionell Familjeterapi (FFT), en lokal variant av
Kognitiv Beteendeterapi och delar av Aggression Regression Therapy (ART).
Enligt enhetschefen har verksamhetens målgrupp förändrats något mot en
större andel med neuropsykiatriska problem samtidigt som det inte går att säga
att målgruppen har blivit svårare. Däremot menar hon att förändringen av
målgruppen kräver nya kunskaper, främst kring diagnoser och
neuropsykiatriska problem. Efter de senaste förändringarna kan öppenvården i
X-stad och dess metoder och verksamheter sammanfattas i nedanstående tabell.

171

Tabell 9. Enheter och metoder 2004 – 2014.602
Metoder
FamiljeOrion
stöd
0-20 år
16-20 år
23 tjänster
6 tjänster
Programverksamhet
Riktad dagX
verksamhet
Skolsocialinsats
X
Socialpedagogisk insats
X
X
Familjesamtal/arbete
X
X
Enskilda samtal
X
X

Luna

Vägvalet

17-22 år
11 tjänster
X

15-18 år
1tjänst
X
-

X
X
X

X

Tabellen visar hur öppenvården har expanderat dels med en ny verksamhet men
framförallt genom utökning av personal. Däremot framgår inte av tabellen den
förändring som innebär att verksamheterna använder mer manualbaserade och
evidensbaserade metoder. Något som beskrivs i ett flertal intervjuer. Det
framgår inte heller att man börjat precisera sitt arbetssätt, framförallt utifrån
ledningskrav eller vad den inneburit för ungdomarna.
Det sker också ett annat initiativ som kan kopplas till IFO-chefens
agerande och som får konsekvenser för öppenvårdens expansion i X-stad. För
att minska institutionsvårdskostnaderna för barn och ungdomar skapas som
tidigare beskrivits 2003 en ny tjänst som HVB-samordnare. Tjänsten innebar
ett självständigt uppdrag och mandat att hitta lösningar på de höga
institutionskostnaderna. I en intervju beskriver HVB-samordnaren sitt uppdrag
som att förebygga onödiga placeringar och öka kvalitén på de placeringar som
genomförs. Detta beskriver han går att uppnå genom att välja ut bra
institutioner och skapa samarbete mellan institutioner och den egna
socialtjänsten. I samarbetet mellan institutioner och socialtjänsten blir
öppenvården viktig för att skapa bra behandlingsförutsättningar, framförallt vid
en avslutad institutionsplacering enligt HVB-samordnaren.

Preciseringen och konsolidering.
Verksamheterna inleder nu vad jag vill beskriva som en konsolideringsprocess
med tydligare målgrupper och behandlingsinnehåll. Det beror dels på krav från
det omgivande samhället, främst skolan:

I kontakten med skolan blir det tydligt att de är pressade av sitt
uppdrag och som en konsekvens av det är att de vill att vi
socialtjänsten skall ta ett större ansvar för struliga ungar……konkret
602
Skriftligt underlag saknas. Jag har sammanställt muntlig information från intervjuer. Samtliga
tjänster är heltid.
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handlar det om att de vill ha vår kompetens i skolan utan att betala
för den och att de vill att öppenvården har bättre koll på sina ungar.
(Behandlare J)
En annan anledning uppges vara att möta målgrupper som tidigare fått
behandling genom andra verksamheter. En av de intervjuade enhetscheferna
anser att när man skulle minska institutionsplaceringarna fick öppenvården ta
ansvar för brister hos skolan och barn- och ungdomspsykiatrin:

Trycket på oss hantera ungdomar med diagnoser ökade i takt med
att skolan inte orkade och när BUP hade långa väntetider. När vi
inte fick placera vad gjorde vi då – öppenvård! Trots att vi egentligen
inte hade kompetens för den målgruppen……om den nu är ny.
(Enhetschef B)
Den förändrade målgruppen som tidigare var mer uttalat föremål för barn- och
ungdomspsykiatrin och behovet av ny kompetens bekräftas av erfarna
behandlare i en gruppintervju:

Alltså öppenvården har vi ju byggt upp som sagt var under en period
av år då och på sista tiden så har det ju varit ett lite större fokus
också på ungdomar med neuropsykiatriska problem och det har varit
svårt också och hitta institutioner som har den kompetensen
egentligen. Så vi är ju självklart skaffat oss den kompetensen och
tagit in lite annorlunda examina kan man väl säga också i vården.
Otraditionellt men som har varit väldigt lyckosamt.
Behov av att bygga upp behandling som alternativ till institutionsplacering och
för ungdomar med neuropsykiatriska problem kan ses som en specialisering och
har enligt IFO-chefen lett till behov av att förändra arbetssätt och att anställa
andra professioner inom öppenvården:

…man kan säga att socionomer eller det traditionella sociala arbetet
har ju handlat väldigt mycket om att sitta ner och samtala, lite
terapeutiskt på det sättet och nå resultat medan arbetsterapeuterna
är ju mycket mera för att göra saker. Att tvätta sina kläder, att laga
maten, att klara tider av olika slag, att få fungera helt enkelt i
vardagslivet. Man kan nog säga att det finns ett medvetet tänk om
att försöka så långt det går och skapa samma möjligheter i
öppenvården som det som finns på institution. Det som ju inte går
är ju så att säga att ha hela dygnet så skyddat kan man väl säga då
som man har på institution. Och det klart, det finns ju gränser för
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vilka ungdomar som kan finnas i öppenvården men väldigt många
ungdomar klarar öppenvården med de här villkoren.
En del i kraven från omgivningen uttrycks i form av kritik och en av de
tydligaste kritikerna är HVB- samordnaren. I intervjun med HVBsamordnaren framkommer tydlig kritik mot öppenvården för ungdomar.
Kritiken utgår ifrån öppenvårdens negativa inställning till institutionsvård som
enligt honom har lett till svårighet att bygga vårdkedjor som möter ungdomens
behov:
	
  

Det finns generellt sett en misstänksamhet inom öppenvården mot
institutionsvården som går ut på att öppenvården nästan alltid är
bättre än institutionsvård. Man tillskriver inte institutionsvården ett
självständigt vårdbidrag i behandlingen utav allvarligt utåtagerande
barn utan man ger institutionsvården uppgifter av akut karaktär.
Akut karaktär, som ett rent komplement till öppenvården. Och man
ger uttryck för en negativ inställning till institutionsvården överlag
och man har också ofta gett uttryck till en negativ inställning till
enskilda institutioner.

En annan form av kritik kommer återigen från en av de intervjuade
socialsekreterarna som arbetar med utredning och som remitterar till
öppenvården. Kritiken som återigen främst handlar om begränsningar i
metoder och en bristande flexibilitet i öppenvården:

Nej, men vad har vi att välja på? Jag menar, vi pratar om att vi har en
öppenvård. Det vi har att välja på det är Luna, Orion och
Familjebestöd. Det är precis samma metoder, eller så gott som
samma metoder på samtliga ställen. Det är ett mischmasch av en
salig massa metoder som man har blandat och rört ihop i en gryta.
Ja, Luna till exempel, där behöver man en lägenhet och stöd. Det är
en tydlig öppenvårdsinsats. Själva lägenheten är tydlig, och
behandlingen är viktigt. Men det är lägenheten du behöver. När det
gäller Orion och familjebehandling så är det åldern som avgör om
det blir familjebehandling eller Orion. Året du fyller 16 är det
Orion, annars är det familjebehandling. Men det är i stort sett
samma sak. Så det finns egentligen inget att välja på.
Det är att notera att kritiken kommer upp igen samtidigt som flera
övergripande chefer fortfarande är nöjda med öppenvården och dess innehåll. I
intervjuer visar de på en stark tilltro till dess möjligheter. Chefen för barn och
ungdomssektionen betonar framförallt möjligheten att arbeta med nätverk som
öppenvårdens styrka:
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.. men den största fördelen tycker jag är och kunna arbeta med
familjer och ungdomar i sitt naturliga nätverk och i sin naturliga
miljö, i sin närmiljö, på hemmaplan där dom har sitt nätverk och
man har sin…ja, sin skolgång…ja, vad det nu än är och slippa
plocka bort ifrån ett naturligt sammanhang.
I den fortsatta preciseringen av öppenvården finns nya personer som framträder
som aktörer. Framförallt framställs den IFO-chefen som en central person i
den fortsatta preciseringen av den lokala förpackningen. Samtidigt är det också
tydligt hur diskussionen om evidensbaserade metoder påverkar översättningen
och metodutvecklingen i öppenvården.

Preciseringen ökar – ytterligare krav och förväntningar.
Kraven att minska institutionsvård som tydliggjordes 2003-2004 innebar
förväntningar på verksamhetsförändringar inom öppenvården. En del av dessa
är tidigare beskrivna men i en konsultrapport ges en sammanfattande bild av
förändringen av öppenvård i X-stad fram till 2008.
I slutet av 2008 ger Socialnämnden ett konsultföretag ett uppdrag att
genomföra
en
genomlysning
kring
kommunens
arbete
med
institutionsplaceringar och öppenvård.603 Av konsultrapporten framgår att det
skett en utbyggnad av öppenvården som startade 2003 i syfte att sänka antalet
institutionsplaceringar från cirka 60 till 30 årsplaceringar. Anledningen till
utbyggnaden av öppenvården beskrivs vara socialnämndens bristande
förtroende för institutionsvårdens resultat. I rapporten redogörs för hur en ny
strategi har utarbetats som bygger på ett utvecklat samarbete med några utvalda
institutioner men framförallt på att öppenvården ges resurser för att kunna
korta ner placeringarnas längd. Vidare beskrivs att kompetensen inom
öppenvården höjts och att verksamheternas arbetsformer har setts över. Tydliga
tidsgränser har satts för varje ärende, nya tjänster inriktats för att arbeta med
särskilt inriktning på ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
fler lägenheter till boendestödsenheten är de förändringar som lyfts fram för
den behovsprövade öppenvården i rapporten. Rapportens beskrivning ger en
mycket positiv bild av genomförda förändringar till skillnad från några av de
synpunkter som framkommer i avhandlingens intervjuer. I intervjuerna
förmedlas kritik mot verksamheterna trots kommunens senaste ansträngning
att utveckla öppenvården för att minska institutionsplaceringar. Kritik som
bekräftas i viss mån av IFO-chef och HVB–samordnare. De menar dock att
man har hittat nya redskap för att ta med öppenvården i diskussioner innan
eventuella institutionsplaceringar och för att möta upp rätt målgrupp:
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Brönnert, Kullberg, Bengtsson, Norrgård, & Person Lingman 2008.
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Här spelade HVB-samordningen, som jag företrädde, en avgörande
roll att finna instrument för att bjuda in öppenvården. Och det var
helt enkelt att med kraft stoppa upp den snabba beslutsgången till
en placering så att öppenvården fick en chans att vara med. Ibland
handlade det om en konkret inbjudan till öppenvården, andra
gånger att skapa åtminstone ett mötestillfälle eller ett telefonsamtal
och i slutet av den här processen kanske en hel mötesordning.
I detta instämmer IFO-chefen och tycker att ett viktigt instrument och en
förändringsagent för öppenvården har varit det arbete som HVB-samordnaren
har gjort. Han beskriver också med positiva omdömen hur man nu är bättre på
att möta en allt större grupp med neuropsykiatriska problem.
Detta bekräftas delvis också i en uppföljande intervju under 2013 med tre
behandlare med omfattande erfarenhet av att arbeta med öppenvård för barn
och unga. I intervjun beskriver behandlarna precis som i tidigare intervjuer med
chefer att ungdomarnas problem inte är mer omfattande nu utan att skillnaden
är att problemen omformulerats till en neuropsykiatrisk diagnos. Enligt
behandlarna är en fördel att diagnoser innebär är att man snabbare vet hur
behandlingen skall byggas. Däremot beskriver de, till skillnad från IFO-chefen
och HVB-Samordnaren, att behandlingsmetoderna egentligen inte skiljer sig åt
från när man startade upp verksamheterna i början 1990-talet:

Förr hette det att ”Kalle” var stökig i skolan och använde droger.
Idag är problemet beskrivet i en bokstavskombination men
symtomen är de samma. Visst är det en fördel, då vet man hur
behandlingen skall läggas upp på direkten men i stort arbetar vi med
samma metoder som innan. Skillnaden är bara att man blivit mer
erfaren.
Samtidigt som en form av specialisering beskrivs i intervjuerna med
verksamhetscheferna beskrivs också de senaste förändringarna i arbetssätt och
att det har utvecklats en tydlighet från centralt håll kring generell kompetens
och metoder:

Jag tycker att, återigen utifrån de verksamheterna som jag känner
till, så har man blivit lite mer generell i arbetsgruppen. Man har
satsat på vissa förhållningssätt och metoder. Så har man försökt och
få hela arbetsgruppen med på den banan. Alla ska ha detta. Vi ska
ha en gemensam plattform i detta. Och då satsar man inte i spets
utan då satsar man generellt så att säga. Repuls604 är också en sådan
604

Repuls är en lokal metod med inspiration av kognitiv beteende terapi (Förf. anm.)
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metod som man arbetar med på ungdomssidan mycket då och det är
också likaså där, det är inte bara några som ska kunna det utan här
ska alla kunna serva med det.(Enhetschef B)
En annan förändring som skett de senaste åren är att det finns en större
flexibilitet och samverkan mellan verksamheten för att kunna ta emot och
försöka lösa ungdomens problem. En av enhetscheferna uttrycker det så här:

Det har vi gjort är att man öppnar upp så att det inte är statiskt i
ålder. Vilken enhet, vilken behandlingsmetod man ska erbjuda utan
vi tittar på problematiken. Att vi försöker på något sätt ändå, vi
måste anpassa oss efter våra klienter i stället för tvärtom. Dom ska
inte behöva anpassa sig för att vi sitter fast i våra ramar på något
sätt.
Det finns också ökade krav på att enklare och snabbare kunna komma i kontakt
med behandling hos öppenvårdsverksamheterna men som inte kan uppnås
beroende på långa utredningstider inför ett biståndsbeslut. Utredningarna har
historiskt varit i fokus för ständiga diskussioner om att utredning tar för mycket
resurser och ger för lite resultat. Att utredningarna tar för lång tid och är
resurskrävande menar en av verksamhetscheferna kommer leda till att
öppenvårdsverksamheterna skall ges möjligheter att kunna ta emot ungdomar
utan biståndsbeslut:

Ja, jag tänker att man har väll sett också att vi utreder mycket som
egentligen inte behövs utredas. Alltså många människor kommer till
socialtjänsten och vet vad de vill ha hjälp med och man hamnar då
som socialsekreterare eller även som behandlare i någon slags
fundering, varför gör vi det här? Varför utsätter vi människor för den
här processen när de egentligen redan vet vad de vill ha hjälp och vi
kan faktiskt erbjuda det till de utan att de behöver synas i sömmarna
så att säga av myndigheten.
Synen på metodutvecklingen i öppenvården varierar beroende på vem som
tillfrågas. Cheferna lyfter i intervjuerna fram nya krav på verksamheterna men
också att andra metoder används än tidigare. De anställda på verksamheterna
med lång yrkeserfarenhet av öppenvård beskriver däremot i intervjuer att man
utgår ifrån samma grundläggande arbetssätt, systemisk, som tidigare även om
några nya metoder också används.
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Legitimitet och evidens.
Socialtjänsten som av organisationsteorier ses som en osäker organisation har
en tradition av att uppnå legitimitet genom anpassning till omgivningens
förväntningar.605 Av beskrivningen i konsultrapporterna och i intervjuerna
framträder på vilket sätt den lokala förpackningen fortsätter sin anpassning
genom att leva upp till nya institutionella krav. Detta sker genom att använda
idéer, föreställningar i form av metoder och synsätt som är anpassade till
tidsandan och rådande diskurser. En tydlig diskurs i den senare praktiska
översättningen som kan vara legitimerande är den om evidensbaserade metoder.
I ett flertal intervjuer med tjänstemän och politiker dyker begreppet upp och
diskuteras med oftast en positiv inställning. I intervjuerna med samtliga
chefstjänstemän framkommer en tydlig inriktning i valet av metoder mot de
som de själva anser är evidensbaserade. En enhetschef sammanfattar
förändringen:

Ja, det är väl egentligen att det ändå går mer åt en evidens- och
forskningsbaserad praktik, att vi vill göra det som helst är forskat på
och att det helst också ska få ett gott resultat och det var ju en av
anledningarna till att vi satsar på FFT då, funktionell familjeterapi,
att den första evidensbaserade familjebehandlingsmetod där man
jobbar med hela systemet. KBT-vinden är vi präglade av sen ett par
år tillbaka, att metoderna blir ju mycket hävdade utifrån evidens. Vi
arbetar också med Komet som ju är KBT-inspirerat och där vi är
påverkade av trenden i samhället, att tänka mycket individuellt och
gärna lågt ner i åldrarna.
Men det framkommer också en tveksamhet kring det starka fokus på
framförallt KBT-inspirerade metoder som man tycker leder till att man arbetar
mindre med systemiska påverkan. En enhetschef med lång erfarenhet av
öppenvård uttrycker det så här:

Och där har vi inte sagt på något sätt att KBT är dåligt men den är
ju väldigt inriktad på vad ska man säga, ångest och fobier och
depressioner och individuellt inriktat på att påverka beteendet. Och
jag tänker på att det har blivit uppmärksammat att påfyllningen som
vi har fått och får och tar, det har varit mycket av den individuellt
inriktade metodiken. Och vi har uppmärksammat tror jag på
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Se t.ex. DiMaggio, & Powell 1983; Erlingsdottir 1999; Johnson 2003: Wiklund 2006.

178

ledningsnivå, att vi inte får tappa bort det som vi ändå utgår ifrån är
vår grund, det systemiska tänket.
Det är tydligt att chefer och politiker är positiva till evidensbaserade metoder.
Däremot verkar det som att de mest erfarna behandlarna inom öppenvården är
lite mer avvaktande. I en intervju med dessa framskymtar en viss kritik
framförallt till manualbaserade metoder eftersom man tycker att styrningen i
dessa metoder stoppar möjligheten att kunna skräddarsy och individualisera
behandling.
Ett annat sätt att legitimera verksamheter är att utvärdera dem för att visa
att man möter upp omgivningens krav.606 Uppföljning och utvärdering är också
något som den förvaltningspolitiska utvecklingen med NPM sägs prioritera.607
Jag beskrev tidigare några försök till utvärdering i samband med att de första
verksamheterna skulle permanentas. De interna utvärderingarna kan framförallt
ifrågasättas enligt Vedung av objektivitetskäl och utifrån att de lätt kan leda till
självförsvar och bristande objektivitet.608 Efter dessa försök finns inga
utvärderingar gjorda av någon form av öppenvård i X-stad. I min
licentiatavhandling 2007 visade jag på avsaknaden av systematisk utvärdering
inom öppenvården i X-stad. De intervjuade förklarade då detta med bristande
kunskap inom förvaltningen och avsaknad av möjlighet av stöd från forskare.609
I denna studies intervjuer framkommer däremot lite olika beskrivningar kring
utvärderingsfrågan. Cheferna för öppenvårdsverksamheterna och chefen för
barn- och ungdomssektionen säger att de enbart utvärderar på individnivå och
att det sker på lite varierande sätt. Att man inte på ett mer systematiskt sätt
utvärderar resultat och presenterar det på gruppnivå beror främst enligt dem att
man inte tycker sig ha hittat ett instrument som fungerar. Man har dock
samtida med intervjun startat ett försök i mindre skala att med hjälp av
standardiserade instrument utvärdera individärende. Däremot påpekar IFOchefen att utvärderingar finns och utvecklas:

Ja, det där med uppföljning och utvärdering är ju någonting som vi
måste fortsätta och jobba på och bli bättre på. Men det har ju gjorts
en del på sista tiden. Dels har vi ju haft en utvärdering, en extern
utvärderare som har varit inne och tittat på alla delar av öppenvården
inom barn- och ungdomsverksamheten då.610 Och det har ju lett
Meyer, & Rowan 1977.
Almqvist 2006.
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Vedung 2010.
609
Ahlgren 2007.
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Med detta menade IFO-chefen den genomgång som ett konsultföretag genomförde hösten 2008
som omfattade hela barn- och ungdomsvården. (Brönnert, Kullberg, Bengtsson, Norrgård, & Person
Lingman 2008)
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också till att vi idag gör individuella värderingar, alltså det här hur
ungdomen själv upplever att han eller hon har förändrats rent
subjektivt på individnivå. Och det sker ju också även på gruppnivå så
att säga, en del genomgångar då av hur lyckade resultat ser ut.
Den senare expansionen av öppenvården innebär en ytterligare precisering av
verksamheternas uppdrag och metoder. Detta utifrån anpassning till det som
beskrivs som ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser men också till den
evidensbaserade diskursen. Däremot finns det frågetecken kring hur
öppenvården förhåller sig till förvaltningspolitiska trender i form av mål- och
resultatstyrning. Ledningen har gjort försök att styra verksamheten och då
framförallt kring målet att minska institutionsplaceringar. Om och huruvida
detta har lyckats är svårt att ta ställning till då det saknas någon form av
utvärderings- eller uppföljningssystem för att kontrollera uppsatta mål.
Institutionsvården har minskat något i slutet av undersökningsperioden men
koppling mellan minskning och öppenvårdens arbete har inte följts upp i av
förvaltningen. Kopplat till denna diskussion kommer jag i ett avslutande avsnitt
titta närmare på ekonomiska aspekter kring expansionen av öppenvården i den
sociala ungdomsvården i X-stad.

Expansionen eller inte?
Framväxten av öppenvården i X-stad och nationellt har under många år
kopplats samman med en ambition om att minska institutionsvård. Att minska
institutionsvård har till stor del handlat om ett behov av att minska kostnader
för den sociala barnavården men också vårdens bristande resultat.
Den ekonomiska utvecklingen i X-stads socialtjänst sammanfattas i en
intervju med socialtjänstens ekonomichef. I intervjun beskriver han att det finns
en tradition att gnälla om nedskärningar inom barn-och ungdomsvården i Xstad samtidigt som den ekonomiska redovisningen istället visat att området har
expanderat. Det har varit tillåtet att dra över budget med chefer och politikers
godkännande varför öppenvårdsverksamheten kunnat växa samtidigt som
kostnader för institutionsvård ökat enligt ekonomichefen. Detta trots enligt
honom att det redan på 1990-talet fanns signaler att en utökad öppenvård inte
påverkade institutionsvårdens omfattning:

Under -90-talet så såg vi inte någon förändring på det utan
kostnaderna drev iväg och… alltså vi var väl uppe i någonstans 50,
55 årsplaceringar tror jag det var någonting fast vi hade satsat rätt
mycket på öppenvård.
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Trots höga kostnader för institutionsvård och en uppbyggnad av öppenvård
visar en ekonomisk jämförelse med kommuner i motsvarande storlek att X-stad
ligger i det lägre skiktet när det gäller kostnader för den totala barn- och
ungdomsvården per invånare.611 När det gäller enbart kostnader för
öppenvården inom barn- och ungdomsvård i X-stad finns det däremot ingen
tydlig ekonomisk särredovisning förrän från 2004 enligt socialtjänstens
ekonomichef. Redovisningen som sammanställts i tabellen visar att kostnaderna
för öppenvården mer än dubblats under perioden och ökat med 18,8 miljoner
kronor612.
Tabell 10. Nettokostnader öppenvård med biståndsbeslut, X-stads kommun
(Mnkr).
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Källa: Opublicerat arbetsmaterial, X-stad kommun.

Ett annat sätt att analysera X-stads utveckling i förhållande till en nationell
utveckling är att jämföra antalet barn i heldygnsvård och öppenvård i X-stad i
förhållande till nationella siffror. I tabellen nedan kan vi konstatera att det skett
en ökning av institutionsvård både nationellt och i X-stad. X-stad har däremot
en mindre ökning och en lägre andel placerade i heldygnsvård i förhållande till
nationella siffror.
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Se bilaga 6. Redovisningen är ett resultat av ett benchmarking projekt mellan kommunerna.
Finns bara en ekonomisk särredovisning för öppenvård innan 2004.
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Tabell 11. Heldygnsinsatser. Barn och unga med insats någon gång under året
(antal och % av 1000).
X-stad
Nationellt
(% av 1000 barn/
(% av 1000 barn/
Antal
Antal
kommun)
kommun)
År
0-12 år 13-17 år 18-20 år 0-20 år 0-12 år 13-17 år 18-20 år 0-20 år
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6,3
7,6
5,3
5,3
5,1
4,7
5,0
6,2
4,9
4,7
5,3
4,4
4,8
4,7
5,3

14,6
16,6
14,1
14,9
14,3
14,8
14,9
15,2
14,8
18,2
17,5
15,9
16,5
18,0
17,0

6,8
6,8
9,5
8,8
9,9
14,9
17,1
15,5
10,8
13,3
15,7
17,3
10,2
13,8
12,9

262
296
244
250
250
273
295
315
288
311
332
310
297
226
296

4,7
4,9
4,9
5,0
5,1
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,5
6,0

13,0
13,8
14,1
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,8
16,0
17,3
17,7
20,8
21,8
24,5

Källa: Socialstyrelsen rapporter insatser barn och unga, 1998 – 2012.613

6,6
8,3
11,8
12,1
12,9
13,3
13,6
13,5
10,0
13,0
13,8
14,8
15,3
16,6
19,5

16 217
17 504
17 988
18 470
19 169
19 763
20 202
20 289
20 716
21 519
22 663
23 408
24 894
26249
29568

Vid en sammanställning och analys av siffrorna för behovsprövad
öppenvårdsinsats framkommer en annorlunda utveckling i X-stad i förhållande
till den nationella utvecklingen. Av tabellen nedan framgår att X-stad erbjuder
en högre andel barn och unga en behovsprövad öppenvårdsinsats än nationellt.

613
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Tabell 12. Behovsprövad öppenvårdsinsats – Antal barn och unga med beslut om
minst en behovsprövad insats den 1/11 – Jämförelse X-stad och nationellt. Antal
barn och unga per 1000 i befolkningen.
År

X-stad
0-20 år

Nationellt
0-20 år

Antal

Antal av 1000 barn

Antal

Antal av 1000 barn

2000

317

10

28000

12

2002

386

12

28600

13

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

378
443
383
446
468
550
607
675
564
752
763

12
14
12
14
15
17
19
21
17
23
24

28000
28000
28600
28500
28100
28300
28100
28500
28300
28300
28200

12
12
13
13
12
11
10
12
12
12
12

Källa: Socialstyrelsens rapporter för insatser för barn och unga 2000-2010 samt författarens
beräkningar för X-stad.614

X-stad erbjuder en större andel barn och unga öppenvård än tidigare och i
förhållande till nationell statistik. Trenden i X-stad är också att öppenvården
ökat i sin omfattning. Detta trots att andelen institutionsplacerade barn och
ungdomar ökar parallellt. Mot X-stads expansion av öppenvården kan ställas en
studie av Wiklund som visar att antalet anställda inom öppenvården för barnoch unga minskat de senare åren. Något som han vill förklara med en satsning
på gruppbaserade programverksamheter som är mindre personalintensivare. 615
I X-stad däremot har antalet personal i X-stads öppenvård inte minskat de
senare åren, istället ökat enligt de sammanställningar som jag tidigare
presenterat. Ekonomichefens ekonomiska sammanställning visade också på en
rejäl kostnadsökning för öppenvården. En utveckling som också skett i Malmö
vilket jag också presenterade inledningsvis i avhandlingen.
Tillsammans med en ökad andel barn och unga som får en öppenvårdseller institutionsvård framstår X-stad som en något annorlunda kommun. Att
både institutionsvård och öppenvård ökat har lett till en kraftfull
614
615

Socialstyrelsen, 2001; 2002; 2003; 2004,; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;, 2011; 2012.
Wiklund 2011.
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kostnadsökning även om det funnits en uttalad ambition under hela
undersökningsperioden att minska kostnader. Trots kostnadsökningar visar en
jämförelse med jämnstora kommuner att man har mindre kostnader för barnoch ungdomsvården per invånare.

Sammanfattning
Jag har valt att i avhandlingen diskutera framväxten av öppenvårdspolicy som
en idéresa. I denna resa möter det som vid en första anblick kan ses som statlig
policy en lokal kontext med starka aktörer och tidigare erfarenheter. I kapitlet
har jag beskrivit hur det i den lokala kontexten, sker en kontinuerlig
översättning där idén förändras och preciseras utifrån motiv, processer och
aktörer. Med stöd av Kingdons begrepp identifierar jag i detta kapitel tre
policyfönster som kan ses som brytpunkter när utvecklingen av öppenvård har
kommit upp på beslutsagendan.616 Gemensamt för samtliga policyfönster och
beslutsagendor har varit att de föregåtts av en oro för de ökade kostnaderna för
institutionsvården bland tjänstemän och politiker. Däremot har de efterföljande
processerna skiftat utifrån hur de fortsatta översättningarna sker och hur
preciseringarna av det som kan beskrivas som förpackning av iden –
verksamheter.
I det första fönstret, statlig styrning – utvecklingsmedel, tas öppenvårdsidén
upp på beslutsagendan igen. Efter att inte riktigt fått fäste i X-stad påverkar
statens initiativ med ekonomiskt stöd i kombination med ekonomisk oro och
professionens utvecklingsbehov att den tas upp igen. Här kom den praktiska
översättningen till stor del att präglas av aktörer som är professionella med
erfarenheter av behandlingsarbete. Till följd av aktörernas påverkan formas
metoder och verksamheter till stor del av deras preferenser. Logiker som
präglar det lokala fältet handlar om metoder som bygger på systemteori,
exempelvis nätverk och familjearbete men också att öppenvård är ett alternativ
till institutionsvård. Det andra policyfönstret 1998, styrning och likriktning,
öppnas utifrån kritik mot verksamheter och genom att en nytillsatt chef tar
chansen att aktivt påverka den fortsatta översättningen genom
omorganisationer. Trots diskussioner sker inga större förändringar kring fältets
logiker och perioden präglas av ett motstånd mot förändring i öppenvården.
Vid det tredje policyfönstret, precisering tar fart verkar Andreassens
kunskapsöversikt om institutionsvård vara en orsak till att öppenvården
kommer upp på beslutsagendan.617 För första gången blir politiken tydlig som
aktör i fältet, framförallt en nytillträdd socialnämndsordförande. På
beslutsagendan vid detta fönster hamnar tillsättningen av en ny tjänst som
616
617

Kingdon 2003.
Andreassen 2003.
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IFO-chef med ett politiskt uppdrag att minska användandet av
institutionsvård. Genom en rad åtgärder försöker den nytillträde chefen uppnå
sitt mål att halvera användandet av institutionsvård. Genom att skapa nya
verksamheter, förändra verksamheters uppdrag kan man säga att öppenvården
som idè fortsätter sin översättningsprocess och idén preciseras genom att
ledningen utvecklar och förtydligar uppdraget för öppenvården. De nya och
tydliga kraven är en form av målstyrning som kan kopplas till den
förvaltningspolitiska utvecklingen NPM.618 Under denna tidsperiod tillkommer
en logik i fältet som handlar om evidens och leder till mer beteendeinriktade
metoder.
En viktig del vid samtliga översättningsprocesser är aktörers agerande. I den
praktiska översättningen i X-stad finns flera aktörer som haft stor betydelse för
utvecklingen vid olika tidpunkter. Samtliga dessa aktörer kännetecknas av det
som Abrahamson beskriver som modeskapare med en förmåga att känna av
trender och erbjuda relevanta produkter i rätt tid.619 Ett annat kännetecken är
att de är eller blir chefer i organisationen. Totalt framträder tre centrala aktörer.
En är chefen för den första öppenvårdsverksamheten under 1980-talet som
med sin erfarenhet har en central position när de statliga medlen initialt
fördelas. Genom sin chefsposition ges han stort utrymme i diskussioner och
arbetet med att ta fram de första verksamhetsbeskrivningarna. En annan är den
första chefen för den samlade barn- och ungdomssektionen som enligt de
intervjuade påbörjar en precisering av verksamheter och metoder. I intervjuer
beskrivs hur hon bland annat aktivt arbetade för att skapa
utbildningsmöjligheter för sin personal och på så sätt bidragit till en
metodutveckling. Trots att det beskrivs att hon hade hög legitimitet inom
förvaltningen får hon svårt att genomföra konkreta förändringar. Kanske ett
uttryck för den fortsatta betydelsen för andra aktörer i fältet, exempelvis
enhetschefer. Den tredje aktören är den IFO-chef som anställs med ett
politiskt uppdrag att minska institutionsvården. I intervjuer beskrivs han
framförallt som en visionär och i de flesta intervjuer som central vid den
fortsatta översättningen av öppenvården. I kölvattnet av en pånyttfödd diskurs
om den dåliga institutionsvården erbjuder han, framförallt politiken, vid rätt
tidpunkt, en relevant produkt – halvering av institutionsplaceringar. Det är
långt ifrån alla som är positiva till hans utlovade mål om en halvering av
institutionsplaceringar. Ett sätt att tolka kritiken mot IFO-chefen är att han
genom att styra och sätta mål utmanar gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet att
utforma idéer och metoder i sitt område.620 Handlingsfrihet för gräsbyråkrater
är också något som har kännetecknat den tidigare framväxten av öppenvården i
X-stad.
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Det finns några gemensamma drag hos de ovannämnda aktörerna som kan
noteras. Utgår jag ifrån Theory Of Fields (TOF) tankar om hur roller,
positioner och makt påverkar i ett fält blir det tydligt hur aktörerna i X-stad
med sin makt, kunskap om fältets regler och resurser har kunnat påverka i det
fält där översättningen sker. Det är också troligt att de har besuttit den sociala
kompetens som TOF menar krävs för att kunna påverka ett skeende i ett fält.621
Dessutom deltar flera av aktörerna i både den politiska och praktiska
översättningen och har på så sätt kunnat utnyttja flera arenor för att påverka
översättningen.
Socialtjänsten betraktas som en osäker organisation i behov av bekräftelse av
omgivningen för att uppnå legitimitet och status.622 För att uppnå legitimitet
tenderar den att försöka härma andra till synes framgångsrika organisationer,
verksamheter eller enheter, genom mimetisk likriktning.623 Detta
förhållningssätt återfinns också vid expansionen av öppenvården. Man väljer
metoder som ses som framgångsrika inom andra organisationer, oftast BUP,
framförallt skilda former av terapeutiska samtal. Man härmar också BUPs
förhållningssätt där det är upp till de hjälpsökande att ta sig till de
professionella. En osäker organisation påverkas också av ett fälts institutionella
logiker, ”sanningar” som styr organisering och handlingar i ett fält.624 En tydlig
”sanning” som dominerat den sociala barnavården under många år är att
familjen alltid är viktig i behandling. Detta kan man sedan se i den tydliga
dominansen av familjebaserade metoder i den lokala öppenvården. En annan
påverkan av institutionella logiker återfinns i valet av metoder som under
senaste åren betraktas som evidensbaserade. Den praktiska översättningen är en
komplex processer med en rad påverkande faktorer. Något förenklat skulle den
kunna beskrivas med en figur.
Figur 12. Faktorer i en praktisk översättning
Lagstiftning	
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En av de grundläggande tankarna bakom utvecklingen av öppenvården är att
erbjuda ett alternativ till framförallt institutionsvård. Varken i X-stad eller
nationellt har expansionen minskat förekomsten av institutionsvård. Istället
expansion i form av nya verksamheter, metoder och kostnader. Hur är då
framväxten av öppenvården i X-stad möjlig? Ett sätt att förklara den är att
hänvisa till ideologiska idéer om avinstitutionalisering, vilket också nämns i
intervjuer med politiker. Det kan kanske också förklaras av professionens behov
av nya arbetsfält, och av flera behandlingsalternativ men kanske framförallt om
idéns attraktivitet – vem kan motstå den humanitära tanken att behandling sker
på hemmaplan? Ett ytterligare sätt att förklara X-stads situation kan vara att se
den som en konsekvens av att man från politiskt håll generellt prioriterat barnoch ungdomsfrågor i kommun och även i lågkonjunkturer gjort satsningar
inom barn- och ungdomsområdet i socialtjänsten. En annan förklaring skulle
kunna vara alla de starka aktörer på chefsnivå i X-stad som drivit framväxten av
öppenvården. Tillsammans med brister i kontroll och styrning från både chefer
och politiker i socialtjänst. Till skillnad från vad NPM anför finns inga
systematiska uppföljningar, utvärderingar eller tydliga resultatmål för
öppenvården. En annan förklaring som också kan kopplas till bristande kontroll
är att en expansion har kunnat legitimeras genom professionens möjligheter till
att motivera framväxten utifrån lösa kopplingar mellan genomförande och
resultat.625 Eller, avslutningsvis, så finns den en ”enkel” förklaring, behovet av
stöd från socialtjänstens har ökat hos barn och unga i X-stad.
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KAPITEL 9. AVSLUTANDE
DISKUSSION
I detta kapitel sammanfattas och förs en vidare diskussion kring det som jag
betraktar som huvudsakliga resultat i förhållande till avhandlingens syfte att
studera framväxten av öppenvård i den sociala barnavården. I studien har jag
genom intervjuer och textanalys följt hur en idé om insatser inom öppenvård
förändrats nationellt och lokalt under en lång period. I denna process har flera
faktorer, exempelvis diskurser och professionsbehov sammanförts av drivande
aktörer och bidragit till att insatser utvecklats till det som idag kan likna en
behandlingspolicy. Som ett resultat av hur insatser inom öppenvården
förändrats har också ett nytt yrkesfält växt fram i den sociala barnavården.
Detta är ett fält för processer där aktörers sociala färdigheter, positioner och
makt påverkar fältets utformning och logiker.

Från idé till yrkesfält
Enligt Czarniawska & Jorges kan man utifrån behov genom språkligt eller
genom praktisk handling skapa idéer. I början av 1900-talet handlade behovet
om samhällets oro för effekterna av att barn lämnades utan tillsyn när
föräldrarna arbetade. 626 Idén om insatser till barn och deras föräldrars närmiljö
tydliggörs sedan språkligt för första gången 1902 i en av barnavårdslagarna. I
lagen uttrycks idén i form av en ambition att förebygga ett omhändertagande
genom insatser i barn och föräldrars hemmiljö från personer från en
barnavårds– eller skolnämnd. Den praktiska handlingen kopplat till idén
handlade till stor del av råd eller förmaningar till föräldrar eller barn. Dessa
insatser bildar grunden för det ”öppenvårdsfält” som fanns fram till andra
världskriget. Under 1930-talet utökades fältet med enstaka exempel på
verksamheter, ofta kallade Rådgivningsbyråer som under ledning av läkare
främst erbjöd råd till barn och familjer.627
626
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Stegvisa förändringar
Det är inte förrän i mitten av 1950-talet som det sedan sker en gradvis
förändring i öppenvårdsfältet. Samhällets oro för socialt utsatta barn och
ungdomar fokuseras till stor del till den ökade kriminaliteten och missbruket.
628
Ett begynnande intresse för familjebehandling hos socionomer och
inspiration från barnbyn SKÅ leder till att försök med olika former av
familjeinterventioner påbörjas i mitten av 1950-talet.629 Nästa förändring i
öppenvårdsfältet sker under 1960- och 1970-talet då diskussioner om insatser
på hemmaplan förs av socialutredningen och socialchefernas skuggutredning.
Som ett resultat av diskussionerna och statliga utredningar översätts idén om
insatser i öppenvården i enstaka försök i den sociala barnavården. Ett av dessa
försök under perioden är de så kallade Fältstationerna där verksamhet flyttas ut
i bostadsområden.630 Nästa gradvisa förändring sker i samband med att
socialtjänstlagen träder i kraft 1982.631 Även här leder förändringen till en
agenda med beslut om försöksverksamheter i begränsad omfattning, exempelvis
basstationer i Malmö men framförallt till nya statliga utredningar.632
Konklusionen av dessa förändringar är att trots goda förutsättningar sker ingen
större expansionen av insatser i öppenvården.
Den stora förändringen av fältet sker i början av 1990-talet i samband med
att regeringen beslutar om utvecklingsmedel som ger stöd till hälften av
kostnaderna för att starta upp nya insatser i öppenvården, både inom barn- och
ungdomsvården och missbruksvården.633 Från mitten av 1990-talet har sedan
öppenvårdsfältet präglats av ett prövande av olika metoder och organisering
vilket lett fram till en expansion och ett organisatoriskt fält.
I avhandlingen har jag försökt att beskriva 1990-talets expansion och ett
nytt tydligt arbetsfält genom en analys av FoU-rapporter och artiklar från
tidskriften Socionomen. I min analys av textmaterialet växer fram en bild av ett
fält där samma eller liknande organisering, synsätt och metoder förekommer i
många verksamheter.634 Metoderna utgår i stor utsträckning från ett
systemteoretiskt perspektiv och vanligast är det som beskrivs som familjearbete.
Dominansen av familjearbete har under senare tid fått konkurrens av ett allt
mer utökat användande av det som kallas evidensbaserade metoder.635 Konkret
har det inneburit att öppenvårdsfältet gått från att nästan uteslutande använda
familjeterapibaserade metoder till ett tydligt användande av beteendeinriktade
Ohlsson, & Swärd 1994
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metoder och/eller manualbaserade metoder som framställs som
evidensbaserade. En slutsats är att framväxten sannolikt inneburit att
verksamheter inom fältet identifierar sig med andra verksamheter med liknande
uppdrag och bildar ett organisatoriskt fält vilket jag valt att kalla öppenvård.636
En annan slutsats är att framväxten av insatser på hemmaplan har medverkar
till ideologisk, professionell och organisatorisk förändring av barnavården.

Fältets faktorer
Framväxten av öppenvård i den sociala barnavården har påverkats av olika
faktorer. Framförallt framstår aktörers agerande som en central aspekt. Under
1900-talets början dominerades behandlingsfältet i den sociala barnavården av
läkare och lekmän vilket innebar att idén om insatser i barns närmiljö under
denna tidsperiod översattes i praktisk handling med ett minimalt inflytande
från socialt arbete. Det är inte förrän i mitten av 1950-talet som sociala arbetets
aktörer blir synlig som en aktör i fältet tillsammans med de läkare som ansvarar
för insatser inom BUP och Rådgivningsbyråer.637 I anknytning till 1960- och
1970-talets ideologiska debatter påbörjas tar för första gången socialarbetare,
tydligast socialchefer ett aktivt aktörskap. I samband med socialutredningen
startar cheferna skuggutredningen som på flera sätt bidrar till att olika
försöksverksamheter startas.638 Genom att delta i utredningar och
försöksverksamheter tar nu socionomer på allvar ett aktörskap i framväxten av
insatser i öppenvården. Det är dock inte alla socionomer som står bakom en
utveckling av öppenvård. Wächter beskriver hur ett försök med så kallade
Fältstationer fick avslutas i mitten av 1970-talet efter personalkonflikter delvis
på grund av att personal ansåg att Fältstationens resurser behövdes för
utredningsarbete.639 Väl framme på 1990-talet ser vi en helt annan bild. En
slutsats av både avhandlingens delstudie om organiseringen av fältet och
fallstudien i X-stad är att från 1990-talet och framåt har socionomer som
aktörer använt position, makt, referensramar och syn på fältet för att påverka
fältets utformning. I de granskade FoU- och Socionomtexterna framgår hur
enskilda professionella, oftast socionomer, haft stor möjlighet att med sociala
färdigheter och kunskap om fältets regler påverka val av organisering och
metoder.640 En förklaring till professionens maktposition i fältet är bristen på
andra aktörer som utmanar och förändrar fältets rådande logiker. En sådan
utmanare som till stora delar inte syns i texterna är forskningsvärlden.

Ibid.
Jönsson 1997.
638
Föreningen Sveriges socialchefer 1969; Holgersson, & Lundström 1973; SOU 1977:41 .
639
Wächter 2000 s 96-99.
640
Fligstein 2001; Fligstein, & McAdam 2012 s 12-13.
636
637

191

En annan närliggande aspekt som har kommit att påverka framväxten av
öppenvård är socionomernas professionsutveckling. En process som till stora
delar också beskriver behandlingsdiskursens förändring. Från att när den första
fristående utbildningen 1921 har utbildningen till socionom641 präglats av
kunskaper om sociallagstiftning fram till kravet på en generalistutbildning från
1980-talet. Trots det anser jag att framväxten av öppenvård i den sociala
barnavården till stor del kan kopplas till socionomers behov av att arbeta mer
med behandlingsbehov. Ett exempel på detta är att när socionomutbildningen
influeras av familjeterapeutiska idéer startas försöksverksamheter med det
synsättet i öppenvården.642 I slutet av 1960-talet började också socionomer söka
olika behandlingskurser som vidareutbildning. Nästan samtidigt växer det fram
nya försöksverksamheter i öppenvården. Sedan, från 1980-talet och framåt har
socialt arbete påverkats av psykosocialt behandlingsarbete och olika
behandlingstrender, exempelvis lösningsinriktat arbetssätt.643 Synsätt som
tillsammans med den senaste påverkan om evidensbasering i socialt arbete
förekommer i avhandlingens beskrivning av organisatoriskt fält och
fallstudie.644
Framväxten av öppenvården sker dock inte enbart beroende på
professionens behov utan är ett resultat av flera samverkande aspekter. Ett
grundläggande motiv för framväxten av öppenvården har varit behovet av
alternativ till institutionsvård dels utifrån bristande resultat men framförallt
utifrån höga kostnader. En konsekvens av kritiken mot institutionsvårdens
resultat och den förvaltningspolitiska förändringen med inslag av NPM borde
vara att öppenvården skulle vara föremål för styrning och kontroll av resultat i
syfte att nå bättre resultat än institutionsvården.645 Det ges dock i intervjuer
eller texter i samtliga studier inga större intryck av att styrning, kontroll och
effektivitetskrav varit i speciellt i fokus i området. Möjligtvis kan avsaknaden av
kontroll och i viss mån styrning också ses som ett resultat av professionens roll
som starka policyföreträdare och förmåga att påverka fritidspolitiker. Politisk
målstyrning med influenser från NPM och tjänstemännens tradition och behov
av handlingsfrihet ställer ett krav på samspel mellan den politiska ledningen
och organisationens tjänstemän. Ett samspel där politikern blir beroende av
framförallt högre tjänstemän, för att i vardagen genomföra politiska beslut.
Samtidigt ger politikers beroende tjänstemän ett handlingsutrymme där de kan
påverka det vardagliga arbetet men också andra processer i organisationen. Det
finns inslag i framförallt i avhandlingens intervjuer som stödjer en sådan
tolkning. En annan förklaring till bristande kontroll kan naturligtvis vara de
641
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metodologiska svårigheter som finns med att framförallt undersöka och tolka
resultat av olika insatser i socialt arbete.
En annan aspekt som kanske inte påverkat framväxten av ett nytt arbetsfält i
socialt arbete i samma utsträckning som andra faktorer är rättliga aspekter. Vid
två tillfällen menar jag dock att lagstiftning haft en tydlig påverkan. Det första
tillfället är när idén om insatser i barn och deras föräldrars närmiljö tydliggörs
för första gången i en av barnavårdslagarna 1902. Det andra tillfället var i
samband med att socialtjänstlagen träder i kraft 1982. Lagstiftningen förmedlar
då en tydlig politisk markering om förebyggande åtgärder och insatser på
hemmaplan.646 En ytterligare aspekt som sannolikt har påverkat framväxten av
insatser inom öppenvården i den sociala barnavården är den samhälleliga
diskursen om avinstitutionalisering. En diskurs som funnits tydligt sedan efter
andra världskriget och som tog fart i samband med de ideologiska debatterna
på 1960- och 1970-talet. Den tydliggörs i de texter jag studerat men tas
förvånansvärt bara upp i en av avhandlingens intervjuer.

Avslutande reflektioner
Jag har i avhandlingen genomfört tre delstudier med olika perspektiv för att
studera framväxten av ett nytt fält i den sociala barnavården. Avhandlingens
begränsningar finns delvis att finna i den design som jag valt. Avsaknaden av en
studie som för fram hur berörda barn, ungdomar och föräldrar upplever insatser
i öppenvård gör att studiens resultat saknar en viktig aktörs upplevelse. Det gör
också att studiens resultat till stora delar byggs på professionellas åsikter, logiker
och upplevelser. En aktör som jag visat har ett eget intresse av en etablering av
öppenvård. Begränsningen förstärks också av de svårigheter jag haft att hitta
utförlig skriftlig dokumentation kring den lokala framväxten och att jag till stor
del får förlita mig till professionens sätt att beskriva och tolka den lokala
utvecklingen. En risk med detta är naturligtvis att professionens egenintresse
även i denna studie får ett stort utrymme och bildar grunden för delstudiens
resultat. Sammantaget är professionens starka position även som informanter i
studien en tydlig begränsning för studien. Även valet av avhandlingens
teoretiska analysredskap har medfört begränsningar. Kingdons teori om agenda
setting och nyinstitutionella begrepp har till stora delar kompletterat varandra
genom att ge analysmöjligheter för olika faser i en idéutveckling. Valet av dessa
teoribildningar utgör dock en begränsning eftersom båda teorierna som
analysredskap inte fångar upp rationella handlingar. En ytterligare begränsning
med Kingdons teori är att den inte ger redskap till att beskriva det växelspel
som sker mellan aspekter i de olika flödena. En kritik som även förts fram mot
646
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Kingdons teori i andra studier.647 Framväxten och översättning av idén att ge
insatser i öppenvård har till stora delar skett utan synbart motstånd från någon
aktör. En process som skiljer sig ifrån andra försök att sprida idéer i socialt
arbete, till exempel idén om evidensbaserat socialt arbete.648 En förklaring till
detta kan vara att idén/policyn om öppenvård är en löst förpackad idé som ger
stora möjligheter till översättningar vilket passar en yrkeskår med behov av
handlingsfrihet. En annan möjlig förklaring är att insatser på hemmaplan
ideologiskt passar både professionen och politiker vilket också framgår i några
intervjuer. En ytterligare förklaring är att öppenvården bidrar till att hitta
lösningar för den allt större gruppen barn och unga som behöver en
behandlingsinsats av den sociala barnavården. Detta kanske gör att
professionen och den politiska ledningen förhållande okritisk tar till sig idén
trots ökade kostnader? Professionen är i olika sammanhang den mest
framträdande aktören vid framväxten av öppenvård och när verksamheter
formas och metoder väljs ut. Det är också tydligt hur professionen kan
styra/påverka den politiska styrningen, såväl nationellt som lokalt. En aktör
som haft begränsad påverkan på framväxten inom öppenvårdsfältet är
forskarvärlden.649 Något som kan tolkas som bristande intresse. En möjlig
förklaring till detta kan vara problemet med finansiering. Studier om
öppenvård har inte varit ett prioriterat område för kommuner eller fonder. En
annan förklaring är att öppenvården har utvecklats som mest under tiden den
evidensbaserade debatten varit som tydligast. Detta har bland annat inneburit
att kvantitativa resultatstudier framställts som önskvärda medan det kan vara
så att effektutvärderingar har ett lågt akademiskt värde inom delar av svensk
socialvetenskaplig forskning.650 Tillsammans med en begränsad forskarnärvaro
ter sig fältet som en arena för professionen. Oavsett av skäl är det olyckligt att
en aktör till stora delar, utan att direkt ifrågasättas kan påverka en framväxt av
ett yrkesfält utan att kompetenta aktörer som till exempel forskare deltar som
diskussionspartner eller granskare. Utgår man dessutom från analysen av FoUrapporter och tidskriften Socionomen verkar det finnas få kritiker i
professionen. Bristen på kritiker och granskare är oroande. Därför kan det
ställas en fråga om vilka konsekvenser det får i slutändan för utvecklingen av
fältet och för dess brukare, och vilket scenario som framträder?
Expansionen och etableringen av en idé om öppenvård i den sociala
barnavården har skett under en lång period men har den blivit en
institutionaliserad idé? Idén om öppenvården befinner sig numera i en position
Till exempel Sabatier 2007.
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649
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som innebär att den ofta ses som en naturlig del i vardagen, inte blir speciellt
ifrågasatt och motiveras ofta med stöd av värderingar och normativa
utgångspunkter. Utgår jag ifrån avhandlingens teoretiska begreppsapparat
bedömer jag att idén befinner sig i skärningspunkten mellan att vara en
förhärskande och en institutionaliserad idé eller i skärningspunkten mellan
objektifiering och sedimentering.651 Min bedömning att den ännu inte uppnått
kraven för att vara institutionaliserad bygger främst på att alla ännu inte har
tagit till sig idén som ett självklart inslag i den sociala barnavården och att det
krävs en längre tidsperiod för en idé att verka för att den skall betraktas som
institutionaliserad. Avslutningsvis, vad lär vi oss då av studien av öppenvårdens
framväxt? Jag anser att tre lärdomar av studien är att utveckling i den sociala
barnavården beror på flera samverkande faktorer, att hur aktörer agerar kan vara
avgörande för en utveckling och att efterlikna andra (organisationer) kan vara
en del av en utveckling.

651

Czarniawska, & Joerges 1996; Czarniawska 2005; Tolbert, & Zucker 1983.
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SUMMARY
Institutionalization at home. An idea’s
journey into the child welfare.
Introduction

To provide treatment measures for children and youths in problematic
situations has been a general political policy for the Swedish child welfare since
the beginning of the twentieth century. The type of measures and their
theoretical and conceptual foundations have shifted. A common way to
categorize measures is to distinguish between whether the children and youth
stay at home or enters institutional or foster care placement.
Out-of home care in the form of institutional and foster care is a major
feature of the Swedish social services for children. Especially, there has
historically been a strong belief that children who cannot live primarily at home
is to live in foster care. This is when life in a home with a family has been seen
as a natural solution compared to an accommodation in an institution. Despite
a commitment to foster care, have the parallel from the early 1900s built a
differentiated, comprehensive and extensively used the institutional system as a
treatment in institutions and foster homes. Home-based measures for children
and youths in municipal social work, or non-institutional measures as they are
sometimes termed, have however been very modest until the 1990’s. The focus
of this thesis is the development of the activities offered to children and youths
in their immediate environment, and while living at home. This is a statutory
form of action existed to a lesser extent in various guises for over a hundred
years in Sweden, but only in the last twenty years has become an increasingly
common feature of social services for children. Behind the concept of homebased measures currently includes a rich variety of processing elements
performed in the children's and youths's local environment with different
purposes and content. This thesis deals with the development of means-tested
measures in open care that is subject to a child’s welfare assessment, which
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means that the study did not include contact person/ family, and social service
prevention.

Aim, method and material

The overall aim of this thesis is to describe and analyse how the social services
home-based measures for children and young people expanding and why home
solutions are established as part of the Swedish social services for children. One
aim of the thesis is to study why this idea had such a strong impact in the early
nineties, although it discussed so extensively in the decades before that. The
focus in this thesis is placed on the factors, such as motives, actors and
decisions and how the interaction of these affect the development and
establishment of an idea that today can be seen as a policy of social services for
children.
The purpose is specified in the following questions
• Why does an idea grow at the national level of home-based measures in
social services for children? With this issue, I want to describe and analyse
the factors behind the development of ideas in social work.
• How are home-based measures in child welfare organized? Hereby,
methods and organization of a new professional field of social services for
children are described.
• How can we understand a local development of ideas in child welfare?
Conception occurs not only comprehensively and nationally without
institutionalized locally. It is through this issue the process can be
described.
Empirically this thesis is based on three sub-studies with varying approaches.
In the first study, I describe on the basis of governmental investigations,
research and interviews how a historical development efforts home-based
measures in child welfare have changed over time in terms of scope and
content. The second sub-study, I analyse the Research & Development reports
and articles in the professional journal Socionomen in order to describe
contemporary approaches, methods and organization in open care. The third
study is a case study and describes a local development from municipal
documents and through interviews with representatives describing their
activities and important ideas in open care.

Theoretical framework

The theoretical framework used is the Kingdon's agenda-setting theory and
neo-institutional theory. Kingdon's agenda-setting theory is used to analyse
how public policy affected the development of open care. The framework
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breaks down policy windows and decision agendas into different flows, and
provides the conditions to analytically examine motives, actors and interaction
of multiple and parallel processes in the growth of open care in child welfare.
Kingdon's theory does have a limitations and it was found that it does not help
to describe and analyse what happens when the idea of open care is
disseminated and implemented in local contexts. Different neo-institutional
concepts such as organizational fields, translation and isoformism have
therefore been chosen as central tools for analysis to attempt to explain the
processes involved in establishing a field of activity in a local context.

The thesis’s main results

The idea of interventions between children and their parental environment was
first clearly documented in 1902 in one of the child Swedish welfare laws. The
Act embodied the idea through measures that would be performed in the
child's home environment by people from a board of education or social
services to avoid out-of home care. The practical action of the idea focused
largely on advice or admonition to parents or children. These actions form the
basis for the "open care" that existed until World War II. During the 1930’s,
the field was expanded with occasional examples of activities, where primarily
counselling agencies, offered advice to children and families under the direction
of physicians. It was not until the mid-1950’s that there was a gradual change
in the open care field. Societal concerns for children and youths at-risk focused
in large part on the rise in crime and drug use. Social workers incipient interest
in family therapy led to experiments with various forms of family interventions
during the mid-1950’s. The next change in the open care field took place in the
1960’s and 1970’s, when discussions about open care were implemented in
various investigations. As a result of discussions and governmental
investigations, the idea of open care was translated through single trial activities
in child welfare. One of these attempts in this period is the so-called Fieldstations where operations moved out to residential areas. The next gradual
change occurred in conjunction with the Social Services Act, which came into
force in 1982. These attempts led to single trial activities, but above all to the
new government investigations. The conclusion of these changes is that despite
good conditions, there was no major expansion of home-based solutions. The
major change in the field took place in the early 1990’s when the government
established development funds to cover for half of the costs involved in starting
up new measures in open care. This was for both child and youth care, and
adults with substance abuse. From the mid-1990’s, the non-institutional care
field in child welfare is characterized by a search for different methods and
organization. A search that led to an expansion and similarities in the choice of
organization and methods.
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A field formed

Through an analysis of R & D reports and articles from the journal
Socionomen the thesis describes how open care is organised and which
methods are used. A picture of the field emerges in which the same or similar
organisation, approaches and practices exist in many areas. The methods are
primarily based on a system theory perspective and the most common can be
described as family therapy. The predominance of family therapy has recently
been challenged by an increasingly greater use of measures claimed as evidence
–based. Although the field has developed over a relatively short period of time
it shows a tendency to uniformity. The trend can be partially explained by the
existence of institutional logics. The dominant logic is that open care is an
alternative to institutional care. Second is the preference for conversation
based therapy or the systemic thinking and that the family should be the focus
of treatment. These "truths" may be a strong influence on the design of the
field, which also contains time-bound logics such as the need for more
behavioral training of parents and faith in what is described as evidence-based
practices. However, the time-bound logic of evidence-based is the most
prominent. This means that the open care field has gone from almost exclusive
use of family therapy based methods to primarily use behavioural methods and
/or manual-based methods claimed as evidence-based. A conclusion is that it
is highly likely that the emergence meant that organisations in the field
identify with other organisations with similar assignments and form an
organizational field, which I have chosen to call open care.

Actors behaviour and contextual aspects

One of the basic ideas behind the development of open care is to offer an
alternative to institutional care. National statistics show that the growth of
open care has not decreased the incidence of institutional or foster care.
Instead, there has been an expansion in child welfare in terms of new units,
methods and increased costs. Development of ideas by providing interventions
in open care has largely occurred without apparent resistance from any
stakeholder. This development differs from other attempts to spread ideas in
social work such as the idea of evidence-based social work.
The results of this thesis suggest that the emergence of open care in child
welfare can be explained in several ways. In particular, this study shows that the
ideologically and humanitarian basis of home based measures fit both the
profession and politicians. The thesis also shows that the actors' behaviour
emerges as a central aspect. During the early 1900s the treatment field of social
services for children was dominated by doctors and lay people which meant
that the idea of intervention in children's local environment during this time
period were translated into practice with minimal influence from social work. It
is not until the mid-1950s that social work is visible as an actor in the field,
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along with the doctor who is responsible for procedures within child and
adolescent psychiatry and counselling agencies. During the 1960s and 1970s
social workers begin taking part for the first time in ideological debates, and
most apparent is the active participation and action of social managers. By
participating in investigations and trial activities the social workers as actors are
now significantly taking part in the development of interventions in open care.
One conclusion is that from the 1990s onwards, social workers as actors use
position, power, reference and vision on the field to affect the field's layout.
The examination of Research & Development and Socionomen texts in the
second study shows how individual professionals, usually social workers, had
the great opportunity with social skills and knowledge of the field's rules affect
the choice of organization and methods. Social workers interested in open care
may be partly explained by the professions need to develop a new field of work
but also a fundamental desire to help the people they meet. In this ambition, it
is natural to try to develop new treatment options. Another explanation could
be that the idea of open care is a loosely packed idea that provides great
opportunities for translations which fits a profession with great need for
discretion.
The emergence of open care is, however, not only dependent on the
profession's needs but is a result of several interrelated aspects. A basic
motivation for development of open care has been the need for alternatives to
institutional care partly from a lack of results, but above all on the basis of high
financial costs. One consequence of the criticism of institutional care results
and the management policy development with elements of NPM, should be
that open care become subject to the direction and control of results in order to
achieve better results than institutional care. However, the interviews and texts
of the studies, suggest that the management, control and efficiency
requirements has not been a major focus of the open care field. Possibly the
lack of control and to some extent control also seen as a result of the
profession's role as a strong policy representatives and ability to affect
politicians. There are elements of this thesis, especially in interviews that
support such an interpretation. Another explanation for the lack of control can
of course be the methodological difficulties involved in that particular analysis
and the interpretation of the results of various interventions in social work.
Another aspect that may not affect the emergence of a new field of work in
social work to the same extent as other factors are legal aspects. On two
occasions, I mean, however, that legislation has had a clear impact. The first
occasion is when the idea of intervention in children and their parents'
immediate environment is made clear for the first time in one of the child
welfare laws of 1902. The second occasion was when the Social Services Act
came into force in 1982. Legislation sent a clear political signal about the
preventive measures and solutions at home. One mechanism that has probably
influenced the development of interventions in open care in child welfare is the
discourse of de-institutionalization. This discourse has been evident since after
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World War II and accelerated in the context of the ideological debates of the
1960s and 1970s.
The profession is in different contexts, the most prominent actor in the
emergence of open care and when organisations are formed and methods are
selected. It is also clear how the profession can control or influence political
governance, both nationally and locally. One actor who has had a limited
impact on the growth in open care field is the research world. Along with a
limited research presence, the field largely appears to be viewed as an arena for
the profession. Regardless of the reasons, it is unfortunate that an actor can
affect the development of a comprehensive professional field without being
challenged by skilled actors such as researchers through discussions or reviews.
In addition, the analysis of R & D reports and journal Socionomen shows that
there seem to be few critics in the profession. The shortage of critics and
reviewers is worrying. Therefore, it may be a question of what the consequences
are ultimately for the development of the field and for its users, and the
scenario that emerges?
The development of the idea of open care in child welfare has existed for a
long time but has it become an institutionalized idea? The author argues that
the idea of open care is in a position where it is often seen as a natural part of
everyday life, not becoming specifically questioned and often justified on the
basis of values and normative assumptions. Thus, it is not fully institutionalized
because it is not yet fully recognizable to all, such as in research in social work
or in all municipalities. Finally, what do we learn from the study of open care
emergence? The author believes that the three most important lessons are, that
development in child welfare occurs because of several interrelated aspects, that
how actors act can be critical to development, and to mimic other
(organizations) may be part of that change.
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BILAGA 1
Frågeteman intervjuer nationell nivå

•

På vilket sätt kom du i kontakt med diskussionen kring institutionsvård
och öppenvård för ungdomar under tidsperioden 1970 och framåt?

-‐
-‐

anställning/uppdrag
på andra sätt

•

Berätta hur du upplever diskussionen kring institutionsvård och
öppenvård för ungdomar under tidsperioden 1970 och framåt.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Vilka argument förekom?
Vilka var viktiga aktörer?
Hur var den politiska debatten?
Vilka viktiga beslut togs?
övrigt

•

Övrigt
- Finns det viktiga aspekter som glömts bort i intervjun?
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BILAGA 2
Frågeområden politiker

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Under vilka år har du varit ledamot i socialnämnden? Frågeområden politiker
Hur många år har du varit politiskt aktiv (aktiv i politiskt parti)?
Under vilka år har du varit ledamot i socialnämnden?
Vilka frågor har varit/är dina politiska hjärtefrågor?
Har du några specifika kunskaper om behandling av socialtjänsten ungdomar eller
erfarenheter av att arbeta med ungdomar? (t.ex.arbetat inom socialtjänst, skola, sjukvård
etc)
Har du haft kontakter med andra kommuner och/eller varit på konferens om
utvecklingen av öppenvård för ungdomar?
Vad tycker du är viktigt i behandling av socialtjänstens ungdomar?
Hur ser du på framtiden för institutionsvård och öppenvårdsbehandling av ungdomar?
Vad tror du har påverkat utvecklingen av öppenvårdsbehandling nationellt och lokalt?
(Kritiska händelser, personer, ekonomi)
Hur uppfattar du graden av styrning från statsmakternas sida (socialstyrelsen, socialdep)
när det gäller utvecklingen av öppenvårdsbehandling av ungdomar.
Vilka övergripande ställningstaganden har ditt parti gjort kring behandling av
socialtjänstens ungdomar? Nationellt och lokalt.
Finns det politiska ideologier som styr utvecklingen av öppenvårdsbehandling?
Vilka betydelsefulla beslut i socialnämnden har du deltagit i avseende barn- och
ungdomsvården?
Vilka beslut eller diskussioner kring utvecklingen av öppenvårdsbehandling har du
deltagit i?
Hur fördes diskussionerna i nämnden och i ditt parti kring dessa beslut (utveckling av
öppenvård)?
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o
o
o
o
o
o

o

Har ni varit överens mellan partierna? Hur har diskussionerna varit?
Hur tycker du att underlagen (från förvaltningen) för dessa beslut har varit – har det varit
möjligt att bedöma hur framgångsrikt utvecklingen varit?
Hur ser du på samarbetet med tjänstemännen när det rör utvecklingen av
öppenvårdsbehandling av socialtjänsten?
Vad betyder det att politiker är i beroendeställning till tjänstemännen - vilka konkreta
uttryck tar detta?
Ändras uppfattningen om det politiska uppdraget om man är i beroendeställning till
tjänstemännen?
Utvecklingen av öppenvårdsbehandling för ungdomar kan ses som en reform. Parallellt
med utvecklingen av den har det skett andra reformer inom socialtjänsten. Om man varit
upptagen med annan reform - "släpper" man då andra? Innebär det att tjänstemännen får
en högre grad av handlingsutrymme?
Övrigt?
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BILAGA 3
Information till intervjupersoner om forskningsstudie öppenvårdsbehandling.
I en licentiatavhandling vid Växjö universitet undersöktes om öppenvårdsbehandling kan ses som en institutionaliserad idé genom att studera hur och varför
en lokal öppenvårdsbehandling utvecklas652 Studien syftade också till att skapa
fördjupad kunskap om målgrupp, behandlingsinnehåll samt redogjorda resultat för
en insatsform inom socialtjänsten som tidigare sparsamt har belysts i svensk
forskningslitteratur. I det fortsatta arbete mot en doktorsavhandling avser jag att
genomföra en lokal studie där bland annat ett politiskt perspektiv på öppenvårdsbehandling undersöks. Jag avser också att fortsätta att följa utvecklingen av
verksamheter och metoder. Studien genomförs på lokal nivå i form av två
delstudier. I den första studien undersöks olika former av dokumentation. På lokal
nivå handlar det främst om socialnämndsprotokoll, verksamhetsberättelser och
ansökningar om externa medel för att utveckla öppenvårdsbehandling. I den andra
delstudien genomförs intervjuer med ett urval av tjänstemän, socialnämndspolitiker,
främst ordförande. Intervjuerna bandas, skrivs ut i sin helhet och sammanställs och
återges i form av relevanta citat i redovisningen av studien. Redovisningen sker på
ett sådant sätt att intervjusvaren anonymiseras i den grad det går med tanke på
offentliga uppgifter som kan sammankopplas med intervjusvaren. Resultatet för
studien kommer att presenteras skriftligt i ett avhandlingsarbete. Vetenskaplig
handledare för studien är Professor Verner Denvall Linnéuniversitet (Växjö
universitet)
Thorbjörn Ahlgren
Doktorand
Linnéuniversitet, Tele: 0708-199554, Mail: ahth@hhj.hj.se
Ahlgren, T. (2007). Ungdomsbehandling, Hemmaplanslösning som idé och praktik. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete: Växjö
universitet.
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BILAGA 4
Socionomen
Årtal

Nr

Rubrik

Författare/forskare

1992

4

FÖR DYR OCH FÖR DÅLIG - men undantag
finns. Socialstyrelsen ar kritisk till kommunernas
ungdomsvård

Elizabeth Martinell

1992

4

MELLANVÅRDSPROJEKTET:
Praktikplats
och vettig fritid istället för omhändertagande

Elizabeth Martinell

1993

1

Seglingsprojekt
kombination

Jan Björklund

1993

2

Familjebehandling på hemmaplan – ett alternativ
till placering

Kjell Gardeland och
Birgitta Örjes - Svensson

1993

7

Handplockat gäng i lyckat samarbete - Om
skolserviceenheten
i
Vällingby-Hässelby
i
Stockholm

Elizabeth Martinell

1994

6

Nätverksterapi - som stöd till familjen

Kerstin
Hällgren

och

familjebehandling

i

Marklund-

228

1995

1

HOMEBUILDING Vitalt socialt arbete hos
familjen Om ett nytt sätt att bedriva socialt arbete i
tungt belastade familjer i USA

Elizabeth Martinell

1995

1

Homebuilding fyller en lucka i det svenska sociala
arbetet

Elizabeth Martinell

1995

2

Familjecentret i Enskede ägnar sig enbart åt
behandling

Elizabeth Martinell

1995

2

DEBATT: Homebuilding är inget nytt, det har
funnits i 20 år

Britt-Marie Jonsson

1995

2

Svar: Mig veterligen har aldrig Homebuilders
program prövats i sin helhet i Sverige

Ola Eriksson

1995

5

Familjeenhetens i Upplands-Broröda tråd: Samgå
med alla kollegor

Elizabeth Martinell

1995

5

Mellanvård för unga kvinnor: Tid för kvalificerat
kvinnoperspektiv på Sola Ungdomscenter

Gunnar Sandelin

1996

3

Utvecklande samtal med ungdomar

Soy Falk & Elisabeth
Rahmberg-Johansson

1996

4

FAMILJEBEHANDLING MED

Elizabeth Martinell

VIDEOKAMERA: I Skövde används Marte Meo
inom stora delar av den offentliga vården
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1996

4

Nu kan jag stå upp inför mitt barn, säger Katie

Elizabeth Martinell

1996

4

Ingegerd Wirtberg: Skolorna skulle ha stor glädje av
Marte Meo

Elizabeth Martinell

1996

5

Familjeutredning på hemmaplan gör familjen
delaktig

Ingela Cederlöf
Annette Liden

1996

6

DEBATT: Är familjebehandling med videokamera
etiskt riktigt?

Gösta Emtestam

1996

6

REPLIK Marte Meo kräver extra stor respekt och
tydliga överenskommelser

Av Roland Bertilsson,
Pia Svensson & Ingegerd
Wirtberg

1996

7

REPLIK OM MARTE MEO: Det finns alltid en
risk att egna normer och värderingar blir vägledande

Annette Liden

1997

4

Familjerådslag i Sverige

Ingrid Lilja

1997

5

Samarbete mellan socialtjänst och kriminalvård
stävjar framtidabrott 4

Michael Tärnfalk

1997

5

Medling –
rättstänkande

Christina Nehlin

1997

7

Filborna basenhet - en modellför framtiden? 12

Barbro Hindberg

1998

1

Institutionsvård eller öppenvård- en skendiskussion?

Ulf G. Conrah

ett

alternativ

till

traditionellt

och

230

1998

1

Forskning
om
(Forskingssupplementet)

Ungdom

Weddig Runquist

1999

1

Tvetydiga resultat av familjerådslag på Nya Zeeland

Amemi Skerfving

1999

3

TÄNKT och TYCKT: Familjerådslag – i vems
intresse

Dan Karlsson

1999

5

TÄNK och TYCKT: Familjerådslag - i barnens
intresse

Ewa Näslund

1999

5

TÄNK och TYCKT: Familjerådslag – vad vi
egentligen vet

Knut Sundell

1999

5

TÄNK och TYCKT:
socialpolitik light

Dan Karlsson

2000

1

Konsekvensprogrammet: En väckarklocka för unga
som begår brott

Carina Roxström

2000

1

Vi fick träffa riktiga människor som kunde berätta

Carina Roxström

2000

1

Nätverksmöten
neuroleptika

och

Gustav Berglund

2000

4

Medling vid brott – slutrapport överlämnad till
regeringen

Christina Nehlin

2000

5

Familjecentraler – ett bättre stöd för barnfamiljer

Maren Bak

2000

5

Bland symboler och familjerådslag

Marcus Knutagård

2000

6

Familjerådslag: Det handlar om tilltro

Toomy Jurdell

2000

7

ART –lär unga hantera vrede

Annika Berg-Frykholm

2000

8

Nätverksterapi är billigt och bra

Anita
Stenfors

2001

5

Familjemedling i skotts tappning

Elizabeth

istället

Maria

Familjerådslag

för

inläggning

är

en

AnderssonMartineli
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Barfoed
2001

5

Vad händer med Exits ungdomar efter nyår

Lena Hansson

2001

7

Nätverksmöte och familjerådslag under samma tak

Gustav Berglund

2002

1

Om familjerådslag
professionell

vara

Pia Kjellbom

2002

3

Familjebehandling
(Homebuildning)

sätt

Jenny Bergström

2002

4

The incredible years

Martin Olsson

2003

3

Ungdomsgänget ”Familjen” spökar fortfarande i
Borlänge (YAR)

Petra Martinsson

2003

3

Så hjälper vi tonårsföräldrar att vara föräldrar
(föräldrastöd)

Mona Wibrån och Ola
Jorhall

2003

6

Nexus – samverkansprojekt
socialtjänst

Elizabeth
Barfoed

2003

7

Cope – effektiv behandling för utagerande barn och
deras familjer

Gunilla Silverberg och
Linda Nilsson.

2003

7

Världens största MST-center finns i Oslo

Vanna Beckman

2004

1

Systematisk utvärdering
behandlare (öppenvård)

2004

2

MST. Inte en metod utan ett koncept

2004

5

På familjens
behandlaren)

–

samordnaren

på

planhalva

bör

amerikanskt

gör

pub,

oss

(Om

skola

till

och

bättre

Martinell

Familjehuset i Karlstd
Lilian Edvall

mst

utifrån

Lilian Edvall
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2005

1

Preventiva insatser vid antisocialt beteende hos barn
med hjälp av Marte Meo

Kjell Hansson, Ingegerd
Wirtberg
och
Ulf
Axberg, Petra Rinman
Henning

2006

1

Petra har slutat skära sig (Om familjebehandling)

Lars-Åke Kastling

2006

6

Programmen innehåller lite vad som helst

Lotta Engelbrektson

2006

7

Familjestöd på väg (Privat öppenvård)

Maria Bohlin

2006

8

Ormen ger barn chans till samvaro (föräldrastöd)

Ulrika Burman Sveder

2007

3

Medling

Sven Rosell

2007

6

ART

Kjerstin Andersson

2007

7

Vingen bygg – En jättegenväg som ungdomar
behöver.

Henric Nilsson

2009

1

Gör behandling någon skillnad – en utvärdering av
IHF

Nicolina
Fransson,
Trygge Baldin, Kjell
Hansson & Per Schuller

2009

6

ART i Sverige – evidensbaserad socialtjänst i
praktiken

Catrine Kaunitz & Anna
Strandberg
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BILAGA 5
FoU - rapporter
Författare

Titel

År

Författarens
profession

Utgivare

Gunilla
Andersson

FFT – projektet i Uppsala.
Slutrapport i december 2007

2007

Projektledare

Regionförbundet
Uppsala Län

Anna- Lena
Arvidsson

Utveckling av öppenvård för
barn och unga i Norrbotten. En
studie om förutsättningar,
möjligheter och hinder.

2006

FoU anställd

FoU Norrbotten

Åsa Backlund

Det är som en handbok i
kommunikation. Utvärdering av
familjeteamet i Sollentuna

2008

Forskare

FoU Nordväst

Elisabeth
Beijer

Utvärdering av Nyborg
Familjebehandling och skola

2005

Fou anställd

FoU i Väst

Camilla
Bertilsson &
Roger Orwén

Utvärdering av länsstyrelsens
utvecklingsmedel mellan 1994 2005 – nya erfarenheter om hur
sociala utvecklingsprojekt har
bedrivits och hur de kan
utvecklas ytterligare.

2007

Konsulter

Region Halland
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Anita Boij

Medlingsverksamhet och stöd
till unga brottsutsatta.
Utvärdering av en verksamhet
och ett projekt i Skaraborg.

2010

Forskare

Skaraborgs
kommunförbund

Anita Boij

Hemmaplanslösningar i Götene
kommun. Utvärdering år 20102011.

2012

Forskare

Skaraborgs
kommunförbund

Ann-Christin
Cederblad

Lönsamhet med frivilliga
öppenvårdsinsatser
(Både ungdomar och vuxna)

2006

Forskare

FoU centrum för
Vård, Omsorg och
Socialt arbete

Eva Fjärstedt
& Tove
Sundgren

Implementeringen av
Funktionell Familjeterapi, FFT.
Slutrapport.

2008

Konsulter

Regionförbundet i
Uppsala län

Torbjörn
Forkby

På väg tillmöjliggörandets
praktik

2004

Forskare

FoU i Väst

Torbjörn
Forkby

Hemmalaget formeras. Ett
exempel på framväxten av öppna
insatser i social barnavård.

2006

Forskare

FoU i Väst

Pontus
Gleisner

Öppenvårdsbehandling för
ungdomar i Malmö stad –
interna och externa insatser.

2010

Socialarbetare

FoU Malmö

Lena
Hallgren Berger
Annika
Hallén Hemb
Pia Färdig
Maria
Heldeskog

Filbyterna i backspegeln
(Arbetsprojekt)

2008

Socialarbetare

Att bemästra missbruket hos
ungdomar

2006

Socialarbetare

FoU centrum för
Vård, Omsorg och
Socialt arbete
FoU i väst

Borta bra men hemma bäst.
Stöd på hemmaplan till familjer
med barn och unga i åldern 1521 år.

2008

Socialarbetare

FoU Norrbotten
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Jan Hjelte &
Leif
Holmström

Ina kottar utan träd. En studie
av öppenvårdsverksamhet inom
Luleå socialtjänst, riktad till
ungdomar

1998

FoU anställda

UFFE, Umeå
socialtjänst

Jan Hjelte

Borta bra men hemma bäst!
Antagande om tidiga och
förebyggande insatser på
hemmaplan, riktade till barn,
ungdomar och deras familjer
inom ramen för TILDAprojektet.
Mille – ett familjeprojekt med
unga i centrum

2006

Forskare

UFFE- enheten,
Umeå socialtjänst.

2002

Socialarbetare

FoU Norrbotten

Pia Jonsson
Axelsson

Se mig, hör mig! Och sedan?
Slutrapport från
samverkansprojekt mellan
skolan och socialtjänsten i
Essunga kommun.

2008

FoU-anställd

Skaraborgs
kommunalförbund

Anne
Holmqvist
Stålholm
Susanne
Holmsten

Mot drogfrihet, ungdomar i
öppenvårdsbehandling berättar

2005

Socialarbetare

FoU Södertörn

Familjepedagogteamet i KAK.
Verksamheter i samverkan för
familjer i behov av stöd.

2009

FoU anställd

Västmanlands
kommuner och
landsting

Susanne
Holmsten

Varför springa in dörren när den
går att öppna den. Föräldras
upplevelser av Intensivt
familjeArbete i samverkan
(IFAS)

2010

FOU anställd

Västmanlands
kommuner och
landsting

Susanne
Holmsten

Dom har hjälpt mig djäkligt
mycket. Utvärdering av ett
samverkansprojekt för
ungdomar med drog och/eller
psykiska problem.

2011

FoU anställd

Västmanlands
kommuner och
landsting

Marja
Jonsson
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Sara Högdin

Att förankra MST. Om
förväntningar och farhågor
kring ett behandlingsprogram
för ungdomar i tre
nordvästkommuner.

2002

Doktorand

FoU Nordväst

Anita
Larsson

Utvärdering av
ungdomsprojektet Snabba ryck.

2006

FoU anställd

FoU Norrbotten

Susanne
Liljeholm
Hansson

Brobyggare i frontlinjen. En
utvärdering av Götateamets
öppenvårdsmodell för
motivation och behandling till
ungdomar med missbruks och
beroendeproblem i Göteborg.

2010

Socialarbetare

FoU i Väst

Christina
Löwenborg
Kari
Kamsvåg
Ann-Marie
Markström

Med andra ögon, brukares syn
på familjebehandling

2006

Forskare och
FoU anställd

FOU nordväst

Serviceinsatser inom
socialtjänstens individ- och
familjeomsorg. Möjligheter och
dilemman

2009

Forskare

FoU Centrum för
Vård, Omsorg och
Socialt arbete

Lina
Mellberg

Ett år med Stubinen,
Upplevelser och erfarenheter av
ett öppenvårdsprojekt för
ungdomar

2002

FoU - anställd

UFFE, Umeå
socialtjänst

Lina
Mellberg

Ungdomsprojektet i Umeå

2003

Fou-anställd

UFFE, Umeå
socialtjänst

Anki Olsson

Vägen till förändring. En studie
av socialtjänstens arbete med
ungdomar som begått brott.

2008

FoU anställd

FoU Nordväst

Hans Ovall

Gnistan. Utvärdering av en
verksamhet för unga/vuxna i
Torsby kommun.

2011

FoU anställd

FoU Välfärd
Värmland

237

Ann Palm

Med familjen som målgrupp.
Utvärdering av
familjebehandlande insatser i sju
nordvästkommuner åren 20062008.

2009

Forskare

FoU Nordväst

Ann Palm

Uppföljning av
familjebehandlande insatser
inom socialtjänstens individoch familjeomsorg

2010

Forskare

FoU Nordväst

Ann Palm,
Martina Lif
Uddenfeldt,
Maria Gladh

Solängens utvecklingsprojekt
Blomman. Kännedom om
upplevelser av en
behandlingsinsats som riktas till
barn i våldsutsatta familjer.

2008

Forskare och
FoU anställd

FoU Nordväst

Susanne
Rosenqvist

Kognitiv psykoterapi och
kognitiv beteendeterapi för
ungdomar som missbrukar

2005

Socialarbetare

UFFE- enheten,
Umeå socialtjänst.

Marie Sjömar

Då gick luften ur…? – en
utvärdering av
Ungdomsprojektet i Umeå
2001-2004

2005

FoU anställd

UFFE, Umeå
socialtjänst

Monica
Stenegard

ART som insats. En
utvärdering av Agression
Replacement Training inom
socialtjänsten i Katrineholm

2009

Socialarbetare

FoU Katrineholm

Åsa Sternudd
& Tomas
Bons

Process och effekt i en
familjebehandlingsverksamhet en interaktiv utvärdering av det
första året

2004

FoU anställda

FoU Södertörn

Annmi
Marie
Skerving &
Söderlind
Kjell
Hansson

Hur vet vi att det hjälper.
Om
Implementeringen
av
effektutvärdering
av stödgrupper
Funktionell
familjeterapi
(FFT).
för
och ungdomar
En barn
utvärdering

2012
2007

Forskare
FoU
– anställd
& forskare

Regionförbundet
Uppsala län

238

Päivi
Turunen

Ungdomar i YAR-programmet
– Livssituationer, förändring
och resultat

2003

Forskare

Dalarnas
Forskningsråd

Lars Westin

FIB-projektet i Uppsala län.
Föräldrar med intelektuella
begränsningar. Stöd i hemmet
till föräldrar med intellektuella
begränsningar och deras barn.

2009

Projektledare

Regionförbundet i
Uppsala län
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BILAGA 6

241

Linnaeus University Dissertations
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i serien Linnaeus University Dissertations. För fler titlar och mer information se Linnaeus University Press sidor
på Lnu.se
120. Erik Rosell, 2013. Entreprenörskap som kommunikativ handling – skapande
av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer (företagsekonomi/business
administration) ISBN: 978-91-87427-09-1.
121. Karl-Johan Persson, 2013. Influence of cyanobacterial blooms on coastal fish
recruitment (akvatisk ekologi/aquatic ecology) ISBN: 978-91-87427-11-4.

122. Hongzhen Wang, 2013. Studies on the expression of enzymes related to the
artemisinin biosynthesis in Artemisia annua L. (biokemi/biochemistry) ISBN:
978-91-87427-12-1.

123. Linda Fälth, 2013. The use of interventions for promoting reading development among struggling readers (pedagogik/education) ISBN: 978-91-87427-138.
124. Minh-Dao Duong-Thi, 2013. Introducing weak affinity chromatography to
drug discovery with focus on fragment screening (biokemi/biochemistry) ISBN:
978-91-87427-14-5.

125. Einat Karpenstam, 2013. Causes and consequences of niche differentiation between color morphs of pygmy grasshoppers (biologi/biology) ISBN: 978-91-8742715-2.
126. Judy Chow, 2013. Vårdandets symfoni – fenomenet vårdrelation i skenet av
två världsbilder (vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-87427-17-6.

127. Nayani K. Vidyarathna, 2013. Influence of Human-induced Environmental
Changes on the Physiology of the Harmful Benthic Marine Microalga Ostreopsis
ovata (akvatisk ekologi/aquatic ecology) ISBN: 978-91-87427-19-0.

128. Anna Callenholm, 2013. Erinnerte Erfahrung der Shoah in den Werken von
Ruth Klüger und Cordelia Edvardson (tyska/german) ISBN: 978-91-87427-206.
129. Chantal Albépart Ottesen, 2013. L'auto-reformulation corrective : une stratégie dans la production orale de FLE (franska/french) ISBN: 978-91-87427-213.

130. Hanna Palmér, 2013. To become - or not to become - a primary school mathematics teacher. A study of novice teachers’ professional identity development (matematikdidaktik/mathematics education) ISBN: 978-91-87427-22-0.

131. Yvonne Kahlin, 2013. Physical activity and self-related health in Swedish
high school students (vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-87427-23-7.

132. Elisabet Ekman, 2013. Pharmacovigilance – spontaneous reporting in
healthcare (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences) ISBN: 978-91-8742724-4.
133. Tobias Gutzmann, 2013. Benchmarking Points-to Analysis (datavetenskap/computer science) ISBN: 978-91-87427-25-1.

134. Malin Persson, 2013. Characterization and optimization of the in vitro motility assay for fundamental studies of myosin II (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences) ISBN: 978-91-87427-26-8.
135. Sawanya Laohaprapanon, 2013. Wastewater generated by the wooden floor
industry: Treatability investigation applying individual and coupled technologies
(miljövetenskap/environmental science) ISBN: 978-91-87427-28-2.

136. Birgitta Semark, 2013. Patient characteristics, perceived health and drug prescription in primary care (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences) ISBN:
978-91-87427-29-9.

137. Thomas Sandstedt, 2013. Om rekrytering i akademin – exemplen prefekter
och forskarstuderande (pedagogik/education) ISBN: 978-91-87427-31-2.
138. Elinor Meiby, 2013. Progress of Weak Affinity Chromatography as a Tool in
Drug Development (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences) ISBN: 97891-87427-33-6.
139. Neelam Akram, 2013. From genes to ecological function in marine bacteria
(mikrobiologi/microbiology) ISBN: 978-91-87427-34-3.

140. Ekaterina Yurova Axelsson, 2013. P-adic dynamical systems and van der Put
basis technique (matematik/mathematics) ISBN: 978-91-87427-37-4.

141. Vahid Azimi Mousolou, 2013. Quantum Holonomy for Many-Body Systems
and Quantum Computation (fysik/physics) ISBN: 978-91-87427-38-1.
142. Eva Kumar, 2013. Removal of Inorganic Anionic Pollutants from Water Using Adsorption Technology (miljövetenskap/environmental science) ISBN: 97891-87427-39-8.

143. Miranda Kajtazi, 2013. Assessing Escalation of Commitment as an Antecedent
of Noncompliance with Information Security Policy (informatik/informatics)
ISBN: 978-91-87427-44-2.
144. Lasse Ten Siethoff, 2013. Towards Myosin Powered Lab-on-a-chip Devices
(biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences) ISBN: 978-91-87427-45-9.

145. Stina Alriksson, 2013. Environmental preferences among steel stakeholders
(mijövetenskap/environmental science) ISBN: 978-91-87427-46-6.

146. Andreas Mångs, 2013. Self-employment in Sweden: A gender perspective (nationaleknomi/economics) ISBN: 978-91-87427-47-3.

147. Ulf Pettersson, 2013. Textmedierade virtuella världar. Narration, perception
och kognition (litteraturvetenskap/comparative literature) ISBN: 978-91-8742749-7.

148. Stefan Stenudd, 2013. Colour Response in Drying of Nordic Hardwood
(skogsindustriella produktionssystem/forest industry production systems)
ISBN: 978-91-87427-52-7.
149. Pernilla Söderberg, 2013. Towards Novel Applications for Biomolecular Interactions at Surfaces. (kemi/chemistry) ISBN: 978-91-87427-53-4.

150. Leteng Lin, 2013. Char conversion kinetics and aerosol characterization in biomass gasification. (bioenergiteknik/bioenergy technology) ISBN: 978-9187427-56-5.
151. Osama Mansour, 2013. The Bureaucracy of Social Media – An Empirical Account in Organizations. (informatik/informatics) ISBN: 978-91-87427-57-2.
152. Carl-Henrik Adolfsson, 2013. Kunskapsfrågan - En läroplansteoretisk studie
av den svenska gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet (pedagogik/education) ISBN: 978-91-87427-59-6.

153. Kristina Schildmeijer, 2013. Aspects of retrospective record review - A matter
of patient safety (vårdvetenskap/caring science) ISBN: 978-91-87427-60-2.
154. Angelika Thelin, 2013. Åldersfattigdom: Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag (socialt arbete/social work) ISBN: 978-91-87427-61-9.

155. Qiao-Yu Cui, 2013. Fire history in the hemiboreal zone of southern Sweden
during 11000 years: relationships with past vegetation composition and human activities and implications for biodiversity issues (miljövetenskap/environmental science) ISBN: 978-91-87427-62-6.
156. Jan Berggren, 2013. Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering
av ungdomars livschanser (pedagogik/education) ISBN: 978-91-87427-64-0.

157. Ann-Christin Karlsson, 2013. Att vara vaken under operation i regional anestesi. Från patienters upplevelser till en vårdande modell (vårdvetenskap/caring
science) ISBN: 978-91-87427-65-7.

158. Camilla Mohlin, 2013. Neural progenitor cell-derived neurotrophic support
for the degenerating retina: an in vitro study (biomedicinsk vetenskap/biomedical
sciences) ISBN: 978-91-87427-67-1.
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