
Marie Sallnäs 

Barnavårdens 
institutioner  

– framväxt, ideologi och struktur 
 

 

 
Rapport i socialt arbete nr 96 – 2000 

 
 
 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 

Socialhögskolan 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The study presents an overview of the historical growth and deve-
lopment of residential care for children and youth in Sweden as well 
as an analysis of the present-day structure and organisation. The 
empirical material consists of official statistics, government reports 
and data from a questionnaire addressed to all registered residential 
homes in the child welfare sector at the end of 1995. 

The history of residential care for children and youth is marked 
by a period of establishment and expansion in the first decades of 
the last century, followed by a process of major de-institutionalisa-
tion in the period after the Second World War. A third phase was 
introduced with the Social Service Act of 1980, which laid down 
new premises for child welfare. Traditional concepts of children’s 
homes were replaced in the legislation by the “HVB-home” and the 
dividing line between institutions and foster homes became blurred.  

The study shows that contrary to what was intended, a growing 
part of out-of-home placements during the 1980:s and 1990:s where 
into residential care. In fact, residential care has taken over “market 
shares” from foster care in Sweden. 

Analysis of the range of alternatives shows that residential care 
today is relatively small-scale and that nearly all of the smaller units 
are privately run. Approximately half of the homes have teenagers 
as their target group and most homes work with longer-term pro-
grammes of treatment and care. Educational background among 
staff varies considerably, but in general the level of educational is 
low. So far, no professional forces have proved strong enough to 
organise the field on a mutually knowledgeable, normative ground. 
A problem is the lack of unanimous concepts and a common 
language with a terminology that can be used for a systematic de-
scription of the care or treatment given. What is clear, however, is 
that a new form of residential care can be identified – so-called hy-
brid homes that are somewhere in between extended foster homes 
and small institutions – and that these homes have gained a con-
siderable position in the field. 
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Förord 
Avhandlingsförord har en tendens att bli en slags tackorgie. Som 
författare riskerar man att låta som en filmstjärna på Oscarsgalan – 
alla skall tackas i känslosamma ordalag. Jag förstår nu att det finns 
goda skäl till detta. När jag tänker tillbaka på avhandlingsarbetet är 
det uppenbart hur många andra personer än jag själv som faktiskt 
mycket substantiellt har bidragit till denna bok. Jag inser att det fak-
tiskt verkligen ÄR så, inte bara en fras i ett förord. 

Jag börjar min tackorgie med handledarna: Thomas Lindstein 
och biträdande handledare Anders Bergmark. De har bägge på olika 
sätt hjälpt mig att få till en avhandling. Thomas har alltid varit 
mycket uppmuntrande och kommit med konstruktiva förslag som 
underlättat arbetet. Man alltid går på lätta fötter från en handled-
ningsträff med Thomas. Under långa perioder har vi varit tre dokto-
rander som tillsammans handletts av Thomas. Förutom jag, Yvonne 
Sjöblom och Annemie Skerfving. Uppläggningen med grupphand-
ledning har inneburit att vi kommenterat och följt varandras 
avhandlingsarbete kontinuerligt. Det har varit en bra modell som 
kan rekommenderas. Jag har fått många viktiga och bra synpunkter 
från Yvonne och Annemie. 

Anders Bergmark har som biträdande handledare läst mina 
manus och kommit med skarpsynta och intellektuellt utmanande 
synpunkter, som varit mycket tänkvärda och helt nödvändiga. 

Också andra personer på institutionen har bidragit i avhandlings-
arbetet. I ett tidigt skede fick jag synpunkter av Mats Thoslund 
kring den svåra konsten att konstruera enkäter och av Åke Berg-
mark och Kajsa Billinger kring mitt avhandlingspm. Ulla Pettersson 
och Sven Hessle har läst och kommenterat manus i senare skeden. 
Till slutseminariet kom Claes Levin upp från Lund och gav värde-
fulla kommentarer. Ingrid Tinglöf har flinkt hjälpt mig med att redi-
gera texten. Eva Wåhlander ställde upp som medbedömare i arbetat 
med att analysera enkätsvar och Stig Elofsson och Pingo Kåreholt 
har tålmodigt bistått mig med den statistiska analysen. 

De andra doktoranderna vid institutionen – ingen nämnd och 
ingen glömd– har varit viktiga i den dagliga tillvaron; som lunchsäll-
skap eller som någon att dricka kaffe och prata bort en stund med 
när texten gjort motstånd. Mina lärarkollegor på socialpedgog-
utbildningen har funnits där hela tiden, kämpandes med en utbild-
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ning i omstöpning. Lisbeth Beland Mehra har gett synpunkter på 
enkäten, Christer Cederlund har läst och kommenterat manus. När 
detta skrivs är det ett drygt år sedan Björn Widinghoff dog. På 
grund av sin för tidiga död fick han aldrig möjlighet att avsluta sin 
egen avhandling – om personal vid de särskilda ungdomshemmen. 
Hans ämne låg alltså nära mitt och vi hade många givande diskus-
sioner.  

Under avhandlingsarbetets gång har jag haft den stora förmånen 
att tillsammans med Pia Kyhle Westermark och Bo Vinnerljung och 
delta i forskningsprojektet Sammanbrott i placeringar av tonåringar 
dygnsvård på Cus, Socialstyrelsen. Arbetet på Cus har inneburit att 
avhandlingen ibland fått maka åt sig, men mest att jag fått en väldigt 
draghjälp. Bosse har generöst delat med sig av sin aldrig sinande 
kunskap och överblick över barnavårdsforksning, vilket betytt 
mycket för avhandlingsarbetet och del III bygger på en artikel skri-
ven tillsammans med Bosse och Lars Oscarsson, tidigare forsk-
ningsledare på Cus. Pia har varit den bästa möjliga rumskamrat och 
kollega. Vi har alla tre arbetat mycket bara tillsammans och med 
gemensamma krafter kuskat land och rike runt och läst social-
tjänstakter. Nu rådbråkar vi våra hjärnor kring de sista formulering-
arna i avrapporteringen av studien. Cus direktör Karin Tengvald har 
som chef uppmuntrat avhandlingsskrivandet på olika sätt. 

Kerstin Söderholm Carpelan på SiS (Statens institutionsstyrelse) 
hjälpte mig att ordna finansiering av enkätstudie och CKVO (Cent-
rum för kompetensutveckling inom vård och omsorg) gav mig 
forskningmedel innan jag fick doktorandtjänst vid institutionen.  

Min man och kollega Tommy Lundström har varit ett ovärderligt 
stöd och på olika sätt hjälp till under arbetets gång. Han har inte 
bara gett dator-support och varit en god läsare av manus utan också 
stått för extremt välsmakande och mer eller mindre experimentella 
middagar. Våra barn Karin, Kristina och Martin har i största all-
mänhet piggat upp tillvaron.  

Slutligen vill jag nämna de föreståndare för barn- och ungdoms-
hem som tagit sig tid att besvara min enkät. Trots arbetsbelastning 
svarade de flesta trots allt på enkäten, vilket var en förutsättning för 
avhandlingens del IV. Jag hoppas att avhandlingen är av intresse för 
institutionspersonal och att den kan bidra till de diskussioner som 
jag vet förs hela tiden i personalgrupperna. 

Nu är det alltså dags att i bokstavlig mening sätta punkt. Det 
känns både skönt och lite konstigt. Projektet Avhandling är en dag-
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lig följeslagare så länge det pågår, men nu bereds plats för annat. 
Flera disputerade personer har sagt till mig att man aldrig har det så 
bra som när man är doktorand. Jag vet inte om det är sant och und-
rar om det främst säger något om doktorandtiden eller tillvaron 
efter. Det återstår att se. 

 
Tack alla ni som hjälpt mig att skriva denna avhandling! 

 
Södertälje i september 2000 

 
Marie Sallnäs 
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Kapitel 1. Inledning, syfte, uppläggning 

DEL I  
SYFTE, TEORI OCH METOD 

Kapitel 1 

Inledning, syfte, uppläggning 
Institutioner för barn och ungdomar har funnits i flera hundra år i 
Sverige. När den sociala barnavården växte fram, blev placering på 
institution en del i repertoaren av åtgärder för barn och ungdomar 
som ansågs leva i en otillfredsställande situation eller bete sig på ett 
oacceptabelt sätt. De sociala myndigheterna fick möjlighet att flytta 
barn från deras hem, till speciella kollektiva inrättningar där de fy-
siska behoven skulle tillgodoses och där tid och rum var organiserad 
av anställd personal. Vilka typer av levnadsomständigheter eller 
beteenden som lett till placering på institution har varierat över tid, 
liksom det sätt som verksamheterna utformats på.  

I dagens socialtjänst kan institutionsvistelse komma i fråga, när 
barn, ungdomar eller deras föräldrar anses ha allvarliga sociala pro-
blem. Institutionerna kallas formellt för HVB-hem (hem för vård 
eller boende) eller ”särskilda ungdomshem” (§12-hem), men be-
nämns ofta barn- och ungdomshem. 

En institution kan vara en större inrättning med en stor per-
sonalgrupp, flera olika avdelningar och många barn eller ungdomar. 
Det kan också vara en verksamhet med endast några platser och få 
anställda – kanske ett före detta fosterhem som gradvis utvidgat sin 
verksamhet till att bli en liten institution. Institutioner kan drivas 
som bolag, i stiftelseform eller av kommuner, landsting eller staten. 
Barn och ungdomar placeras som regel i institution för att få någon 
slags behandling eller för att deras situation skall utredas. Det kan 
också rör sig om en tillfällig placering för att de någonstans måste ta 
vägen och ingen annan lösning står till buds. Vissa institutioner 
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arbetar enbart med barn och ungdomar, andra tar emot hela fa-
miljer.  

Problematiska institutioner 
Historiskt kan man se institutionernas uppgift som att avskilja vissa 
grupper från samhället och att ge de fattiga nödtorftig materiell 
hjälp, men över tid har behandlingstanken blivit allt mer central 
inom institutionsvärlden och på barnavårdsfältet i stort (Ohrlander, 
1992; 1997; Levin, 1998). Idag förväntas det som regel att institu-
tionsvistelsen skall innehålla någon form av socialt arbete som går 
utöver att tillfredsställa rent fysiska och materiella behov eller att 
utöva kontroll över barnen. Speciella yrkesgrupper för att utföra 
arbetet har vuxit fram och bland vissa av dessa finns starka profes-
sionaliseringssträvanden och anspråk på att arbeta med stöd av 
vetenskaplig kunskap.  

Barn- och ungdomsinstitutioner har emellertid ofta setts som 
problematiska. De har uppfattats som både problemet och lös-
ningen för vissa grupper av barn. Å ena sidan har det funnits en 
stark tilltro till att institutionsmiljön kan åstadkomma önskad 
påverkan på barn och ungdomar, å andra sidan har forskare och 
andra kunnat visa på direkt negativa konsekvenser av institu-
tionsvistelse för barn. Flera välkända studier på 1950- och 1960-
talen kunde visa på direkt skadliga effekter. Också idag ifrågasätts 
institutionsvården kraftigt, inte minst internationellt. I en ameri-
kansk sammanställning över kontroversiella frågor inom barna-
vården ställer man till exempel frågan: Does institutional care co more 
harm than good? (Gambrill och Stein, 1994).  

Lite tillspetsat kan man säga att ett sätt för institutionerna att 
svara på kritiken varit att försöka att inte vara det man är, det vill 
säga att vara så lite ”institution” som möjligt. Många områden med 
institutionell vård har de senaste decennierna präglats av avinstitu-
tionalisering; exempelvis psykiatrin (Meeuwisse och Sunesson, 1995; 
Meeuwisse, 1997). Ambitionen har varit både att minska institu-
tionsvårdens omfattning totalt sett och att avveckla gamla och 
otidsenliga inrättningar till förmån för nya, ”moderna”, helst små-
skaliga former av boende, vård och behandling. Inom barn- och 
ungdomsvården har avinstitutionalisering i denna både yttre och 
inre mening, varit en central doktrin under lång tid i Sverige och 
internationellt (se Hessle, 1982a, b). 
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Efter socialtjänstreformen 
Socialtjänstreformen från 1980 innehöll ambitionen att förändra vad 
som uppfattades som en gammal och otidsenlig institutionsstruktur. 
Förarbetena andas en starkt kritisk hållning till traditionell institu-
tionsvård och en viktig ambition var att skapa ett mer flexibelt sys-
tem än det gamla. Man tänkte sig att institutionsvården i framtiden 
skulle ha en blygsam omfattning och att den samhälleliga heldygns-
vården för barn och ungdomar i flertalet fall skulle ske i fosterhem. 
Institutionerna skulle vara komplement till fosterhemsvården och 
främst användas i akuta situationer och för barn och ungdomar med 
grava störningar (SOU 1974:39, s. 285; Prop. 1979/80:1, s. 307, 
341). Reformen innebar förändringar på flera plan. Tidigare 
detaljerade föreskrifter i lagar och förordningar slopades och 
enskilda aktörer kunde i ökad utsträckning träda in. HVB-begreppet 
infördes och kom att täcka en vid krets av verksamheter av ganska 
olikartat slag. De tidigare ungdomsvårdsskolorna fick beteckningen 
särskilda ungdomshem (§12-hem). 

Det finns många frågor att ställa om hur den institutionella vår-
den för barn och ungdomar utvecklats efter socialtjänstreformen 
och vilka uppgifter den har i dagens barnavård. Denna del av den 
sociala barnavården har emellertid tilldragit sig litet forskningsin-
tresse. Socialstyrelsen rapporterade i några mindre publikationer i 
början av 1990-talet om den allmänna utvecklingen. Man menade 
att i vissa avseenden hade institutionsvården genomgått en helt 
annan utveckling än vad som varit avsikten, till exempel när det 
gäller enskilda huvudmäns utrymme (Socialstyrelsen, 1990, 1991). 
Socialtjänstkommittén, som några år senare fick i uppgift att se över 
socialtjänstlagstiftningen, gjorde en genomgång av insatser för barn 
och ungdom och skrev beträffande institutionsvården att gamla 
begrepp som spädbarnshem, specialhem och upptagningshem inte 
längre var tillämpliga för att karakterisera hemmens olika inrikt-
ningar. Kommittén ansåg sig dock inte kunna göra någon beskriv-
ning eller analys av institutionsvårdens innehåll och sammansätt-
ning. Man konstaterar endast att vården för yngre barn alltmer 
kommit att inriktas på att utreda barns behov och föräldrars 
omsorgsförmåga och att institutionsvården i övrigt mest används 
för ungdomar som behöver mer kvalificerad vård än vad ett famil-
jehem kan ge (SOU 1994:139, s. 151). Vilken roll institutionerna har 
på barnavårdsfältet, hur dagens institutionsvård är sammansatt och 
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organiserad, vilka barn man riktar sig till, vilka idéer och ideologier 
arbetet bygger på, hur hem med olika slag av inriktningar fördelar 
sig och liknande frågor behandlas inte i betänkandet och finns inte 
heller belyst i annan litteratur. I denna avhandling står dessa frågor i 
fokus. Studiens huvudtema är den moderna institutionsvården för 
barn och ungdomar. Frågor behandlas som rör vårdformens kvan-
titativa utveckling och roll i barnavården, dess ideologi, samman-
sättning och struktur. En beskrivning görs också av institutionsvår-
dens historiska framväxt och en diskussion förs om vilka faktorer 
som kan vara av betydelse för institutionsvårdens omfattning och 
utformning.  

Institutions- och fosterhemsvård sammanlänkade 
Parallellt med ett institutionssystem finns i många länder också 
familjer som på myndigheternas uppdrag i sitt hem tar emot barn 
och ungdomar för boende, det vill säga fosterhem (med Social-
tjänstlagens terminologi familjehem). Fosterhemsvården är på olika 
sätt tätt länkad till institutionsvården för barn och ungdomar, vilket 
gör det svårt att behandla institutionerna utan att också diskutera 
vissa aspekter av fosterhemsvården. Alltsedan det uppstod institu-
tioner speciellt inriktade mot barn, har de diskuterats i förhållande 
till fosterhemsvård. För- och nackdelar med den ena respektive den 
andra vårdformen är något av en evig fråga i socialt arbete (se 
Wolins och Pilavin, 1964; George, 1970; Beker, 1994). De bägge 
vårdformernas inbördes relationer har varierat över tid. I den 
svenska barnavårdslagstiftningen slogs tidigt fast en princip om att 
placering på institution för de flesta barn skall vara ett alternativ 
endast när fosterhemsvård inte är möjlig eller lämplig. Vård på 
institution och fosterhemsvård är dock inte ömsesidigt uteslutande 
alternativ, eller ens alltid klart åtskilda former av vård. Rörelser och 
förändringar inom den ena vårdformen påverkar den andra. För 
många barn inleds vården på institution och fortgår sedan i foster-
hem och fosterhemmets idé är på olika sätt betydelsefull också inom 
institutionsvården. Avhandlingens huvudsyfte är att belysa den 
moderna institutionsvården, men framför allt när det gäller den 
kvantitativa utvecklingen kommer också familjehemsvården att dis-
kuteras.  
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Historiska förändringar  
Institutionsvård för barn och ungdomar vilar på en lång historisk 
tradition. Idag finns nystartade barn- och ungdomshem, som i vissa 
avseenden kan kallas ”moderna” och som står för nya former av 
verksamhet. Men det finns också institutioner med rötter i seklets 
början eller mitt och som idag bär påtagliga spår av det förgångna. 
Verksamheterna har på olika sätt behållit sin grundläggande ut-
formning långt efter det att de ursprungliga motiven bakom glömts 
bort (se Qvarsell, 1996a, s. 138). Institutioner kan ses som trögrör-
liga organisationer i två bemärkelser; rent bokstavligt genom sin 
bundenhet till en viss geografisk plats, men också i mer organisa-
tionsteoretisk mening genom sin svårighet att ändra arbetsformer 
som uppfattas som naturliga eller självklara. För att analysera dagens 
institutioner är det nödvändigt att se till den historiska process som 
denna form av vård genomgått och diskutera institutionernas roll 
inom barnavården över tid, samt hur man förhållit sig till dem från 
myndigheternas sida. I avhandlingen tecknas en historisk bakgrund 
där faktiska förändringar samt de ideologisk ramar som omgivit 
institutionernas arbete belyses. Också de idéer om den framtida 
institutionsvården för barn och ungdomar som fanns i socialtjänst-
reformen, samt de konkreta förändringar som reformen förde med 
sig, presenteras som en referenspunkt för analysen av hur 
institutionsvården sedan utvecklats. 

Angreppssätt  
Det är långt ifrån givet vilken teoretisk ansats som bäst kan hjälpa 
till att förstå hur något som institutionsvård för barn och unga for-
mas. En möjlighet är att närma sig enskilda verksamheter och 
inifrån dessa analysera viktiga skeenden. Teorier och frågeställningar 
rör då exempelvis hur man kan förstå vad som händer innanför 
väggarna på en institution, hur det konkreta arbetet gestaltar sig och 
vad olika berörda personer menar utspelar sig. En utgångspunkt av 
detta slag förutsätter någon form av djupstudie av ett mindre antal 
hem. Några viktiga svenska forskningsprojekt kring barn- och ung-
domsinstitutioner (Andersson, 1984; Jönsson, 1989; Levin, 1998) 
och flera intressanta brittiska (Colton, 1988a; Little, 1995; Whitalker, 
1998) har denna ansats. De innehåller närgångna analyser av det 
dagliga institutionslivet och hur det uppfattas av de inblandade per-
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sonerna, inte minst de berörda barnen och ungdomarna. Med hjälp 
av återkommande studier har brittiska forskare också diskuterat 
förändring över tid (se till exempel Berridge, 1985; Berridge och 
Brodie, 1998; se också Andersson, 1984, 1995)  

Ett annat angreppsätt, och det jag valt, är att betrakta institu-
tionsvården på avstånd och ställa övergripande frågor om denna 
samhälleliga insats för barn och ungdomar. Jag håller mig genom 
hela texten på en generell analysnivå och diskuterar aldrig enskilda 
hem (annat än vid några tillfällen som exempel). Den teoretiska 
ramen skall hjälpa till att förklara frågor på strukturell nivå, frågor 
som har att göra med den samlade institutionsvårdens och de yttre 
påverkansfaktorer som kan vara betydelsefulla för dess organisering 
och sammansättning.  

De teoretiska utgångspunkterna har hämtats från flera håll. Med 
hjälp av organisationsteori diskuterar jag hur barn- och ungdoms-
hemmen kan förstås som organisationer i interaktion med varandra 
och med omgivningen. Jag har också tagit fasta på att det är just 
barn och ungdomar som hemmen riktar sig till. Ett grundantagande 
i våra föreställningar är att barn och ungdomar är del av ett 
ursprungligt sammanhang – ett hem, en familj. Jag behandlar famil-
jebegreppet, främst utifrån konstruktivistiskt inspirerade idéer, och 
diskuterar hur familjen som ideal kan påverka institutionernas 
arbete. 

Syfte 
Studiens syfte är att:  
• översiktligt beskriva den sociala institutionsvården för barn och 

ungdomar vad gäller historisk framväxt och förändring över tid 
samt  

• mer i detalj analysera hur denna del av barnavårdsfältet idag är 
sammansatt och strukturerad. 

 
Avhandlingens frågeställningar är: 
• Hur har institutionsvården för barn och ungdomar utvecklats 

och förändrats i kvantitativa termer? 
• Hur har de ideologiska ramarna förändrats? 
• Hur ser dagens institutionsvård för barn och ungdomar ut vad 

gäller yttre former, ideologi och övergripande organisering? 
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Jag har närmat mig forskningsområdet på tre olika sätt. För det 
första skissar jag med grova penseldrag en historisk bakgrund där 
jag belyser hur institutionsvården förändrats över tid vad gäller 
omfattning, huvudmannaskap och omgivande idéer. För det andra 
görs en analys av hur antalet placerade barn i institution respektive i 
fosterhem utvecklats efter socialtjänstreformen.1 För det tredje dis-
kuterar jag hur dagens institutionsvård är sammansatt och strukture-
rad, samt hur företrädare för institutionerna själva karakteriserar 
sina verksamheter och viktiga idéer i dem. 

Avgränsning 
I texten berörs flyktigt en rad områden som på olika sätt har att 
göra med institutionerna, till exempel synen på barn och barndom. 
Det kan därför vara viktigt att nämna något om vad avhandlingen 
inte är. Det är inte en analys av vare sig barns situation idag eller 
barns och barndomens historia. Här finns hela forskningsfält som 
avhandlar dessa frågor och som jag enbart hänvisar till. Den histo-
riska bakgrundsteckningen är just en allmän bakgrund och gör inte 
anspråk på att vara någon mer fördjupad historisk analys. Avsnittet 
berör de historiska trådar som jag funnit intressanta för att belysa 
dagens institutioner och har sin tyngdpunkt i andra halvan av 1900-
talet. Vidare är avhandlingens tema institutioner för barn, men inte 
barnen själva. Resonemang om barn och ungdomar och deras för-
hållanden – och eventuella förändringar som skett – finns ibland 
texten, men då främst för att belysa villkoren för institutionernas 
arbete.  

Det är heller ingen avhandling som annat än glimtvis pekar på 
vad viss utländsk forskning visar. Jag gör relativt mycket hänvis-
ningar till internationell litteratur, men de gäller i huvudsak brittisk 
forskning och i någon mån amerikansk. Det är alltså ingen text som 
systematiskt visar skillnader mellan svensk och utländsk institu-
tionsvård eller i övrigt är komparativ.  

                                                 
1  Denna del bygger på en studie genomförd tillsammans med Bo Vinnerljung 

och Lars Oscarsson vid Cus (Centrum för utvärdering av socialt arbete), 
Socialstyrelsen (Vinnerljung, Sallnäs och Oscarsson, 1999). 
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Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är disponerad i fem delar. Del I består av kapitel ett 
till fyra. Kapitlet två innehåller en genomgång av tidigare forskning. 
Jag diskuterar kunskapsläget och presenterar några viktiga utländska 
studier, främst brittiska. Avslutningsvis behandlas den svenska 
forskning som berör barn- och ungdomshemmen. Kapitel tre är 
teoretiskt hållet och tar sin utgångspunkt i hur institutionerna kan 
förstås med hjälp av organisationsteori, och vad det betyder att 
verksamheterna riktar sig just till barn och ungdomar. I kapitel fyra 
presenteras och diskuteras tillvägagångssätt i avhandlingsarbetet 
samt det empiriska material som används i kapitel fem till tio. 

Del II – kapitel fem – består av en historisk bakgrundsteckning, 
där institutionssektorns storlek över tid diskuteras, liksom bryt-
punkter i synen på institutionsvårdens uppgifter och organisering.  

Del III – kapitel sex – bygger på material från SCB:s databaser 
och ger en bild av variationer över tid när det gäller placeringar i 
institutionsvård med olika huvudmän och i fosterhemsvård. Av-
snittet behandlar perioden från Socialtjänstlagens införande 1982 
fram till 1995.  

Del IV består av kapitel sju till tio. I denna del presenteras resul-
tat från en enkät som gått till samtliga barn- och ungdomshem vid 
slutet av år 1995. Studien är kartläggande och syftar till att visa 
institutionsvårdens sammansättning samt hur företrädare för dagens 
institutioner beskriver sina verksamheter.  

I del V – kapitel 11 – summeras avhandlingens material och en 
avslutande diskussion förs om institutionsvårdens övergripande 
utveckling och nuvarande struktur. 

Terminologi 
De terminologiska frågorna är inte enkla inom detta område. De 
formellt korrekta benämningarna för dagens barn- och ungdoms-
hem är hem för vård eller boende (HVB-hem) och särskilda ungdomshem 
(ibland kallade §12-hem) – termer som inte är alldeles lätta att 
använda. De är språkligt otympliga administrativa kategorier som 
kom till med socialtjänstlagstiftningen. Det senare innebär att 
uttrycken inte är användbara för att benämna den dygnetruntvård 
som förekom innan socialtjänstreformen, och de har heller ingen 
internationell tillämpbarhet eller motsvarighet. I engelskspråkig litte-
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ratur används vanligtvis uttrycken ”residential care” eller ”institu-
tional care” för att tala om boende som kombineras med vård 
och/eller behandling. 

”Institution” är ett vedertaget begrepp som används om verk-
samheter som är inrättade i större skala och i syfte att ett antal per-
soner – istället för att bo i sina hem – skall vistas där under längre 
eller kortare tid för att få någon typ av vård, behandling eller möjli-
gen straff. Ofta associeras uttrycket institution med olika sidor av 
det som Goffman (1961) benämner ”den totala institutionen”, det 
vill säga stora, opersonliga och socialt avskärmade inrättningar med 
minimal individuell rörelsefrihet och med en absolut gräns mellan 
”de intagna” och personalen. Socialtjänstreformen och HVB-
begreppet innebar att verksamheter som många inte skulle vilja kalla 
institutioner kom att benämnas på samma sätt som traditionella 
institutioner.  

Institution är också ett centralt begrepp inom sociologin, där det 
betecknar olika slags vanemässiga handlingar och föreställningar om 
världen. Det spelar i denna betydelse en viktig roll i avhandlingens 
teoretiska delar. 

”Anstalt” används ofta i historiskt inriktade studier, när man för 
teoretiska resonemang om att människor samlas för boende i sär-
skilda byggnader, avskilda från den övriga världen. Man talar om 
anstalten som princip. Barnavårdsanstalt var Barnavårdslagens sam-
lingsbeteckning för institutioner av olika slag för barn och ungdo-
mar, ända fram till socialtjänstreformen.  

Jag uppfattar att det minst tidsbundna och mest okomplicerade 
uttrycket att använda är ”barn- och ungdomshem”. Det är en något 
så när neutral benämning som utrycker två viktiga aspekter på de 
verksamheter som studeras, nämligen att de vänder sig till barn 
och/eller ungdomar och att dessa barn/ungdomar under en tid kan 
ha barn- eller ungdomshemmet som sitt ”hem”. Som framgår av 
metodavsnittet tar vissa av dagens verksamheter emot hela familjer 
och en bokstavligt riktigare benämning av skulle därför vara ”hem 
för barn och ungdomar samt hem för barn, ungdomar och deras 
familjer”. Detta blir dock ett språkligt omöjligt uttryckssätt och där-
för använder jag det kortare ”barn- och ungdomshem”. 

I den följande texten kommer de terminologiska frågorna att 
hanteras så att uttrycket ”barn- och ungdomshem” användas genom 
hela texten. ”HVB”/”HVB-hem” och ”särskilda ungdomshem” 
(ibland ”§12-hem”) används endast när det handlar om tiden efter 
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socialtjänstreformen. För läsbarhetens skull används ibland det 
kortare ”hem” men skall då inte förväxlas med barnens hem eller 
biologiska familj. Uttrycken ”institution” eller ”institutionsvård” 
används också genomgående. Trots att det som nämnts ovan kan 
vara tveksamt att använda institutionsbegreppet om en del av 
dagens HVB-hem, har jag valt att bortse från denna invändning. 
”Anstalt” används främst i de historiska och teoretiska delarna av 
avhandlingen. 

Med Socialtjänstlagen ersattes begreppet fosterhem formellt med 
familjehem, men fortfarande används ofta uttrycket fosterhem i 
dagligt tal och bland socialarbetare. Jag använder ”fosterhem” och 
”familjehem” som synonymer i texten. 
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Kapitel 2 

Tidigare forskning  
Forskningsgenomgången inleds med en kort internationell utblick 
kring likheter och skillnader mellan länder, när det gäller institu-
tionsvårdens allmänna tendenser. I påföljande avsnitt diskuteras 
utländsk forskning som på olika sätt berör det direkta institutions-
arbetet idag. Man kan tala om två slags forskning som berör barn, 
barnavården och barnavårdens institutioner. För det första en teo-
retiskt orienterad barnforskning utifrån framförallt socialkonstrukti-
vistiska utgångspunkter, där man ägnat sig mycket åt den moderna 
barndomens olika framträdelseformer. Denna forskningsinriktning 
skall jag ta upp längre fram i samband med en diskussion om famil-
jen som ideal för institutionernas arbete. För det andra finns en 
tradition med empiriskt inriktade studier, där mycket konkreta frå-
gor om barnavårdens olika åtgärder behandlas. Främst britterna har 
gjort intressanta studier som behandlar grundläggande och viktiga 
frågor om institutionernas utformning, personalens arbete och bar-
nens situation. Den svenska institutionsforskningen, som är betyd-
ligt sparsammare, presenteras för sig. Avslutningsvis diskuteras helt 
kortfattat vilka barn som berörs av institutionernas arbete.  

Institutionsvården i olika länder  
Social institutionsvård för barn och ungdomar förekommer i de 
flesta länder (vissa muslimska länder undantagna, Bullock m. fl., 
1993). I några studier med komparativ ansats har man systematiskt 
gått igenom olika länders institutionsvård och försökt sammanfatta 
gemensamma utvecklingslinjer under de senaste decennierna, men 
också visat på skillnader i de begreppsliga ramar som omger institu-
tionernas arbete (Jones, 1991, s. 11–17; Gottesman, 1994, s. 2–9; 
Madge, 1994, s. 136–147; Colton och Hellincx, 1994, s. 232–242; 
The World Bank, 1999; s. 1–4; se också Berridge och Brodie, 1998 
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om den brittiska institutionsvården). Översikterna gäller framför allt 
Europa och Nordamerika. 

De gemensamma drag i institutionsvårdens förändring som 
kommer fram i studierna är i kort sammanfattning följande: 
• Institutionsvården har minskat i omfattning både vad gäller antal 

hem och antal platser i de flesta länder under de senaste decenni-
erna (Colton och Hellinkx, 1994). Parallellt med minskningen har 
vårdens innehåll enligt författarna förändrats i positiv riktning. 
Kvantitativ nedgång och kvalitativa förbättringar har med andra 
ord varit parallella fenomen (Gottesman, 1994). De östeurope-
iska länderna och forna Sovjetunionen har dock beskrivit en spe-
ciell utveckling. Man har där historiskt haft en stor institutions-
sektor både för barn, gamla och handikappade. De allra senaste 
årens ekonomiska omvandlingen i dessa länder, har inneburit att 
man fått en dramatisk ökning av antalet institutionsplacerade 
barn, många av dem handikappade. (The World Bank, 1999). 
Det är inte ovanligt att föräldrarna uppfattar institutionerna som 
en möjlighet för barnen att få grundläggande materiell trygghet. 
Det är därför ett växande problem att föräldrar överger sina barn 
för att de skall placeras på institution. Institutionerna har kommit 
att fungera som magneter som drar till sig barn från fattiga för-
hållanden. 

• Utbildningsnivån hos personalen på barn- och ungdomshemmen 
är generellt låg, men den har ökat i många länder. Inriktningen på 
utbildningen varierar mellan olika länder. Också här går en viktig 
skiljelinje mellan de forna kommunistländerna och resten av 
Europa. I Östeuropa finns en tradition av att personal med peda-
gogisk utbildning och inriktning arbetar på institutionerna. I 
Västeuropa ses psykologisk kunskap och utbildning som vikti-
gare (Gottesman, 1994).  

• De stora institutionerna har försvunnit eller omvandlats till 
mindre enheter (Gottesman, 1991; Hellinckx och Colton, 1993). 
En institution med 40–50 platser ansågs tidigare som liten i 
många europeiska länder, men räknas idag till de större. Utveck-
lingen mot mindre institutioner har påbörjats också i flera länder 
i Östeuropa, även om begreppet ”stor institution” där har en an-
nan innebörd och man också i flera andra avseenden har andra 
utgångspunkter – till exempel när det gäller arbetsmetoder och 
inriktning på vården. Många av institutionerna har mycket låg 
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standard både materiellt och i fråga om vårdens utformning och 
innehåll. 

• Allmänt har man i institutionsarbetet försökt gå från att ersätta 
föräldrarna till bli mera av komplement. Flera länder uppvisar 
också exempel på att barn- och ungdomshemmen – utöver att 
bedriva heldygnsvård – söker sig utanför institutionens gränser 
och arbetar med stöd och behandling i öppna former. Från att 
institutionerna haft fokus på att härbärgera och ta hand om 
barnen och ungdomarna, arbetar man nu mera med att 
upprätthålla och utveckla familjeband och öppna sig mot 
samhället utanför institutionen. (Gottesman, 1994; Madge, 1994). 

• I många länder har delar av fosterhemsvården blivit mer profes-
sionaliserad och det har vuxit fram verksamheter i gränslandet 
mellan institutionsvård och fosterhemsvård (Hellinckx och Col-
ton, 1993). 

• Korttidsvård och institutioner som arbetar med utredning och 
evaluering av barnens situation (”assessment”) har blivit ett allt 
vanliga inslag inom institutionsvården. Ett undantag från denna 
trend, är till exempel Storbritannien och Nederländerna, där man 
på sista tiden börjat lägga ner eller omvandla utredningsinstitu-
tionerna (Hellinckx och Colton, 1993, s. 240; se också Berridge 
och Brodie, 1998).  
När det gäller begreppsliga ramar och terminologi för institutio-

nernas arbete finns väsentliga nationella olikheter. Man har olika 
intellektuella traditioner och olika slag av ”professionella kartor” att 
utgå från (Jones, 1991). I den mån det finns en professionell termi-
nologi varierar den ofta mellan länderna och det finns olika tolk-
ningar av några av de centrala begreppen inom området. Ordet 
”education” är ett exempel på detta. I vissa länder, till exempel Sve-
rige, avses främst den utbildning som sker inom ramen för ett skol-
system. I andra länder, till exempel Italien och Frankrike, syftar man 
på hela den socialisationsprocess som barn och ungdomar genom-
går när de växer upp, inklusive det som sker på institutioner. I Öst-
europa är en av institutionssystemets huvuduppgifter att ge barnen 
och ungdomarna skolgång och institutionerna är organiserade kring 
”utbildning” som ett slags kärnbegrepp. I andra västeuropeiska län-
derna har ”vård” samma roll. I Sverige och en del andra länder talar 
man snarare om ”behandling” som institutionernas primära upp-
drag. 
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De nordiska länderna 
De trender som beskrivs ovan, gäller i stora drag också för de nor-
diska ländernas institutioner. I övrigt kan man se både gemensamma 
utvecklingsdrag och några förvånande skillnader när det gäller barn i 
vård utanför hemmet och placering i institution. I några översikter 
görs nordiska jämförelser (Grinde, 1995, 1989; Hestbaek, 1998). 

För att börja med likheterna så finns det en slående parallellitet 
vad gäller historisk utveckling av barnavårdssystemen. De kom till 
ungefär samtidigt – i skiftet mellan 1800- och 1900-talet – och fick 
en liknande uppbyggnad med barnavårdslagar, barnavårdsnämnder 
och barnavårdsinstitutioner. Idag kan man tala om en nordisk 
modell för centrala delar av lagstiftningen (Levin, 1998, s. 73; 
Hestbaeck, 1998, s. 179–220). När det gäller praxis kring att placera 
barn utanför hemmet finns dock påtagliga skillnader.  

Danmark har sedan 1970-talet haft nästan dubbelt så många barn 
placerade utanför hemmet som de övriga nordiska länderna och har 
det också idag (Grinde, 1989, s. 275; 1995, s. 89; Hestbaek, 1998, s. 
221). I Danmark liksom i Sverige är det mest äldre barn som place-
ras, medan Norge och Finland har förhållandevis fler yngre barn.  

Man kan tala om olika profiler för de nordiska länderna när det 
gäller hur man placerar barn i institutionsvård respektive foster-
hemsvård. År 1996 hade Danmark, tillsamman med Finland, störst 
andel institutionsplaceringar relativt fosterhemsplaceringar (cirka en 
tredjedel av pågående placeringar), medan Norge och framför allt 
Sverige fanns i andra ändan av skalan med mindre än en fjärdedel. 
Sverige intar en särställning i förhållande till de övriga nordiska län-
derna, genom sina många placeringar i särskilda ungdomshem 
(Hestbaek, 1998, s. 233). 

Danmark kan beskrivas som ett land med en historia av stark 
institutionskultur (Grinde, 1989, s. 22–23). I lagstiftningen ändrade 
man år 1985 den tidigare hållningen att barn i första hand skall pla-
ceras i fosterhem, om de inte kan vara kvar i hemmet. De bägge 
formerna av vård likställdes och uppbyggnad av nya former av dyg-
netruntvård som kollektiv, halvöppna institutioner och liknande 
efterlyses. (Melhbye, 1993, s. 40; Nielsen, 1986, s. 121–125). Grinde 
(1989, s. 229) menar att Danmark kan ses som ett föregångsland när 
det gäller att utveckla alternativ till traditionell institutionsvård och 
att man har en påfallande stor variation av olika slags vård i institu-
tionella former.  
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Norge har under 1980- och 1990-talet gjort stora nationella sats-
ningar för att utveckla barnavårdsarbetet. Man har under lång tid 
haft den lägsta andelen barn i vård utanför hemmet, men skillnaden 
mot övriga nordiska länder har minskat under 1990-talet. I Norge 
uppfattas, enligt Grinde (1989, s. 278), fosterhem och institutioner 
som två kompletterande vårdformer, om vilka man inte kan säga att 
den ena i princip skall föredras framför den andra. Enligt författaren 
(a.a.) finns bland norska socialarbetare en inställning att det är vik-
tigt att upprätthålla institutionsvården som ett alternativ till foster-
hem eftersom så många placeringar av framförallt äldre barn i fos-
terhem ”spricker”. Institutionsvården har under senare tid präglats 
dels av specialisering mot specifika målgrupper, dels mot en sam-
manslagning av små verksamheter till större organisationer med 
gemensam ledning. Gränsdragningen mellan institutioner och fos-
terhem har blivit allt otydligare och många av de små institutionerna 
i Norge skulle i andra länder betraktas som fosterhem (Grinde, 
1989, s. 222). Cirka en tredjedel av institutionerna drivs av enskilda 
huvudmän (Hestbaek, 1998, s. 124) 

Finland har en stark tradition av att placera barn i institu-
tionsvård, men det pågår arbete för att utveckla fosterhemsvården. 
Utvecklingen under 1980- och 1990-talen har präglats av en mins-
kad andel placeringar på institution – från 46 procent 1980 till 35 
procent 1996 (Hestbaek, 1998, s. 74). Gränsdragningen mellan fos-
terhem och institutioner har varit mer distinkt än i de övriga nor-
diska länderna, men man kan skönja en förändring i riktning mot 
mellanformer och alternativ till traditionell institutionsvård och ett 
ökat inslag av privata aktörer.  

Grinde (1995) menar att de nationella skillnaderna mellan de 
nordiska länderna dels hänger samman med olika prioriteringar och 
värderingar inom den sociala barnavården, dels med vilka resurser 
som finns tillgängliga. Även om ”kärnproblemen” är de samma i de 
olika länderna, avspeglas i det praktiska arbetet att det råder olika 
nationella normer och syn på barns situation och vad som är bäst 
att göra när det uppstår problem. Författaren menar att det är osan-
nolikt att olikheterna i praxis egentligen har att göra med skillnader i 
barns situation. Barns levnadsförhållanden är förmodligen ganska 
lika i de nordiska länderna. Det är istället värderingar i kombination 
med de medel som finns att tillgå som skiljer sig åt. Om det finns 
resurser, kan ”behoven” bli nästan oändliga (se också Gooch, 1996). 
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Sammanfattningsvis kan man säga att även om det finns olikhe-
ter i begreppsapparat och grundstruktur, till exempel mellan län-
derna i norra respektive södra Europa, tycks det som om institutio-
nerna i många länder utvecklats i samma riktning. Färre institutio-
ner, professionalisering av personalen genom höjd utbildningsnivå, 
mindre enheter, arbete för förbättrad kontakt med de biologiska 
föräldrarna, institutioner som liknar fosterhem och vice versa, samt 
användning av institutionen som utredningsinstrument tycks vara 
internationella trender. Man skall dock komma ihåg att det av de 
olika översikterna är svårt att riktigt få klart för sig när man talar om 
faktiskt utveckling och när det är frågan om målsättningar och 
ideologi. Vidare bygger sammanställningarna på mycket översiktliga 
beskrivningar från de olika länderna och man talar om tendenser. Det 
senare innebär att länderna kan ha startat från väldigt olika utgångs-
punkter men att det finns en rörelse, eller åtminstone en ambition 
om en rörelse, åt ett visst håll.  

Mellan de nordiska länderna finns grundläggande likheter i bar-
navårdssystemen, men skillnader i ”profil” när det gäller omfattning 
av institutionsplaceringar och utbud av institutioner. 

Utländsk forskning som berör institutionerna 
och deras arbete  

Som nämnts har man i Storbritannien bedrivit intressant forskning 
där stort intresse ägnats åt både institutionsvård och foster-
hemsvård. I Bullock m. fl. (1993) görs en mycket omfattande över-
sikt över forskningen om barn- och ungdomsinstitutioner. Förfat-
tarna behandlar i huvudsak brittiska och amerikanska studier, sam-
manlagt över 100 studier om institutioner av olika slag, inklusive 
internatskolor. Enligt författarna är mycket av den kunskap om 
institutioner som åberopas idag föråldrad, eftersom den bygger på 
gamla studier, ofta från 1960- talet. Efter det att översikten skrevs i 
början på 1990-talet, har det emellertid kommit flera viktiga institu-
tionsstudier som ger väsentligt aktuellt kunskapstillskott. Jag skall i 
detta avsnitt peka på några utländska undersökningar, som jag 
menar ger viktiga bidrag till kunskapen om institutionernas arbete 
och roll på barnavårdsfältet.  
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Olika typer av hem och deras funktioner 
I flera brittiska studier från 1980- och 1990-talen analyseras institu-
tionsvårdens sammansättning och övergripande struktur. En diskus-
sion förs om hur man kan dela in institutionerna i olika typer av 
verksamheter och vilka funktioner de olika kategorierna av hem kan 
tänkas ha. Berridge gjorde en sådan kartläggande undersökning 1985 
(Berridge, 1985) och följde sedan upp den tio år senare (Berridge 
och Brodie, 1998). I 1985 års studie gavs en översiktlig beskrivning 
av hela det brittiska institutionsväsendet och en indelning i tre slag 
av institutionstyper: Stora ”multi-purpose”- institutioner, mellan-
stora ”adolescent hostels” och små ”family group-style homes”, 
(a.a., s. 123). De sistnämnda liknade i många stycken fosterhem. Om 
de förblir någorlunda små kan de, enligt författaren, ge en mer per-
sonligt präglad vård och vara mer integrerade i grannskapet än tra-
ditionella institutioner. Deras nackdelar är att de ofta är dåligt 
utrustade, har lågt utbildad personal och kan vara starkt beroende av 
en karismatisk ledare. ”Family group-style homes” kan också vara 
känsliga för förändringar och läggas ned med kort varsel. En lik-
nande form av vård i gränslandet mellan fosterhem och institution 
är, som skall visas längre fram, ett viktigt inslag också i den svenska 
barnavården. 

Berridge (1985) diskuterar vilka huvudsakliga uppgifter institu-
tionsvården har inom barnavården. En uppgift är att vara ett säker-
hetsnät vid sammanbrott som skett i tidigare institutionsplaceringar 
eller i fosterhemsvård (se också Hellinckx och Colton, 1993). Att 
placeringar bryter samman, det vill säga att vården avslutas i förtid 
är vanligt förekommande både inom fosterhemsvård och institu-
tionsvård. Risken för sammanbrott är särskilt stor för tonåringar (se 
till exempel Berridge och Cleaver, 1987; Triseliotis, 1989; Socialsty-
relsen, 1995a). Siffror på mellan 30 och 50 procent har återkom-
mande rapporterats. En andra viktig uppgift för institutionerna är, 
enligt Berridge (a.a.), att ta emot de barn och ungdomar som inte 
kan bo hemma, men som är starkt bundna till sin biologiska familj 
och på grund av det har svårt att fungera i en ny familjemiljö (se 
också Colton, 1988a, b) eller som av andra skäl vägrar att låta sig 
fosterhemsplaceras. Ytterligare en uppgift för institutionerna är att 
ge möjlighet för syskon att placeras tillsammans, vilket kan vara 
svårt i fosterhemsvården om det rör sig om flera barn.  
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I uppföljningsstudien tio år senare ville de brittiska forskarna 
återvända till samma institutioner som studerades 1985, men fann 
att flera var nedlagda (Berridge och Brodie, 1998). Uppläggningen 
gör det möjligt att diskutera förändringar över tid, vilket gör upp-
följningsstudien mycket intressant. Generellt menar författarna att 
institutionerna utvecklats mycket olika under den tid som gått mel-
lan de bägge undersökningarna och att det är stora kvalitetsmässiga 
skillnader mellan de olika institutionerna. Att institutionssektorn 
som helhet krympt och de riktigt stora institutionerna lagts ner, har 
inneburit att många hem tvingats ta emot en svårare och mer 
komplex grupp av barn och ungdomar, vilket lett till ökade problem 
med kontroll. Hemmen för tonåringar hade speciella svårigheter. 
Författarna delar in hemmen i olika kategorier, men fann stora va-
riationer inom dessa kategorier vad gällde hemmens sätt att arbeta 
och hur väl verksamheterna fungerade i stort. Det fanns inget sam-
band mellan svårighetsgraden på barnens problem och det förfat-
tarna kallar ”quality of care”, vilket leder dem till slutsatsen att också 
mycket besvärliga barn kan erbjudas god institutionell vård.  

Också Sinclair och Gibbs (1996, 1998) för en diskussion om  
institutionernas uppgifter i barnavården samt olika syften med 
institutionsplaceringar. De menar att det finns behov av hem som 
fungerar som mycket tillfällig ”back-up” och avlastning till andra 
delar av barnavårdssystemet, inackorderingshem som kan erbjuda 
boendeträning för tonåringar, hem som kan ta emot barn som har 
allvarliga relationsproblem i familjen och som behöver tänka över 
och planera sin framtid eller som står utan tillflyktsort på grund av 
sammanbrott i annan vård, hem som erbjuder ”behandling” av 
något slag, familjelika hem som är ett mellanting mellan fosterhem 
och institution, samt slutligen hem som med tvång och på låsta 
avdelningar kan ta emot de mest belastade ungdomarna. Författarna 
konstaterar i likhet med Berridge (1985) att många 
institutionsplaceringar sker på grund av sammanbrott i tidigare 
placeringar och att det omedelbara syftet då är att härbärgera barnet 
i en akut situation. Andra syften är mer långsiktiga, till exempel att 
erbjuda en placering med något slags behandling för överskådlig tid 
framåt eller förbereda ungdomar för eget boende. Författarna 
undersökte om det var möjligt att gruppera de 48 hem man studerat 
efter några enkla kategorier, men fann att det inte gick. De flesta 
hem var allmänt inriktade (”general purpose”), antingen därför att 
man bestämt det eller för att det i praktiken blivit så att man tagit 
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emot barn med olika slags problem och där vården hade olika syf-
ten. Allmänna typologiseringar av hemmen var svåra att använda 
och det visade sig finnas stora inbördes variationer bland verksam-
heter som ansågs tillhöra samma typ av hem. Såväl i Sinclair och 
Gibbs (1998) som Berridge och Brodies (1996, 1998) undersök-
ningar efterlyses tydligare beskrivningar av hemmens uppgifter och 
målsättningar samt vilka barn och ungdomar man riktar sig till. 

Institutionernas inre liv och personalens arbete 
Enligt Bullocks m. fl. översikt (1993) finns några tidiga, betydelse-
fulla studier kring institutionernas inre liv. Ett viktigt resultat från 
dessa är att den informella kulturen är en central faktor för att förstå 
hur institutioner arbetar. Mycket av institutionernas sätt att fungera 
bestäms av outsagda normer och regler, snarare än av officiella pro-
klamationer. Vid välfungerande institutioner förstärks de uttalade, 
officiella målen av en enig personal. Speciellt viktigt är enighet bland 
personalen om hur man ska förhålla sig till de barn som är placerade 
på institutionen. Vid dåligt fungerande institutioner finns flera riva-
liserande och fientliga kulturer och en gemensam hållning i arbetet 
saknas (längre fram i texten diskuteras forskning kring vårdens 
effekter och utfall.).  

Aktuella studier som berör personalens arbete pekar i liknande 
riktning som Bullocks m. fl. (a.a.) sammanfattning (Berridge och 
Brodie, 1998; Brown, m. fl., 1998; Sinclair och Gibbs 1998; Whital-
ker, m. fl., 1998). Gemensamt är att man understryker vikten av att 
personalen har någon form av enighet att bygga arbetet på. Berridge 
och Brodie (1998, s. 144) har undersökt vilka faktorer som under-
lättar respektive hindrar ”god vård” (”quality of care”). En av de 
mest betydelsefull variablerna var huruvida hemmens föreståndare 
kunde specificera en klar teori/modell eller terapeutisk inriktning 
som man arbetade efter. Författarna gör inte anspråk på att säga 
vilken sådan teori, modell eller inriktning som ger bäst resultat, utan 
menar att själva förekomsten av ett artikulerat och gemensamt syn-
sätt är det viktiga. De ser det som nödvändigt för personalen att ha 
någon form av gemensam teoretisk referensram som kan ge arbetet 
struktur och sammanhang och som kan erbjuda förklaringar till 
barnens och ungdomarnas beteende. 

Whitalker m. fl. (1998) har i en studie intervjuat anställda och 
gjort deltagande observation på sex barn- och ungdomshem. 
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Undersökningens hela utgångspunkt är att hur personalen tänker 
och fungerar är avgörande för hur vården blir för barnen. Förfat-
tarna pekar på svårigheterna och komplexiteten i personalens 
arbete. De visar på den blandning av uppgifter som personalen skall 
utföra och det stora antal kontakter med en vid krets av personer 
som skall hanteras. Författarna menar att personalen ständigt måste 
utkämpa en kamp för att tillsammans fungera som en grupp som 
arbetar för att uppfylla barnens behov och inte låter sig styras av 
andra yttre faktorer. 

Andreassen (2000, s. 30) konkluderar i en nyligen utkommen 
forskningsöversikt att bäst resultat uppnås av de institutioner som 
har en klar behandlingsfilosofi, tydliga gemensamma mål för ung-
domarna samt anpassar insatserna efter de enskilda ungdomarnas 
situation och vilka riskfaktorer som föreligger. För det senare krävs 
systematiska utredningar av problemprofiler och behandlingsbehov 
samt regelbundna utvärderingar. Flera så kallade meta-analyser stö-
der, enligt Andreassen, tesen att det är viktigt med ordentlig plane-
ring av behandlingens uppläggning. En viktig fråga i detta samman-
hang är om det finns någon teoretisk grund för arbetet. Författaren 
konstaterar att institutionerna varierat kraftigt på denna punkt, från 
att ha en behandling som är direkt kopplad till en viss teori till att 
helt sakna teoretisk anknytning. 

Ett viktigt resultat i Berridge och Brodies (1998) undersökning 
rör betydelsen av personaltäthet och utbildningsnivå på de brittiska 
institutionerna. Författarna konstaterar att bägge ökat de senaste tio 
åren, men att utbildningsnivån generellt sett fortfarande är låg – åtta 
av tio anställda är ”professionally unqualified” (a.a. 1998, s. 161). 
Intressant och möjligen förvånande är att man inte fann några sam-
band mellan vare sig utbildningsnivå eller personaltäthet och kvalitet 
i vården. Resultaten stöds av tidigare undersökningar av Sinclair och 
Gibbs (1998, s. 251; se också Brown m. fl., 1998) som gjort en bred 
kartläggning av den brittiska institutionsvården. Inte heller de fann 
samband mellan personaltäthet och graden av problem på institu-
tionen eller resultatet i vid mening. Inget framkom heller som 
pekade på att personalens kvalifikationer hade samband med utfallet 
av vården.  

Sammanfattningsvis har de nämnda studierna en nästan självklar 
utgångspunkt i att det är personalen och deras handlande och tän-
kande som är själva grundbulten i vården. Resultaten pekar på vik-
ten av enighet hos personalen om hur arbetet skall bedrivas. Perso-
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nalen står inför svåra och komplexa arbetsuppgifter, och behovet av 
någon form av gemensamt och artikulerat synsätt är viktigt. Att ha 
en teori/modell att utgå från i arbetet kan ge stadga och samman-
hang samt en möjlighet för personalen att söka förklaringar till bar-
nens beteende och det som sker på institutionen. Teorier och 
modeller kan ha en viktig uppgift inåt i organisationen, men de kan 
också vara ett sätt att presentera institutionen utåt och att förhålla 
sig till de krav som ställs av uppdragsgivare och andra. 

Tvärtemot vad man skulle kunna tro finns inga enkla samband 
mellan antal personal eller vilken utbildningsnivå de anställda har 
och hur vården faller ut. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 
vara att personalen ofta är utan tillgång till den gemensamma håll-
ning som flera av de ovan nämnda forskarna talar om (t. ex. Ber-
ridge och Brodie, 1998; Andreassen, 2000). Man har inte gemen-
samma och användbara instrument för att utföra arbetet och lösa 
problem. Uttryckt i organisationsteoretiska termer saknas vederta-
gen och tydligt verksam teknologi (Meyer och Scott, 1992; Levin, 
1998). Utbildningar av olika slag kan i ett sådant sammanhang bli 
närmast rituella handlingar som inte avsätter några spår som upp-
fattas av barnen eller andra berörda.  

Fosterhem – institution 
Vad som egentligen konstituerar ett fosterhem respektive en insti-
tution är en viktig fråga i denna avhandling, bland annat diskuteras 
den i del IV. Colton (1988a; se också Colton, 1992a, b) har ägnat sig 
åt att systematiskt utforska olika sidor som står för likhet respektive 
skillnad mellan de olika formerna av vård. För att kunna göra en 
sådan analys försöker han med hjälp av olika mätinstrument (främst 
skalor av olika slag som bygger på intervjuer och observationer) lösa 
den svåra uppgiften att beskriva vad den konkreta vården i foster-
hem respektive institution faktiskt består av. De fosterhem som 
ingår i studien är alla så kallade ”special foster homes”, vilket inne-
bär att de tar emot barn som anses svårplacerade och för detta får 
speciellt stöd och som regel också extra hög ersättning. Colton ana-
lyserar sina data med kvantitativa metoder och finner statistiskt 
säkerställda skillnader mellan fosterhemmen och institutionerna. 
Han utgår från bland andra Goffmans (1961) och Kings m. fl. 
(1971) banbrytande tidigare undersökningar om tillvaron i institu-
tionsmiljö för att diskutera hur de olika verksamheterna kan placeras 
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in efter dimensionen att vara institutionsorienterad respektive 
barnorienterad. Han finner att fosterhemmens sätt att organisera det 
dagliga livet var mer barnorienterat, liksom att fosterbarnen hade 
mer kontakter i grannskapet än de barn som var institutionsplace-
rade. (Colton, 1988a). Också den fysiska miljön, liksom hur man 
arbetade med kontroll och sanktioner, var mer orienterat mot bar-
nen i fosterhemmen. Resultaten visar också att kontaktmönster och 
interaktion mellan barn och vuxna (fosterföräldrar respektive per-
sonal) såg olika ut. Institutionsbarnen fick mindre uppmärksamhet 
från vuxna, den avbröts oftare och skulle många gånger delas med 
flera andra. Colton (a.a.) menar att både beträffande det dagliga livet 
och kontakterna mellan barn och vuxna var fosterhemmen sam-
mantaget mer barnorienterade än institutionerna. I bägge vårdfor-
merna kunde iakttas att barnen gjorde framsteg under placeringsti-
dens gång. Institutionerna visade alltså viss framgång vad gällde att 
påverka barnens beteende under den tid de var i vård, men författa-
ren ställer frågan om man inte kan nå samma sak under mindre 
institutionaliserade former. Kan det man uppnår motivera att insti-
tutionsbarnens liv så uppenbart och på så många punkter skilde sig 
från det liv barn lever i familjer? Både fosterbarnen och institu-
tionsbarnen i studien betraktas som ”hard to place” (a.a., s. 170) 
vilket gör att författaren avvisar tanken på att de skillnader han fin-
ner har att göra med selektionen av barn till institution respektive 
fosterhemsvård. 

Avslutningsvis analyserar Colton (a.a.) vården utifrån dess grad 
av byråkrati. Han finner flest spår av byråkratiska element på insti-
tutionerna, till exempel i form av hierarkiska strukturer, arbetsdel-
ning och instruktioner i form av skriftliga dokument. Detta är inslag 
som man normalt inte finner i en familjemiljö, utan snarare associe-
rar med någon form av fabriksmässig produktion. Författaren 
menar att de ”special foster homes” som får hög ersättning för att ta 
emot barn, kan ses som en form av ”hemindustri” (cottage industry) 
(a.a., s. 176). Med industrialismen tog man bort familjens ekono-
miska funktion och flyttade ut produktion av olika slag från hem-
men till industrin. Med fosterbarnsvård på mer eller mindre heltid 
och med löneliknande ersättning har, enligt författaren, en form av 
hemindustri återuppstått. 

Coltons (a.a.) övergripande slutsats är, att det är just det faktum 
att institutionerna är inrättade i syfte ta emot grupper av barn och 
ungdomar, som paradoxalt nog gör dem mindre orienterade mot 
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barnen än de familjer som tar emot fosterbarn i sina hem. På en 
institution är hela poängen med verksamheten att ta hand om de 
placerade barnen och det är deras behov som skall sättas främst. 
Den vuxna personalens tillfredsställelse är i princip av underordnad 
betydelse och något som får hanteras utanför institutionen eller i 
särskilda former (för aktuellt svenskt exempel se Hölcke, 1996, 
s. 73). Personalen kommer och går på scheman som ofta är upp-
lagda så att de möjliggör ett rimligt socialt liv utanför arbetet för de 
anställda. Berridge (1985, s. 63) beskriver för övrigt just schema-
läggningen som något som väldigt mycket av personaldiskussio-
nerna handlar om och som också finns i barnens medvetande. En 
vanlig fråga från barnen i hans undersökning var: ”Vem jobbar 
idag”?  

Colton (1988a) menar att det faktum att personalens behov i 
princip skall tillfredsställas utanför institutionen innebär en motsätt-
ning i förhållande till barnens grundläggande intressen. Som perso-
nal har man inte på samma sätt som en medlem i en fosterfamilj ett 
direkt eget intresse av att miljön är bra och att vården fungerar. Till 
exempel kan resultatet att barnen i fosterfamiljerna hade mer grann-
skapskontakter än barnen på institution hänga samman med att 
fosterfamiljerna själva inte ville vara socialt isolerade. Institutions-
personal slutar att arbeta vid någon tidpunkt och kan ha sina sociala 
kontakter på fritiden. En familj är en social enhet som finns till oav-
sett om den tar emot fosterbarn eller inte. Den finns så att säga 
först och medlemmarna i den har inrättat en tillvaro som skall fun-
gera för deras behov. Hur familjen lever sitt inre liv påförs inte 
omedelbart av yttre krafter och styrs inte av byråkratiska instruktio-
ner. Familjemedlemmarna behöver för sitt eget välmående en hygg-
lig fysisk och emotionell miljö, vilket generellt innebär att också 
fosterbarnen får en bättre miljö att leva i. 

Författaren finner alltså att vid denna typ av jämförelse, främst 
byggd på olika slags skalor, faller fosterhemsvård ut som mest 
barnorienterad. Det innebär inte att fosterhem alltid skulle vara ett 
bättre alternativ eller att man utifrån denna studie kan säga att fos-
terhemsvården generellt har bättre resultat. Studiens empiriska 
undersökning består av en jämförelse av några viktiga dimensioner i de 
olika vårdmiljöerna, men berör inte närmare den mer psykologiskt 
orienterade forskning om fosterbarns upplevelse av utanförskap och 
bristande anknytning som redovisats i många andra undersökningar 
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och som ibland har använts som argument för att plädera för insti-
tutionsvård.  

Vinnerljung (1996a, s. 78) diskuterar i sin avhandling om man 
generellt kan säga att fosterbarn ”klarar sig bättre” än barn som varit 
på institution. Han konstaterar att forskningen relativt enstämmigt 
visar att vuxna fosterbarn får en bättre social anpassning än barn 
som varit på institution under längre tid i sin barndom. Författaren 
menar emellertid att en stor del av förklaringen kan vara selektionen 
till de olika vårdformerna. Att frågan om selektion är central under-
stryks av Berridge och Brodie (1998, s. 24) som menar att den brit-
tiska forskningen sammanfattningsvis visar att om man verkligen 
har jämförbara grupper av barn och ungdomar, så går det inte att 
säga att den ena formen av vård skulle vara överlägsen den andra. 

God och dålig institutionsvård, effekter och utfall 
Det är inte självklart hur god och dålig institutionsvård skall identi-
fieras eller hur effekter och utfall skall mätas och bedömas (se 
Andersson, 1995, s. 140–141; Armelius och Armelius, 1999). 

Ibland undersöks själva institutionsvistelsen och vad som utmär-
ker en verksamhet som fungerar väl för barn och personal. I andra 
studier tar man fasta på institutionerna som en del av barnavården 
och undersöker om de fyller sina uppgifter i relation till socialtjäns-
ten och de behov man där har av att placera barn i institutionell 
vård. Ett tredje angrepssätt som innebär den tydligaste utvärde-
ringsansatsen är att direkt fokusera på resultaten för de berörda bar-
nen. Vilka blev effekterna av att barnen placerades på institution? 
Fyllde institutionen sin tänkta uppgift för barnen? Fick barnen hjälp 
med det de behövde och hur påverkade institutionsvården deras 
fortsatta liv? En svårighet är att det ofta råder oklarhet kring vad 
resultat av olika slag skall relateras till. Institutioner som tar emot 
barn i akuta situationer för att de någonstans måste ta vägen, kan 
rimligen inte värderas med samma mått som verksamheter vars 
uppgift är att stå för längre tids behandling för att barn och ungdo-
mar skall genomgå någon form av förändring eller utveckling. Ett 
problem är att institutionernas uppgifter och funktioner många 
gånger är oklart definierade, liksom att syftet med de placeringar 
som görs inte är klart formulerat. Det blir helt enkelt svårt att veta 
vad eventuella förändringar eller förbättringar i barns och ungdo-
mars situationer skall värderas mot. Dessutom har många barn både 
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erfarenhet av olika vårdformer och kan ha varit placerade flera 
gånger, vilket gör det svårt att urskilja vad enskilda insatser betyder. 
En annan grundläggande svårighet är att veta vad det hade inneburit 
för barnen om de inte hade placerats på institution. För att få svar på 
en sådan fråga, behöver man jämföra institutionsplacerade barn 
med en grupp icke-institutionsplacerade barn som har liknande 
uppväxtförhållanden. Det är etiskt och praktiskt mycket svårt att 
göra det slaget av studier. 

Brown m. fl. (1998) har gjort en studie med den bjudande titeln 
Making residential care work. Författarna diskuterar hur man skall ställa 
frågan för att få korn på institutionsvårdens effekter (outcomes). De 
betonar vikten av att ha någon form av ingångsvärden (baseline) att 
värdera utfall emot samt behovet av att se till barnets hela livssitua-
tion och ”vårdkarriär”. De understryker också att man måste 
bedöma vad man, utifrån forskning och tidigare erfarenheter, rimli-
gen kan förväntas uppnå inom olika tidsramar för vård och för den 
efterföljande uppföljningen. Författarna använder i sin egen studie 
ett brittiskt material, Looking after children, som utarbetats för att sys-
tematisk följa barns situation inom olika livsområden (se Parker m. 
fl., 1991). Brown m. fl. (1998) undersöker vad de kallar struktur och 
kultur (structure and culture) på barninstitutioner. Författarnas 
huvudresultat är att hemmens struktur (samhälleliga, formella och 
individuella mål som de uppfattas av personalen), påverkar den 
rådande kulturen i personalgruppen och bland barnen, något som i 
sin tur påverkar hur väl hemmen fungerar och vilka effekterna är för 
barnen av att vistas där. Samstämmighet kring mål och hur de skall 
uppfyllas gynnar en god personalkultur, vilken har ett direkt sam-
band med hur väl man lyckas fylla de behov som varje individuellt 
barn har. Författarna betonar identifieringen av barnens behov som 
en nyckelfråga för framgångsrikt arbete och som en utgångspunkt 
för att kunna värdera resultat av vistelsen. För en femtedel av de 65 
barnen i deras undersökning saknades en klar uppfattning om bar-
nens situation och behov när de skrevs in och för en tredjedel fanns 
ingen plan för vad som skulle göras, hur lång vistelsen skulle vara 
och vart barnen skulle ta vägen när den var slut. För att värdera 
hemmens arbete och kunna visa sambandet mellan struktur, kultur 
och ”bra” institutioner använder författarna flera olika kriterier som 
rör både hemmens verksamhet i sig och vad som händer med bar-
nen. Uppföljningstiden är emellertid ett år och studien säger alltså 



Kapitel 2. Tidigare forskning 

 26

inget om vistelsens inverkan på barnens liv i ett längre tidsperspek-
tiv.  

Ett handfast, men i viss mening indirekt, utfallsmått som använts 
i brittisk forskning och på senare tid också i svensk är andelen 
sammanbrott i vården, det vill säga hur många placeringar som 
avslutas i förtid därför att de inte fungerar (se också avsnitt nedan 
om svensk forskning). Forskningen visar höga sammanbrottssiffror 
vid placeringar över huvud taget och i synnerhet när det gäller 
tonåringar, där mellan en tredjedel och hälften av inledda place-
ringar bryter samman. Speciellt hög risk löper ungdomar med be-
teendeproblem. Sammanbrottsforskningen har mest gällt foster-
hemsplaceringar och visar klart att släktinghem är den mest stabila 
formen av vård. Det går inte att lika entydigt säga något om institu-
tionsvårdens stabilitet i jämförelse med fosterhemsvårdens. Få stu-
dier gör denna jämförelse och bilden är oklar (se Millham, m. fl., 
1986 ; Cooper, Peterson och Meier, 1987).  

Några författare har i mer generella termer sökt sammanfatta vad 
man vet om institutionsvården effekter. Som nämnts bygger mycket 
kunskap om institutioner på gamla studier. Bullock m. fl. (1993) 
menar i sin översikt att långsiktiga effekter av modern institu-
tionsvård i stort är okända. Rowe (1989, s. 127) pekar på samma sak 
och finner detta särskilt förvånande med tanke på att det rör sig om 
barn i svåra situationer och att det handlar om stora kostnader för 
samhället. Hellinckx och Colton (1993) skriver i sin översikt över 
den europeiska institutionsvården att den karakteristik som Parker 
(1988) gjorde av forskningsläget i Storbritannien också är giltig för 
stora delar av Europa i början av 1990-talet:  

1. There are virtually no large-scale and national stu-
dies (although to some extent they are to be found in the 
United Kingdom, the Netherlands and the Flanders); 2. 
Few studies have surveyed the full range of residential 
care and important interconnections are liable to be 
overlooked; 3. Almost no comparative research can be 
found in which residential care is studied and assessed 
in conjunction with the major alternatives (Hellinckx 
och Colton, 1993, s. 248-249).  

Bullock m. fl. (1993) menar dock att den forskning som trots allt 
bedrivits i sammanfattning säger att institutionsvården ofta skapar 
sekundära problem som har att göra med stigmatisering, separa-
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tionsproblem och svårigheten att skapa goda relationer inom insti-
tutionen. Dessa ”institutionsskapade” problem riskerar att ta över så 
att de ursprungliga problemen, de som ledde till placering, neglige-
ras. Svårigheterna för barnen att upprätthålla familjeband hotar ofta 
de eventuella vinsterna med institutionsbehandlingen. Sett över hela 
de placerade barnens ”karriär” är ofta effekterna av institutions-
behandlingen marginella. När barnen skrivs ut har de ofta nya och 
andra problem än de som var aktuella när de togs in på institution. 

Liknande slutsatser drar den amerikanske forskaren Schwartz 
(1994, s. 276–279) i en bok som behandlar kontroversiella frågor 
inom socialt arbete. Han menar att det saknas vetenskapligt stöd för 
att institutionell vård är mer effektiv än andra mindre ingripande 
och mindre kostsamma alternativ (a.a., s. 288). Argumenten mot 
institutionerna är enligt författaren att de är dyra, ineffektiva och i 
alltför hög utsträckning förtryckande. De behandlingsresultat som 
kan uppnås är ytterst sällan bestående när barn och ungdomar 
avslutat vården. Av drygt 6.000 barn som skrevs ut från institu-
tionsvård i en amerikansk delstat gick knappt hälften vidare in i 
någon ny form av vård. Av den andra halvan, de som flyttade hem 
eller placerades i fosterhem, kom nästan hälften tillbaka till institu-
tionsvård inom tolv månader (a.a., s. 277). Institutionerna är också, 
enligt författaren, alltför dåligt övervakade. De arbetar utanför sam-
hällets kontroll och insyn och få vet vad som egentligen händer 
innanför väggarna. Författaren menar att de flesta amerikanska 
institutionerna i princip borde läggas ner. Endast en mycket liten 
andel behöver finnas kvar för att ta emot de allra mesta våldsamma 
och kriminella ungdomarna, främst de med mycket allvarliga psy-
kiska problem eller med tungt missbruk.  

I polemik med Schwartz drar Beker (1994, s. 279–288) helt andra 
slutsatser. Han menar att de höga recidivismsiffrorna skall tolkas 
som ett misslyckande för den omgivning som skall ta emot barn 
som skrivs ut från vård, inte för institutionerna som sådana. Många 
gamla institutioners sätt att arbeta kan kritiseras, men konklusionen 
är inte att vårdformen är obehövlig eller dålig utan att den skall för-
bättras och utvecklas. Lösningen är inte ”mer av samma”, som mer 
personal, bättre löner, bättre utbildning och liknande, utan genom-
gripande omformulering och omstrukturering av verksamheternas 
innehåll. Alltför många barn och ungdomar lever under sådana 
omständigheter att alternativa vårdformer eller förebyggande arbete 
inte är realistiska alternativ. Institutionerna behövs och skall 
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utvecklas och förbättras, inte läggas ner. Också Beker (a.a.) menar 
emellertid att det egentligen saknas underlag för att mer systematiskt 
utvärdera institutionsvårdens effekter i förhållande till andra slags 
insatser. Författaren påpekar att institutionella miljöer i vissa länder 
ingår som en del av utbildningssystemet, till exempel i Storbritan-
nien och Israel. Institutionen ges där en helt annan innebörd och 
det betraktas som eftersträvansvärt för unga att få del av den goda 
påverkan som antas ske i till exempel internatskolor. Författaren 
frågar sig varför det inte skulle vara möjligt att utveckla institutioner 
för barn och ungdomar med sociala problem i liknande riktning. 

Andreassen (2000, s. 29) sammanfattar i en färsk översikt av 
forskning om ungdomsinstitutioner på följande sätt. Generellt pekar 
forskningen mot dåliga rehabiliteringsresultat, i synnerhet för ung-
domar med beteendeproblem. Sämst går det när ungdomar med 
allvarliga beteendeproblem tvångsplaceras. Bäst resultat uppnås för 
ungdomar med mindre allvarliga problem som faktiskt fullföljer den 
behandling/vistelse som planerats. Vissa institutioner har särskilt 
svårt att bemästra ungdomarnas beteendeproblem vilket ofta leder 
till att vården avbryts. En viktig faktor bakom dåliga resultat, är den 
överföring som ofta sker från ungdomar med de allvarligaste pro-
blemen till dem med mindre problem. För att undvika detta pläde-
rar författaren för att man bör separera de svåraste ungdomarna 
från övriga och inrätta särskilda ”omsorgsinstitutioner” för ungdo-
mar som i huvudsak har omsorgsbehov. 

Barns och ungdomars uppfattning 
Barns och ungdomars egen uppfattning om hur det är att vara på en 
institution och vad det inneburit för deras liv är givetvis viktig när 
man diskuterar utfall och effekter. Främst inom fosterbarnsforsk-
ningen finns så kallad ”consumer research” där man låter före detta 
fosterbarn värdera vad fosterhemsvården betytt för dem och vilka 
goda och dåliga sidor den hade (se Vinnerljung, 1996a).  

I flera av de ovan nämnda brittiska studierna har man frågat bar-
nen om hur de uppfattar att vara på institution (även om det är inte 
är regelrätta ”consumer-studies”). Flera undersökningar visar att 
institutionsmiljön i sig själv kan vara mycket svår att bemästra för 
barnen och ungdomarna. Många känner sig olyckliga, ensamma och 
övergivna. Mobbing är inte ovanligt och enligt Andreassen (2000, 
s. 15) en viktig faktor bakom rymningar från institutioner. En unik 
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bild av hur vistelse på institution kan te sig ur ett barns synpunkt 
finns i en studie av Little (1995). Den innehåller bland annat flera 
års dagboksanteckningar, gjorda av en av flickorna på institutionen.  

I Sinclair och Gibbs studie (1998, s. 196–198) gjorde barn och 
ungdomar på 48 institutioner en positiv värdering av institutions-
vistelsen om de hade sluppit mobbing eller andra problem i ung-
domsgruppen, om de andra ungdomarna var vänligt inställda, om de 
uppfattade att personalen lyssnade till dem och om de tyckte att det 
rådde en ”rimlig regim” i verksamheten. Nästan hälften av barnen 
föredrog i princip institutionsvård framför fosterhem (inkluderande 
de som hade faktisk erfarenhet av fosterhemsvård) och fyra av tio 
tyckte att den institution de faktiskt var placerade på var den bäst 
lämpade för deras behov. Författarna menar att även om deras 
resultat motsägs av annan forskning, bör dessa uppfattningar från 
barn med faktiskt erfarenhet från systemet läggas i vågskålen när 
man talar om att kraftigt minska antalet institutioner.  

Svensk och nordisk forskning  
Tidigare svensk forskning som direkt rör barn- och ungdomsinsti-
tutionerna är mycket sparsam. De få studier som gjorts har relativt 
olikartade utgångspunkter och behandlar vitt skilda frågeställningar. 
Några studier belyser barn- och ungdomsinstitutionernas historiska 
framväxt och diskuterar hur man i ett mer övergripande perspektiv, 
kan se på barn- och ungdomsinstitutionernas roll på barnavårdsfäl-
tet och i samhället i stort (se också den historiska bakgrundsteck-
ningen i kapitel fem). I andra undersökningar är intresset riktat mot 
någon av dagens institutioner och olika aspekter på det arbete som 
utförs. Det saknas helt översikter och analyser av dagens samlade 
institutionsvård för barn och ungdomar och vilken roll den spelar i 
barnavården. 

Historiska studier 
En central forskningstradition i studiet av ”sociala institutioner”, tar 
sin utgångspunkt i ett uttalat konfliktperspektiv och ser, grovt 
uttryckt, samhällets insatser inom den framväxande barnavården, 
som ett sätt för överklassen att kontrollera underklassen. Exempel 
på sådan kontroll är att arbetarbarn utsatts för godtyckliga ingripan-
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den, bland annat genom att placeras på institution. En viktig förfat-
tare inom denna tradition är Donzelot (1979). Enligt honom har 
välfärdsstaten hela tiden utökat sin kontroll och möjlighet att inter-
venera i familjers liv. Barnavårdens framväxt och förändring kan 
med andra ord inte förstås i termer av gradvis humanisering och 
utveckling. Dahl (1978) har analyserat den norska barnavården uti-
från donzelotska utgångpunkter. Swärd (1993) utgår från ett lik-
nande kritiskt perspektiv i sin avhandling, där han behandlar hur 
barnavårdsreformatorerna beskrivit olika barn- och ungdoms-
problem och hur man motiverat åtgärder för att göra något åt pro-
blemen. En av kärnpunkterna är att välfärdssystemet hela tiden 
konstruerar nya ”problem” som kräver åtgärder för att ”lösas”. Den 
barnavård och det institutionssystem som växte fram under seklets 
början kan, enligt författaren, ses som ett led i denna ökade 
kontroll- och interventionspolitik. I samband med att nya veten-
skapliga idéer och sätt att tänka introducerats, har olika yrken och 
professioner (läkare, psykologer, socialarbetare) fått inflytande samt 
förändrat språkbruk och organisation på barnavårdsfältet. Ung-
domsinstitutionerna har i många avseenden bytt skepnad (från 
skyddshem och uppfostringsanstalter till ”särskilda ungdomshem”), 
men man kan enligt författaren fråga sig om de blivit mindre 
tvångsinriktade och mer humana. 

Andra viktiga studier som behandlar den svenska institutionsvår-
dens tidiga historia, är Vinterhed (1977) som i sin biografi över 
Gustav Jonsson på Skå också gör en genomgång av anstaltshistorien 
samt Ohrlander (1992) som analyserar diskursen om barn och familj 
och hur den hänger samman med de samhälleliga och barnavår-
dande institutionerna under decenniets tre första sekler. Levin 
(1998) ger i sin studie av Råby också en utförlig historiskt bak-
grundsteckning där han bland annat pekar på den samtidiga utveck-
lingen av barnavården i Sverige, Norge och Danmark. Söderlind 
(1999) har studerat barnhem för flickor under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet och frågar sig varför det fanns så många 
fler hem för flickor än för pojkar. Författarens slutsats är att en vik-
tig faktor var att grundarna av institutionerna själva kunde välja vilka 
barn man ville ta emot. Flickornas arbete var viktigt för att kunna 
driva institutionerna och kunde motiveras med att det gav träning 
för flickornas kommande liv som tjänarinnor i bättre bemedlade 
familjer. Institutionsmiljön inrättades så att den överensstämde med 
hur de unga flickornas framtid förväntades se ut. ”Hem” och 
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”familj” var centrala begrepp för institutionernas utformning. 
Söderlind menar att den rådande könsstrukturen gjorde flickorna till 
ideala objekt för välgörenhet i form av institutionsvård.  

Vad gäller senare historia har Hessle (1982a, b) behandlat 
utvecklingsdrag i den moderna institutionsvården under 1970- och 
1980-talet och inte minst vad det betydde att man började arbeta 
med och så småningom ta emot barnens familjer. Jonsson (1990) 
har undersökt vad vistelse på Barnbyn Skå betytt för idag vuxna 
män. Hennes studie ger en bild av hur de före detta Skå-pojkarna 
som vuxna ser på sin tid på Skå och vilken betydelse vistelsen där 
haft i deras liv. En av hennes slutsatser är att de mest utsatta poj-
karna hade svårast att ta emot det som Skå hade att erbjuda.  

För kunskap om institutionsvårdens utvecklingen i våra grann-
länder finns viktiga bidrag i Nielsen (1986) om Danmark. Författa-
ren gör en socialhistorisk genomgång av officiell målsättning och 
ideologi för barn- och ungdomsinstitutionerna (se också Løkke, 
1990). Tidigare nämnda Dahl (1992) beskriver den norska utveck-
lingen.  

Barnavårdens mer allmänna förändringar utan särskilt fokus på 
institutionerna behandlas i Lundström (1993).2 Holgersson (1998) 
har i debattbokens form gjort en historieteckning över socialvården 
på 1900-talet och Qvarsell (1985, 1993, 1996a, b) har i flera skrifter 
belyst den idéhistoriska utvecklingen inom social barnavård och 
barnpsykiatri. 

Dagens institutioner 
Andersson (1984, 1991, 1995) har gjort en rad viktiga studier om 
barn i samhällsvård. I sin avhandling (1984) om Enebackens barn-
hem utanför Malmö studerar hon små barn på institution. Hon 
undersöker bland annat orsakerna till att barnen är placerade, syftet 
med vården och barnens anknytningsbeteende under vistelsen. Hon 
följer också upp barnens situation efter det att vården är avslutad. 
Studien gjordes i skiftet mellan den gamla socialvårdslagstiftningen 
och den nya. Barnen placerades på barnhemmet utan sina föräldrar, 
men Enebacken arbetade med att intensifiera barn–föräldra-
kontakten och få föräldrarna mer delaktiga i vården av barnen. 

 
2  För lokala och tidsmässigt avgränsade nerslag se Weiner (1995) och Sund-

qvist (1994). 
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Författaren urskiljer tre funktioner för institutionen; kontroll, 
omsorg och behandling. De barn som fick behandlingsinsatser kom 
att stanna längre än övriga på barnhemmet. Socialarbetarnas 
bedömning av föräldrarna i samband med placeringen styrde 
mycket av den kommande barnhemsvistelsen. Hälften av de 29 stu-
derade barnen återvände hem efter institutionsvistelsen och den 
andra halvan kom till fosterhem. Beslut om detta grundades på en 
värdering av familjens sociala situation mer än av mödra–barn rela-
tionerna.  

Författaren har sedan gjort en uppföljande studie av de barn som 
var placerade på Enebacken (Andersson, 1995). I undersökningen 
visas att för många av barnen var fortsatta flyttningar mellan hem-
met, fosterhem och institution mer regel än undantag. Andersson 
har följt barnen under årens lopp och beskrivit deras väg genom 
barnavårdssystem och vård utanför hemmet. Beträffande institutio-
nerna som sådana, konstaterar författaren i uppföljningsstudien att 
ett utvecklings- och förändringsarbete bedrevs i många verksamhe-
ter under 1970- och början av 1980-talen, men att det sedan inte 
skett särskilt mycket. Hon skriver också att små barns placering på 
institution hade ungefär samma bakgrund på 1980-talet som idag, 
det vill säga det rörde sig då som nu oftare om brister i omsorgen än 
om vanvård och övergrepp (a.a., s. 28).3 För att institutionsplace-
ringar av yngre barn inte skall vara skadliga förutsätts två saker 
utöver att verksamheterna skall vara små och materiellt välutrustade; 
nämligen att föräldrarelationerna kan bibehållas och att nya 
relationer kan knytas mellan barn och personal. Oavsett om 
institutionen tar emot barnen ensamma eller tillsammans med 
föräldrarna och vare sig det är en tillfällig vistelse eller en längre 
behandlingsperiod, krävs att arbetet riktas mot familjen i sin helhet 
och helst också mot släkt och nätverk. Andersson skriver att hon 
förvånas över att institutionsvård för barn generellt väckt så litet 
forskningsintresse. Hennes egna studier är ett ovanligt exempel på 
forskning där intresset riktar sig mot barn i samhällsvård och hur 
dessa barns liv kan gestalta sig i ett längre tidsperspektiv. 

 
3  Författaren använder termen barnhem om institutioner (vanligtvis i offentlig 

regi ) som tar emot barn 0–12 år ensamma eller tillsammans med någon för-
älder. Hon avser inte de små enskilda mer eller mindre familjehemslika 
HVB-hem som diskuteras längre fram i avhandlingen.  
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En djupstudie av en enskild institution har gjorts av Jönsson 
(1989). Författaren studerar ett hem för ungdomar, Grönkulla, un-
der dess första två år. Studiens primära syfte är att belysa hur makt 
utövas och hur den möter motstånd i kontakterna mellan institu-
tionspersonalen och de placerade ungdomarna. Jönsson ser 
behandlingsinstitutioner av Grönkullas slag som byggda på en 
gammal idé om att rumsligt och socialt avskärma misshagliga indivi-
der. Institutioner är sociala inhägnader som uttrycker en flerhundra-
årig tradition av att avskilja de ”avvikande” från de ”normala”. För-
fattaren menar att en modern behandlingsinstitution är en svårhan-
terbar blandning av gammaldags uppfostringsanstalt, ny psykiatri 
och kollektivrörelse (a.a., s. 210). 

Andersson och Johansson (1994, 1995, 1997) har i tre rapporter 
beskrivit behandlingsprocessen vid ett nystartat hem för ungdomar. 
Författarna har intervjuat personalen under behandlingstiden och 
sex ungdomar (15–19 år) två till tre år efter utskrivning. Bägge par-
ter har fått beskriva hur de uppfattat behandlingen och vilka 
problem ungdomarna hade. Bilderna var ganska olika. Ungdomarna 
såg som regel den konkreta livssituationen (till exempel skolan eller 
kris i familjen) som sitt huvudproblem, medan behandlarna oftare 
betonade inre svårigheter och individualpsykologiska faktorer. Av 
de sex intervjuade ungdomarna såg två behandlingstiden som i 
huvudsak positiv. Det var två pojkar som bägge hade varit delaktiga 
i placeringen, hade positiva relationer med sin kontaktperson i per-
sonalen och som upplevde en god relation mellan personalen och 
föräldrarna. De tre flickor som var övervägande negativa hade inte 
uppfattat att det fanns något gemensamt område mellan dem själva, 
personalen och föräldrarna. Ungdomarna upplevde sig som 
ensamma och maktlösa (Andersson och Johansson, 1997, s. 27). En 
av författarnas slutsatser är att behandlarna trott att de och ung-
domarna upplevt och förstått behandlingstiden på ett mer gemen-
samt sätt än vad som faktiskt var fallet. En annan slutsats är att för 
vissa ungdomar kan problem i relation till de andra ungdomarna 
innebära att en vistelse på behandlingshem blir nästan oöverstigligt 
svår. Författarna konstaterar avslutningsvis, att en negativ upple-
velse av vistelsen på behandlingshemmet inte nödvändigtvis innebar 
en dålig situation för ungdomarna efter utskrivning. Två av de ung-
domar som uttryckt sig mest negativt om behandlingstiden, var 
relativt tillfredsställda med sin situation vid den uppföljande in-
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tervjun. En av dem var mycket nöjd med sitt nuvarande liv, men 
tillskrev detta andra faktorer än behandlingshemmets insatser. 

Det stora och mycket inflytelserika forskningsprojektet Barn-i-
Kris har avsatt många forskningsrapporter, men med fokus på fos-
terhemsvård. Några har dock på olika sätt belyst Barnbyn Skå och 
de familjer som bott där. Den mer traditionella institutionsvården 
behandlas inte alls i projektet. Den allmänna utvecklingen av insti-
tutionsvården samt hur myndigheterna utövar sina kontrollerande 
funktioner, har endast tagits upp i några mindre rapporter från So-
cialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1990, 1991, 1994b). 

Från Norge finns Hennums (1997) intressanta antropologiskt 
inriktade undersökning av en utrednings- och korttidsinstitution för 
ungdomar. Författaren uppehåller sig mycket vid de motsättningar 
som finns inbyggda i institutionen. Institutionsstrukturen försätter 
de inblandade personerna i en typ av samspel som är mycket svårt 
att hantera. Barn och personal intar nästan lagbundet sina roller och 
har mycket svårt att göra annorlunda. Författaren ser institutionerna 
som moraliska inrättningar som förvaltar den ideologi som finns i 
samhället. På institutionen finns både en professionell diskurs och 
en moralisk diskurs. Institutionens uppgift är bland annat att om-
vandla i grunden moraliska problem till något som kan lösas med 
yrkesmässiga metoder. Det moraliska synsättet finns dock hela tiden 
under ytan i institutionens värld. Hennum efterlyser en större rea-
lism i förhållande till vad som är möjligt att utföra inom institu-
tionsvården och menar att man skulle vinna på att försöka anpassa 
sig efter vad ungdomarna faktiskt behöver. Ett grundproblem är att 
ungdomarna inte alls känner igen sig själva i den beskrivning av dem 
som görs i barnavårdsarbetet. Ungdomarna tycks i stort anse att 
problemen ligger hos föräldrarna och deras svårigheter att ge sina 
barn omsorg och omhändertagande, vilket inte är institutionens eller 
socialtjänstens bild. Författaren menar att en omdefinition av insti-
tutionens uppgift till att ge omsorg skulle vara mera i linje med ung-
domarnas behov (jfr Andreassen, 2000). Begreppet omsorg i för-
hållande till tonåringar måste emellertid problematiseras. Hur ser 
den omsorg ut som just tonåringar behöver? Författaren diskuterar 
också institutionsvården i relation till det moderna samhället och 
reser frågan om ungdom idag har en relationslös, materialistisk och 
kunskapsinriktad identitet som skall möta en omodern barnavård 
och institutionsvård med en mycket stark tro på kraften i att skapa 
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relationer. Är dagens ungdom ”modern” på ett sätt som ger svårig-
heter att möta en ”traditionell” institutionsvård?  

De särskilda ungdomshemmen 
Ett större forskningsintresse än övriga institutioner har de särskilda 
ungdomshemmen, de tidigare ungdomsvårdsskolorna, och deras 
verksamhet dragit till sig. Levins (1998) avhandling om uppfost-
ringsanstalten innehåller en djupstudie av Råby. Författaren för 
omfattande teoretiska resonemang utifrån ett organisationsteoretiskt 
perspektiv. Levin ger i sin fallstudie bilden av en vård och behand-
ling med negativa effekter för de placerade ungdomarna. Behand-
lingen framstår som obegriplig för ungdomarna som på olika sätt 
försöker göra motstånd. Levin menar att Råby fungerar bäst för de 
ungdomar som inte har alltför svåra problem, främst flickor med 
akuta och dramatiska problem i relationerna till föräldrarna. Men 
om inte flickorna är starka i sig själva så kan vistelen på Råby för-
värra situationen genom de kontakter som flickorna etablerar med 
andra ungdomar på institutionen. Författaren menar att ”för de 
‘enkla’ flickproblemen kan man naturligtvis tänka sig helt andra och 
mindre ingripande åtgärder med samma effekter som ett års vistelse 
på låst anstalt”, (a.a., s. 43). I stort menar författaren att institutioner 
av Råbys typ inte kan motivera sin existens med behandlings- eller 
rehabiliteringsskäl. Anstaltens grundläggande funktion att discip-
linera och avskilja omöjliggör alla försöka att omvandla verksamhe-
ten till ett behandlingshem med rehabiliterande funktioner (se också 
Sarnecki, 1996).  

En något annan bild ges i en antologi (Armelius m. fl., 1996) 
utgiven av SiS, Statens institutionsstyrelse, alltså den myndighet som 
driver de särskilda ungdomshemmen. Boken innehåller flera sam-
manfattningar av forskningsläget inom olika delområden som berör 
vård av ungdomar med sociala problem. Bokens redaktörer konsta-
terar att ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem är en 
mycket svår grupp att behandla. Det finns inte något entydigt svar 
på frågan hur ett behandlingsprogram bör läggas upp för att vara 
lyckosamt och det går inte att urskilja några metoder eller modeller 
som är bättre än andra. Däremot går det att visa på positiva effekter 
av att ta med ungdomarnas föräldrar i arbetet, samt att ungdomarna 
kan ha viss nytta av kognitiva metoder (men man vet inte hur dessa 
på sikt påverkar kriminalitet eller missbruk). När det gäller metoder 
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som grundar sig på psykodynamiska teorier menar man att dessa 
saknar stöd från forskningen. Bokens redaktörer drar slutsatsen att 
en mångfald av metoder och individualisering av behandling och 
bemötande är eftersträvansvärt. Författarna höjer ett varningens 
finger för att se differentiering av behandlingen som en framgångs-
linje och pekar på att många ungdomar har en sammansatt pro-
blembild. Ungdomarna kan inte på ett enkelt sätt delas upp i exem-
pelvis kriminella, missbrukare psykiskt sjuka (se också Berglunds, 
1998, avhandling om livsprocesser och livsstil hos ungdomar på 
särskilda ungdomshem).  

Studier av vårdens resultat 
Kring utfall och resultat av den svenska institutionsvården i övrigt 
finns få studier. Ett undantag är Kanter (1993, 1998a, b), som 
undersökt akut- och utredningsinstitutioner för barn under tolv år i 
Stockholms län. Han har följt upp placerade barn och deras föräld-
rar som längst två år efter utskrivning. Uppföljningen bygger emel-
lertid inte på direktuppgifter om barnen och familjerna utan på so-
cialsekreterarnas bedömningar av barns/föräldrars situation. Vid 
uppföljningen var bortfallet relativt stort (31 procent). Av de barn 
som kunde bedömas ansågs 85 procent ha en klart eller något för-
bättrad situation jämfört med vid inskrivningen. Förbättringen avser 
dock just de yttre förhållandena och inte barnens psykiska situation. 
För mammornas del hade drygt hälften en klart förbättrad situation 
jämfört med förhållandena vid inskrivning. Institutionens förslag till 
insatser hade genomförts helt för 40 procent och delvis för i cirka 
hälften av fallen. Det fanns inget samband mellan om insatserna 
faktiskt kommit till stånd och barnens situation. Författarens 
konklusion är att förhållandena hade förbättrats för nästan alla barn 
oavsett om socialtjänsten genomfört det man föreslagit från institu-
tionerna två år tidigare eller ej. Undersökningens övergripande slut-
sats är att placeringen på akut- och utredningshem inneburit en för-
bättrad livssituation för de flesta av barnen. 

Några äldre studier pekar mot att ungdomar med missbruks-
problem kan dra nytta av längre tids vistelse i kollektiv av Hasselas 
typ, det vill sägs ideologiskt präglade verksamheter som bygger på 
medlevarskap (Andrén, 1979; Bergmark m. fl., 1989; Carpelan, 
1992). De refererade studierna bygger i flesta fall på material insam-
lat i början av 1980-talet (se också Stenström och Carpelan, 1996). 
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Armelius m. fl. (1999) har i ett stort longitudinellt forsknings-
projekt studerat behandlingshem för personer med allvarliga psy-
kiska problem. Projektet omfattar delstudier av cirka 30 verksam-
heter i hela landet. I senare delstudier har intresset vidgats till att 
också omfatta hem som riktar sig till ungdomar med en kombina-
tion av psykiska och sociala problem. Projektet som helhet är i skri-
vande stund inte summerat och slutrapporterat. För enskilda verk-
samheter finner forskarna att institutionsbehandlingen gett positiva 
resultat för ungdomarna. 

Utöver vad som nämnts finns mindre lokala uppföljningsstudier 
av enskilda institutioners arbete (se till exempel Svensson, 1998), 
men inga undersökningar utifrån större material (jfr Vinnerljung, 
1996a om vuxna fosterbarns situation).  

När detta skrivs pågår vid Cus, Socialstyrelsen, en större studie 
av sammanbrott vid placeringar av tonåringar i dygnsvård (Vinner-
ljung, Sallnäs och Kyhle-Westermark, kommande). Studien omfattar 
placeringar både i fosterhem och institutioner. Den syftar till att visa 
i vilken utsträckning de placeringar som görs i de olika vårdfor-
merna bryter samman, samt att analysera vilka bakgrundsfaktorer 
hos barnen respektive i de olika vårdmiljöerna som hänger samman 
med sammanbrott. Undersökningen har således en utvärderande 
ansats och ger en bild av vårdens ”utfall” i den meningen att man 
kan se om den vård som planerats från socialtjänstens sida faktiskt 
genomförs. Preliminära resultat visar, i likhet med den utländska 
forskningen, att så många som 30–50 procent (beroende på defini-
tion av sammanbrott) av de tonårsplaceringar (13–16 år) som görs 
bryter samman innan vården har slutförts enligt planerna. Högst 
andel sammanbrott har de enskilda HVB-hemmen, lägst de särskilda 
ungdomshemmen och släktingfosterhemmen. 

I Cus-studien finns en beskrivning av nya placeringar av ton-
åringar som gjordes i Sverige under 1991. Det visar sig att 14 pro-
cent av ungdomarna placerades i offentligt drivna HVB-hem därför 
att tidigare vård brutit samman. För denna grupp av institutioner är 
uppgiften att ta hand om konsekvenserna av sammanbrott alltså inte 
särskilt framträdande. Något annorlunda ser det ut för §12-
hemsvården där 35 procent av alla påbörjade placeringar omedelbart 
har föregåtts och orsakats av sammanbrott i någon annan del av 
vårdsystemet. Den brittiska forskning som pekat på institutionernas 
roll att ta emot havererade placeringar, tycks i Sverige alltså i störst 
utsträckning vara giltig för de särskilda ungdomshemmen. Det före-
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kommer å andra sidan en hel del planerade flyttningar i systemet 
som helhet, till exempel från tillfälligt boende till mer långvarigt. I 
30 procent av placeringarna av alla slag fanns barnet i annan vård 
omedelbart före placeringen, resten kom direkt hemifrån.  

De berörda barnen 
Avslutningsvis är det viktigt att säga något om vilka barn det är som 
berörs av institutionernas arbete. I den rikhaltiga brittiska forsk-
ningen ställs frågan om man kan generalisera utifrån de barn som 
idag befolkar institutionerna (Little, 1995, s. 195). Författarna skri-
ver att institutionsvård i stort är ett eklektiskt system som antas fylla 
olika slags uppgifter för barn och ungdomar i mycket skilda om-
ständigheter. De sociala institutionerna befolkas i huvudsak av de 
fattiga och underpriviligierades barn. (I Storbritannien finns också 
barn från priviligierade klasser på ”institutioner” men då rör det sig 
om dyrbara internatskolor). Bebbington och Miles (1989) har i en 
epidemiologisk studie visat på uppseendeväckande samband mellan 
fattigdom och placering av barn i samhällsvård, speciellt för barn till 
ensamma mödrar. Också svensk forskning pekar i samma riktning. 
Fattiga familjer, familjer med ensamstående mödrar eller där föräld-
rarna är arbetslösa och bidragsberoende samt invandrarfamiljer är 
kraftigt överrepresenterade i socialtjänstens arbete med barn och 
ungdomar och i synnerhet i de fall där barnen placeras utanför 
hemmet (Andersson, 1995; Lundström, 1993; Vinnerljung, 1996a; 
SOU 2000:3). 

Av officiell statistik framgår att mellan 15.000 och 16.000 barn 
befann sig i någon form av samhällsvård (institution eller foster-
hem) år 1997. Det finns emellertid ingen nationell statistik som talar 
om vilka problem som angivits som motiv till att barnen placerats 
utanför hemmet. Från statistiken kan man bara få reda på att cirka 
tre av fyra var frivilligt placerade och en fjärdedel med tvång (enligt 
LVU). Av de sistnämnda var tre fjärdedelar placerade på grund av 
brister i hemmiljön och resterande på grund av eget beteende (So-
cialstyrelsen, 1998c; se också Hessle och Vinnerljung, 1999).  

I övrigt är det en i många avseenden heterogen grupp av barn 
och ungdomar som personalen på institutionerna möter. Det rör sig 
om spädbarn där man misstänker eller konstaterat brister i omvård-
naden, skolbarn som uppvisar problematiskt beteende av olika slag 
och ungdomar med exempelvis missbruk och kriminalitet. Andreas-
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sen (2000) menar i sin forskningsöversikt att också inom gruppen 
”ungdomar med beteendeproblem” finns en mer olikartad samman-
sättning än man kanske kan tro. Vissa ungdomar befinner sig till 
exempel på låsta ungdomsinstitutioner inte därför att de begått kri-
minella handlingar, utan därför att man inte kunnat bemästra dem 
på öppna institutioner.  

Barn på institution har också olika kulturell och etnisk bakgrund. 
Little (1995) skriver att ”children in residential provision reflect a 
nation no longer monocultural” (a.a., s. 195). Samma sak kan sägas 
för Sveriges del. Barn/ungdomar med viss utländsk härkomst är 
överrepresenterade i alla typer av vård utanför hemmet och speciellt 
på de särskilda ungdomshemmen (Bergström och Sarnecki, 1996; 
Socialstyrelsen, 1995b, 1998a; Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle-
Westermark, kommande). Den allra största andelen ungdomar på 
särskilda ungdomshem med ”invandrarbakgrund” är födda i Sverige 
eller kom hit som mycket små (Sarnecki, 1996). Detta innebär enligt 
Sarnecki (s. 153–154) att ungdomarnas problem i stor utsträckning 
uppstått i Sverige. Invandrarungdomarnas problembakgrund liknar 
också i många avseenden de svenska ungdomarnas. Mot denna bak-
grund – menar författaren – innebär den stor andelen invandrar-
ungdomar i sig inte någon stor förändring. I Kanters (1998) under-
sökning av akut- och utredningshem i Stockholms län hade mer än 
hälften av 227 barn invandrarbakgrund (minst en förälder med ut-
ländsk bakgrund), vilket är tre gånger fler än i befolkningen som 
helhet. Vanligast var att barnen hade minst en förälder från Finland.  

Det finns inga närmare studier av hur den ökade andel barn och 
ungdomars med utländsk härkomst konkret påverkar institutionerna 
och deras arbete. Även om problembakgrunden är ”svensk”, som 
Sarnecki (1996.) skriver, verkar det ändå rimligt att tro att barn med 
utländsk bakgrund på olika sätt för in nya dimensioner i institu-
tionsarbetet.  

Beträffande de konkreta orsaker som uppges till att barn 
kommer i vård utanför hemmet finns uppgifter i den tidigare 
nämnda studien vid Cus, Socialstyrelsen om tonåringar som place-
rades i dygnsvård 1991 (Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle-Wester-
mark, kommande). Ungdomarnas socialakter har studerats och man 
får utifrån det insamlade materialet en bild av vilka slags problem 
som antecknats akterna i samband med att placeringarna gjordes. 
Resultaten visar bland annat att mer än hälften hade skolproblem, 
cirka en fjärdedel hade nyligen begått brott och lika många hade 
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missbruksproblem. Knappt var femte ungdom hade påtaglig psy-
kiska problem och 16 procent hade nyligen begått våldshandlingar 

De yngre barnen finns inte med i Cus-studien. För små barn är 
det i första hand föräldrarnas situation som motiverar att barnen 
placeras på institution. I Kanters (1998) ovan nämnda studie av 
barn som placeras på akut- och utredningshem, var vanliga inskriv-
ningsorsaker missbruk eller psykiska problem hos mödrarna, akuta 
krissituationer i samband med våld i hemmet och misstanke om 
eller konstaterad brister i omvårdnaden av barnet (a.a., s. 13).  

Vilka är då trenderna och utvecklingstendenserna när det gäller 
barnavårdsproblemen? Har till exempel det senaste decenniets eko-
nomiska kris inneburit att barn och ungdomars situation blivit 
sämre? Här finns stora kunskapsluckor. I ett bokslut över den 
svenska välfärdens utveckling och förändring under 1990-talet skri-
ver man att det i stort sett saknas systematiska uppgifter om 
”barnavårdsproblemens omfattning, sammansättning och föränd-
ringar” (SOU 2000:3, s. 132). Det saknas också uppgifter om det 
skett några förändringar i sammansättningen av de familjer som 
under 1990-talet varit föremål för barnavårdsåtgärder av olika slag 
(a.a., s. 136). 

Utifrån de uppgifter som finns drar man ändå slutsatsen att det 
inte går att säga att barnavårdsproblemen faktiskt har ökat. Däremot 
tyder vissa uppgifter på att trycket på de barnavårdande instanserna 
ökat. Det görs alltfler barnavårdsanmälningar och genomförs alltfler 
utredningar av kommunernas socialtjänst. Underlaget för påståendet 
är dock ostadigt på grund av brist på rapporteringsrutiner. Antalet 
polisanmälningar om misshandel och misstänkta sexuella övergrepp 
ökade fram till 1993 och barns samtal till Bris jourtelefon har ökat 
under 1990-talet. Detta är emellertid mycket osäkra indikatorer. 
Ökningen av anmälningar kan vara produkten av en ökad uppmärk-
samhet på och känslighet för barns situation, men detta utan att 
några substantiella förändringar skett i barns levnadsomständighe-
ter. Hur många barn som ringer till Bris telefon kan spegla hur 
många som känner till att den över huvud taget finns. Inte någon av 
uppgifterna kan tas till intäkt för att säga att barnavårdsproblemen 
faktiskt har ökat i omfattning eller svårighetsgrad. Trots den eko-
nomiska krisen under 1990-talet finns heller inget som talar för att 
kommunernas socialtjänst fått minskade resurser för att hantera 
barnavårdsproblemen. Det har inte skett personalminskningar och 
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det tycks som om den sociala barnavården prioriterats högt också i 
nedskärningstider. 

Sammanfattning 
Utifrån den forskning som presenteras kan man sammanfattningsvis 
säga följande: 
• Det finns likheter i utvecklingstendenser för institutionsvården i 

olika länder, vad gäller omfattning, storlek, utbildningsnivå samt 
syn på föräldrar, men det finns också olikheter i grundstruktur, 
begreppsapparat och professionellt synsätt. Mellan de nordiska 
länderna finns skillnader i vilken omfattning barn och ungdomar 
placeras på institution. 

• Brittiska studier visar att institutionerna har ett brett spektrum 
av uppgifter och funktioner på barnavårdsfältet. En viktig hu-
vuduppgift är att fungera som ingång i dygnsvården genom att 
ta emot barn och ungdomar för kortare inledande vård. En an-
nan är att fånga upp de barn som kommer från vård som brutit 
samman i någon annan del av systemet. En tredje är att vara ett 
vård- och behandlingsalternativ för de barn och ungdomar som 
av olika skäl inte fungerar i fosterhemsvård, eller där syskon, 
alternativt barn och föräldrar skall placeras tillsammans. I de 
konkreta fallen är ofta syftet med en institutionsplacering oklar 
och i flera studier efterlyses tydligare beskrivningar av hemmens 
uppgifter, målsättningar och vilka barn man riktar sig till. 

• Informella normer och regler för vad som kan och bör göras 
spelar stor roll för att förstå hur institutionernas inre liv funge-
rar. Viktigt är någon form av enighet i personalens hållning till 
sitt arbete. Förekomsten av en artikulerad teori/modell pekas ut 
som en väsentlig faktor bakom välfungerande institutioner, lik-
som personalens uppslutning bakom formella och informella 
mål för verksamheten. Tydliga samband mellan personalens ut-
bildning och antal i förhållande till barnen och olika mått på hur 
väl institutionen fungerar har inte kunnat påvisas. 

• Enligt brittisk forskning har en institution organisatoriska, byrå-
kratiska drag som i viktiga avseenden skiljer den från ett foster-
hem. Vid en systematisk jämförelse beträffande grad av barn-
orientering, framträder fosterhem som mer barnorienterade än 
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institutioner. I flera länder finns idag både professionaliserade 
fosterhem och små institutioner som i vissa stycken liknar fos-
terhem. 

• Både för Sverige och internationellt gäller att det endast finns 
bristfällig kunskap om den moderna institutionsvårdens inver-
kan på barn och ungdomar och vilken betydelse institutionsvis-
telse har för deras fortsatta liv. Det saknas större studier med 
longitudinell ansats som kan svara på om institutionerna fyller 
en positiv roll för berörda barn och familjer. Användningen av 
institutionerna tycks styras av andra faktorer än systematisk 
kunskap om rehabiliterande effekter. 

• De barn och ungdomar som institutionspersonalen möter är en 
heterogen grupp kulturellt, etniskt och beträffande de problem 
som föranlett placeringen. I Sverige är den absoluta majoriteten 
frivilligt placerade. Både utländsk och svensk forskning pekar på 
sambandet mellan fattigdom eller annan typ av underpriviligerad 
ställning i samhället och risken att barn/ungdomar placeras i 
samhällsvård av något slag. 
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Kapitel 3 

Organisationer som riktar sig till 
barn och ungdomar – en teoretisk 

referensram 
Detta kapitel tar inledningsvis sin utgångspunkt i det faktum att 
barn- och ungdomshemmen är organisationer. Från organisations-
teoretiskt perspektiv är själva begreppet organisation centralt för att 
diskutera samhälleliga förändringar av alla slag. Somliga hävdar att 
social förändring över huvud taget främst kan förklaras av det som 
sker inom och mellan organisationer (Ahrne, 1990, s. 28; se också 
Ahrne, 1994). Enligt Ahrne och Hedström (1999) är organisering en 
av de grundläggande mänskliga samhällsformerna och kan förstås 
som en förmedlande länk mellan samhällets mikro- och makroni-
våer (a.a., s. 5–6). 

I kapitlets andra halva tar jag fasta på att hemmen riktar sig till 
just barn och ungdomar. Samhällets och myndigheternas barnavår-
dande åtgärder bygger på idéer om hur barn/ungdomar är eller bör 
vara, och ett grundantagande i våra föreställningar om barn och 
unga är att de skall vara del av en familj. Detta är något som man 
inom institutionsvården på olika sätt måste förhålla sig till. Jag an-
vänder ett konstruktivistiskt inspirerat perspektiv på begreppen barn 
och familj för att diskutera hur uttolkningen av dessa kan tänkas 
påverka barn- och ungdomshemmens verksamhet (se till exempel 
James och Prout, 1990; Woodhead, 1997). 

Grupper av organisationer 
Den organisationsteoretiska forskningen har grovt sett bedrivits 
utifrån tre olika analysnivåer. Man har för det första studerat indivi-
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den i organisationen. Organisationen har analyserats som omgivning 
och man har undersökt hur den påverkar medlemmarna. För det 
andra har man intresserat sig för organisationers formella struktur 
och dess olika delar. En tredje nivå är att undersöka grupper av 
organisationer, hur de förhåller sig till varandra och relaterar till 
omgivningen, hur de förändras och vad det är som påverkar denna 
förändring (Scott, 1998, s. 15–16). Det är den sistnämnda nivån jag 
främst funnit intressant för att belysa mitt forskningsområde teore-
tiskt. Jag är intresserad av barn- och ungdomshemmen som en sär-
skild population av organisationer och hur denna kan förstås i rela-
tion till omgivande förhållanden. 

Avhandlingens undersökningsobjekt kan rent formellt bestäm-
mas tämligen enkelt (även om det av metodkapitlet framgår att det 
finns en del tekniska gränsdragningsproblem), nämligen de verk-
samheter som finns förtecknade i Socialstyrelsens register som 
HVB-hem eller särskilt ungdomshem och som bedriver dygnetrunt-
vård. En annan fråga är hur man mer teoretiskt kan se på popula-
tionen av barn- och ungdomshem. Inom organisationsteori finns 
flera synsätt och begrepp för hur grupper eller kluster av organisa-
tioner kan betraktas (se Scott, 1992, s. 161–164). Inom nyinstitutio-
nell teori talar man om grupper av organisationer som bildar organi-
satoriska fält. På institutionella fält (det slag av fält som barn- och 
ungdomshemmen befinner sig i) betonas organisationernas 
anpassningsstrategier som en central faktor för att förstå hur de 
fungerar. Organisationsekologer däremot talar om nischer där orga-
nisationer skall konkurrera om ett begränsat utrymme. Här är inte 
nyckelordet anpassning utan istället selektion. Organisationer är 
präglade av den tid de startade i och kan i grunden inte förändras. 
Därför är nybildningar och nedläggningar de grundläggande händel-
ser som bestämmer en organisationspopulations utseende och stor-
lek och det är utifrån dessa processer man kan förstå den variation 
av organisationer som uppstår. 

De bägge skolbildningarna har alltså olika begrepp för hur grup-
per av organisationer kan bestämmas och vilka påverkansprocesser 
som är väsentliga. Det är emellertid viktigt att se dessa olikheter just 
som teoretiska accentueringar där man velat renodla resonemangen, 
mer än som ställningstaganden till vilken betydelse de olika proces-
serna har rent empiriskt (Hedström, 1999, s. 66; se också Bergmark, 
1995, s. 127). I den kommande framställningen skall bägge per-
spektiven beröras och jag gör också flitigt bruk av Göran Ahrnes 
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texter om vad som utmärker organisationer och den sociala omgiv-
ning de befinner sig i (Ahrne 1990, 1994).  

Organisatoriska fält  
Nyinstitutionell teori har använts i många studier och avhandlingar 
inom socialt arbete för att analysera den typ av organisationer som 
barn- och ungdomshemmen kan ses som – människobehandlande 
eller gränsöverskridande organisationer. Ett antal svenska studier 
kan nämnas, till exempel Sunesson (1985), Bergmark och Oscarsson 
(1988), Johansson (1992), Lundström (1993), Oxenstierna (1997) 
och Egelund (1997). Levin (1998) har använt nyinstitutionell teori i 
sin analys av uppfostringsanstaltens framväxt och existens. Sam-
manställningar av grundläggande teoretiska arbeten finns i exempel-
vis Powell och DiMaggio (1991) samt Meyer och Scott (1992, se 
även Ahrne och Hedström, 1999). 

Som namnet antyder betonar nyinstitutionell teori organisatio-
ners beroende av den institutionella omgivningen. Inom områden 
som socialt arbete kan organisationer främst förstås utifrån sin strä-
van att skapa sig legitimitet genom att, åtminstone på ytan, leva upp 
till omgivningens förväntningar. Organisationer av detta slag är 
inriktade mot institutionell effektivitet och rationalitet. Detta till 
skillnad från exempelvis tillverkningsindustrin, där verksamheterna 
är riktade mot teknisk rationalitet. Fabriker för tillverkning av bilar 
bedöms efter de bilar som levereras och arbetet är organiserat med 
det övergripande syftet att få ut färdiga bilar. För institutionella 
organisationer är det i princip inte produktionsresultatet som räk-
nas, utan hur organisationen förmår anpassa sig till omgivningens 
godkännande. Till denna typ av organisationer hör skolor, fängelser, 
socialbyråer, barn- och ungdomshem och liknande inrättningar. De 
måste alla skaffa sig legitimitet genom att bedriva verksamhet som 
ser ut som och kan accepteras som en skola, ett fängelse, ett social-
kontor, ett barnhem eller en ungdomsvårdsskola. 

En av de grundläggande frågor som DiMaggio och Powell 
(1991a, b, s. 64; se också Scott, 1998, s. 129–131) ställer, är hur det 
kan komma sig att organisationer inom vissa samhällsområden i 
sådan utsträckning liknar varandra. Här är begreppet organisatoriskt 
fält (organizational field) centralt. Med ett organisatoriskt fält avses 
grupper av organisationer som arbetar under gemensamma institu-
tionella villkor och med liknande produkter eller service. Mycket 
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fritt skulle man kunna översätta med ”bransch”. Författarnas 
grundtes är att organisatoriska fält formas genom olika slag av lik-
hetssträvande och när ett organisatoriskt fält etablerats blir det allt-
mer likformigt. Författarna skriver: 

By organizational field we mean those organizations 
that, in the aggregate, constitute a recognized area of 
institutional life: key suppliers, resource and product 
consumers, regulatory agencies, and other organizations 
that produce similar services or products (DiMaggio and 
Powell, 1991b, s. 64–65).  

På ett organisatoriskt fält kan det finnas organisationer av olika slag, 
men alla med liknande uppgift och med gemensamma föreställ-
ningar om vad man gör och hur det man gör bör göras. Fältet kan 
bestå av organisationer som har konkreta kopplingar till varandra 
eller som har strukturella och kulturella likheter. Fältet avgränsas 
med andra ord både av direkta länkar mellan organisationer och av 
gemensamma normer, regler och kulturella föreställningar. På fältet 
produceras och reproduceras specifika strukturella och kulturella 
villkor som påverkar de inblandade aktörerna. Organisatoriska fält 
skapas genom flera olika processer, till exempel inbördes härmning 
och tävlan mellan organisationer, men framför allt via staten och 
dess lagar och regler samt professionella gruppers agerande. Staten 
och professionerna är enligt författarna vår tids ”great rationalizers” 
(a.a., s. 64). Tillsammans utövar dessa krafter ett tryck som enligt 
teorin innebär ökad homogenitet. På stabila fält finns enighet om 
vilka som är legitima aktörer, vilka professionella grupper som har 
tillträde och vilken typ av aktiviteter som är accepterade. På mindre 
stabila fält råder större osäkerhet kring dessa frågor och det är inte 
lika givet vilka som är ”legitimate players” (Scott, 1998, s. 129). 

Ahrne (1990, s. 46–65, 1994, s. 53–70) menar att man kan man 
tala om fyra grundläggande slag av organisationer som kan finnas på 
ett fält; kapitalistiska företag, frivilligorganisationer, stater/nationer 
och familjer.4 Enligt författaren är det organisationers interaktion 
                                                 
4  Ahrne använder inte begreppet organizational fields utan talar om 

”constellations of organizations”, vilket enligt författaren innebär ”a 
description of the organizations that are relevant for a group of people, in 
their everyday lives” (1994, s. 134). Organisationer inom en konstellation 
behöver inte interagera med varandra, och utgör heller inte ett system. En 
konstellations gränser är i princip godtyckliga och beroende av det sociala 
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med varandra inom respektive mellan sektorerna, som formar sam-
hällsutvecklingen i stort. Bland institutionerna på barnavårdsfältet 
kan man konstatera att alla slagen av organisationer finns represen-
terade. Det förekommer aktiebolag, hem som drivs av frivilligorga-
nisationer som Stadsmissionen och Frälsningsarmén, de särskilda 
ungdomshemmen som ägs av staten och små verksamheter med 
enskilda familjer som bas, mer eller mindre familjehemslika. 
Konstellationen av organisationer har emellertid varierat kraftigt 
över tid, och de olika sektorerna har haft olika roller och utrymme 
på fältet, vilket visas närmare i den kommande historiska genom-
gången. Enligt Ahrnes resonemang är denna typ av förändring i 
relationerna mellan olika typer av organisationer viktiga för att för-
stå fältets utveckling i stort.  

Fältbegreppet kan ses som en ungefärlig, analytisk inringning av 
vissa typer av organisationer som finns i en särskild del av samhället 
och som har liknande uppgifter. I flera tidigare studier har man talat 
om barnavårdsfältet, missbrukarfältet eller ibland mera vidsträckt 
om hela det sociala arbetet som ett fält. Jag diskuterar i denna av-
handling barn- och ungdomshemmen som i första hand en del av 
barnavårdsfältet. Placering på institution är en del av den sociala 
barnavårdens repertoar av åtgärder och hemmen är direkt beroende 
av vilka beslut som fattas i socialtjänstens barnavårdsarbete. De är 
också en del av och beroende av de normativa och strukturella för-
hållanden som råder på barnavårdsfältet. Barnavården i sin tur kan 
ses som en delmängd av socialt arbete i stort, men utan att det går 
att urskilja några distinkta gränser. I det praktiska arbetet kan det 
många gånger vara svårt att avgränsa det direkta barnavårdsarbetet 
från övrigt socialt arbete (se till exempel Andersson, 1991). Begrep-
pet barnavårdsfält används här som ett sätt att analytiskt avgränsa 
det sociala arbete som barn- och ungdomshemmen mest direkt kan 
ses som en del av. 

Samtidigt som barn- och ungdomshemmen kan betraktas som en 
del av barnavårdsfältet, är det viktigt att understryka skillnaden 
mellan en institution och till exempel ett socialkontor. Historiskt har 
institutionsvården en längre och annorlunda historisk tradition än 
socialtjänsten och det finns en tydligt observerbar, orörlighet, slut-
enhet och social avskärmning som inte gäller för övrigt socialt 

                                                                                                           
landskapet och dess terräng (se längre fram i texten för diskussion av dessa 
begrepp). 
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arbete (Berridge och Brodie, 1998; Sinclair och Gibbs, 1998). So-
cialtjänstens barnavårdsarbete (och socialtjänstens övriga delar) är 
idag i huvudsak kontorsbaserat och innehåller många administrativa 
inslag, medan institutioners verksamhet innebär att barn och perso-
nal i princip finns under samma tak hela dygnet och att man från 
institutionens sida organiserar tid och rum för barnen och ungdo-
marna. Hennum (1997) menar att man kan tala om att institutionen 
har en slags egen logik som innebär speciella ramar för hur vår-
den/behandlingen kan organiseras. Forskning visar emellertid också 
på den variation som finns bland olika slags institutionsmiljöer. 
Brown m. fl. (1998) och Gunvor Andersson i Sverige (1995) pekar 
på den utveckling av den ”gamla” institutionsvården som faktiskt 
skett. Enligt Brown m. fl. (1998, s. 4) är Goffmans (1961) begrepp 
”total institution” inte relevant för att karakterisera 1990-talets 
institutionsmiljöer. Man kan uttrycka det som att dagens hem befin-
ner sig i ett spänningsfält mellan gamla institutionstraditioner och 
dagens syn på hur institutionsmiljöer för barn och ungdomar bör 
vara utformade. Här finns olika sätt för institutionerna att förhålla 
sig, ett tema som diskuteras närmare längre fram i avhandlingen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att barn- och ungdomsinstitu-
tionerna och socialtjänstens barnavård och dess organisationer är 
tätt sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. De kan i 
denna bemärkelse ses som ett gemensamt fält. De representerar 
emellertid två olika principer för det sociala arbetets organisering; 
institutionen respektive kontoret, vilket innebär en viktig skillnad. 

Vad är en organisation? 
Vad är det som utmärker en organisation i förhållande till andra 
typer av sammanslutningar och vad är det som gör att organisatio-
ner har sådan betydelse för samhällsutvecklingen? Och vilka impli-
kationer har detta för synen på barnavårdens institutioner? Ahrne 
(1990, s. 46–65, 1994, s. 53–70) anger fyra nödvändiga element för 
att karakterisera organisationer: De förvaltar någon form av kollek-
tiva resurser, de bygger på tillhörighet, de har medlemmar som är 
utbytbara och de utövar kontroll över sina medlemmar (se också 
Oxenstierna, 1997). Alla fyra måste finnas för att något skall klassi-
ficeras som en organisation, eftersom det är kombinationen av ele-
ment som förvandlar interaktion mellan människor till organisation. 
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Det är främst det fjärde elementet som är intressant i detta sam-
manhang, och som skall diskuterar närmare utifrån nyinstitutionell 
teori, men kort skall något sägas också om hur de övriga tre kan ses 
i relation till barn- och ungdomshemmen. 

Enligt Ahrne är det en organisations kollektiva resurser som 
utgör dess maktbas. Det är bara medlemmarna i organisationen som 
får tillgång till de gemensamma resurserna vilket gör det möjligt för 
organisationen att utöva makt över sina medlemmar. På barn- och 
ungdomshemmen förvaltas kollektiva resurser i form av byggnader 
och materiella tillhörigheter och hemmen är arbetsplatser åt perso-
nalen som får lön för sitt arbete. På hemmen samlas också informa-
tion och man besitter rätten att tolka och bedöma barnen och ung-
domarna, vilket är en viktig resurs gentemot omgivningen, inte 
minst socialtjänsten och barnens familjer. De som tillhör barn- och 
ungdomshemmen som organisationer är främst de anställda 
och/eller ägarna. De utgör organisationens medlemmar och är i 
enlighet med Ahrnes resonemang också utbytbara. Barnen och ung-
domarna (och i vissa fall deras familjer) är den formella anledningen 
till att hemmen överhuvud taget finns och de är det ”råmaterial” 
som hemmen arbetar med (Scott, 1998; se också Johansson, 1992). 
Barn- och ungdomshemmen kan, som nämnts, ses som vad man 
med en samlingsbeteckning brukar kalla människobehandlande 
organisationer (Hasenfeld, 1983). Flera närbesläktade begrepp finns, 
ibland med något olika tolkning (se Levin, 1998), men de avser i 
princip de organisationer som är riktade mot att arbeta med påver-
kan och förändring av människor och deras beteende (ofta betraktat 
som avvikande eller icke önskvärt). Organisationernas uppgift är 
hantering av det mänskliga råmaterialet och den produkt de önskar 
leverera är en i något avseende förändrad människa. 

Att utöva kontroll och samordna 
Ahrnes fjärde element i karakteristiken av organisationer, är att de 
utövar kontroll över sina medlemmar och står för någon form av 
samordnat handlande. Detta tillhör den viktigaste (och svåraste) 
uppgiften och är förutsättningen för att organisationer över huvud 
taget skall kunna existera. En organisation består av olika delar som 
måste koordineras gång på gång, men olika krafter i omgivningen 
verkar för respektive mot denna samordning. Som tidigare nämnts 
kan organisationer som skolor, sjukhus och barn- och ungdoms-
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institutioner ses som institutionellt inriktade. Det är inte 
”produktionsresultaten” som räknas, utan förmågan att anpassa sig 
till omgivningens krav och förväntningar. Problemet för organisa-
tioner som är starkt omgivningsberoende är att de yttre kraven ofta 
är motstridiga och omöjliga att uppfylla samtidigt. Organisationerna 
kan helt enkelt inte uppfylla alla krav. Ett sätt att lösa detta är att 
olika delar skärs av från varandra, genom så kallade lösa kopplingar 
(Meyer och Rowan, 1992, s. 39–40). Man håller sig med ett formellt 
budskap om vad som sker i organisationen, medan det som verkli-
gen händer är något annat. Organisationens regler och struktur ser 
ut på ett sätt som tillfredsställer omgivningskraven, men dessa for-
malia har svaga samband med det praktiska arbete som utförs. Offi-
ciella beskrivningar, regler och strukturer bygger på tanken att orga-
nisationer fungerar som rationella enheter och om man uppfyller de 
krav som reglerna ställer, har man också löst de uppgifter man ska. 
Organisationer är emellertid inte rationella verksamheter. Istället 
odlas föreställningar och så kallade rationaliserade myter om att det 
arbete som görs också är det arbete som skall göras, även om detta 
inte kan beläggas empiriskt. En organisation som följer reglerna och 
upprätthåller myterna belönas därför oavsett hur det egentliga 
arbetet utförs och hur resultatet ser ut. Summan av det hela blir 
organisationer som i sin praktik är mycket löst kopplade till formella 
mål och tänkta funktioner.  

Problemet med lösa kopplingar och organisationers beroende av 
omgivningens godkännande är att olika element inte hänger ihop, 
samt att det egentliga syftet med verksamheten kommer i bakgrun-
den eller negligeras helt. Utifrån tesen om lösa kopplingar kan man 
förstå en av forskningsgenomgångens slutsatser, nämligen att det i 
stort saknas kunskap om institutionsvårdens effekter och resultat 
för de berörda barnen. Detta trots att institutionerna funnits under 
så lång tid, berör de mest utsatta barnen och innebär höga samhälls-
kostnader. Det är emellertid inte hur det går för de barn och ung-
domar som varit föremål för vård och behandling, som styr använ-
dandet av institutionerna eller deras inre arbete. Det handlar istället i 
grunden om att institutionerna för omgivningen framstår som rim-
liga verksamheter, att de kan leva upp till förväntningar om att 
”behandla”, att ersätta familjer som inte anses duga eller att upp-
rätthålla lag och ordning – detta oavsett hur den konkreta institu-
tionspraktiken ser ut. 
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Omgivningens betydelse 
Organisationer har en ”omgivning”, som de interagerar med och på 
olika sätt är beroende av. Här är begreppet ”institutionaliserade 
föreställningar” grundläggande. Enligt institutionell teori utövar 
organisationer och institutionaliserade föreställningar en ömsesidig 
påverkan på varandra. En viktig utgångspunkt finns i Berger och 
Luckmans (1967) kunskapssociologiska teser. Med en institutionali-
serad föreställning (eller en institution) menar författarna den syn på 
världen som formas när en handling upprepas, blir tagen för given 
samt ges en viss ömsesidig tolkning eller innebörd av de inblandade 
aktörerna. Genom denna standardiseringsprocess uppstår samhälle-
liga institutioner i sociologisk mening. De är socialt konstruerade 
och produceras och reproduceras via individen i handling. De ex-
isterar därför bara i den sociala praktiken genom att de uppfattas 
som sanna och därmed skapar en tvingande verklighet, vilken 
”hårdnar” alltmer med det historiska förloppet. Vissa sätt att upp-
fatta den sociala verkligheten ses som alltmer självklara och bildar 
gemensamma, utgångspunkter för handlingar av olika slag. Trots 
detta är institutionaliserade föreställningar inte helt oomkullrunke-
liga – då vore ju ingen förändring möjlig. De måste hela tiden åter-
skapas av individer i interaktion med varandra. Å ena sidan är före-
ställningarna hårt cementerade, å andra sidan visar historien att de 
kan omdanas.  

Att sociala problem är något som kan hanteras genom vård och 
behandling vid särskilda dygnetrunt-inrättningar, kan ses som en 
institutionaliserad föreställning. En föreställning som skapar och 
upprätthåller specifika praktiker och verksamheter av viss organi-
satorisk form – barn och ungdomsinstitutioner. 

Levin (1998) använder teorier om institutionellt beroende och 
lösa kopplingar för att analysera uppfostringsanstalten som idé och 
praktik. Författaren har närmare studerat ett av de särskilda ung-
domshemmen, Råby utanför Lund. Han visar i sin avhandling den 
institutionella omgivningens betydelse för uppfostringsanstaltens 
framväxt, existens och utformning, samt hur organisationen hante-
rar sitt omgivningsberoende genom att olika delar är löst kopplade 
till varandra. För uppfostringsanstalten finns krav på att hålla icke 
önskvärda ungdomar borta från samhället genom att avskilja och 
spärra in dem, men samtidigt skall samma ungdomar enligt den 
officiella retoriken rehabiliteras och återföras till samhället. Den 
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moderna uppfostringsanstalten skall med andra ord dels överta det 
rättsliga systemets straffande och avskräckande funktion, dels 
genom behandling förändra ungdomarna som individer. Levin visar 
i sin studie hur dessa oförenliga krav styr den dagliga praktiken på 
Råby. Trots goda ambitioner och ett stort mått av humanism och 
god vilja från personalen, blir resultatet att mycket få ungdomar får 
hjälp i sin livssituation. I princip kan ingen rehabilitering ske, därför 
att uppfostringsanstalten är en inrättning vars existens och sätt att 
fungera i första hand svarar upp till omgivningens behov av att, 
åtminstone temporärt, bli av med stökiga, icke tolererade ungdomar. 
Huruvida dessa ungdomar påverkas positivt av Råby blir av under-
ordnad betydelse. Även om personalen vill utföra ett arbete för 
ungdomarnas bästa, är man likväl ohjälpligt fångad i en strukturellt 
bestämd roll i ett system som i grunden är repressivt, disciplinärt 
och beroende av omgivningens acceptans. 

För barn- och ungdomsinstitutionerna är en särdeles viktig 
omgivningssfaktor det som grovt kan uttryckas som ”den allmänna 
opinionen”. Här finns, historiskt och idag, starka institutionaliserade 
föreställningar om hur sociala problem bland barn och ungdomar 
skall definieras och vad som skall göras med dem som anses ha 
sådana problem (se till exempel Sunesson, 1992, Swärd, 1993). Pe-
riodvis blossar det upp allmänna debatter i dessa frågor  och idag är 
dessa frågor ett opinionsmässigt och medialt ”hett” ämne.  

Bergmark och Oscarsson (1988) menar att inom missbrukarvår-
den har massmedia en viktig roll för uppfattningen om vad alko-
holmissbruk är och hur det bör hanteras. Detta hänger i sin tur 
samman med hur institutionsvården för missbrukare formas. På 
liknande sätt kan man utgå ifrån att det finns opinionskrafter i 
rörelse kring barn- och ungdomshemmen. Berridge och Brodie 
(1988, s. 171) beskriver hemmen som utlämnade på nåd och onåd 
till omgivningens inflytande. I omgivningen och i samhället i stort 
finns enligt författarna en ambivalens till om man verkligen är 
intresserad av att tillhandahålla god vård och behandling för de barn 
och ungdomar det gäller och deras familjer. Speciellt stor är ambi-
valensen till tonåringars rätt på detta område. Institutioner för han-
dikappade barn uppfattas annorlunda än de som riktar sig till barn 
med sociala problem. Handikappade barn tillhör familjer med olika 
social klass, alltså även medel- och överklass, och det finns ingen 
moralisk dimension i barnens handikapp. Till barn och ungdomar 
med sociala problem och provocerande beteende finns en betydligt 
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mer kluven inställning (se också Hennum, 1997). De så kallade 
värstingseglatserna väckte stor uppmärksamhet i Sverige på 1980-
talet. Det diskuterades om det var rimligt att ungdomar som begått 
brott, missbrukat eller på annat sätt misskött sig i behandlande syfte 
skulle få åka på månadslånga resor till andra länder. Ett argument 
mot seglatserna var att de skar i ögonen på ”vanliga och sköt-
samma” ungdomar som aldrig skulle få råd och möjlighet till resor 
av detta slag. När detta skrivs, våren 2000, debatteras flitigt i mass-
media hur samhällets reaktion bör se ut mot de ungdomar som 
misstänks för att vara skyldiga till den så kallade Göteborgsbranden 
där över 60 personer dog. Några av de misstänkta ungdomarna hade 
tidigare varit omhändertagna av de sociala myndigheterna och pla-
cerade på institution. 

Beträffande barn- och ungdomshemmen kan man konstatera att 
de i likhet med många andra människobehandlande organisationer 
har uppgifter som är mångtydiga och oklara. Gooch (1996) menar 
att institutionsvårdens uppdrag har förändrats över tid. Det är inte 
längre rent materiella skäl som motiverar institutionsvård och det 
rena samhällsskyddet har tonats ner i den moderna institutionsvår-
den. Istället har barn- och ungdomshemmen fått ett otydligt mandat 
som befinner sig mellan uppgifterna att ge barnen grundläggande 
föräldraomsorg, att kontrollera dem rent fysiskt och att utföra 
någon form av behandlingsarbete (se också Hennum 1997, s. 26). 
Det otydliga mandatet och bredden av uppgifter försvårar diskus-
sion om resultat, måluppfyllelse eller andra slags ”utfallsmått” för 
arbetet. Hemmen måste i stället motivera och legitimera sin existens 
med andra argument som kan godtas av omgivningen.  

Strävan mot likhet 
Jag skall nu återvända till den inledningsvis presenterade tesen av 
DiMaggio och Powell (1991b) om att när organisatoriska fält formas 
uppkommer också en benägenhet för organisationerna att likna 
varandra, en tendens till institutionell isormorfism.  

Isomorphism is a constraining process that forces one 
unit in a population to resembel other units that face 
the same set of environmental conditions (a.a., s. 61).  

Organisationerna på fältet strävar mot likhet därför att de, på det 
sätt som beskrivits tidigare i texten, är öppna mot och beroende av 
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sin institutionella omvärld och utsätts för liknande tryck och påver-
kan från denna. De styrs av samma rationalitet och svarar på lik-
nande sätt på kraven från yttre krafter att göra något som kan god-
tas som rimligt. I barn- och ungdomshemmens fall skulle detta 
kunna formuleras som härbärgering och/eller behandling av unga. 
Enligt teorin skulle således det omgivande samhällets påverkan och 
de normer och värderingar som där finns nedlagda, ta sig organisa-
toriskt liknande uttryck på institutionerna. Respektive barn- och 
ungdomshem måste bedriva en verksamhet som i någon mening 
liknar de övriga och som av uppdragsgivarna kan godtas som rele-
vant för de grupper det gäller. Det är alltså i detta perspektiv inte 
möjligt att bedriva vilken verksamhet som helst och kalla den för ett 
behandlingshem för barn och ungdomar – även om ramarna är 
vida. Teoretiskt kan man alltså anta att barn- och ungdomshemmen 
skulle strävar mot inbördes likhet, samt att det finns en yttre gräns 
som stakar ut vad som kan accepteras som vård/behandling. Alltför 
aparta organisationer – exempelvis de som arbetar med 
”värstingseglatser” – bör i längden få svårt att klara sig. Institutio-
nerna måste, för att överleva, framträda på ungefär samma sätt som 
andra och på likartat sätt härbärgera samhällets idéer om vad som 
skall ske med barn och ungdomar som anses ha sociala problem av 
olika slag.  

Inom nyinstitutionell organisationsteori talar man om tre olika 
slag av likhetssträvanden (DiMaggio och Powell, 1991b, s. 66–74). 
För det första tvingande isomorfism som innebär att ett organisato-
riskt fält likformas genom att en dominerande aktör skapat regler 
som måste följas. Trycket på organisationerna kan vara både infor-
mellt och formellt. DiMaggio och Powell (a.a.) menar att generellt 
sett har organisationerna allt mer kommit att struktureras kring reg-
ler som institutionaliseras och legitimeras via staten. På barnavårds-
fältet är staten i dess olika skepnader en viktig aktör som genom 
lagstiftning kan formulera diskurs och formella regler för organisa-
tionernas arbete, men som också kan styra genom till exempel stats-
bidrag och andra ekonomiska incitament. För barn- och ungdoms-
hemmen finns vissa formella regler för vad som krävs för att få 
bedriva institutionsvård och både i nuvarande och äldre lagstiftning 
finns mer eller mindre allmänt formulerade principer för hur och 
när institutionsvård för barn och ungdomar kan vara aktuell. För de 
särskilda ungdomshemmen har staten också det direkta driftsansva-
ret.  
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Det formella regelverk som skall styra institutionsfältet har änd-
rats över tid, inte minst i samband med socialtjänstreformen. 
Mycket tyder på att statens kontrollerande, och därmed också möjli-
gen likriktande, roll inom institutionsvården i praktiken varit svår att 
fullfölja både historiskt och i dagens socialtjänst.  

För det andra talar man om den likhet som uppkommer genom 
att organisationerna härmar varandra, mimetisk isomorfism. Spe-
ciellt på osäkra och instabila fält tenderar organisationerna att efter-
likna de som anses framgångsrika. De senare får en viktig roll som 
förebilder och modeller som snabbt sprids till andra verksamheter. 
Organisationer, speciellt de med oklara mål och otydlig teknologi, 
kan ha mycket att vinna på att efterlikna ”grannar” med hög legiti-
mitet och status. DiMaggio och Powell (1991b, s. 69) menar att 
härmning är ett direkt svar på organisatorisk osäkerhet.  

I ett långt historiskt perspektiv kan man se att människobehand-
lande organisationer av olika slag – skolor, mentalsjukhus och 
inrättningar för barn och ungdomar – ofta följer efter varandra i hur 
arbetet organiseras och presenteras. I dagens sociala arbete finns 
exempel på mer snabbt verkande isomorfism. Olika vård- och 
behandlingsmodeller blommar upp, får en snabb utbredning, men 
avlöses ofta efter ganska kort tid av nya. Inom missbrukarvården 
finns några ledande aktörer som representerar vissa specifika sätt att 
se på orsaker till missbruk och hur det bör behandlas, till exempel 
de som arbetar efter den så kallade Minnesota-modellen. Företrä-
dare har gjort anspråk på mycket goda behandlingsresultat och 
modellen har fått kraftigt genomslag och stor spridning till många 
verksamheter (Bergmark, 1995).  

DiMaggio och Powell (1991b, s. 69) menar att härmning av 
framgångsrika grannar ofta sker via, eller understöds av, personer 
som går mellan olika organisationer. Det kan vara personal som 
byter arbete och till sin nya arbetsplats tar med sig idéer och arbets-
sätt, och det kan vara konsulter och rådgivare. Det senare är sanno-
likt viktigt för barn- och ungdomshemmen. Inom socialt arbete i 
stort, i barnavården och särskilt inom institutionsvården finns till 
exempel ett utbrett användande av handledare, vilket kan innebära 
att liknande synsätt och sätt att arbeta förs in i flera organisationer. 
(se Fyhr, 1995; för aktuell studie om handledarutbildning se 
Egelund, 1999). 

Ett tredje slag av isomorfism är den normativa, där likriktning i 
första hand skapas genom professionalisering. Organisationer på 
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samma fält anställer personal med viss yrkesbakgrund eller utbild-
ning, vilket innebär att man får personer med liknande normer och 
kognitiva föreställningar. Ofta sluter sig personalen samman i 
intresseorganisationer som har till syfte att forma fältet i för den 
egna yrkesgruppen gynnsam riktning. Man utser den egna gruppen 
till den enda legitima inom ett viss område och upprättar spelregler 
som utestänger konkurrerande grupper.  

Barn- och ungdomshemmen har befunnit sig i ständiga gräns-
förhandlingar med områden som medicin, psykologi, pedagogik och 
för ungdomars del rättsväsende och kriminalvård. Yrkesgrupper 
som socionomer och socialpedagoger anses ofta behöva hjälp av 
andra starkare professioner som läkare och psykologer för att få 
auktoritet i till exempel bedömningen av ett barns situation. Också i 
socialt arbete i stort finns en uppsättning parallella synsätt och för-
klaringsmodeller kring uppkomsten av barns problem och hur de 
skall lösas. I kommande delar av avhandlingen skall visas vilka olika 
yrkesgrupper som faktiskt finns på institutionerna och hur den 
generella utbildningsnivån ser ut. DiMaggio och Powell (1991b, 
s. 71) talar om ett direkt samband mellan andelen akademiskt utbil-
dad personal och styrkan i den normativa isomorfismen.  

 Organisationer som produkter av sin tid 
Jag skall nu gå över till att behandla några organisationsekologiska 
teser som innebär ett något annorlunda sätt att se på vad det är som 
formar och påverkar organisationer. Organisationsekologiskt orien-
terade forskare ställer inte som DiMaggio och Powell (1991b) frågan 
varför det finns likhet mellan organisationer, utan vänder på reso-
nemanget och undrar varför det råder olikhet (Hannan och Free-
man 1985; 1989, Hannan och Carrol, 1992). Med hjälp av en analogi 
från biologin kan man säga att de lägger vikt vid att urskilja ”arter” 
av organisationer. Utgångspunkten är precis som i biologisk evolu-
tionsteori att det bara finns ett begränsat utrymme att tillgå och man 
frågar sig vad det är som gör att vissa typer av organisationer, vissa 
”arter”, överlever i detta utrymme medan andra dör. För att svara 
på frågan fokuserar man på variationer i de omgivande förhållan-
dena, och söker efter grupper av organisationer som har varit utsatta 
för liknande omgivningsförhållanden. Ingen organisation är den 
andra absolut lik, men man kan finna olika klasser av organisationer 
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som i stora drag är homogena när det gäller hur de påverkats av 
omgivningen.  

Istället för fältbegreppet har man, som nämnts, i organisations-
ekologisk forskning ett annat uttryck för att formulera vad det är 
som konstituerar en grupper av organisationer och vad som påver-
kar dem. Man talar om nischer som innehåller populationer av 
organisationer. En population består av de organisationer som finns 
innanför gränserna på det system man studerar och som har en 
gemensam organisatorisk form. Det senare innebär att organisatio-
nerna har liknande formell struktur, utför ungefär samma aktiviteter 
och har liknande normativ ordning.5 Varje sådan uppsättning av 
organisationer ockuperar en nisch, det vill säga ett visst resursut-
rymme som gör att den kan överleva eller växa (Hannan och Free-
man, 1989, s. 95). Nischen vidd avgörs av de sociala, ekonomiska 
och politiska förhållanden som behövs för att organisationerna skall 
kunna föröka sig eller åtminstone inte minska. Författarna diskute-
rar hur gränserna mellan olika uppsättningar organisationer ritas 
upp och menar att det bland annat sker via institutionalisering. De 
använder begreppet med liknande betydelse som Meyer och Scott 
(1992), det vill säga vissa handlingar upprepas, blir tagna för givet 
och ges en gemensam innebörd. Hannan och Freeman (1989) beto-
nar också institutionalisering som en process där vissa organisa-
tionsformer blir legitima företrädare för vissa intressen. Man kan se 
barn- och ungdomsinstitutioner som en organisationsform, vilken 
fått legitimitet i situationer när de sociala myndigheterna skall han-
tera barn/föräldrar/familjer som uppfattas som avvikande och pro-
blematiska. Om organisationen har formen av vad vi idag kallar ett 
HVB-hem eller ett särskilt ungdomshem, har den ”rätt” att träda in i 
dessa situationer. Också socialbyrån kan ses som en organisations-
form, som i den moderna välfärdsstaten fått rollen som den verk-
samhet dit sociala problem av olika slag skall hänvisas. Man skulle – 
åtminstone teoretiskt – kunna tänka sig att andra organisationsfor-
mer än barn-/undomsinstitutionen och socialbyrån skulle kunna var 
möjliga för att utöva samhälleligt ”socialt ansvar”. 

                                                 
5  Systemet avgränsas ofta till exempel geografiskt genom att det utgörs av ett 

land eller en stad eller av en viss produktionsteknik. Exempel på empiriska 
undersökningar utifrån organisationsekologisk teori är studier av bryggeri-
näringen i USA och av  den svenska fackföreningsrörelsen (Hedström, 
1999). 
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Ur organisationsekologiskt perspektiv är en central faktor för att 
förklara variationen av organisationer vid vilken tidpunkt de skapats. 
Organisationer bär med sig sin historia och förändras i grund och 
botten rätt lite när de väl är bildade. De ses som präglade av den tid 
de skapades i och de idéer som då rådde om hur organisationer 
borde se ut och vara uppbyggda. Vissa organisationstyper blir över 
tid ”omoderna”, men verksamheterna har svårt att förändras och 
blir därför nedlagda. Andra som är mer kongruenta med aktuella 
krav kommer till. Det är genom kombinationen av nytillskott och 
nedläggningar som olika organisatoriska populationer formas. Hur 
detta in- och utflöde av organisationer ser ut beror på graden av 
konkurrens och legitimitet (Hedström, 1999). Ju starkare konkur-
rens som råder om omgivningens resurser, desto färre nya organisa-
tioner och desto fler nedläggningar. Likaledes menar man att om en 
organisationsform har hög legitimitet, det vill säga accepteras och 
tas för given av viktiga aktörer i omgivningen, innebär det att fler 
nya organisationer kommer till och färre läggs ner. Graden av kon-
kurrens hänger samman med antal organisationer i populationen. 
När en population innehåller få organisationer blir konkurrensen 
låg, eftersom det finns så mycket resurser i nischen att de räcker åt 
alla. När populationen växer, accelererar konkurrensen. Vid en viss 
punkt är nischens ”bärandekapacitet” nådd och det ryms inte fler 
organisationer. Man har uppnått det maximala antal som kan för-
sörjas i nischen. Skall nyetablering ske måste befintliga organisatio-
ner försvinna. 

Organisationers grad av legitimitet har att göra med populatio-
nens storlek, men omvänt i relation till graden av konkurrens. Ju 
större population, desto större legitimitet. När en organisationsform 
är ny ifrågasätts den ofta och dess legitimitet är låg. När fler lik-
nande verksamheter etableras stärks legitimiteten. När detta väl har 
skett innebär ytterligare organisationer inte så mycket för legitimi-
teten; den finns redan etablerad. Till exempel spelar det ur legitimi-
tetssynpunkt inte någon roll idag om det etableras ytterligare några 
barn och ungdomshem. Däremot skulle man kunna tänka sig att nya 
typer av hem inte får legitimitet förrän de är ett visst antal. Samban-
den mellan densitet (antalet organisationer i populationen), legiti-
mitet och konkurrens hänger i sin tur samman med nedläggningar 
och nybildningar. Det är dock krafter som går i olika riktning. Ökad 
densitet leder till ökad legitimitet, vilket ökar antalet nybildningar. 
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Samtidigt innebär ökad densitet också att konkurrensen ökar, vilket 
bör leda till färre nybildningar och fler nedläggningar.  

Hannan och Freeman (1989, s. 118) talar om olika slags nybild-
ningsstrategier. En typ av strategi kännetecknas av att det krävs 
stora investeringar för att nya organisationer skall kunna uppstå. Få 
nyetableringar sker därför, men om de faktiskt görs har organisatio-
nerna god chans till överlevnad. Motsatsen är den mer opportunis-
tiska strategi (r-strategin) som innebär att organisationer kan utnyttja 
tillfälliga förändringar i omgivningen för att etablera sig utan alltför 
stora insatser. Enkelt sammansatta organisationer är den organisa-
tionstyp som gynnas bäst av snabba skiften i det moderna samhället 
och som därför kan utnyttja denna strategi. Organisationer kan 
starta utan stora investeringar men de har också dålig överlevnads-
förmåga. Bergmark (1995, s. 128) menar att AA-rörelsen är ett 
extremt tydligt exempel på en mycket enkelt sammansatt organisa-
tionstyp, vars nybildningsstrategi utifrån organisationsekologisk 
teori kan beskrivas som en r-strategi. Det är mycket lätt att starta en 
AA-grupp. Det finns inga andra krav än att de människor som ingår 
vill sluta dricka alkohol och att man följer AA-rörelsens principer. 
Samtidigt är AA en i grunden trög organisation som konstruerats 
för att överleva i sin grundläggande form, trots yttre tryck om för-
ändring. 

Barn- och ungdomshemmen är också tämligen enkla organisa-
tioner, som oftast inte kräver stora investeringar för att kunna starta, 
speciellt inte dagens småskaliga verksamheter. Gamla tiders institu-
tionskomplex var stora inrättning och hade förmodligen högre 
trösklar (till exempel när det gällde lokaler) för att komma igång. 
För att starta ett barn- eller ungdomshem idag krävs tillstånd från 
länsstyrelsen, lämpliga lokaler och ett antal personer som kan arbeta 
i verksamheten. Länsstyrelserna skall formellt pröva om institutio-
nerna uppfyller kraven för att få etablera verksamhet och man skall 
också löpande inspektera institutionerna om de har enskilda 
huvudmän. Flera rapporter pekar mot att det både funnits svaga 
formella restriktioner för nya hem att etablera sig och att det i liten 
utsträckning förekommit myndighetsingrepp som hotat hemmens 
överlevnadschanser (Socialstyrelsen, 1990, 1991, Dahlström, 1997; 
Kilsved och Hartelius, 1993).  

Konkurrens och legitimitet är de krafter som, enligt organisa-
tionsekologisk teori, kan förklara hur organisationspopulationer 
varierar över tid. Resonemanget kan förefalla lite ytligt och förenk-
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lat. Det har ifrågasatts om teorin mer skapats utifrån de uppgifter 
som funnits tillgängliga om organisationer, än vad som egentligen 
vore teoretiskt intressant, men praktiskt omöjligt, att studera (Hed-
ström, 1999). Perspektivet ger emellertid ett väsentligt bidrag till en 
diskussion om hur organisationers bakgrund påverkar deras möjlig-
het till överlevnad. Med vardagligt språkbruk kanske man skulle 
uttrycka det som att organisationsekologisk teori understryker bety-
delsen av det som ”sitter i väggarna”. Grundsatsen är att organisa-
tioners sätt att fungera i hög grad sitter i väggarna, och för att för-
står vad det är som sitter där – och varför väggarns en dag rivs – 
måste man se hur de omgivande förhållandena såg ut när organisa-
tionen kom till. 

I avhandlingens inledning talas om att institutionsvård vilar på en 
lång historisk tradition. Speciella institutioner för barn och ung-
domar har funnits i flera hundra år. För att analysera dagens fält är 
det enligt organisationsekologisk teori nödvändigt att direkt analy-
sera relationerna mellan historiska avlagringar och nuet. Här finns 
egentligen ingen motsättning mellan det nyinstitutionella synsättet 
och organisationsekologi, utan det handlar snarast om olika beto-
ning. Man kan säga att de organisationsekologiska forskarna har 
drivit det historiska perspektivet till sin spets i sina försök att finna 
generella, matematiskt formulerade lagar för hur historiska proces-
ser kan avläsas i organisationspopulationer. En mindre långtgående 
ståndpunkt får representeras av Scott (1998), själv nyinstitutionalist. 
Han skriver att när man observerar något (ett system) vid en viss 
tidpunkt är det man ser ett tvärsnitt av element som är rester av 
olika tidigare historiska processer (a.a., s. 169). Orden sammanfattar 
väl hur man kan se historia kontra nutid med avseende på institu-
tionerna. Här kan det organisationsekologiska synsättet tillföra en 
del. Det skall, i denna avhandling, ses som en ram för förståelse av 
det empiriska materialet, mer än som ett direkt analysverktyg.  

Det organisationsekologiska perspektivet framstår som särskilt 
relevant just för barn- och ungdomshemmen. Flera författare har 
utifrån olika perspektiv pekat på institutionernas särskilda tröghet 
och historiska beroende. Institutioner är bundna till vissa fysiska 
platser och byggnader, ofta belägna lite avsides (Qvarsell, 1996a). 
De är icke mobila inrättningar, stark kopplade till en viss geografisk 
plats och med begränsad flexibilitet. Stora delar av fältet har över tid 
varit offentligt eller drivet av frivilliga organisationer. Dessa typer av 
organisationer ses ofta som de minst flexibla och de som är mest 
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beroende av ett visst geografiskt territorium (Ahrne, 1990, 1994, 
Papakostas, 1998). Historiskt finns många exempel på att byggna-
den kommit först och att man så att säga i efterskott fyllt den med 
någon typ av institutionell verksamhet (Sallnäs, 1995; Qvarsell; 
1996a;). Institutionsarbetet har då måst utformas på ett sätt som 
byggnaderna medgett. Moss (1975, s. 43–44) menar att professio-
nella intressen och de höga kostnader som är investerade i många 
institutioner ger en tröghet som gör att institutionsvården på många 
sätt är en produkt av tidigare generationers aktiviteter. 

Familj, barn och barndom 
Efter att ha diskuterat barn- och ungdomshemmen som organisa-
tioner, är det dags att ta fasta på det faktum att hemmen riktar sig 
till just barn och ungdomar. Samhällets och myndigheternas insatser 
för barn och ungdomar bygger på idéer om hur dessa 
barn/ungdomar är eller bör vara och institutionerna är intimt för-
knippade med teorier om och synsätt på barnuppfostran (Ohrlan-
der, 1991). 

Barndomsforskning 
Inom den socialkonstruktivistiskt orienterade barnforskningen har 
man analyserat hur barndomsuppfattningen varierat över tid samt 
vad som karakteriserar det vi idag ser som en ”naturlig” barndom. 
En viktig tanke är att inte ens den grundläggande uppdelningen i 
barn och vuxna kan tas för givet. Själva bestämningen av kategorin 
barn är inte självklar, och inte heller vilka egenskaper barn anses ha. 
Begreppen ”barn” och ”barndom” måste konstrueras för att sedan 
tillskrivas olika karaktärsdrag, till exempel vissa för barndomen spe-
cificerade behov (Woodhead, 1997). Utifrån detta kan vi formulera 
vad som anses normalt respektive avvikande och därmed vad som 
uppfattas som problem.  

James och Prout (1990) formulerar ett konstruktivistiskt synsätt 
på barn och barndom enligt följande: 

The immaturity of children is a biological fact of life 
but the ways in which this immaturity is understood and 
made meaningful is a fact of culture (a.a., s. 7). 
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Det är med andra ord långt ifrån givet hur vi uttolkar det faktum att 
barn och vuxna biologiskt skiljer sig åt i vissa avseenden. Tolk-
ningen innebär en tillskrivning av vad barn och barndom är som går 
långt utöver den fysiska skillnaderna mellan barn och vuxna. Hur 
denna tolkningsprocess av det biologiska går till hänger samman 
med centrala värden i kulturen. Barndomsbegreppets innebörd va-
rierar därför över tid och mellan olika kulturella sfärer. Det finns 
således inte en barndom, utan flera olika barndomar. Barndomen 
formas i ett kulturellt och historiskt sammanhang och att vara barn 
varierar med var och när barndomen definieras, samt av vem. För 
barn- och ungdomshemmen kan uppfattningen om vad barn och 
barndom är och bör vara, ses som en fond gentemot vilken olika 
typer av problem avtecknar sig. Denna fond och det sätt på vilket 
barnens problem framstår är centrala förutsättningar för institutio-
nernas arbete. 

Barn som del i en familj 
Ett grundantagande i våra föreställningar om barn och ungdomar är 
att de skall vara del i en familj (Qvortrup, 1993). Makrinioti (1994) 
talar om en stark tendens till ”familization” och ”familism”. Förfat-
taren tar sin utgångspunkt i de ovan nämnda konstruktivistiska tan-
karna och diskuterar hur den moderna välfärdsstatens konceptuali-
serar ”barndom” genom ”familization”. Med detta avser hon 

…the fusion of childhood into the family institution to 
such an extent that it becomes an inseperable unit, 
which obstruct the social visibility of its weaker part as 
a separate entity (a.a., s. 268). 

Att vara barn och att vara en del i en familj betraktas som så själv-
klart att vi inte kan se barn som separata individer. Barn är ”av natu-
ren” en del i en familj, de ”tillhör” sin familj och den naturliga mil-
jön för ett barn att vara i är familjen. Författaren menar att välfärds-
staten och dess olika socialpolitiska åtgärder spelar en viktig roll för 
att kontinuerligt förstärka och vidmakthåll ”fusionen” mellan barn-
dom och familj. För barnens del bidrar det till att de inte ses som 
individuella subjekt, att de döljs i och bakom familjen. 
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Vad är en familj? 
Vad man menar med en familj kan variera mellan olika kulturer och 
över tid och avse ganska olikartade former av samlevnad. Familjen 
har varit ett viktigt sociologiskt forskningsobjekt och förändringar i 
familjemönster, könsroller och familjefunktioner har belyst ur olika 
perspektiv (Bäck-Wiklund och Bergsten, 1996). Harding (1997) me-
nar att det stora intresset för familjen bland annat beror på att den 
har genomgått så stora förändringar och att forskningen därför fo-
kuserats på familjens diversifiering och variation. Detta har enligt 
författaren lett till att det inte finns någon universell konsensus vare 
sig om vad en familj är eller vad den borde vara (a.a., s. 4). Muncie 
och Sapsford (1995, s. 17) menar att ju mer vi lär om familjens his-
toriska och kulturella variationer och de olika familjemönster som 
finns, desto svårare blir det att komma fram till en gemensam defi-
nition av familjebegreppet. 

Annan familjeforskning har pekat på att samtidigt som familjens 
yttre former förändrats, kan man säga att mycket av familjens var-
dagsliv präglas av varaktighet och stabilitet (Bäck-Wiklund och 
Bergsten, 1996, s. 48). Också Makrinioti (1994, s. 269) diskuterar 
familjen utifrån dimensionen föränderlighet – stabilitet och pekar på 
att de yttre formerna förändrats, men menar att detta snarast visar 
på stabiliteten hos familjen som ideologi, det hon kallar ”familism”. 
Trots att familjemönster ändrats och trots att vi idag har en stor 
variation när det gäller hur familjer är sammansatta, har detta inte 
minskat familismens makt. Familjen som konstruktion kan inbe-
gripa olika slags nya familjebildningar och moderna former av fa-
miljeliv. Definitionen av vad en familj är genomgår kontinuerlig 
revision, vilket visar på styrkan hos familjen som ideologi. 

Den moderna familjen kan bestå av en kärnfamilj med mamma, 
pappa och barn, men den kan också vara en ensamstående förälder 
med barn, en så kallad styvfamilj, eller vuxna som sammanbor utan 
barn. Det ligger inte inom ramen för denna studie att fastställa vad 
en familj är. Snarare är utgångspunkten att familjen som begrepp 
inte avser en viss familj, utan mera är en slags normativ modell som 
pekar ut något som anses gott och naturligt (Makrinioti, 1994, 
s. 270; för en studie om barns uppfattning av familjebegreppet, se 
Morrow, 1998). 

Till skillnad från många andra menar Ahrne (1990, 1994) att 
familjen kan betraktas som en av de fyra grundläggande organisa-
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tionstyperna i samhället (tillsammans med kapitalistiska företag, 
frivilliga organisationer och stater/nationer). Med familjen uppstod 
också principen om delning av resurser och om arbetsdelning 
(Ahrne, 1994, s. 57). Liksom andra organisationer bygger familjen 
på formellt medlemskap, förvaltar gemensamma resurser, utövar 
kontroll över sina medlemmar och har medlemmar som i princip är 
utbytbara. Beträffande den senare punkten är det lite oklart vad 
författaren menar, men den kan tolkas som att familjen är en enhet 
där medlemmarna kan skifta över tid och att familjen i likhet med 
andra typer av organisationer har en egen existens, självständig i 
förhållande till de ingående individerna (Borell och Johansson, 
1996). En organisation måste ha medlemmar, men vilka dessa är 
kan skifta över tid och ur organisationens synpunkt är medlem-
marna som individer möjliga att byta ut mot andra. I en familj kan 
medlemmarna bytas ut genom att vuxna gifter och skiljer sig, genom 
att barn växer upp och lämnar hemmet eller nya barn kommer till. 
Så kallade styvfamiljer uppstår just när konstellationen av familje-
medlemmar förändrats. Det är däremot svårt för individer att upp-
höra att vara medlemmar i en familj. Släkt/familjetillhörighet är en 
av de anslutningsformer till en organisation som inte är möjlig att 
säga upp. Johansson (1997, s. 74) använder Ahrnes indelning i fyra 
organisationstyper, men menar att familjen är speciell i förhållande 
till de övriga just därför individernas utbytbarhet är begränsad, men 
också därför att familjen saknar formell struktur samt att det är svårt 
att skilja mellan formella och informella organisatoriska krav.  

I princip kan, enligt Ahrne, alla slags aktiviteter förekomma i alla 
slag av organisationer. En organisation kan utföra flera olika aktivi-
teter samtidigt och olika aktiviteter kan ske i alla typer av organisa-
tioner. Undantaget från denna regel är familjen, som är den enda 
organisationstyp som är organiserad utifrån vilka sexuella relationer 
som är tillåtna. Regler runt sexuella relationer är i själva verket fa-
miljens kärna, vilket incesttabut är ett uttryck för. Historiskt har 
familjen som organisation stått för olika former av aktiviteter kopp-
lade till exempelvis ekonomi, kultur, religion, och utbildning. Även 
om mycket kring familjebildning och familjeliv är institutionaliserat 
genom lagstiftning, har här skett viktiga förändringar som inte haft 
att göra med myndighetsbeslut. Nya familjeformer har ofta vuxit 
fram i strid med formella regler och först i efterhand har lagstift-
ningen anpassats till existerande förhållanden.  
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När barn och ungdomar placeras på institution eller i fosterhem 
kan man säga att de fortsätter att tillhöra organisationen ”biologisk 
familj”, även om en form av avspjälkning sker. Medlemskap i en 
familj eller släkt kan, som nämnts, inte upphöra. Det är mer tvek-
samt hur man skall betrakta den vårdmiljö barnen placeras i. Att 
vara placerad i vård utanför hemmet, främst inom fosterhemsvår-
den, är en position som ofta präglas av oklarhet och osäkerhet när 
det gäller vart barnet hör. Man har inom fosterbarnsforskningen 
uttryckt det framför allt i psykologiska termer (se till exempel 
Cederström, 1990). Med Ahrnes terminologi kan det uttryckas som 
osäkerhet kring vilka organisationer barnet är medlem i och därmed 
vilka kollektiva resurser det har rätt till, samt vilken kontroll respek-
tive organisation har rätt att utöva. Anderssons (1998) intervjuer av 
fosterbarn pekar mot att många barn uppfattar att de har en dubbel 
organisationstillhörighet, de tillhör både sin biologiska familj och 
fosterfamiljen. 

Att replikera en familj 
Som diskuterats tidigare finns en historiskt förankrad tanke om att 
barn- och ungdomsinstitutioner skall efterlikna ett hem, en 
familj/ett fosterhem. Institutionens uppgift som organisation upp-
fattas som att vara ett slags förstorat fosterhem på yrkesmässig 
grund. I utländsk litteratur menar man att idén om att efterlikna en 
familj började uppträda i institutionsvärlden i större omfattning 
efter andra världskriget (George, 1970; Berridge, 1985). I Sverige var 
institutionen som hem ett viktigt tema redan i sekelskiftets Sverige 
(Söderlind, 1999). Det tidsmässiga förloppet för hem/familjetanken 
kan således beskrivas lite olika, men klart är att både i Sverige och 
andra länder koncentrerade sig efterkrigstidens kritik av institu-
tionsvården på de skador som institutionslivet i sig skapade och en 
”lösning” blev att institutionerna skulle efterlikna det liv som levs i 
hem och familjer (Jönsson, 1989). 

Tanken att institutionen skall efterlikna en familj, berör det som 
Bergmark och Oscarsson (1992) kallar ”autenticitets- eller imita-
tionsproblemet”, det vill säga något som kan uppkomma då en 
”vardaglig eller ‘verklig’ aktivitet reproduceras med en terapeutisk 
intention” (a.a., s. 15). Bland missbrukarinstitutioner är en viktig idé 
att institutionslivet skall vara så likt ”vanligt liv” som möjligt, men 
detta är enligt författarna omöjligt, eftersom en institution är en 
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institution just därför att den på väsentliga punkter skiljer sig från 
vanligt liv. Överfört till barn- och ungdomshemmen kan man säga 
att familjetanken i grund och botten skulle vara omöjlig eftersom ett 
barn- och ungdomshem är något annat än en familj. Hennum (1997, 
s. 53) menar att ett utmärkande drag för institutioner är en 
”hermetisk och kunstig” miljö, även om man från personalens sida 
eftersträvar en ”vanlig”, normal tillvaro för barnen. När något spe-
ciellt eller krisartat inträffar visar det sig att institutionen har en 
makt som saknas i en ”vanlig familj” eller i ett hem. I krislägen akti-
veras de skillnader som faktiskt finns mellan ett barn/ungdomshem 
och en vanlig familj (a.a., s. 77). 

Vilken slags familjebildning man vill efterlikna inom institu-
tionsvården är inte klart artikulerat. Det finns i samhället i stort en 
slags arkaisk mönsterfamilj med olika roller och uppgifter tilldelade 
mannen respektive kvinnan, vilket bland annat inneburit stark idea-
lisering av moderskapet (Kristjánsson, 1995; Bäck-Wiklund och 
Bergsten, 1997). Mönsterfamiljen utgör ofta referenspunkt för hur 
olika familjeformer betraktas. Inom socialt arbete framkommer 
detta inom till exempel fosterbarnsvården, där utredning och 
bedömning av tilltänkta fosterfamiljer ofta relateras till den ”goda 
kärnfamiljen” bestående av mamma, pappa och barn (Kälvesten och 
Melldahl, 1982). Det är svårt att veta hur mönsterfamiljen i den för-
storade form som en institution/ett HVB-hem kräver skulle kunna 
se ut, men det tycks som det är någon form av traditionell kärn-
familj som utgör den grundläggande modellen (se Brown, 1979, 
s. 29; Jonsson, 1990, s. 17). Längre fram skall diskuteras hur utbredd 
tanken på att efterlikna en familj/ett familjehem är i dagens institu-
tionsvård samt hur familjeidén hänger samman med utbildningsnivå 
hos ”personalen”. 

Sammanfattning 
Avhandlingen har två teoretiska huvudspår. Det första tar fasta på 
att institutionerna är organisationer och därmed föremål för de 
krafter som finns i organisatoriska strukturer och i deras relationer 
med omgivningen. Det andra bygger på det faktum att hemmen 
riktar sig till just barn och ungdomar, vilket betyder att hemmen är 
påverkade av samhälleliga föreställningar om hur barn, ungdomar 
och deras familjer är eller bör vara. 
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När barn och ungdomar placeras för dygnetrunt-vistelse i sär-
skilda verksamheter med anställd personal har vi att göra med insti-
tutioner i dubbel bemärkelse. Dels i betydelsen ett djupt rotat sätt att 
se på och hantera vissa sociala problem, dels i betydelsen organisatio-
ner som materialiserar institutionaliserade föreställningar genom att 
på viss geografisk plats arbeta med vård och behandling av barn och 
ungdomar. Institutionsvård kan ses som en vanemässig lösning på 
vissa slag av problem och det organisatoriska uttrycket för de nor-
mer och kognitiva uppfattningar som bildar en institution i kun-
skapssociologisk mening. Påverkansförhållandet mellan institutio-
nella föreställningar och organisationer är dubbelriktat. För barn- 
och ungdomshemmens del förutsätts att vi tolkar barn och barns 
behov (eller samhällets skyddsbehov) på ett sådant sätt att det kan 
producera och motivera organisationer av barn- och ungdoms-
hemmens slag. Samtidigt är det faktum att vi har organisationer som 
barn- och ungdomshem viktigt för att vi ska se institutionsplacering 
som en relevant handling för barn i vissa situationer eller med visst 
beteende. Denna cirkelgång av normer och värderingar är funda-
mentala utgångspunkter och motiv för barn- och ungdomshem-
mens arbete och existens. 

Utifrån nyinstitutionell teori kan hemmen ses som organisationer 
inom ett organisatoriskt fält (DiMaggio och Powell, 1991b). Med ett 
sådant fält avses grupper av organisationer med kopplingar till var-
andra och som arbetar under gemensamma institutionella villkor 
och med liknande produkter eller service. Ett organisatoriskt fält 
formas i interaktion med andra fält och med det omgivande sociala 
landskapet. Organisationerna definierar sina domäner genom för-
handlingar och kompromisser med andra organisationer om vem 
som får och skall göra vad. Barn- och ungdomshemmen och den 
sociala barnavården omges av fält som psykiatri, kriminalvård och 
skola, med vilka de ligger i ständiga förhandlingar om ansvar och 
arbetsuppgifter. Hemmen måste också förhålla sig till starka krafter i 
offentlig debatt som påverkar synen på hur problem med barn och 
ungdomar skall lösas och vad institutionerna bör göra. 

På organisatoriska fält finns enligt nyinstitutionell teori tendenser 
till isomorfism. Organisationerna är föremål för samma slags yttre 
tryck och anpassar sig till detta på liknande sätt. För att överleva 
måste varje organisation framstå som någorlunda lik de andra på 
fältet. Alltför aparta och avvikande verksamheter får i det långa 
loppet svårt att klara sig. För barn och ungdomshemmen gäller det 
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att framstå som något som rimligen kan uppfattas som vård eller 
behandling för barn och ungdomar. I vilken mån det finns förut-
sättningar för att tala om isomorfism inom institutionsvården 
kommer att diskuteras i avhandlingen.  

Man kan, enligt Ahrne (1990, 1994), tala om fyra slag av organi-
sationer; kapitalistiska företag, frivilligorganisationer, stater/nationer 
och familjer. Ett fälts utveckling påverkas av interaktionen inom 
och mellan de olika organisationstyperna. Över tid har konstellatio-
nen av organisationstyper bland barn- och ungdomshemmen för-
ändrats. Enligt teorin är det troligt att detta också hänger samman 
med och uttrycker viktiga förändringar på fältet. DiMaggio och 
Powell (1991b) menar att staten och olika professionella grupper är 
mycket viktiga strukturerande krafter på ett fält. I den kommande 
texten kommer att diskuteras hur statens roll för att styra och 
strukturera fältet har förändrats över tid, samt vilken roll olika pro-
fessionella grupper spelat och spelar idag.  

Ahrnes (a.a.) anger fyra nödvändiga element som konstituerar en 
organisation. Den förvaltar någon form av kollektiva resurser, den 
bygger på tillhörighet, den har medlemmar som är utbytbara och 
den utövar kontroll över sina medlemmar. Frågan om kontroll och 
samordning av organisationens olika delar är kritisk för verksamhe-
ter av barn- och ungdomshemmens slag. All organisering förutsätter 
någon form av samordnat handlande, men denna samordning kan 
på olika sätt motverkas av krafter i omgivningen. Barn- och ung-
domshemmen kan ses som människobehandlande organisationer, 
starkt beroende av den institutionella omgivningen för sin legitimi-
tet, och med problem att uppfylla motstridiga yttre krav. För att lösa 
detta dilemma blir organisationernas olika delar löst kopplade till 
varandra. Regler och strukturer ser ut på ett sätt som tillfredsställer 
omgivningskraven, men de kan ha svaga samband med det arbete 
som reellt utförs. Enligt teorin upprätthåller människobehandlande 
och institutionellt beroende organisationer ofta rationaliserade my-
ter om att man besitter tekonologi och kunskap för att utföra det 
arbete som förväntas (Hasenfeld, 1983; Meyer och Rowan, 1992). I 
avsnitt längre fram skall närmare diskuteras hur barn- och ung-
domshemmen presenterar sin teknologi, det vill säga sitt 
”vårdinnehåll, om och hur man arbetar efter modeller och teorier 
och så vidare. 

Ur ett organisationsekologiskt perspektiv befinner sig institutio-
nerna i en nisch med viss begränsad yta (Hannan och Freeman 
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1985, 1989; Hannan och Carroll, 1992). Organisationerna konkurre-
rar om utrymmet i nischen, vilket leder till utmönstring av icke-livs-
dugliga verksamheter. I princip ses organisationer som avtryck av 
den tid de startades i. Det är utifrån en kombination av nytillskott 
och nedläggningar man kan förstå den variation av organisationer 
som uppstår. Organisationer i allmänhet är mycket trögrörliga och 
kan i grund och botten inte förändras. De är präglade av den tid de 
startades i och hur man då menade att en organisation av ett visst 
slag borde se ut. För att analysera en population av organisationer 
och förstå varför sammansättningen ser ut som den gör måste man 
gå till de omgivningsförhållanden som rådde när organisationerna 
startades. Den variation av organisationer som finns vid en viss tid-
punkt måste, enligt teorin, i huvudsak ses som ett resultat av selek-
tionsprocesser i en nisch med begränsad ”bärandekapacitet”. I av-
handlingen skall visas hur institutionsvården utvecklats rent kvanti-
tativt och diskuteras huruvida man kan spåra den typ av selektions-
processer som nämns i organisationsekologisk teori. Det skall också 
föras en diskussion om vilka påverkansfaktorer som kan ha varit 
viktiga för nedläggningar och nybildningar av barn- och ungdoms-
hem.  

En central faktor i hemmens omgivning är samhälleliga föreställ-
ningar om vad barn och ungdomar är och vad de behöver. Det sätt 
som institutionsvård eller andra verksamheter riktade mot barn ut-
formas och används, är starkt kopplat till hur man i samhället i stort 
uttolkar begreppen ”barn”, ”barndom” och ”ungdom”. En viktig 
del i föreställningarna om barn är att de skall vara eller är del av en 
familj. Det finns en historiskt förankrad tanke om att barn- och 
ungdomshemmen inom institutionens ram skall efterlikna en familj. 
Barn- och ungdomshemmen skall ge ”professionell behandling”, 
men de måste också förhålla sig till barnen som en del av en familj 
och bestämma i vilka avseenden de träder i familjens ställe. I av-
handlingen kommer att diskuteras hur man i dagens institutionsvård 
förhåller sig till familjetanken – på ideologisk nivå och i praktiken – 
samt vad det kan innebära i ett bredare perspektiv att institutioner 
söker replikera en familj/ett familjehem. 
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Material och metod 
Avhandlingens empiriska grundmaterial består av offentlig statistik 
som bearbetats och analyserats, offentligt tryck av olika slag, samt 
data som inhämtats via en enkät till samtliga barn- och ungdoms-
hem. Tillsammans skall avhandlingens data översiktligt visa institu-
tionsvårdens framväxt, utveckling och kvantitativa förändring, samt 
mer i detalj belysa nuvarande struktur och ideologiska ramar.  

I forskningsgenomgång och teoriavsnitt behandlas den litteratur 
jag funnit relevant. För forskningsgenomgången har jag sökt litte-
ratur i olika databaser, men de viktigaste böckerna har jag i huvud-
sak funnit genom att gå igenom litteraturlistorna i olika undersök-
ningar. Litteraturgenomgången (och referenser över huvud taget i 
avhandlingen) gäller till stor del utländsk litteratur eftersom den 
utländska forskningen på området är så mycket rikhaltigare än den 
svenska. Institutionsvård för barn och ungdomar har varit föremål 
för minimalt intresse från svenska forskares sida. Givetvis kan möj-
ligheterna att generalisera forskningsresultat från ett land till ett 
annat diskuteras. Ländernas barnavårdssystem ser ut på olika sätt, 
och också lagstiftningens regler för hur man skall hantera barn i 
vård utanför hemmet varierar. Sveriges grundläggande hållning att 
placering utanför hemmet i princip skall vara tillfällig och omprövas 
med jämna mellanrum har ingen motsvarighet i till exempel USA 
eller Storbritannien. Emellertid finns det också påtagliga likheter 
mellan länder när det gäller institutionernas roll på barnavårdsfältet. 
De representerar samma typ av samhällelig ”lösning” på den situa-
tion som uppstår då barn inte anses kunna bo hemma och de har på 
många håll genomgått en liknande utveckling (se kapitel 2). Detta 
talar för det rimliga i att referera till utländsk litteratur när man dis-
kuterar institutionsvård på den övergripande nivå som görs i 
avhandlingen. 
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Den historiska bakgrundsteckningen 
I kapitel fem görs en historisk bakgrundsteckning till dagens institu-
tionsvård för barn- och ungdomar. För beskrivningen av hur man 
resonerat från statens sida när det gäller institutionernas roll och 
uppgifter, har jag framförallt använt mig av offentligt tryck i form 
av statliga utredningar, men också tidigare vetenskapliga studier av 
institutions- och barnavårdens historiska framväxt. I avsnittet läm-
nas en närmare redogörelse för vilka källor som använts.  

Kvantitativa uppgifter om institutionsvårdens omfattning och 
huvudmän är hämtade ur offentlig statistik. Som nämns i texten, 
fanns det fram till 1945 osäkerhet kring vilka verksamheter som 
skulle betraktas som barn- och ungdomshem och det kan därför 
finnas felkällor i inrapporteringen. I övrigt är det svårt att veta hur 
tillförlitliga uppgifterna är, men det finns ingen konkret anledning 
att tro att de skulle var behäftade med väsentliga felaktigheter. Det 
rör sig om en lång tidsserie, vilket gör att variationer för enstaka år 
inte spelar någon större roll.  

Avsikten med den historiska bakgrundsteckningen är att ge en 
översiktlig bild av institutionsvårdens framväxt och förändringar, 
speglad via statistik och offentlig diskussion. Jag gör inte anspråk på 
någon fördjupad analys, utan syftet är främst att ge några utgångs-
punkter för hur dagens institutioner kan förstås i historiens ljus. 
Som nämnts i de teoretiska delarna talar starka skäl för att det finns 
olika former av historiska avlagringar som påverkare utformningen 
av dagens HVB-hem och särskilda ungdomshem. Det har under 
avhandlingsarbetets gång framstått som alltmer omöjligt att disku-
tera de institutioner vi har idag, utan att se till den utveckling och 
omvandling som fältet genomgått över tid, men också till de grund-
strukturer som fortfarande består. 

Institutionsvårdens kvantitativa utveckling 
efter Socialtjänstlagen 

I kapitel sex ges en bild av hur institutionsvårdens kvantitativa roll 
på barnavårdsfältet förändrats i förhållande till familjehemsvården 
sedan socialtjänstreformen. Avsnittet bygger på en studie genom-
förd tillsammans med Bo Vinnerljung och Lars Oscarsson inom 
ramen för ett projekt vid Cus, Centrum för utvärdering av socialt 
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arbete vid Socialstyrelsen (Vinnerljung, Sallnäs och Oscarsson, 
1999). De data som presenteras visar hur kommunernas placeringar 
i olika former av vård förändrats i relation till varandra över tid, 
perioden 1983–1995. Framställningen bygger helt på offentlig sta-
tistik, som med hjälp av tjänstemän vid SCB sammanställts för att 
visa årliga förändringar. I denna del av avhandlingen behandlas 
alltså institutionsvårdens förändring genom att antalet placerade 
barn analyseras, inte institutionerna som sådana. 

Kapitlet visar förändringar i antal placeringar i särskilda ung-
domshem, enskild HVB-vård, offentlig HVB-vård samt familje-
hemsvård. Man kan här se hur stor andel av den sociala barnavår-
dens totala dygnetruntvård, som de olika slagen av institutionsvård 
respektive fosterbarnsvården står för vid olika tidpunkter. Uppgif-
terna är hämtade från SCB:s databaser, det så kallade ”historiska 
barnavårdsregistret”, vilket är ett nationellt register som bygger på 
rapporter från Sveriges alla kommuner om deras beslut och åtgärder 
inom individ- och familjeomsorgen. Registret är det enda tillgängliga 
om man vill belysa hur den sociala barnavårdens olika former av 
vård används. Det finns dessvärre en rad felkällor i registret som 
gör genomgången av data besvärlig och full av snåriga reservationer 
(jfr Socialstyrelsen, 1996a, bil. 1). Man kan befara både viss under-
rapporteringar och överrapportering, liksom att en del felaktiga 
uppgifter lämnats till SCB. En detaljerad redogörelse för hur de 
olika felkällorna kan skattas och hur de kan slå lämnas i bilaga 1.  

På grund av problemen med felkällor är det nödvändigt att 
enbart fokusera på tydliga förändringar över tid och bortse från 
detaljer. Måtten som använts − inledda placeringar under året och 
”nettoplaceringar” − är sannolikt, trots alla sina brister, de bästa 
som finns för att studera förändringar över tid. 

Enkätstudien 
Del IV bygger på en enkät till samtliga institutioner för barn och 
ungdomar inom den sociala barnavården. Det är en tvärsnittsunder-
sökning som ger en bild av situationen vid ett tillfälle. Tillsammans 
med avhandlingens övriga delar kan emellertid viktiga förändringar 
över tid på fältet analyseras. Enkätstudien ger en grov kartläggning 
av hur institutionsfältet är strukturerat vid undersökningstillfället. 
Undersökningen gäller förhållandena i november 1995 och tar såle-
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des tidsmässigt vid där del III – analysen av förändringar i kommu-
nernas placeringar i olika vårdformer – slutar.  

Population 
De HVB-hem (hem för vård eller boende) och särskilda ungdoms-
hem som bedrev dygnetruntvård för barn, ungdomar eller familjer 
och som fanns i Socialstyrelsens register vid undersökningstillfället 
har fått enkäten. 

Definitionen av hem för vård eller boende, som den löd vid 
tiden för undersökningen, finns i socialtjänstförordningen (1991:-
750) §6 (Norström och Thunved, 1995). 6  

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom so-
cialtjänsten, vilket drivs av staten, ett landsting eller en 
kommun och tar emot enskilda för vård, behandling, 
omvårdnad eller tillsyn i förening med ett boende. 

Ett hem som har uppgifter motsvarande dem som anges 
i första stycket eller som har inrättats för vård under en 
begränsad del av dygnet men som drivs av en enskild 
person eller sammanslutning räknas som ett hem för 
vård eller boende enligt 69§ socialtjänstlagen 
(1980:620), om hemmet har minst fem platser eller, om 
hemmet har ett mindre antal platser, verksamheten be-
drivs yrkesmässigt och är av avgörande betydelse för 
hemmets tillkomst eller bestånd (a.a., s. 447). 

Som framgår av lagtexten avses med hem för vård eller boende nå-
gon form av vård-, behandlings-, omvårdnads- eller tillsynsverk-
samhet som bedrivs inom socialtjänstens område. Det senare ledet 
– att det gäller socialtjänstens område – avgränsar HVB-vård från 
likartad verksamhet inom till exempel hälso- och sjukvården. HVB-
hem kan drivas av enskild eller offentlig huvudman och är verksam-
het av viss storlek som bedrivs yrkesmässigt hela dygnet eller viss 

 
6  Vid revideringen av Socialtjänstlagen 1998 upphävdes denna paragraf. I de 

nya bestämmelserna tog man bort antalet platser som kriterium på om en 
verksamhet är att betrakta som HVB-hem. Man skall i stället göra en sam-
manfattande bedömning av om det rör sig om yrkesmässigt bedriven vård 
eller ej (Norström och Thunved, 1998). 
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del av dygnet. Offentligt drivna enheter är HVB-hem endast om de 
bedriver vård dygnet runt. Begreppet HVB-hem är tillämpligt på 
verksamheter som riktar sig till ”enskilda”, det vill säga barn, ung-
domar, familjer eller vuxna. Denna avhandling handlar enbart om 
de HVB-hem som riktar sig till barn, ungdomar och/eller familjer. 
Hem som riktar sig till enbart vuxna ingår ej i undersökningen. 

Alla HVB-hem förtecknas i ett register hos Socialstyrelsen. 
Genom HVB-begreppets vida definition innefattas verksamheter av 
ganska olikartat slag. I registret finns både hem med dygnetruntvård 
och sådana som enbart arbetar med dagvård eller olika typer av 
konsultuppdrag. Eftersom avhandlingens tema är institutionsvård har 
jag inte intresserat mig för de verksamheter som enbart arbetar dag-
tid. För att tillhöra populationen för denna studie skall hemmen 
bedriva vård eller behandling i dygnetrunt-form och de skall rikta 
sig till barn, ungdomar eller familjer. HVB-hem som fanns i Social-
styrelsens register men inte uppfyllde dessa kriterier har uteslutit ur 
studien (se nedan). 

Bland hemmen i studien ingår också de så kallade särskilda ung-
domshemmen (tidigare benämnda ungdomsvårdsskolor). Dessa 
hem – vid undersökningens genomförande sammanlagt 36 stycken 
– har speciella tvångsbefogenheter och drivs sedan 1993 av Statens 
institutionsstyrelse.  

Registrets tillförlitlighet 
Socialstyrelsens register bygger på uppgifter från landets länsstyrel-
ser, vilka är de tillståndsgivande myndigheterna för enskilda HVB-
hem. Offentligt drivna hem behöver inget tillstånd men skall rap-
portera sin existens till länsstyrelsen. SiS ansvarar för rapportering 
av de särskilda ungdomshemmen. En förutsättning för att Socialsty-
relsens register skall vara komplett är att respektive länsstyrelse har 
kännedom om och rapporterar de hem som finns i länet. Det är 
känt att HVB-registreringen haft brister, framför allt de första åren 
efter det att Socialtjänstlagen infördes (SCB/Socialstyrelsen, 1993). 
Det finns dock inget som pekar på att inte alla hem som bedrev 
verksamhet i mitten på 1990-talet faktiskt också var registrerade. 
Bortsett från de skyldigheter kring tillstånd och rapportering som 
hemmen åläggs via lagstiftningen har de ett eget intresse av att fin-
nas med i registret. Socialstyrelsen ger årligen ut en katalog baserad 
på registret, där alla förtecknade hem får ge en kort beskrivning av 
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sin verksamhet. Katalogen vänder sig bland annat till kommunernas 
socialtjänst – alltså de som använder sig av hemmens tjänster. 
Katalogen fungerar i princip som en arena där hemmen kan nå 
potentiella kunder med information och marknadsföring. Det finns 
alltså mycket som talar för att registret innehåller samtliga verk-
samma hem.  

Däremot tyder enkätsvaren på att hem som förekom i registret 
inte alltid representerades av ett hem som faktiskt bedrev verksam-
het och som var en klart avgränsas enhet skild från andra. Registret 
ses över en gång per år, då samtliga kända hem får en förfrågan om 
vilken verksamhet man bedriver. Förändringar som sker i hemmens 
arbete kan alltså bli kända med viss eftersläpning. Denna undersök-
ning bygger på de hem som fanns förtecknade i november 1995. 
Vid denna tidpunkt fanns det tolv hem som stod ”öppna i registret” 
– de hade fått den årliga förfrågan, men ännu inte inkommit med 
svar det vill säga det var oklart om de bedrev HVB-vård eller inte. 
För att få så aktuella uppgifter som möjligt följde jag upp dessa hem 
en månad senare. I de fall det visade sig att de bedrev vård i novem-
ber, vilket gällde fem hem, togs de med i undersökningen (ett av 
dessa är ett hem som av Socialstyrelsen anses bedriva verksamhet, 
men som till Socialstyrelsen meddelat att man i princip inte svarar 
på några frågor). De sju hem som visade sig vara nedlagda togs bort. 
Detta tillvägagångssätt har sannolikt kompenserat för en del av 
eftersläpningen i registrets uppgifter. De hem som finns med i stu-
dien kan därför med all sannolikhet sägas vara i stort sett lika med 
de hem som faktiskt bedrev institutionsverksamhet för barn, ung-
domar och familjer vid undersökningstillfället. 

Beträffande svårigheterna att avgränsa vad som kan betraktas 
som en undersökningsenhet – ett hem – har denna fråga delvis lösts 
av de föreståndare som fått enkäten. Eftersom enkäten innehåller 
frågor om antal platser och antal personal har det varit nödvändigt 
för den person som fyller i formuläret att ta ställning till vilken en-
het man svarar för. Föreståndarna har i några fall tagit telefonkon-
takt och meddelat organisatoriska förändringar och hur den enhet 
ser ut som de nu är chef för, eller i enkäten skrivit till exempel att 
svaret gäller ”både enhet a och b som har en gemensam ledning och 
utgör en gemensam institution”. Det är därför sannolikt att de vikti-
gaste skillnaderna mellan registret och hemmens egna organisato-
riska uppdelningar till stora delar korrigerats på detta sätt. 
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Hem i registret som uteslutits ur undersökningen 
Vid undersökningstillfället fanns 470 verksamheter förtecknade i 
gruppen hem som riktade sig till barn, ungdomar och/eller deras 
familjer. Av dessa har 52 hem uteslutits för att de inte uppfyllde 
kriterierna för att ingå i studien. Uteslutningen byggde på uppgif-
terna i enkäten och/eller efter telefonkontakt med verksamheten i 
fråga. Följande hem har inte tagits med: 

 
1. Hem som ej bedrev någon verksamhet (17 st.). Det finns en viss efter-

släpning i rapporteringen till registret varför hem som i realiteten 
var nedlagda eller vilande fortsatte att vara förtecknade efter det 
att verksamheten upphört.  

2. Hem som visade sig enbart bedriva dagvård eller som var konsultorganisatio-
ner åt ett antal familjehem (9 st.). Flera hem var en kombination av 
dygnetruntvård och dagverksamhet och uppfyllde då kravet för 
att vara med i populationen. Endast de hem som enbart bedrev 
dagvård har uteslutits. Vissa hems verksamhet bestod av att 
rekrytera och handleda familjehem, men någon egen dygnetrunt-
vård förlagd till gemensamma lokaler bedrevs inte. Dessa kon-
sultliknande verksamheter ingår inte i studien.  

3. Hem som enbart tog emot vuxna (5 st.). Det är inte alltid helt lätt att 
dra gränsen mellan vad som kan betraktas som hem för vuxna 
respektive för barn, ungdomar och familjer. I princip finns det 
fyra typer av hem: 

a) Hem som tar emot enbart barn och ungdomar. 

b) Hem för barn och ungdomar och deras föräldrar (even-
tuellt också syskon) det vill säga hem för familjer (eller en 
kombination av a och b, d.v.s. man har några familjeplat-
ser och några rena barn/ungdomsplatser). 

c) Hem som tar emot och riktar sig mot vuxna men ibland 
också tar emot ”vidhängande” barn för kortare eller 
längre perioder. 

d) Hem som enbart tar emot vuxna. 

Hem som tillhör grupp d är inte alls aktuella i denna studie. 
Hem som tillhör grupp c redovisas i registret i huvudsak som 
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vuxeninstitutioner, men det föreföll som om några fanns med 
också bland barn- och ungdomshemmen. I enkäten finns en 
fråga om hemmet i första hand riktar sig mot vuxna och deras 
behandlingsbehov. Om man från hemmets sida svarat ja, tog 
jag telefonkontakt för att få närmare uppgifter. Sammanlagt 
fem hem bedömdes som verksamheter för vuxna. Inget av 
dem hade några barn placerade och personalen uppgav att de 
bedrev verksamhet riktad mot enbart vuxna. 

4. Kvinnohusen och kvinnojourerna (8 st.). Dessa har i flera fall tillstånd 
att ta emot misshandlade kvinnors barn tillsammans med möd-
rarna. Verksamheterna riktar sig i dock första hand till kvin-
norna, även om de naturligtvis också fyller en skyddsfunktion 
för kvinnornas barn. Kvinnohusen/jourerna kan dock inte sägas 
ingå i det allmänna utbud av institutionsvård som socialtjänsten 
har att förhålla sig till och många placeringar sker utan social-
tjänstens medverkan. Det är också av praktiska skäl svårt att 
studera dessa verksamheter eftersom flera av dem har hemliga 
adresser. 

5. Övriga (13 st.). Gruppen består i huvudsak av enheter som i regist-
ret stod förtecknade som flera hem, men där en gemensam 
chef/föreståndare svarat på enkäten för hela verksamhetens räk-
ning och uppgett att man betraktar sig som en institution. En av 
de dubblerade enheterna har då strukits. Till gruppen övriga hör 
också ett hem som bedriver utbildnings- och stödverksamhet för 
handikappade barn med ovanliga diagnoser. Barnen och deras 
familjer vistas veckovis på HVB-hemmet men är inte placerade 
enligt Socialtjänstlagen.  

Populationens storlek kan med ovan nämnda justeringar fastställas 
till 418 hem, varav 382 är HVB-hem och 36 är särskilda ungdoms-
hem. Sammanlagt 379 hem har besvarat enkäten, det vill säga 
undersökningen har en svarsfrekvens på 91 procent. Samtliga sär-
skilda ungdomshem har lämnat svar.  
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Tabell 1. Enkätstudien 

Population 418 

Besvarade 379 

Svarsfrekvens (%) 90,7 

Bortfall 
För de 39 HVB-hem som finns i bortfallet har uppgifter hämtats 
om huvudmannaskap och storlek ur Socialstyrelsens register. Bort-
fallet har en högre andel enskilt huvudmannaskap (90 procent) jäm-
fört med hemmen i studien (58 procent). Hemmen i bortfallet finns 
till största delen i storlekskategorin 1–4 platser och 5–9 platser (to-
talt 85 procent) vilket är en något större andel än för hem som del-
tagit (73 procent). Sammantaget utgörs sjuttiofem procent av bort-
fallet av enskilt drivna hem med nio eller färre platser. 

Bortfallet avviker således till viss del från hemmen som besvarat 
enkäten. Bortfallet är dock i sammanhanget litet och kan jämföras 
med till exempel Bergmark och Oscarssons (1994) studie av HVB-
hem för vuxna (12 procent) och Socialstyrelsens (1994b) enkät till 
HVB-hem för barn och ungdomar (23 procent) och det finns ingen 
anledning att tro att bortfallet på något allvarligt sätt påverkar stu-
diens tillförlitlighet. De uppgifter som finns tillgängliga visar att 
bortfallet – om det fanns med i studien – något skulle förstärka bil-
den av en HVB-vård som till stor del drivs småskaligt och med 
enskild huvudman. Det går inte att veta något om hur bortfalls-
gruppen fördelar sig på övriga variabler i undersökningen, men 
gruppen är inte tillräckligt stor för att förskjuta huvudresultaten. 

Undersökningen har ett visst internbortfall. Det gäller framför 
allt frågor om vård/behandlingsinnehåll samt hur man prioriterar 
olika uppgifter. Min tolkning är att svarspersonerna tyckt sig kunna 
svara på frågor med faktainriktning, men att man inte kunnat eller 
velat sätta någon etikett på hemmets sätt att arbeta eller på vilken 
vikt man tillmäter olika inslag i arbetet. 
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Enkät – genomförande 
Eftersom syftet med studien är att ge en bild av den samlade insti-
tutionsvården har jag gjort en totalundersökning. Samtliga vid 
undersökningstillfället kända institutioner för barn och ungdomar 
fick enkäten. Den var ställd till föreståndaren för respektive institu-
tion, vilket innebär att frågorna besvarats av personer med överblick 
över verksamheten, men också i direktkontakt med det dagliga 
arbetet.  

Enkäten har skickats per post till hemmen. Från några enstaka 
hem har man ringt för att få förtydliganden av frågorna. I de fall 
formulären varit oklart ifyllda har jag ringt för att få klarlägganden. 
För att få ner bortfallet har alla hem som inte svarat kontaktats både 
per brev och telefon.  

Formuläret innehåller både frågor med fasta svarsalternativ och 
öppna frågor där respondenterna själva skall formulera sina svar 
(bilaga 3). Svaren på de öppna frågorna har kategoriserats och 
kodats i efterhand. Genom att blanda frågetyper har jag kunnat 
utnyttja tidigare kunskaper om området för att konstruera tänkbara 
och rimliga svarsalternativ, men också gett respondenterna möjlig-
het att svara med lägre grad av styrning och med egna ord. 

I enkäten ställs dels basala frågor om till exempel hemmens 
huvudman, storlek, ålder på de barn man tar emot och personalens 
utbildningsnivå, dels frågor som syftar till att ringa in det mer 
svårfångade som kan kallas hemmen vård- och behandlingsinnehåll. 
Beträffande den första typen av frågor kan man på goda grunder 
utgå från att svaren har hög grad av validitet och reliabilitet. Det rör 
sig om enkla och okomplicerade uppgifter om faktiska förhållanden 
och enkäten besvaras av personer med god kännedom om 
verksamheten. Denna typ av data är viktig för att få en beskrivning 
av institutionsvårdens grundläggande struktur.  

De frågor som rör innehållet i vården/behandlingen och olika 
sätt att karakterisera hemmens inriktning, är av annan karaktär. De 
syftar till att få fram betydelsefulla ideologier och tankefigurer som 
finns i verksamheterna och som kan användas för att artikulera vad 
man från personalens sida menar att vården går ut på eller innehål-
ler. Det kan givetvis finnas stora skillnader mellan dessa självbilder 
och det arbete som faktiskt bedrivs, eller det sätt som den uppfattas 
av barnen och ungdomarna och deras föräldrar. Ideologier och tan-
kefigurer är emellertid av central betydelse, eftersom de konstituerar 
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bilden av hemmet utåt mot omgivningen och i denna mening 
strukturerar och organiserar fältet. De fyller också en viktig funktion 
inåt i den egna organisationen genom att tala om för medlemmarna 
i organisationen vem och vad man är (Hasenfeld, 1983; Hansson, 
1993; Levin, 1998). Det är troligt att det sätt som man från hem-
mens sida förstår och beskriver den egna verksamheten genom ett 
komplicerat mönster är inflätat i hur vården och behandlingen fak-
tiskt utförs (se Nygren, 1995). I mer generella termer kan det 
utryckas med tesen: Det sätt som man talar och tänker om en före-
teelse påverkar hur man handlar och förhåller sig till företeelsen i 
fråga. Liksom man kan tala om ett samband som går i andra rikt-
ningen: De handlingar man utför, styr hur man talar och tänker om 
något (Best, 1995).  

En viktig aspekt på enkätens validitet är hur de begrepp som 
används i formuläret uppfattas av respondenterna. En svårighet 
ligger i att vissa termer är oprecisa och det kan diskuteras vilken 
mening och innebörd de har, till exempel uttrycket miljöterapi. 
Enkätsvaren visar hur många hem som uppger att man arbetar med 
miljöterapi och på vilket sätt detta svar hänger samman med andra 
variabler. Enkäten kan dock inte ge information om vad man från 
hemmens sida lägger i miljöterapibegreppet. Begreppet miljöterapi 
är centralt och används ofta för att beskriva ett viktigt inslag i 
behandlingsarbete, men det finns flera olika synsätt på och skolbild-
ningar (se till exempel Bechgaard, 1995; Fridell, 1996; Kvaran, 
1996). Detta är en del av hur institutionsvården ser ut. En oklar och 
mångtydig begreppsapparat är en svårighet man får brottas med 
som forskare. Man kan se en studie av detta slag som en slags inter-
vention i hur kartan över institutionsvården ritas. Med hjälp av mina 
frågor försöker jag fånga upp lätt åtkomliga beskrivningar av vår-
den, men också sådana som kan vara mindre artikulerade och expli-
cita för personalen (se Sulkunen, 1992, s. 6). När jag ställer frågor 
om hemmens teorier, modeller och liknande, finns en tanke om att 
skapa en systematiserad bild av hur hemmen ser på och artikulerar 
sin verksamhet. Man får dock akta sig för att som forskare 
konstruera en ”ordning” som faktiskt inte finns. I analysen har jag 
på olika sätt försökt att tänka på detta, samt det spänningsfält som 
finns mellan ideologi och praktik. I den mån det varit möjligt har jag 
relaterat svar av mer ideologisk natur till de uppgifter som finns om 
faktiska omständigheter – till exempel storlek på hemmen eller per-
sonalens utbildningsnivå.  
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Statistisk bearbetning 
Enkätsvaren har bearbetats med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 
Eftersom tidigare kunskap om den svenska institutionsvården är 
mycket begränsad har studien en kartläggande och explorativ ansats 
och materialet innehåller inte någon tydlig beroende variabel. Ofta 
kan det diskuteras vad som påverkar vad och i vilken riktning 
eventuella samband kan tänkas gå. Detta sätter gränser för de statis-
tiska metoder som är tillämpliga. För att undersöka hur olika va-
riabler förhåller sig till varandra, har jag främst använt korstabule-
ring och korrelation, men också variansanalys, samt vid ett tillfälle 
logistisk regression (Morrow-Howell och Proctor, 1992; Bryman 
och Cramer, 1997; Kåreholt, 1997).  

Det faktum att studien är en totalundersökning innebär att 
resultaten visar på sakernas tillstånd vid undersökningstillfället, utan 
att man måste reservera sig för problem med generalisering till en 
större grupp. Trots detta har skillnader mellan olika variabler testats 
med signifikanstest (Chi2). Förfarandet rekommenderas av Blalock 
(1985, s. 241–242) för att man skall kunna se om de nådda resulta-
ten lika väl hade kunnat uppkomma om man använt en slumptabell 
istället för insamlade data. Signifikanstestet prövar den funna skill-
naden mot populationens storlek. 

Variansanalys har använts för att undersöka om hemmens olika 
teoriprofiler hänger samman med ett antal kontinuerliga variabler, 
till exempel andel personal med viss utbildningsnivå. Metoden inne-
bär att man kan se hur medelvärdet för de kontinuerliga variablerna 
varierar mellan de olika teoriprofilerna. Eta2 ger ett mått på hur stor 
del av variansen som hänger samman med vilken teoriprofil hem-
men tillhör. 

Frågan om man på hemmen ser sig som familjehemslika eller ej, 
har brutits ut och analyserats med hjälp av logistisk regression. I 
modellen är familjehemslikhet ”beroende variabel” och ett antal 
andra faktorer ”bakgrundsvariabler”. Det rör sig emellertid inte om 
ett orsak/verkan förhållande. Jag har använt regressionsanalys som 
led i ett tentativt resonemang om innebörden av hemmens anspråk 
på att vara familjehemslika. Fördelen med denna typ av analys är att 
man kan kontrollera för bakgrundsvariablernas inbördes påverkan 
på varandra och se deras respektive unika samband med utfallsva-
riabeln.  
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DEL II 
EN HISTORISK BAKGRUNDSTECKNING 

Kapitel 5 

Framväxt och förändring  

Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge en utgångspunkt för förståelsen av 
dagens institutioner, genom att med några grova penseldrag skissa 
den historiska utveckling som föregått nuvarande HVB-hem och – 
lite mer knapphändigt – de särskilda ungdomshemmen. Historie-
teckningen tar sin början i 1800-talets barnavårdsprojekt och 
sträcker sig fram till dagens socialtjänst. Framställningen har dock 
sin tyngdpunkt i seklets andra halva. Inledningsvis behandlas hur 
antalet institutioner och institutionsplatser varierat över tid, samt 
hur arbetsfördelningen sett ut mellan offentlig sektor och enskilda 
aktörer. Därefter riktas intresset mot de synsätt från statens sida och 
ideologiska ramar på barnavårdsfältet som funnits för institutioner-
nas arbete. Här behandlas först sekelskiftets ”upptäckt” av barna-
vårdsfrågan, varpå två delvis motstridiga historiska teman lyfts fram; 
tanken på institutionen som hem/familj och principen om differen-
tiering. Framställningen därefter är i princip kronologisk och pekar 
ut två brytpunkter i institutionsvårdens utveckling: Moderniserings-
projektet på 1940-talet samt 1960- och 1970-talens avinstitutionali-
serings- och ”bort-från-anstalten”-rörelse. Kapitlet avslutas med en 
kort presentation av hur statsmakterna i arbeten runt Socialtjänstla-
gen tänkte sig den framtida institutionella vården för barn och ung-
domar. 
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Kapitlet bygger i huvudsak på tre slags källor: Offentligt tryck, 
offentlig statistik samt tidigare studier av institutions- och barnavår-
dens utveckling. 
• Offentligt tryck: Jag har gått igenom de offentliga utredningar från 

1940-talet och framåt som gjorts i samband med större föränd-
ringar i lagstiftningen, eller där det förts viktiga resonemang om 
institutionsvården. Min genomgång av utredningar gäller alltså 
inte seklets första decennier. För denna period finns flera tidigare 
viktiga studier som belyser institutionsvårdens utveckling och 
hur man sett på detta område från statens sida (Bramstång, 1964; 
Vinterhed, 1977; Ohrlander, 1991; Söderlind, 1999). När det 
gäller skyddshemmen/ungdomsvårdsskolorna finns den tidiga 
utvecklingen belyst i Swärd (1993) och (Levin, 1998). På 1940-
talet kom en rad betänkanden från socialvårdskommittén som 
hade i uppgift att se över hela socialvårdslagstiftningen. I två del-
betänkanden behandlas fosterhemsvården och institutionsvården 
för unga, Statistisk undersökning av barnhemmen 5 (SOU 1942:45) 
och Utredning och förslag angående revision av lagstiftningen om barna-
vårdsanstalter och fosterhemsvård (SOU 1944:34). Ungdomsvårds-
kommittén som arbetade vid ungefär samma tidpunkt skulle 
behandla frågan om ungdomsbrottslighet och faktorer bakom 
den. Man producerade en rad betänkanden, bland annat Utredning 
och förslag angående psykisk barna- och ungdomsvård (SOU 1944:30). På 
1950-talet arbetade både ungdomsvårdsskoleutredningen och 
barnavårdskommittén med översyn av den gällande barna-
vårdslagstiftningen; arbetet resulterade i betänkandet Vården vid 
ungdomsvårdsskolorna (SOU 1954:5) och barnavårdskommitténs 
förslag Ny barnavårdslag (SOU 1956:61).7 Cirka tio år senare 
gjorde barnanstaltsutredningen en allmän översyn av olika typer 
av anstalter för barn Barn på anstalt (SOU 1965:55), samt diskute-
rade personalens utbildning (SOU 1962:57). På 1970-talet läm-
nade fosterbarnsutredningen ett större betänkande som berörde 
inte bara fosterbarnsvården utan också institutionerna: Barn- och 
ungdomsvård (SOU 1974:7). Några år senare lades propositionen 
om socialtjänst (Prop. 1979/80:1). Endast fyra år efter det att 
Socialtjänstlagen trätt i kraft 1982 kom socialberedningens över-
syn i betänkandet Barns behov och föräldrars rätt (SOU 1986:20). 
Denna utredning fick i stort sett inget genomslag i lagstiftningen, 

                                                 
7  Se också SOU 1955:37 om utredningshem för brottslig ungdom. 
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men viktiga principiella resonemang fördes. Slutligen skall näm-
nas socialtjänstkommitténs betänkande Ny Socialtjänstlag (SOU 
1994:139), vilken innehåller en översyn av nu gällande social-
tjänstlagstiftning. Institutionsvården (eller med nuvarande termi-
nologi HVB-vården och de särskilda ungdomshemmen) diskute-
rades, men några större formella förändringar var inte aktuella. 

• Offentlig statistik: Det rör sig om barnavårds- och befolkningssta-
tistik från SCB eller från Socialstyrelsen/SCB, samt statistik från 
landstingen. Här ingår också Svenska fattigvårds- och barna-
vårdsförbundets kalendrar som gavs ut åren 1929, 1934, 1939 
och 1944. De innehöll uppsatser och artiklar om aktuella barna-
vårdsfrågor, skrivna av olika ledande personer samt en förteck-
ning över barnhem och skyddshem. Förteckningen är en före-
gångare till den katalog över HVB-hem och särskilda ungdoms-
hem som Socialstyrelsen numera ger ut varje år.  

• Tidigare studier: Här är några arbeten centrala, till exempel Ohlan-
ders (1992) avhandling om hur diskursen kring barn och familj 
hänger samman med de barnavårdande institutionernas arbete 
och utveckling under början av 1900-talet, Söderlinds (1999) stu-
die av barnhem för flickor runt sekelskiftet, Vinterheds (1977) 
biografi över Gustav Jonsson på Skå och Hessles (1982a, b) dis-
kussion om den ”moderna” institutionsvårdens förändring och 
utvecklingstendenser. 

Omfattning, aktörer och statlig kontroll 
Avsnittet skall inledningsvis behandla rent kvantitativa förändringar. 
Vilken omfattning har den sociala institutionsvården för barn och 
ungdomar haft vid olika tidpunkter och hur har fördelningen sett ut 
mellan offentliga och enskilda aktörer? 

Omfattning 
Institutioner där barn och unga och/eller andra grupper placeras har 
funnits i flera hundra år. De första institutionerna för barn brukar 
dateras till 1600-talet (Höjer, 1952; Bramstång, 1964). En viktig 
uppgift var att härbärgera barn som av en eller annan anledning 
övergivits av sina föräldrar. Som framgår av forskningsgenom-
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gången har flera forskare intresserat sig för den tidiga institutions-
historien (se till exempel Swärd, 1993 och Söderlind, 1999). Här 
skall endast kort konstateras att det i mitten av 1800-talet kom en 
våg av anstaltsbyggande – början till formandet av ett särskilt insti-
tutionssystem för barn och ungdomar. I slutet på seklet började 
barn- och ungdomsinstitutioner byggas i större skala, och runt 
sekelskiftet och de första decennierna på 1900-talet skedde en kraf-
tig ökning av antalet. Enligt Vinterhed (1977, s. 114) fanns år 1919 
cirka 200 barnhem med 4.500 platser. I slutet av 1920-talet hade en 
kraftig utbyggnad skett. Den fortsatta utvecklingen fram till social-
tjänstreformen visas i figur 1. Av figuren framgår hur antalet hem 
och platser förändrades åren 1928 till 1980. Figuren omfattar den 
sociala barnavårdens två typer av institutioner, det vill säga barnhem 
och skyddshem.8 Barnhemmen var i princip till för vanvårdade 
barn, och skyddshemmen för vanartiga ungdomar. Skyddshemmen 
har kallats räddningshem, uppfostringsanstalter, avsöndringsskolor 
och så småningom ungdomsvårdsskolor.9 De motsvaras idag av de 
särskilda ungdomshemmen (§12-hem). 

Att kurvan tar sin början just år 1928 beror på att det från det 
året finns regelbunden barnavårdsstatistik. Kurvan slutar 1980, strax 
innan Socialtjänstlagen trädde i kraft och HVB-begreppet infördes, 
något som innebar att kretsen av verksamheter som betraktas som 
institutioner vidgades. Figuren bygger på uppgifter ur Samhällets 
barnavård/socialvård, men med vissa kompletteringar ur Statistisk 
årsbok för de aktuella åren.10 Publikationen Samhällets barnavård, 
senare kallad Socialvården, kom ut vart tredje år fram till 1949, och 
därefter årligen. Den innehöll en mängd uppgifter om den sociala 

                                                 
8  I lagstiftningen används begreppet barnavårdsanstalt som utöver institutio-

ner också avsåg elevhem, barnkolonier och barnstugor. De tre sistnämnda 
behandlas inte alls i denna avhandling. 

9  De stod i runda tal för cirka 15 procent av institutionsplatserna fram till 
1970-talet, då deras andel ökade till en dryg fjärdedel (SCB för aktuella år). 

10  I siffrorna ingår barnhem både inom och utanför barnhemsplanerna. Fos-
terbarnsutredningen (SOU 1974:7) redovisar något lägre siffror för antal 
barnhem, vilket kan förklaras av att man endast räknat med institutioner 
inom barnhemsplanerna. Institutioner som inte fanns upptagna i barnhems-
planerna fick inga statsbidrag. De var dock inte helt marginella till antalet. 
Av statistiken framgår att i slutet på 1940-talet stod de för runt 15 procent av 
platserna, i slutet på 1960-talet för cirka 5 procent och vid slutet av 1970-ta-
let för cirka 10 procent. 
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barnavårdens institutioner. De statistiska uppgifterna byggde på 
kommunernas rapportering, vilken då som nu, hade brister. I flera 
av utgåvorna framgår att när det gäller beräkningen av antalet bar-
navårdsanstalter, fanns oklarheter kring hur verksamheter i en 
gråzon mellan barnavård, sjukvård och skola skulle betraktas (se till 
exempel SCB, 1928, 1940). Det fanns ett antal konvalescenthem för 
barn som av vissa kommuner redovisas som barnavårdsanstalter, 
men inte av andra. De så kallade dispensärbarnhemmen – hem för 
friska barn från tuberkulösa hem – togs i allmänhet med som bar-
navårdsanstalter. Skolhem däremot, ofta belägna i Lappland, räkna-
des inte med. Inte heller räknades de 7 hem med 350 platser som 
förvaltades av fattigvården. Det fanns alltså gränsdragningsproblem 
som kan ha hanterats olika av de rapporterande kommunerna, vilket 
gör att siffrorna för 1920- och 1930- talen skall ses som ungefärliga. 
Med bestämmelserna om barnhemsplaner på 1940-talet minskade 
problemen. 

Figur 1. Institutioner för barn och ungdomar, antal hem och 
antal platser åren 1928–1980 (barnhem och skyddshem/ung-
domsvårdsskolor). 
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Av figuren framgår att den sammantagna institutionsvården för 
barn och ungdomar växte under slutet av 1920-talet för att nå sin 
kulmen under 1930-talet. Det fanns då som mest nära 400 hem med 
drygt 8.500 platser. Perioden fram till åren före andra världskriget 
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kan med andra ord karakteriseras som institutionsvårdens uppbygg-
nads- och expansionsfas. Därefter inleddes den minskning som 
skulle prägla större delen av tiden fram till socialtjänstreformen. 
Från 1930-talets mitt och tjugo år framåt minskade antalet platser 
med nästan en tredjedel. Ett brott i utvecklingen inträffade emeller-
tid runt mitten av 1950-talet och tio år framåt. Under denna period 
planade antalet hem först ut för att sedan öka något. Den tidigare 
kraftiga minskningen av antalet platser avtog. Under slutet av 1960-
talet tog minskningen åter fart och fortsatte under hela 1970-talet, 
både vad gällde antal hem och antal platser.  

Sammantaget minskade antalet institutioner från nästan 400 
(1930-talet) till mindre än hälften (1980-talet). Platsantalet minskade 
ännu kraftigare, från drygt 8.500 till knappt 2.000, det vill säga med 
nästan sjuttiofem procent. Skillnaden i minskningstakt kan förklaras 
med att institutionerna blev mindre från 1960-talet. När social-
tjänstlagstiftningen trädde i kraft 1982 var institutionsvården för 
barn och ungdomar, både barnhem och ungdomsvårdsskolor, i ett 
historiskt perspektiv mycket liten till sin omfattning. Man kan tala 
om en långsam men genomgripande avinstitutionalisering av barna-
vården. 

Institutionsvårdens minskning var inte planerad – åtminstone 
inte till en början. I 1940-talets stora översyn över barn- och ung-
domsvården (SOU 1944:34) förutspåddes fortsatt utbyggnad och 
expansion. Att det aldrig kom att bli så tolkades tio år senare i bar-
nanstaltsutredningen som att den sedan länge formulerade principen 
om att barn i första hand skall placeras i fosterhem slagit igenom i 
den konkreta verksamheten. ”Emellertid har barnavårdsnämndernas 
strävanden att i ökad utsträckning placera omhändertagna barn i 
fosterhem medfört, att den år 1945 förmodade utbyggnaden ej 
ansetts nödvändig” (SOU 1965:55, s. 334). 

Att avinstitutionaliseringen bröts under tioårsperioden på 1950-
och 1960-talen, hade att göra med att krigsåren och tiden efter 
andra världskriget innebar en hård belastning på barnhemsvården. 
Det var enligt barnanstaltsutredningen brist på platser under hela 
1950-talet. Det förklaras med stora födelsetal, inflyttning till stä-
derna och att kvinnorna trädde in på arbetsmarknaden.  

Också inom ungdomsvården betraktades vid denna tid bristen på 
ungdomsvårdsskoleplatser som ett stort problem. Flera utredningar 
och kommittéer tillsattes för att se över frågan (SOU 1954:5; SOU 
1955:37; SOU 1959:25; se också Bolin, 1992). Skyddshem-
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men/ungdomsvårdsskolorna hade på 1920- och 1930-talen succes-
sivt fått ansvar för nya grupper. Ansvaret för ungdomar i åldrarna 
16–21 år och omhändertagandet av unga brottslingar hade nämligen 
i ökad utsträckning förts över från kriminalvården till den sociala 
barnavården (Bolin, 1992). En utbyggnad av ungdomsvårdsskoleka-
paciteten skedde, vilken innebar en ökning av antalet platser i slutet 
av 1950- och början på 1960-talet, men sedan fortsatte minsk-
ningen.  

Åren på 1960- och 1970-talen innebar, som nämnts, en fortsatt 
stark nedgång för den samlade institutionsvården, både för barn-
hemmen och ungdomsvårdsskolorna. Efterfrågan från kommu-
nerna på platser avtog, och beläggningen på hemmen var periodvis 
var mycket låg (SOU 1975:30, s. 169; Socialstyrelsen, 1994b, s. 62). 
Med Socialtjänstreformen 1980 infördes en ny institutionsstruktur. 

Man skulle kunna tänka sig att neddragningen av institutionsvår-
den hängde samman med att det skedde stora demografiska föränd-
ringar över tid. Det vill säga att samtidigt som institutionerna blev 
färre, minskade också antalet barn i befolkningen. Befolkningssiff-
rorna pekar emellertid inte på det. Antalet barn i Sverige (0–19 år) 
har legat runt två miljoner sedan 1930-talet och framåt. Barnantalet 
hade en svacka på 1940-talet, ökade under 1950- och 1960-talen, 
minskade något på 1970-talet och var som högst på 1980-talet 
(SCB, 1967, 1970, 1980).11  

En annan möjlighet skulle kunna vara att annan slags institutio-
nell vård som barnpsykiatri kompenserade för den sociala institu-
tionsvårdens minskning. Gränserna mellan det sociala och det psy-
kiatriska har historiskt varit oklar både vad gäller hur barnens pro-
blem uppfattas och vilken slags vård som anses lämplig. Det skulle 
kunna vara så att barnpsykiatrin så att säga tog över när de sociala 
institutionerna lades ner. Qvarsell (1993) beskriver åren kring 1930 
som barnpsykiatrins etableringsfas. På 1940-talet började barnpsy-
kiatriska vårdavdelningar inrättas på sjukhusen och platsantalet för 
barnpsykiatrisk heldygnsvård byggdes ut på 1950- och 1960-talen 
(SOU 1985:14, s. 26). Efter uppbyggnadsskedet låg platsantalet 
under 1970- och 1980-talen på 7–800. Det minskade sedan under 
slutet av 1980-talet till cirka 600, för att 1993 vara nere på drygt 470 

                                                 
11  År 1930: 2,08 milj. barn, 1940: 1,82 milj. barn, 1950: 2,07 milj. barn, 1960: 

2,26 milj. barn, 1970: 2,23 milj. barn, 1980: 2,29 milj. barn enligt SCB:s be-
folkningsstatistik. 
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platser (Socialstyrelsen, 1974; Landstingsförbundet, 1975–1993). 
Den institutionella vården inom barnpsykiatrin hade alltså en senare 
etableringsfas än den sociala institutionsvården och stod för flest 
platser på 1970- och 1980- talen, den tid då Sverige hade som lägst 
antal barn- och ungdomshem. Det är svårt att veta hur dessa 
omständigheter hänger samman. Möjligen kan det ha varit frågan 
om en viss överflyttning från den ena vårdformen till den andra, 
men detta framstår inte som någon väsentlig faktor med tanke på 
den stora minskning som den sociala institutionsvården genomgått 
totalt sett. 

Slutligen är det rimligt att fråga sig vad som rent kvantitativt 
hände med fosterhemsvården – huvudalternativet när barn skall 
placeras i vård utanför hemmet. Också denna vårdform minskade 
kraftigt under efterkrigstiden. I fosterhemsvården finns inte ett visst 
antal platser färdiga att tas i bruk, utan en plats uppstår när ett barn 
placeras. Det statistiska underlaget är ibland bristfälligt, men Vin-
nerljung (1996a) menar att trots vissa definitionssvårigheter och 
begränsningar i de använda måtten kan man säga att den “grupp 
som av myndigheterna kallas ’fosterbarn’ har minskat drastiskt i 
antal sedan 1950“ (a.a., s. 94). Antalet gick enligt författaren från 
cirka 28.000 barn 1950 till 10.000 barn 1990 och fortsatte därefter 
att sjunka ytterligare. Institutionsvårdens minskning och foster-
hemsvårdens minskning är med andra ord parallella fenomen. Det 
skedde under efterkrigstiden både en minskning av antalet barn och 
ungdomar i samhällelig vård totalt sett och av antalet institutioner. I 
kommande avsnitt i avhandlingen visas att avinstitutionaliseringen 
brutits under de senaste åren. Längre fram i denna del skall en dis-
kussion föras om hur man i ett bredare samhällsperspektiv kan för-
stå vilka faktorer som låg bakom efterkrigstidens nedläggningar av 
olika slags institutioner; förutom barn- och ungdomshem också 
exempelvis institutioner för handikappade och mentalsjukhus.  

Offentliga och enskilda aktörer 
Jag skall nu uppehålla mig vid en annan aspekt av institutionsvår-
dens historiska förändring, nämligen hur arbetsfördelningen mellan 
offentlig sektor och andra aktörer sett ut på fältet fram till social-
tjänstreformen på 1980-talet. DiMaggio och Powell (1991b) menar 
att organisatoriska fält under slutet av 1900-talet alltmer kommit att 
struktureras med staten (och professionerna) som central kraft. 
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Ahrne (1990, 1994) ser interaktionen mellan olika slags organisatio-
ner – enskilda företag, stater, ideella organisationer och familjer – 
som en nyckel för att förstå samhällsutvecklingen på olika områden. 

Placering av barn i institutionsvård är sedan seklets början en 
åtgärd som arrangeras av de barnavårdande myndigheterna, men 
själva institutionsverksamheterna kan ha både offentlig och enskild 
huvudman. Qvarsell (1996b, s. 30) menar att ett sätt att beskriva 
ungdomsvårdens historia är att säga att den handlar om förskjutning 
av ansvaret för ungdomars fostran från familjen till olika samhälls-
instanser. Det är dock inte en rak utvecklingslinje, utan det handlar 
om gradvisa förskjutningar mellan familjerna och stat, landsting, 
kommuner och frivilligorganisationer. Lundström och Wijkström 
(1995) har visat att det i Sverige sedan 1800-talet funnits en tradition 
av samarbete och integration mellan frivilligsektorn och staten i dess 
olika former. De frivilliga organisationerna har haft en förvånans-
värt stark ställning inom till exempel barnomsorg, skola och institu-
tionsvård för barn fram till andra världskriget. Därefter trädde 
offentliga huvudmän in och blev alltmer dominerande. Ett avvi-
kande särfall i förhållande till andra sociala verksamheter utgörs av 
institutionsvård för missbrukare, där det offentliga övertagandet inte 
varit lika stort (Stenius, 1999, s. 26).  

Inom institutionsvården för barn och ungdomar spelade den 
offentliga sektorn en underordnad roll i början på seklet. De första 
hemmen startades av privatpersoner och den framväxande institu-
tionsvården drevs till stor del av frivilligorganisationer och med litet 
samhälleligt engagemang. Här inträffade sedan mycket stora faktiska 
förändringar över tid. Skyddshemmen fördes under 1930- och 1940-
talen gradvis över till staten och år 1950 drevs samtliga i statlig regi 
(Bolin, 1992, s. 60–64). Beträffande barnhemmen framgår av 
offentlig statistik att föreningar/stiftelser och enskilda vid slutet av 
1920-talet stod för tillsammans för cirka 60 procent av platserna och 
offentliga huvudmän för resten. Andelen utanför den offentliga 
sektorn sjönk stadigt under hela tiden fram till socialtjänstreformen. 
På 1940-talet stod stiftelser och föreningar för knappt hälften av 
platserna och enskilda för knappt 4 procent, på 1960-talet hade 
dessa aktörer tillsammans cirka 20 procent, och år 1980 drygt 4 pro-
cent.12 Stiftelser och föreningar var alltså betydelsefulla huvudmän 

                                                 
12  Jag har sammanställt uppgifter ur Samhällets barnavård för de aktuella åren. 

Publikationen gavs ut av av SCB år 1928, 1931 och 1934: övriga år fram till 

 90



   Kapitel 5. Framväxt och förändring 

för barnhemmen åtminstone fram till 1960-talet. Däremot spelade 
enskilda personer eller bolag inte någon väsentlig roll vid någon 
tidpunkt före socialtjänstreformen. Lundström (1995) menar att 
orsakerna till de frivilliga krafternas tillbakagång är flera. I Social-
vårdskommittén (SOU 1944:34) ställde man sig i princip positiv till 
frivilliga krafter, och menade att det var olämpligt med ett offentligt 
monopol. Att det ändå kom att bli stark offentlig dominans, hade 
sannolikt bland annat att göra med den totala minskningen av anta-
let institutionsplatser. När minskningen skedde var det de förenings- 
och stiftelsedrivna hemmen som upphörde, medan de kommunala 
och landstingsdrivna blev fler. Att de icke-offentliga hemmen inte 
överlevde kan ha hängt samman med att de helt enkelt blev omo-
derna. Många startades tidigt under anstaltsvågen i slutet av 1800-
talet. De var ofta belägna på landsbygden och arbetade främst med 
längre tids vård. Hemmen passade inte in i en moderniserad och 
reformerad institutionsvård, som alltmer arbetade med kortare pla-
ceringar.  

Här har sannolikt den typ av selektionsprocess skett som man 
talar om i organisationsekologisk teori (Hannan och Freeman, 1985, 
1989; Hannan och Carrol, 1992). De gamla barnhemmen – som var 
ett uttryck för sin tids sätt att se på institutioner för barn och ung-
domar – var inte längre konkurrenskraftiga och livsdugliga. De 
kunde inte förändras och fick därför läggas ner för att lämna plats 
för nya mer tidsenliga inrättningar. När Socialtjänstlagen trädde i 
kraft 1982 drevs i stort sett all institutionsvård för barn och ungdo-
mar av offentliga huvudmän. Ett fåtal hem med lång historia, drivna 
av ideella organisationer som Frälsningsarmén och Stadsmissionen, 
hade emellertid förmått försvara sin existens. Vad gäller fördel-
ningen av huvudmannaskap har det sedan skett påtagliga föränd-
ringar under 1980- och 1990-talen, vilket närmare behandlas längre 
fram.  

Parallellt med att alltfler institutioner drevs av offentliga huvud-
män, fick stat och myndigheter ett större övergripande ansvar. 
Många kritiska röster som påtalade missförhållanden på institutio-
nerna höjdes i början på seklet, och gradvis blev samhällets möjlig-
het till formell styrning och kontroll större. År 1931 infördes kon-
cessionstvång för barnhem. Det innebar att enskilda huvudmän 

                                                                                                           
1962 av Socialstyrelsen. Åren 1963 – 1983 hette skriften Socialvården och 
gavs ut av SCB. 
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måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för att bedriva barnhemsverk-
samhet, för övrigt i princip samma system som gäller idag. I mitten 
på 1930-talet fick staten ansvar för skyddshemmen och blev som 
nämnts så småningom också den enda huvudmannen.  

Kritiken mot brister i utbudet och förhållandena på institutio-
nerna fortsatte emellertid (se till exempel Tidskrift för barnavård 
och ungdomsskydd (TBU), 1946, nr 2, s. 50–54; Rosén, 1944, 
s. 391). I socialvårdskommitténs betänkande (SOU 1944:34, s. 85–
90) framfördes att det allmännas rättigheter och skyldigheter mot 
barnhemsvården behövde preciseras. Det offentliga inflytandet 
skulle stärkas, men samtidigt var det viktigt att inte stöta ifrån sig 
frivilliga krafter. Också i framtiden var det önskvärt med samverkan 
mellan offentliga och frivilliga organisationer. Utredningen ledde 
fram till en större reform av institutionsväsendets organisering år 
1945. Denna innebar att staten fick det ekonomiska ansvaret och 
landstingen fick i uppgift att upprätta barnhemsplaner och se till att 
ett lämpligt utbud av barnhemsvård fanns att tillgå. Ökad insyn och 
kontroll av hemmens verksamhet skulle nås med Socialstyrelsen 
som central tillsynsmyndighet och genom länsstyrelser och barna-
vårdsnämnder. Bestämmelserna för barnhemsvården kvarstod utan 
större ändringar fram till socialtjänstreformen, bortsett från att 
landstingen på 1960-talet övertog också det ekonomiska ansvaret. 
Utvecklingen fram till Socialtjänstlagen kan översiktligt beskrivas 
som att staten successivt intervenerat på två sätt. Dels gick institu-
tionsvården från att vara dominerad av enskilda aktörer till att bli ett 
näst intill offentligt monopol. Dels lade regelverk och lagstiftning 
ökat ansvar på offentliga myndigheter för att utöva kontroll och se 
till att ett planerat utbud av institutionsplatser kom till stånd.13  

Sammanfattningsvis kan man säga att den sociala institutionsvår-
den präglades av uppbyggnad och expansion fram till början av 
1940-talet och därefter minskade omfattning. Parallellt minskade 
fosterhemsvården under hela efterkrigstiden, medan barnpsykiatrin 
började bygga upp sin institutionella vård, vilken var som störst på 
1970- och 1980-talen. Den sociala barnavårdens institutioner blev 
föremål för en ökande samhällelig intervention under första halvan 
av seklet både vad gällde huvudmannaskap och formellt ansvar för 
kontroll och styrning av hemmens verksamhet. Vid 1940-talets mitt 
                                                 
13  Ett liknande gradvis utökat samhälleligt ansvar växte också fram i andra 

nordiska länder, se Nielsen (1986, s. 154) 
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fick staten det övergripande ansvaret för det samlade institutionsvä-
sendet. Under andra halvan av seklet blev stat/kommun/landsting 
en av de större huvudmännen och var vid 1980-talets början helt 
dominerande. 

Ideologiska ramar, organisering, arbetsformer 
I detta avsnitt är uppmärksamheten riktad dels mot hur man från 
statens sida resonerat om institutionsvårdens organisering och 
arbetsformer, dels mot ideologiska ramar och utvecklingstendenser 
på barnavårdsfältet. Framställningen tar sin början i sekelskiftets 
barnavårdsprojekt, varefter tanken på institutionen som hem/familj 
och principen om differentiering behandlas tematiskt. Jag återgår 
därefter till en kronologisk disposition och följer institutionsvårdens 
utveckling och förändring fram till dagens socialtjänst. 

Barnavårdsprojektet under 1800-talets andra  
hälft och vid sekelskiftet 

Inledningsvis nämndes att det under 1800-talet kom en våg av 
anstaltsbyggande som kan ses som en förbindelselänk till dagens 
institutionsvård. I slutet av seklet började man inrätta barnhem i 
större omfattning och det är också till andra hälften av 1800-talet 
man kan sätta startpunkten för att samhället tog på sig ansvar för 
barns och ungdomars fostran utanför skolan, det vill säga en i 
någon mening modern barnavård (Höjer, 1952; SOU 1965:55, s. 13-
25; Lundström, 1993). Stora skaror barn ansågs vara övergivna av 
föräldrarna och i den mån de alls var omhändertagna fick de ofta 
vistas tillsammans med vuxna på institutioner för kriminella, psy-
kiskt sjuka eller på fattiginrättningar (Ödman, 1991). Den stora 
uppgiften på barnavårdsområdet var att skilja barn från vuxna och 
skapa särskilda lagar och åtgärder för barn och ungdomar. Det var 
också i 1800-talets samhälle som man kunde se de första exemplen 
på uppfostrande åtgärder riktade mot ungdomar som en särskild 
grupp, åtskild från yngre barn (Ohlsson och Swärd, 1994; se också 
Qvarsell, 1996b). En del i barnavårdsprojektet var att skapa ett 
institutionssystem där barn och ungdomar kunde avskiljas för att 
förbättras och fostras. Barnavårdsfrågan hade ”upptäckts” och fat-
tiga, vanvårdade och vanartade barn skulle ”räddas” bland annat 
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genom att placeras på institution (Lundström, 1993). Tankarna om 
”childsaving” (se till exempel Dahl, 1978; Nielsen, 1986) fanns i hela 
västvärlden och tog sig så småningom institutionaliserade former i 
idén om ”behandling” (Bramstång, 1964; Levin, 1998). Särskilda 
räddningsinstitut och barnanstalter upprättades. Skälen till att allt 
fler institutioner kom till var emellertid flera och inte enbart idealis-
tiska. Vanartade och fattiga institutionsbarn skulle hållas borta från 
välartade barn, så att de senare inte påverkades negativt. Söderlind 
(1999) menar dessutom att den välbeställda medelklassen kunde dra 
direkt nytta av institutionerna genom att därifrån rekrytera dugliga 
tjänarinnor (se också Nielsen, 1986). 

1800-talets ”upptäckt” av barnavårdsfrågan fick vid sekelskiftet 
en legal och adminstrativ överbyggnad – ett barnavårdsfält forma-
des. År 1902 fick Sverige sin första särskilda barnavårdslagstiftning 
och så småningom ett administrativt system i form av barnavårds-
nämnder för att genomföra lagens intentioner. Med 1924 års barna-
vårdslag infördes obligatoriska barnavårdsnämnder som fick rätt att 
omhänderta barn mot föräldrarnas vilja. Redan i den tidiga barna-
vårdslagstiftningen fanns grundsatsen att barn som inte kan vistas i 
hemmet i första hand skall placeras i fosterhem. Denna hållning 
finns som en i princip obruten linje i hela 1900-talets lagstiftning, 
åtminstone när det gäller längre placeringar (Tidskrift för barnavård 
och ungdomsskydd, 1942, nr 6; von Koch, 1945; SOU 1956:61; 
SOU 1965:55; SOU 1974:7; se också Andersson, 1997). Den har 
dock inte gällt de barn som setts som vanartade, det vill säga uppvi-
sat provocerande beteendet, eller uppfattats som onormala eller 
sjuka. För dessa grupper har ingen sådan syn uttalats och ett spe-
ciellt institutionssystem byggdes upp, där vanartade barn skulle skil-
jas från de som ansågs vanvårdade (det vill säga for illa i sin hem-
miljö), och där sjuka, efterblivna och psykopatiska barn hänvisades 
till speciella anstalter. 

Institutionen som hem och familj – ett återkommande tema 
Sekelskiftets institutioner var i allmänhet tänkta att ta emot barn för 
hela deras uppväxttid och anstalten sågs som en ersättning för de 
hem och familjer som uppfattades som undermåliga. Ett centralt 
ideologiskt budskap var att institutionerna skulle likna det goda 
hemmet. I Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets kalender 
från år 1929 – en publikation med stor spridning till lokala barna-
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vårdsnämnder – diskuteras i en uppsats hur utvecklingen inom 
barnhemsvården sett ut. Det konstateras att ”utvecklingen gått i 
riktning mot hem, och även de större anstalterna ha i görligaste 
måtto eftersträvat hemmets förebild” (Bergö, 1929, s. 30; se också 
Vinterhed, 1977, s. 109; Söderlind, 1999, s. 125–132; SOU 1965:55, 
s. 16). För skyddshemmens del fanns i den första barnavårdslagen 
(1902) bestämmelser om att hemmen skull ledas av ett gift par som 
kunde fungera som husfar och husmor. I senare lagstiftning (1924) 
togs denna föreskrift bort. Vinterhed (1977) menar att idén om ett 
föreståndarpar som ställföreträdande föräldrar kom tillbaka tjugo år 
senare, när Skå organiserade sitt arbete kring barnstugor med husfar 
och husmor (som dock inte behövde vara gifta med varandra). 
Formaliserade bestämmelser om föreståndarpar, försvann alltså, 
men hemidén kan ändå ses som ett viktigt underliggande tema i 
institutionsvården under lång tid.14 Söderlind (1999) visar i sin 
avhandling om barnhem för flickor vid sekelskiftet hur ett nytt 
barndomsideal växte fram, vilket också formade bilden av hur en 
normal barndom skulle se ut. Med obligatorisk skolgång ökade kra-
ven på barn och föräldrar att leva upp till normerna för hur en god 
barndom skulle vara. Normerna byggde på medelklassens uppfost-
ringsideal, och om föräldrar och hem inte kunde ge den goda barn-
domen skulle institutionerna göra det genom att vara ställföreträ-
dande hem och familj. I Svenska fattigvårds- och barnavårdsför-
bundets kalender (1944) framhölls att:  

...ett dylikt barnhem skall såvitt möjligt utgöra ett hem 
för barnen. Här skola barnen finna den tillflyktsort 
som andra barn ha i sitt eget hem. Kan barnhemmet 
verkligen ge barnen denna känsla, fyller ett sådant 
barnhem ett mycket stort behov inom barnavårdsorgani-
sationen (a.a., s. 389–390). 

Samtidigt som hemideologin artikulerades utsattes institutionernas 
praktik – just som hem – för hård kritik. Även om ett idylliskt hem-
liv skulle stå modell, var den konkreta verkligheten på institutio-
nerna ofta en annan, fylld av tristess, anstaltsrutin och isolering (Sö-
derlind, 1999; se också till exempel Løkke, 1990 för beskrivning av 
                                                 
14  Enligt Nielsen (1986, s. 94) var det inte förrän på 1960-talet som man i 

Danmark lämnade hemidén på ett formellt plan och istället betecknade 
institutionerna som behandlingsinstrument. 
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utvecklingen i Danmark; Dahl, 1978 om Norge). Också ren brutali-
tet, övergrepp och vanvård rapporterades – till exempel av Else 
Kleen (1936) i en uppmärksammad ”direktrapport” från några av 
1930-talets skyddshem. Dahl (1978, s. 43–44) hävdar beträffande 
Danmark att i realiteten hämtade den tidiga anstaltsvården sin praxis 
från armén och dess disciplineringsstrategier, snarare än från hem 
och familj. Att institutionsmiljöerna i verkligheten såg ut på detta 
sätt blev naturligtvis ett dilemma i förhållande till räddningstanken. 
Barnen räddades från vad som uppfattades som undermåliga hem, 
men för att placeras i lika dåliga eller kanske till och med sämre 
omständigheter på institution. 

Ohrlander (1992, s. 168–172) menar att tanken på anstalten som 
ett hem befann sig i ett övergångsskede på 1920-talet. Å ena sidan 
skulle hemmen vara ideal för de institutioner som byggdes upp, 
framför allt för de värnlösa och goda barnen. Svenska fattigvårds-
förbundet drev närmast en kampanj för hemideologins spridande. Å 
andra sidan gällde inte detta de vanartade barnen. För dem var 
avskiljande och straff viktigare principer, och det var snarare kaser-
nen än hemmet som kom att stå modell för institutionslivet. Barna-
vårdslagstiftningen andades en djup misstro mot hemmen i allmän-
het och undermåliga hemmiljöer sågs som orsaken till många sam-
hällsproblem (se Lundström, 1993). Det blev det offentligas uppgift 
att göra om och rätta till brister i hemmen. För att genomföra detta 
skulle institutionerna vara mönsterbildande för hemmen. Institutio-
nen ställdes mot det dåliga hemmet. 

På annan plats i avhandlingen diskuteras familjen som ideal för 
den moderna institutionsvården. På många av dagens HVB-hem ser 
man verksamheten som lik ett familjehem. Institutioner som riktar 
sig till unga, har alltid på något sätt måst förhålla sig till barn och 
ungdomar som tillhöriga ett annat sammanhang – ett hem/en 
familj. Att inom ramen för institutionsvården söka efterlikna hem-
met eller familjen framstår som ett i historien återkommande tema. 
(Se Öhlander, 1996 för en etnologisk studie av äldreboende och 
hemlikhetstanken). 

Differentiering 
Ett annat viktigt tema i institutionsvårdens historia är principen om 
differentiering. Uppdelning i vanartade och vanvårdade barn inne-
bar en första grundläggande differentiering; något som skulle 
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komma att drivas långt vidare senare. I sin första tappning innebar 
differentieringen inrättande av barnhem för de vanvårdade barnen, 
skyddshem för de vanartade, och uppfostringsanstalter för de svå-
raste fallen av vanart. På 1920-talet öppnades de första specialhem-
men för psykopatiska och nervösa barn (Qvarsell, 1993, s. 88). Vik-
tigt ansågs vara att ”välartade och normala barn ej sammanblandas 
med uppfostran av vanartade och onormala” (Svenska fattigvårds- 
och barnavårdsförbundets kalender, 1929, s. 304). Vinterhed (1977, 
s. 115) talar om ”den heliga differentieringen” och menar att denna 
princip sågs som en lösning när man från samhällets sida skulle ta 
sig an problemen med vanart och liknande hos de unga. Hon talar 
om ”utstötning inom utstötningen” (a.a., s. 117) och menar att det 
för det enskilda barnet alltid handlade om en differentiering nedåt i 
anstaltshierarkin, aldrig i den andra riktningen.  

Bakom differentieringstanken fanns ett ”löfte” om att institutio-
nerna med vetenskapliga och effektiva metoder kunde behandla och 
bota barn som avvek eller uppvisade problem av något slag, bara 
det fanns tillräckligt träffsäkra diagnoser så att barnen kunde föras 
samman i inbördes liknande grupper och där få rätt slags vård. Det 
fanns också ett preventivt/prognostiskt anspråk, som innebar att 
det med vetenskapens hjälp skulle gå att spåra upp de barn som 
hade anlag för att utvecklas negativt och urskilja de bot- och för-
bättringsbara från de hopplösa fallen. Sorteringen av barnen skulle 
göras både för att skilja de ”bättre” från de ”sämre” och för att 
utveckla en effektiv behandling (Ohlander, 1992, s. 179). 

Principen om differentiering drevs som längst mellan 1920- och 
1940-talen och var en av huvudpunkterna när institutionsvården i 
1945 års barnavårdsreform skulle moderniseras. Med differentiering 
avsåg man inte bara en uppdelning i vanartade och vanvårdade 
barn, utan att alla som var aktuella för placering utom hemmet nog-
grant skulle diagnostiseras och sedan delas upp efter variablerna art 
och grad av problem, kön och ålder. För att genomföra differentie-
ringsprojektet behövdes en starkt specialiserad institutionsvård där 
det skulle finnas utbildad personal. För sin tid moderna idéer om 
systematik och planmässighet i arbetet framfördes (SOU 1942:45). I 
lagstiftningen från år 1945 gjordes en indelning i olika institutions-
typer och deras målgrupper (von Koch, 1945, s. 170–172). Som 
olika former av barnavårdsanstalter nämndes spädbarnshem, möd-
rahem, upptagningshem för barn som inte fyllt ett år, hem för var-
aktig vård avsedda för längre tids vård av barn som fyllt ett år. 
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Skyddshemmen/ungdomsvårdsskolorna delades in efter kön, ålder 
och om ungdomarna var skolpliktiga eller ej, samt om de var själs-
ligt abnorma (von Koch, 1945, s. 170, 187).  

Differentiering var under flera decennier en omhuldad princip 
som det talades och skrevs mycket om. Den fanns i sin grundläg-
gande form nedlagd i lagstiftningens uppdelning i olika slags anstal-
ter, men den mer detaljerade sorteringen av barn och olika slag av 
institutioner, skulle ske i barnavårdspraktiken. Det är svårt att säkert 
veta hur denna praktik faktiskt såg ut. Att institutioner av olika slag 
inrättades kan man slå fast, men vilka barn som kom till respektive 
institution är svårare att veta. Flera studier pekar mot att idén om 
differentiering inte omsattes i det praktiska arbetet. Det tycks ha 
varit lösa kopplingar mellan å ena sidan myndighetsideologi och 
allmän diskurs och å andra sidan det som faktiskt utspelade sig på 
barnavårdens institutioner – och kanske också mellan institutioner-
nas olika delar (se Meyer och Rowan, 1992). Nielsen (1986, s. 11) 
menar att myndigheterna i teorin alltid försökt göra åtskillnad mel-
lan vanartade och vanvårdade barn – eller uttryckt i moderna termer 
beteende- respektive miljöfall – men att de i praktiken alltid har 
blandats på institutionerna (se också Söderlind, 1999, s. 14). Reellt 
har uppdelningen gått efter ålder; små barn har varit lika med van-
vård/miljöfall medan äldre barn varit vanartade/beteendefall. Under 
Else Kleens (1936, s. 16) uppmärksammade resa bland landets 
skyddshem i mitten av 1930-talen, fann hon att endast en tredjedel 
av cirka 1.200 skyddshemspojkar totalt, enligt hennes bedömning, 
var beteendefall som hörde hemma på institution över huvud taget. 
Många var i verkligheten placerade på skyddshem på grund av fat-
tigdom eller för att de var övergivna, och inte alls på grund av eget 
vanartigt beteende. Vinterhed (1977, s. 115) menar att det inom 
ungdomsvården i praktiken visade sig besvärligt att bedöma ung-
domar efter de skalor för grad av vanart som var bärande element i 
differentieringsideologin. De indelningsgrunder som kunde använ-
das visade sig vara ålder och givetvis kön.  

Differentieringstanken fanns med in på 1960-talet, men hade då 
förlorat sin centrala position. I barnanstaltsutredningen kartläggning 
av barnhemmen vid denna tid fann man att differentiering som 
regel gjordes efter ålder och kön och ibland efter behandlingsform 
(SOU 1965:55, s. 341–342). Nu var det emellertid önskvärt att gå 
ifrån ålders- och könsdifferentieringen och riktpunkten framåt 
skulle vara att skapa små enheter där differentieringen styrdes av 
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orsaken till att barnen kommit i institutionsvård och graden av deras 
svårigheter (a.a., s. 77). Förutsättningen för detta var enligt utred-
ningen att personalen blev mer kvalificerad. 

Idén om differentiering tycks ha tolkats på olika sätt, men har 
handlat om principerna för vilka barn som bör placeras på vilken 
institution, samt vilken typ av institutioner som behövs för att passa 
ihop med de barn som skall vårdas. Det har funnits en tanke om att 
bygga ett institutionssystem, där varje hem eller grupp av hem riktar 
sig till en viss väl definierad och avgränsad kategori barn. Systemet 
förutsatte diagnostisering och klassificering av barnen, det vill säga 
att barnen kunde ”sorteras” i olika grupper och att institutionerna 
kunde erbjuda vård som motsvarade gruppernas ”behov”.  

Utifrån institutionell teori kan man se differentieringsidén som 
ett uttryck för avancerade försök att via statliga påbud likforma och 
strukturera barnavården och dess institutioner, det vill säga det 
DiMaggio och Powell (1991b) kallar tvingande isomorfism. Institu-
tionerna var då, som nu, beroende av omgivningens acceptans för 
att få legitimitet och existensberättigande. Differentieringstanken 
var starkt sammankopplad med en rationell människosyn, en medi-
cinsk modell och en stark behandlingsoptimism och tilltro till veten-
skapen. Företrädare för hemmen åberopade undersökningar som 
visade på de goda resultaten av institutionernas arbete (Ohrlander, 
1992, s. 165–166). Genom idén om att sortera barnen och differen-
tiera vården, kunde man från institutionernas sida göra anspråk på 
att besitta rationella och vetenskapliga lösningar på problemet med 
vanvårdade och vanartade barn och ungdomar. 

Differentieringsidéerna förekom inte bara i Sverige, utan också i 
många andra länder (se Nielsen, 1986 för beskrivning av den danska 
institutionsvården). Sinclair och Gibbs (1996) menar exempelvis att 
frågan om specialisering och differentiering av institutionsvården 
varit aktuell sedan 1940-talet i Storbritannien. Det viktigaste argu-
mentet mot specialisering/differentiering är enligt författarna att 
den försvårar geografisk närhet till familjen vilket i praktiken inne-
bär att barnen har svårare att upprätthålla kontakt med sina föräld-
rar. Man kan också hävda att ett institutionssystem där barn med 
liknande problem förs samman för specialiserad vård står i motsätt-
ning till tanken att skapa en institutionsmiljö som inte är alltför 
annorlunda i förhållande till andra barns förhållanden. Starkt diffe-
rentierade och specialiserade institutioner är svåra att förena med en 
”naturlig”, hemlik eller familjelik miljö.  
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Ett system för indelning i olika typer av institutioner levde på ett 
formellt plan kvar fram till Socialtjänstlagens införande 1982. I pro-
positionen om socialtjänst, skriven i slutet på 1970-talet, konstateras 
att en utvecklingslinje under senare år varit minskad differentiering 
efter ålder, kön och symtom, något som bedömdes positivt (Prop. 
1979/80:1, s. 331–332). Under de allra senaste åren har dock en 
motsatt trend kunnat iakttas inom §12-vården. Där finns tecken på 
att man i ökande omfattning åter börjat arbeta med differentierade 
institutioner (Korpi, 1996, s. 20). 

1900-talets första hälft – stark tilltro till institutionernas 
möjligheter och medikaliserat synsätt 

Tidigare har nämnts att det redan under tidigt 1900-tal fanns en 
lagstadgad princip om att barn som inte kan bo hemma i första 
hand skall placeras i fosterhem (om de inte är vanartade eller onor-
mala). Av figur 1 framgår att dessa allmänna deklarationer dock inte 
stod i motsättning till ett expanderande institutionssystem under 
den första halvan av seklet. Parallellt med synen att placering på 
institution skulle vara ett andrahandsalternativ fanns paradoxalt nog 
en stark tilltro till institutionsvårdens möjligheter. 

Under seklets första decennier artikulerades inom barnavården 
en allmän kritik mot särskilt underklassens barnuppfostran. Place-
ring på institution uppfattades som ett sätt att rätta till bristerna och 
forma barn och ungdomar i önskad riktning. Institutionsvård sågs 
som en möjlighet för fattiga barn och ungdomar att få tillgång till 
något av samhällets goda i form av fostran och utbildning, samt inte 
minst avskiljande från föräldrarnas fattigdom (se Ohrlander, 1992, 
s. 107). Samhället hade tagit på sig ett ansvar för barnen och de hem 
de växte upp i – föräldraskap och hemmiljö var inte längre en pri-
vatsak. Barninstitutionerna blev viktiga redskap för detta samhälle-
liga föräldraskap. Barn och ungdomar fick chans att komma till ett 
av samhället inrättat gott hem i institutionens form, istället för att 
vistas i sin fattiga och dåliga ursprungsmiljö. Idealt sett tog också 
föräldrarna intryck av institutionerna och blev bättre föräldrar. I 
spåren av detta förändrades också synen på vem som besatt kun-
skap för att fostra och förstå barn på ”rätt” sätt. En förflyttning av 
centrum för normer och ideal skedde från de privata hemmen, och 
från gammal, traditionell livsstil, mot moderna och rationella ideal 
(Ohrlander, 1992, s. 172). Att uppfostra barn började alltmer ses 
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som något som krävde kunskaper och dessa kunskaper fanns bland 
annat hos barnavårdens funktionärer, på institutionerna och – inte 
minst – bland läkarna.  

Läkarkåren fanns med från början i sekelskiftets barnavårdspro-
jekt, och fick efter hand allt större inflytande. Bland annat yttrade 
det sig i att de, i likhet med lärare och präster, hade en självskriven 
plats i barnavårdsnämnderna (Lundström, 1993, s. 63–64). Läkarna 
hade drivit frågor om mödravård, barnhälsovård och hygien och 
började under seklets första decennier också att framträda som 
experter på barns själsliv och i allmänna uppfostringsfrågor. Om 
barnavårdsfrågan ”upptäcktes” under 1800-talet, kan man säga att 
samma typ av upptäckt av barnets psyke gjordes under seklets första 
decennier. Ett psyke som kunde skadas, men också bli föremål för 
påverkan och behandling. Gradvis växte det fram ett barnpsykiat-
riskt synsätt, något som kom att bli starkt institutionaliserat på stora 
delar av barnavårdsfältet. Qvarsell (1993, s. 87) menar att från 1920-
talet kom psykoanalys och barnpsykologi att påverka hur man såg 
på barn och omhändertagandet av dem15. Inom institutionsvärlden 
började man upprätta kontakter med den framväxande barnpsykiat-
rin och många av de stora hemmen knöt till sig läkare med barnpsy-
kiatrisk kunskap (SOU 1965:55, s. 22; Qvarsell, 1985).Vanliga 
beteckningar på avvikande beteende hos unga var vanart och psy-
kopati, det senare ett uttryck för psykiatrins och medicinens infly-
tande (Lundström, 1993, 103–107). 

Flera forskare beskriver barnavårdsfältet på 1920- och 1930-talen 
som att man gick från ett moraliskt sätt att se på barns problem till 
ett mer orsakssökande. Man ställde frågan om vad det var som 
gjorde att vissa barn blev vanartade eller på andra sätt avvek i sitt 
beteende, istället för att se barnen som moraliskt defekta (Ohrlan-
der, 1992; Lundström, 1993). Vanart blev psykopati (Qvarsell, 
1993). Både Börjeson (1995) och Hennum (1997) påpekar dock att 
man inte skall övervärdera hur detta paradigmskifte i mer grundläg-
gande mening slagit igenom i människors sätt att tänka. På många 
plan har vi också idag ett moraliskt sätt att se på barns avvikelse. 
Hennum ger exempel från institutionsvärlden på hur man som per-
sonal använder en privatmoral i trängda lägen när de yrkesmässiga 
teorierna inte fungerar (a.a., s. 69–72). 
                                                 
15  Se Conrad och Schneider (1985) för en analys av medikaliseringen av avvi-

kande beteende. 
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Den sociala barnavården och den av läkarna dominerade barn-
psykiatrin blev efter andra världskrigets slut två områden med stora 
kontaktytor där kompetensgränser och rätt till problemformulering 
återkommande diskuterats och utretts (SOU 1985:14; Qvarsell, 
1985, 1996b). Inom institutionsvården tog den medicinska modellen 
bland annat sig uttryck i de så kallade observationshemmen. Dessa 
hem skulle vara mellanlandningsstationer där barnen kunde stude-
ras, så att rätt diagnos kunde ställas och de olika slagen av vanart, 
psykisk avvikelse eller annat kunde behandlas på rätt ställe i den 
differentierade institutionsvården. Speciellt framträdande var det 
diagnostiska tänkandet när det gällde de så kallade psykotiska bar-
nen (Jundell, 1929; Barkman, 1939; se även Qvarsell, 1985; Lund-
ström, 1993). Nielsen (1986, s. 77) ger en liknande bild av institutio-
nerna i Danmark. Man hade där redan på 1920-talet så kallade 
“iagttagelseshjem“.  

Också skolan och företrädare för ett pedagogiskt synsätt hade en 
viktig roll på barnavårdsfältet. Lärarna var viktiga personer i de 
tidiga barnavårdsnämnderna och det har varit en återkommande 
och segsliten fråga hur kopplingen mellan sociala problem och in-
lärning kan betraktas. Skyddshemmen/ungdomsvårdsskolorna är ett 
exempel på detta. De har omväxlande setts som i huvudsak sociala 
respektive pedagogiska inrättningar (Bolin, 1992, s. 73, 93). Deras 
uppgift har ömsom formulerats i termer av behandling och ömsom 
som att ge skolutbildning och helst också en grundläggande yrkes-
utbildning åt ungdomarna. Många skyddshem drev i början av seklet 
jordbruk och andra slags verksamheter som användes för att ge de 
intagna kunskaper i praktiska yrken. Institutionerna för de yngre 
tonåringarna kallades skolhem och bedrev egen skolundervisning. 
Senare kom skyddshemmens anknytning till det pedagogiska att 
understrykas genom att de fick benämningen ungdomsvårdsskolor.  

Inom institutionsvården i stort skedde från början till mitten av 
seklet en förskjutning, som innebar att man gick från sekelskiftets 
många långtidsinstitutioner byggda på hemideologin, till allt fler så 
kallade upptagningshem, avsedda för kortare tids vård (Barkman, 
1939). På den senare typen av hem rekommenderades att barnen 
skulle vistas högst ett år (Rosén, 1944). I slutet på 1920-talet var de 
nästan 7.000 barnhemsplatserna fördelade så att 77 procent fanns 
på hem för stadigvarande vård (ofta belägna på landsbygden) och 
cirka 23 procent på upptagningshem (ofta belägna i städerna) (SCB, 
1929, s. 3–9). Femton år senare hade fördelningen förändrats så att 
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cirka hälften av platserna fanns på upptagningshem (SCB, 1946, 
s. 6–11). Under institutionsvårdens uppbyggnadsperiod i början på 
1900-talet gick man således också mot en ökad betoning på vad som 
på den tiden sågs som kortare och tillfällig vård.  

Efterkrigstiden – modernisering och professionalisering 
Decennierna efter andra världskriget brukar beskrivas som den 
svenska välfärdsstatens uppbyggnadsperiod och den sociala ingen-
jörskonstens tidevarv. En mängd social- och familjepolitiska refor-
mer genomfördes, till exempel barnbidrag, moderskapspenning 
bidragsförskott och skolhälsovård. Vilket ansvar staten bör ha för 
det uppväxande släktets försörjning, hur stödåtgärderna skulle 
utformas och vilken typ av familjebildning som skulle stödjas var 
centrala frågor i den socialpolitiska debatten (Wennemo, 1994). Den 
framtida social- och familjepolitiken skulle utformas med vetenska-
pens och förnuftets hjälp och olika typer av missförhållanden angri-
pas med hjälp av moderna metoder. För barnavården innebar det 
bland annat att man importerade psykoanalytiska och utvecklings-
psykologiska teorier och behandlingsmodeller, främst från USA.  

På 1940-talet tänkte man sig från statens sida att institutionsvår-
den dels skulle byggas ut, dels bli föremål för ett genomgripande 
förnyelseprojekt som skulle gälla både organisation och innehåll. 
Institutionsvården karakteriserades i socialvårdskommitténs betän-
kande som planlös och utan tillfredsställande samhällelig insyn och 
uppsikt (SOU 1944:34, s. 85–90.). Man var kritisk till den rådande 
ordningen, men påpekade samtidigt att man inte misstrodde barn-
hemsvården i stort ”även om barnhemsvården är behäftad med 
vissa brister, så äro dessa icke så betydande, att fog finnes för någon 
misstro mot barnhemsverksamhet i allmänhet”. Kommitténs förslag 
ledde fram till en större reform av institutionsvårdens organisering 
år 1945, vilken innebar att barnhemsplaner infördes och att staten 
fick det övergripande ekonomiska ansvaret. 

Vad gäller innehåll och arbetsformer underströks i början på 
1940-talet vikten av systematik i diagnostiseringen av barnen, diffe-
rentiering av hemmen och utbildning av personalen. En allmän 
uppryckning av den fysiska miljön skulle ske, och hygien och renlig-
het sågs som viktiga ledstjärnor. Rädslan för smitta och infektioner i 
de kollektiva miljöerna var stor och ”stora städningen anträddes” 
(Vinterhed, 1977, s. 109). De hem som inte uppfyllde kraven på viss 
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standard skulle gallras ut. Parallellt med nedläggning av de gamla 
institutionerna borde nya, moderna hem inrättas och antalet platser 
skulle, som nämnts tidigare, enligt planerna öka.  

Den tidigare nämnda ökade tonvikten på tillfällig vård innebar 
att många äldre hem för varaktig vård lades ner. Enbart i Stockholm 
lades nio sådana hem ner under åren 1920–1939. Istället uppträdde 
en annan typ av institutioner; ungdomshemmen (SOU 1965:55, 
s. 23). Det var en ny typ av verksamhet som riktade sig till samma 
åldersgrupper som ungdomsvårdsskolorna, men utan de senares 
speciella tvångsmöjligheter och inte lika pedagogiskt orienterade. 
Ungdomshemmen låg ofta i städerna och skulle till en början ta 
emot ungdomar med bostads- och familjeproblem, men kom sedan 
alltmer, att parallellt med ungdomsvårdsskolorna bli en del av bar-
navårdsnämndens repertoar av insatser för att föra till rätta ungdo-
mar med beteende- och anpassningssvårigheter. Ungdomar hade vid 
denna tid blivit en tydlig och synlig social kategori, ofta sedd som 
hotfull och med icke önskvärt beteende. Begreppet ungdoms-
problem hade fått fäste bland myndigheter och i den allmänna opi-
nionen, och blev också definierat som ett samhällsproblem (Ohls-
son och Swärd, 1994; Ohlsson, 1997). I dagens institutionsvård är 
tonåringar den dominerande gruppen, både om man ser till de barn 
som placeras och hur institutionerna anger sina målgrupper (se 
kapitel sex och åtta). 

Med den statliga intervention som skedde under 1930- och 1940-
talen, följde också ett ökat intresse för personalen. Nielsen (1986, 
s. 155) skriver om Danmark att grunden lades för en kommande 
behandlarprofession. De professionella utvecklades sedan till en 
självständig maktgruppering, som bland annat haft intresse av att 
bland barn och ungdomar skapa ett behandlingsklientel. Barnen 
skulle inte längre räddas som i början av seklet utan började ses som 
”behandlingskrävande klienter” i en social välfärdsstat (a.a., s. 156). 

Från den kartläggning av de svenska barnavårdsanstalterna som 
gjordes i samband med 1945 års reform, får man en bild av hur 
personalsituationen faktiskt såg ut på barnhemmen (SOU 1942:45, 
s. 41, skyddshemmen ingick ej i kartläggningen). Antalet barn per 
personal kunde variera stort geografiskt och mellan olika typer av 
hem, från drygt två barn per anställd på spädbarnshemmen till sex 
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per anställd på barnhemmen för stadigvarande vård.16 Personalens 
utbildning var mycket skiftande och diskuterades främst utifrån 
föreståndarnas utbildning och kvalifikationer. Av utredningen kan 
man utläsa att en knapp tredjedel av föreståndarna var sjukskö-
terskor, barnavårdssystrar eller diakonissor.17 Ungefär lika stor andel 
hade utbildningar som var vad utredningen kallade ”mindre omfat-
tande och mera inriktade på de pedagogiska än de sjukvårdande 
uppgifterna”. De kunde vara små- eller folkskollärarinnor, slumsyst-
rar eller ha gått Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets åtta 
månaders kurs för barnhemsföreståndarinnor. Den återstående 
tredjedelen av föreståndarinnorna hade låg eller ingen utbildning 
alls. Socialvårdskommittén menade att det inte gick att fastställa 
några regler för personalens antal eller utbildning, annat än att före-
ståndarna skulle ha lämplig teoretisk eller praktisk utbildning och 
erfarenhet. Utbildningen bland personalen på golvet, 
”vårdpersonalen” diskuterades nästan inte alls i utredningen. Vikten 
av personalens arbete och vilken slags utbildning och kvalifikationer 
som är mest lämpliga, skulle återkommande tas upp i diskussionen 
om institutionsvården uppgifter och organisering. Som vi skall se 
längre fram har personaltäthet och professionaliseringsgrad ökat 
över tid.  

Under decennierna efter andra världskriget fick en ny psykoana-
lytiskt inspirerad syn på barns psykiska hälsa fäste och det sociala 
arbetet professionaliserades alltmer. Det senare innebar både att 
mer av det sociala arbetet utfördes av särskilt anställd personal, och 
att det växte fram en yrkesgrupp med anspråk på speciella kunska-
per inom området – socionomer. Socialt arbete började diskuteras 
som något som byggde på ”metoder” och som krävde en längre 
utbildning (SOU 1942:45, s. 126). På 1940-talet var socionomut-
bildningen två och ett halvt år och på 1960-talet förlängdes den och 
kom så småningom att jämställas med andra akademiska utbild-
ningar. För institutionspersonal startades 1943 en treårig utbildning 
för föreståndare. Den blev regelbunden och fick 1953 examenstiteln 

                                                 
16  Personaltätheten angavs som kvoten mellan medeltalet vårdade barn och 

antalet personal (SOU 1942:45, s. 42). 
17  Sjuksköterska: utbildning två till tre år vid av staten godkänd sjuksköter-

skeskola, diakonissa: fyra- till femårig utbildning inkluderande sjuksköterske-
utbildning, barnavårdssyster: tvåårig barnsjukvårdsutbildning plus kortare 
social kurs (SOU 1942:45, s. 45). 
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socialpedagog (Eriksson och Markström, 1999).18 Trots den fram-
ryckning som grupper med social yrkesinriktning gjorde, fortsatte 
läkarna att vara teoretiskt tongivande i många barnavårdsfrågor. Det 
gällde främst de läkare som fanns inom barnpsykiatrin. Det psyko-
dynamiska perspektivet fick emellertid ett bredare genombrott, vil-
ket på sikt innebar att andra grupper än läkarna kunde gör sig hörda 
i barnavårdsfrågor. Läkarkårens intresse hade framförallt varit riktat 
mot ungdomar med avvikande beteende. Nu förflyttades intresset 
från de äldre vanartade barnen till de yngre. Betydelsen av barns 
tidiga bindningar uppmärksammades och inte minst de störningar 
som kan uppstå om små barn separeras från sina föräldrar vid 
institutionsvistelse (Lundström. 1993, s. 137). 

Fler hem för kortare tid, inrättandet av ungdomshem, institutio-
ner för observation av barnen, utbildning av personalen, differentie-
ring, och psykologisering; alla dessa faktorer kan ses som utskott på 
samma träd. Institutionerna sågs alltmer som inrättningar där någon 
typ av behandling skulle ges till unga med problem – inte minst de 
hotfulla ungdomarna – inte uppväxtmiljöer för friska och 
”normala” men fattiga barn. Det finns dock anledning att komma 
ihåg att föräldrarnas fattigdom i olika skepnad ändå tycks ha angivits 
som en vanlig orsak till att barn hamnade på institution på 1950-
talet. Det angavs också som skäl ända in på 1970-talet. I barna-
vårdskommitténs betänkande (SOU 1956:61, s. 802) som diskute-
rade en ny barnavårdslag (men vars förslag i allt väsentligt blev 
ogenomförda) gjordes en undersökning av barnhemmen och orsa-
kerna till att barnen kom dit.19 I åtta av tio fall handlade det om 
föräldrarnas situation och bland dessa var det bara cirka femton 
procent som gällde missförhållanden i hemmet. De i särklass vanli-
gaste anledningarna till att barn placerades var konkreta svårigheter 
som föräldrars sjukdom, att modern behövde vila eller att hon 
befann sig på BB. Andra materiella intagningsskäl var bostadsbrist 
och bristande barntillsyn. En liknande undersökning gjordes tjugo 
år senare av fosterbarnsutredningen (SOU 1974:7, s. 229–230) där 
det visade sig att sjukdom hos föräldrarna och bostadsproblem 
uppgavs för en knapp tredjedel av barnen. För drygt 40 procent 
                                                 
18  Den omvandlades på 1970-talet till socialpedagogutbildning och blev under 

1990-talet på vissa håll en del av socionomutbildningen.  
19  I undersökningen gjordes en bedömning av den huvudsakliga anledningen 

till intagning. Det är alltså bara en anledning per intagningstillfälle. 
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fanns orsaker som var kopplade till föräldrarnas situation, medan 
det i mer än åtta av tio fall fanns orsaker som kunde hänföras till 
barnen och deras beteende.20 Det tycks alltså som om det också på 
1970-talet placerades barn på institution på grund av rent praktiska 
eller materiella brister i hemmen. Samtidigt illustrerar de två under-
sökningarna en utveckling mot att de institutionsplacerade barnen i 
kraft av sitt beteende mer och mer blivit problembärarna, istället för 
som tidigare föräldrarna och hemmen.  

1960- och 1970-talen – bort från anstalten  
Under 1960- och 1970-talen artikulerades en stark kritik mot all 
slags institutionell vård – för barn och för vuxna. Perioden repre-
senterar en tid av omprövning av socialvårdens hela sätt att fungera. 
Socialutredningen tillsattes för att arbeta fram en ny sociallagstift-
ning. Institutionsvården som idé och praktik var föremål för starkt 
kritik. Goffman (1961) sammanfattade i begreppet ”total institu-
tion” institutionsmiljöns negativa inverkan på individen. Ett grund-
tema i den kritiska diskussionen var att institutionsmiljön genom sin 
utformning och strukturering av vardagen i själva verket reproduce-
rar de problem vården är tänkt att lösa. Interaktionen mellan vår-
dare och vårdad, eller med modernare termer behandlare och 
behandlad, blir ett spel där bägge parters roller produceras av insti-
tutionsmiljön (jämför Hennum, 1997). En vanlig slutsats var att 
institutionernas grundläggande funktion egentligen inte är att hjälpa 
utan att markera och avskilja det avvikande från det normala (se 
Høgsbro, 1995, s. 274–275). På barnavårdsfältet (och i övrigt socialt 
arbete) problematiserades det tidigare diagnostiska tänkandet och 
psykiatriseringen av barns problem och avvikande beteende ifråga-
sattes. Klienternas maktlöshet och bristande inflytande över sin 
egen situation påvisades och istället förordades ett arbetssätt som 
utgick från frivillighet och förändringsvilja hos de berörda (se 
Hessle, 1982a, b).  

                                                 
20  I denna undersökning kunde man ange flera anledningar till intagning, i 

medeltal 1,3 per barn. De olika procentandelarna blir därför tillsammans mer 
än hundra och anger andelen barn för vilka olika anledningar uppgivits. Man 
har alltså räknat intagningsorsaker på olika sätt i de bägge utredningarna, och 
reservation måste därför lämnas för att uppgifterna inte är helt jämförbara.  
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Beträffande institutionsvården var ”bort-från-anstalten” en cen-
tral paroll. Den var inte ny, men skulle nu sättas i centrum. I bar-
nanstaltsutredningen (SOU 1965:55) skrev Gustav Jonsson:  

’Bort från anstalten’ är sedan länge i vårt land en 
ledande princip vid behandlingen av vårdbehövande 
människor, både barn och vuxna…samtidigt som man 
kvantitativt söker reducera omfattningen av 
anstaltsvården så måste man kvalitativt hålla den på en 
hög nivå i de fall då den inte kan undvikas (a.a., 
s. 26).  

Bort-från-anstaltsprincipen skulle således tillämpas både för att få 
ner antalet anstaltsplaceringar och för att förbättra de institutioner 
som fanns. Institutionsvården skulle förändras både i yttre och inre 
mening (SOU 1965:55, s. 26; se också Hessle, 1982, s. 99). I utred-
ningen gjorde Gustav Jonson en kritisk betraktelse över den existe-
rande institutionsvården. Han efterlyste mer smågruppsboende efter 
modell från Skå, där barnen bor i grupper om sju till åtta, har eget 
kök och äter måltider ”som i vanliga familjer” (SOU 1965:55, s. 33). 
Den lilla gruppens princip hade endast i viss mån slagit igenom i 
institutionernas utformande. Av utredningen framgår att vid denna 
tid hade 16 procent av hemmen 10 platser eller färre, drygt hälften 
hade 11 till 20 platser och en knapp tredjedel mer än 20 (a.a., 
s. 338).21 Gustav Jonsson pekade också på personalens stora bety-
delse och ville se institutionsvården som en replipunkt för barn som 
behövde få en djupare kontakt med en människa som kunde följa 
med en tid också när de skrivits ut från institutionen (a.a., s. 43). 
Beträffande personalsituationen kan man konstatera att en hel del 
har hänt sedan 1940-talet, både vad avser pesonaltäthet och vilka 
kategorier av personal som anställdes. Tidigare har redovisats upp-
gifter om att på 1940-talet kunde antalet barn per personal variera 
från drygt två till sex, beroende på typ av institution. Runt 1960 
fanns det i hela riket i genomsnitt två barn per anställd, dock med 
variationer mellan olika slags hem. (Vinterhed, 1977, s. 459). Det var 
då inte ovanligt att personalen bodde i anslutning till institutionen 
(se SOU 1965:55, s. 346). Tio år senare, 1970 fanns enligt foster-
barnsutredningen (SOU 1974:7, s. 220)22 i hela riket i genomsnitt 
                                                 
21  Siffrorna avser endast institutioner inom barnhemsplanerna. 
22  Också här avses endast institutioner inom barnhemsplanerna. 
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0.9 anställd per vårdat barn, utan några större variationer mellan 
olika typer av hem. Att personalen har sin bostad i anslutning till 
institutionen nämns inte alls. En vanlig personalkategori var barn-
sköterskor – de utgjorde cirka en fjärdedel av de anställda. På 
mödra- och spädbarnshemmen utgjorde denna yrkesgrupp mer än 
hälften av personalstyrkan. Men nu hade också personal med social 
utbildning blivit en tydligare grupp. Cirka 20 procent av de anställda 
hade anstaltspedagogisk utbildning, socialpedagogisk utbildning eller 
socionomutbildning. I övrigt hade personalen en mycket heterogen 
yrkes- och utbildningsbakgrund (a.a., s. 221).  

På 1960-talet började uppmärksamheten mer systematiskt att 
riktas mot institutionernas inre miljö, både den fysiska och emotio-
nella och vad den innebar för såväl barn som personal. Samspelet 
mellan barn och personal diskuterades. Från England och USA 
hämtades Maxwell Jones’ med fleras idéer om institutionsmiljön 
som ett terapeutiskt redskap. Termer som miljöterapi och terapeu-
tiskt samhälle började användas (Sundin, 1970; Bremberg, 1974). 
Den institutionella miljön skulle omvandlas till något gott som 
kunde fungera som positiv påverkansagent. Hessle (1982a, s. 20–22) 
och Fridell (1996) menar att man för första gången i vårdorganisa-
tioner systematiskt började utgå från ett organisationsperspektiv, 
vilket innebar att institutionsorganisationen som helhet antogs 
påverka attityder och beteenden. Man kan säga att samtidigt som 
den gamla anstalten skulle bort, skulle nya verksamheter skapas som 
i behandlande syfte kunde utnyttja den kraft som ligger i att barn 
och personal befinner sig i kollektiva miljöer och där lever ett 
gemensamt vardagsliv. De nya institutionerna skulle i möjligaste 
mån vara öppna och med så mycket inflytande och ansvar som 
möjligt för klienterna. De gamla anstaltsprinciperna skulle skrotas 
och man trodde på möjligheten att skapa en ”god” behandlingsmiljö 
i institutionell form. Lite hårddraget kan man säga att förändrings-
arbetet gick ut på att försöka gå ifrån auktoritära anstaltsprinciper 
och istället skapa demokratiska behandlingsinstitutioner, där social-
arbetare och klienter tillsammans utformar en terapeutisk struktur. 

På 1960-talet började många institutioner arbeta med olika for-
mer av psykoterapi, ofta psykodynamiskt orienterad. Under 1960-
talet slut och 1970-talets början kan man tala om en gruppterapeu-
tisk våg, vilken senare följdes av en familjeterapeutisk våg (Hessle, 
1982a, s. 44). Också pedagogiskt och socialpedagogiskt inspirerade 
tankegångar och behandlingsmodeller växte fram. I slutet av 1960-
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talet startade Hasselakollektiven. De vände sig mot terapivågen och 
inrättade kollektiv byggda på medlevarskap, fostran, och politiska 
diskussioner med ungdomarna (se Andrén, 1979; Thelander, 1979; 
Tilander, 1991). Istället för att få terapi och behandling skulle barn 
och vuxna leva tillsammans och i en gemensam tillvaro åstadkomma 
förändringar i de ungas attityder och livsstil. Företrädare för Hassel-
arörelsen deltog flitigt i den allmänna debatten där de fick starkt 
genomslag och inom institutionsvärlden spred sig begreppet 
”hasselapedagogik” (se Hessle, 1982b).  

1960- och 1970-talens förnyelseprojektet inom institutionsvården 
innebar att en mängd nya idéer och arbetsmetoder diskuterades och 
ibland realiserades i det praktiska arbetet. Utvecklingen var närmast 
explosionsartad och en vildvuxen flora av olika metoder, terapier 
och behandlingsprogram – mer eller mindre seriösa – växte fram på 
institutionerna, i den övriga barnavården och inom socialt arbete i 
stort. Det tycks ha funnits lite av tillbakahållande krafter, och ingen 
yrkes- eller professionell grupp som hade makt att avgöra vad som 
rimligen kunde anses vara seriös vård och/eller behandling (se 
Bergmark och Oscarsson, 1994a, b). 

Barnbyn Skå hade under flera decennier rollen som föregångare 
och experimentverkstad i institutionsvårdens förnyelseprojekt. Skås 
historia är beskriven i flera studier och jag hänvisar till dem för 
närmare redogörelse (Vinterhed, 1977; Hessle, 1982a; Jonsson, 
1990). Jag skall här endast peka på två sidor av Skås roll som för-
nyare. Det var här man började arbeta med familjeprincipen, det vill 
säga att parallellt med vård/behandling för barnet också arbeta med 
insatser för den övriga familjen. Så småningom gick man vidare och 
tog språnget fullt ut till familjevårdsprincipen, vilken innebar att man 
tog emot hela familjen för vård, behandling och boende (Hessle, 
1982a, s. 56–61). Hessle (a.a.) påpekar att Skå under många år var 
ensam om att arbeta med hela familjer på institution, och att först 
under 1970-talet började trevande försök med familjeprincipen att 
göras i den övriga institutionsvärlden. En annan viktig nyhet i Skås 
arbetsformer var att delar av verksamheten flyttade ut utanför 
institutionens väggar. Annex inrättades där föräldrar och personal 
kunde träffas och personalen följde med Skå-föräldrarna hem, ett 
arbetssätt som spred sig och så småningom kom att kallas hemma-
hos verksamhet (se Mossberg, 1990). 
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Varför avinstitutionalisering? 
Som nämnts tidigare expanderade institutionsvården fram till början 
av 1940-talet, för att sedan börja en långsam men stadig minskning. 
Vid 1980-talets början var institutionssektorn historiskt sett mycket 
liten. Ett liknande förlopp med expansion avlöst av tillbakagång, 
kan beskrivas för den institutionella vården inom flera andra områ-
den – men med en viss tidsmässig förskjutning i förhållande till bar-
navården. Eliasson, Meeuwisse och Sunesson (1995, s. 332; se också 
Meeuwisse och Sunesson, 1995, s. 17–43) menar att tendensen att 
starta nya typer av institutioner kulminerade under 1900-talets mitt i 
alla västländer, för att sedan övergå i nedläggning av institutionerna. 
Det gällde verksamheter för barn och ungdomar, fängelser, mental-
sjukhus och hem för handikappade. Cirka en procent av Sveriges 
befolkning var placerade på någon form av anstalt på 1950-talet, en 
i ett historiskt perspektiv mycket hög siffra. Inom den sociala bar-
navården hade vid denna tid expansionen redan skett och minsk-
ningstrenden för barn- och ungdomsinstitutionerna inletts, även om 
den stannade av just under andra halvan av 1950-talet.  

Vad var det som gjorde att det just under mitten eller andra hal-
van av 1900-talet kom en vändpunkt, som innebar att det tidigare 
uppbygget av institutioner av olika slag övergick i motsatsen? Med 
några decenniers tidsförskjutning lade man ned ”barnhem, ung-
domsvårdsskolor, mentalsjukhus, vanföreanstalter, blindinstitut, 
dövstuminstitut och rader av andra totala institutioner” (Eliasson, 
Meeuwisse och Sunesson, 1995, s. 332; se också Høgsbro, 1995, 
s. 274). Hur kom det sig att det skedde ungefär samtidigt inom så 
många områden? 

Meeuwisse och Sunesson (1995, s. 17–43) menar att den troli-
gaste förklaringen är, att institutionskritiken och den allmänna sam-
hällskritik som förde fram så starkt på 1960- och 1970-talen, i kom-
bination med en expansiv socialpolitik gjorde det omöjligt att fort-
sätta att i större omfattning placera människor på institution. Skill-
naden i livssituation mellan intagna och övriga i välfärdssamhället 
blev uppenbar, och inspärrning av människor på anstalt omöjligt, 
när det i samhället i övrigt talades om individens rätt och värdet av 
eget boende och arbete. Med den allmänna välfärdsutvecklingen 
följde att fler grupper kunde klara sig utanför institutionerna, vilket 
gjorde att behovet av institutionsvård av rent materiella skäl mins-
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kade. Fler människor kunde därmed också ställa krav på en normalt 
liv och delaktighet i samhället. 

Författarna talar alltså dels om förändringar av attityder och 
inställning till institutionsvistelse, dels om rent faktiska och materi-
ella förändringar. För barn- och ungdomshemmens del är det up-
penbart att ökad materiell standard och välfärdsreformer som gett 
förbättrade villkor för barn ungdomar och deras familjer, varit en 
viktig faktor bakom institutionsvårdens minskning. Jag har i tidigare 
avsnitt nämnt att placering på institution motiverat av rent materi-
ella och praktiska skäl generellt sett minskat kraftigt över tid, även 
om man skall minnas att sådana intagningsorsaker fanns med in på 
1970-talet. Ett särskilt tydligt exempel på att materiella förbättringar 
haft stor betydelse, är de ensamma mödrarna och deras barn, en 
grupp som historiskt befolkat stora delar av institutionsvården. Att 
denna grupp förbättrat sin ställning kan vi avläsa i mödrahemmens 
utveckling. De hade på 1950-talet cirka niohundra platser och var 
avsedda för ogifta mödrar som av ekonomiska eller andra skäl (ofta 
formulerade i ”moraliska” termer) inte ansågs kunna ta hand om 
sina barn i hemmen. På 1970-talet fanns 113 platser (SOU 1974:7, 
s. 218) och när Socialtjänstlagen trädde i kraft fanns bara ett fåtal 
platser kvar.  

När det gäller vilken roll institutionskritiken spelat inom barna-
vården, menar flera utländska forskare att den inte så att säga själv-
ständigt haft kraft att få antalet hem och platser att minska. Shaw 
och Hippgrave (1983) hävdar att visst har forskningsrön om institu-
tionernas negativa påverkan på främst små barn varit viktiga, men 
de påpekar att det också funnits starka ekonomiska argument för att 
propagera för fosterhemsvård istället för institutionsvård. Eller som 
de själva uttrycker det: ”The blending of psychiatry and finance pro-
duced a heady brew” (a.a., s. 16). Gooch (1996) understryker att 
man från myndigheters och socialarbetares sida i princip alltid sett 
institutionens negativa sidor för barn och ungdomar, men det var 
inte förrän alternativ kom fram som det också blev möjligt att lägga 
ner barn- och ungdomshemmen. Att placera barn på institution har 
ofta varit en pragmatisk lösning i brist på bättre. Också Ohrlander 
(1992) och Söderlind (1999) visar hur man tidigt i institutionshisto-
rien har sett anstaltens negativa verkningar. Men de pekar också på 
den starka optimism och tilltro till institutionens möjligheter, som 
ofta funnits parallellt. Institutionerna har beskrivits som problema-
tiska och negativa inslag i socialpolitiken, men de har också setts 
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som lösningen på många problem förknippade med det uppväxande 
släktet, och ett sätt att visa att man från samhällets sida gör något åt 
sociala problem och provocerande ungdomar.  

I den utländska forskningen har vårdkostnadernas betydelse för 
institutionsvårdens utveckling behandlats i flera större studier (Col-
ton, 1988b; Knapp och Fenyo, 1989; Sinclair och Gibbs, 1996). 
Man anför de höga kostnaderna som en av orsakerna till att institu-
tionsvården minskat så drastiskt efter andra världskriget. Cliffe och 
Berridge (1991) menar att vilka mått man än använder kan man 
konstatera att institutionsvård genomgående är en dyrare vårdform 
än fosterhem (se också Berrick m. fl., 1997, s. 259). Författarna 
påpekar att det finns mer kringkostnader för fosterhemsvården, 
som till exempel rekrytering och utbildning av fosterföräldrar. Men 
även om man räknar med dessa – vilket till exempel Knapp och 
Fenyo (1989) gjort i sin studie – är institutioner dyrare än fosterhem 
(se också The World Bank, 1999 för kostnadsjämförelse mellan 
statlig institutionsvård och andra former av vård). Skillnaderna i 
kostnad har förmodligen haft stor betydelse för hur de bägge vård-
formerna dimensionerats och utvecklats i förhållande till varandra. 

Ett konkret exempel på att frågan om kostnaderna gjort att barn- 
och ungdomshemmens ifrågasatts är de brittiska så kallade ”special 
fostering”-projekten. Man har i dessa utgått från lika mycket pengar 
som en institutionsplats kostar och försökt bygga upp alternativa 
former av vård för tonåringar, ofta i form av specialrekryterade 
fosterhem som fått utbildning och särskilt stöd (Hazel, 1981; Shaw 
och Hippgrave, 1983). 

Ett annat exempel är Warwickshire i England där myndigheterna 
bestämde sig för att stänga alla barn- och ungdomshem och enbart 
anlita fosterhem (Cliffe och Berridge, 1991). Bakgrunden var i första 
hand en principiell kritik mot institutionsvård som sådan, en kritik 
som ackompanjerades av flera upprörande skandaler kring över-
grepp på barn placerade i vård, men höga kostnader fanns också 
med i bilden. 

Jag har inte funnit någon liknande diskussion om vårdkostnader-
nas betydelse för den svenska institutionsvårdens historiska utveck-
ling. Däremot kan man konstatera att det i ett kortare tidsperspektiv 
inte finns något tydligt samband mellan vårdavgifternas storlek och 
institutionernas överlevnadsförmåga. Av kommunernas samlade 
kostnader för att placera barn och ungdomar utanför hemmet år 
1995 gick 62 procent till placering i HVB-vård. Den genomsnittliga 
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kostnaden för en HVB-placering var cirka 45.000 kronor per må-
nad, vilket kan jämföras med cirka 11.000 kronor för en familje-
hemsplacering. Kostnaderna för HVB-vården har ökat varje år se-
dan 1992, och särskilt märkbart mellan 1994 och 1995 (Socialstyrel-
sen, SCB och Svenska kommunförbundet, 1996). I en undersökning 
av hur socialtjänstens insatser påverkats av 1980- och 1990-talens 
ekonomiska åtstramning menar Socialstyrelsen att vårdkostnaderna 
påverkat vissa kommuner till att vilja bli mer restriktiva med HVB-
placeringar (Socialstyrelsen, 1994b). Samtidigt rapporteras från 
institutionernas sida att man bara i liten grad känt av en sådan 
restriktivitet. De allra flesta hem planerade för oförändrad eller till 
och med utökad volym (a.a., s. 21). I kommande delar av avhand-
lingen framgår att antalet barn placerade i HVB-vård stadigt ökat 
under 1990-talet, alltså också under den period då institutionskost-
naderna enligt Socialstyrelsen steg som mest. Det förefaller alltså 
som att samtidigt som forskningen pekar mot att kostnader i ett lite 
längre tidsperspektiv är en viktig faktor bakom institutionsvårdens 
minskning, går ett sådant samband inte att avläsa på kort sikt.  

I exemplen ovan är fosterhemsvård det alternativ som institutio-
nerna relateras till. För att analysera avinstitutionaliseringen inom 
barn- och ungdomsvården är det uppenbart att man måste diskutera 
vilken roll fosterhemsvården som alternativ vårdform spelat. I 
avsnittets början framgick att den svenska fosterhemsvården mins-
kade från 1950-talet och framåt, om än inte i riktigt samma snabba 
takt som institutionerna. Det var inte så att denna vårdform, och 
inte heller barnpsykiatrin i någon större utsträckning, växte när 
institutionerna lades ner. Det är ändå rimligt att tänka sig att före-
komsten av ett alternativ i form av fosterhemsvård var betydelsefullt 
för att institutionssektorn skulle kunna minska. En institutionsplace-
ring skulle alltid vägas mot en fosterhemsplacering och i princip 
skulle, enligt officiell diskurs, fosterhem väljas om det var möjligt. 
Vi vet emellertid inget om hur realistiskt detta faktiskt har varit vid 
olika tidpunkter. Det finns helt enkelt inga studier av hur möjlighe-
ten att rekrytera lämpliga fosterhem varierat. Det framstår dock som 
en rimlig hypotes att tillgången på fosterhem varit viktig för i vilken 
utsträckning de sociala myndigheterna anlitat institutionsvård för de 
barn som inte kunnat bo hemma. I kapitel sex diskuteras bristen på 
fosterhem som en möjlig faktor bakom institutionsvårdens ökning 
efter socialtjänstreformen. 
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Beträffande inställningen till fosterhemsvård menar Vinnerljung 
(1996a, s. 37–40) att man grovt och schematiskt kan säga att det 
fram till fosterbarnsutredningen (SOU 1974:7) i mitten på 1970-talet 
fanns ett funktionellt synsätt. Detta synsätt innebar bland annat att 
betona möjligheterna med fosterhemsplaceringar, helst långvariga, 
och deras fördelar i förhållande till institutionsplaceringar. Ett 
trendbrott skedde då det funktionella synsättet avlöstes av ett mer 
problematiserande sätt att se på placeringar i fosterhem. Det funk-
tionella synsättet var dock dominerande under en stor del av den 
period då avinstitutionaliseringen skedde, och sannolikt en betydel-
sefull faktor bakom att institutionerna alltmer sågs som umbärliga 
verksamheter och utnyttjades i allt mindre grad. 

Man kan också betona kunskapsmässiga framsteg som betydelse-
fulla för att avinstitutionaliseringen kom till stånd. Inom till exempel 
psykiatrin har den moderna neuroleptikan setts som en vägröjare 
för att lägga ner mentalsjukhusen (Meeuwisse och Sunesson, 1995). 
Annorlunda uttryckt kan avinstitutionaliseringen tolkas som ett mo-
dernt samhälles rationella svar på ökad kunskapsutveckling – en 
process i vilken olika professionella grupper och deras intressen 
spelat en viktig roll. Meeuwisse och Sunesson (a.a.) menar dock att 
teknologiska/kunskapsmässiga förklaringar knappast håller. 
Exemplet neuroleptika inom psykiatrin är inte överförbart, eftersom 
institutionsvården minskade samtidigt inom andra områden som 
inte på motsvarande sätt hade fått ny teknologi att tillgå.  

Inom barn- och ungdomsvårdens område skulle forskningsre-
sultat om institutioners skadliga inverkan på barn, till exempel 
Bowlbys studier på 1950- och 1960-talen, kunna betraktas som ett 
språng i kunskapsutvecklingen. Vinterhed (1977, s. 119) menar att 
man på 1960-talet också började se problemen med att samla av-
vikande ungdomar i grupper. Det diskuterade inte under seklets 
första halva att utstötta grupper ofta anses få förstärkt asocial iden-
titet om de tvångsmässigt förs samman på institutioner. Insikten om 
detta innebar, enligt författaren, att den tidigare så livskraftiga diffe-
rentieringsdrömmen gick i kvav. Det är svårt att tro att det i ett 
längre historiskt perspektiv helt skulle saknas samband mellan kun-
skapsmässiga framsteg och den konkreta barnavårdspraktikens 
utformning. Det finns onekligen många exempel på svårigheterna 
med att implementera forskningsresultat i det praktiska sociala 
arbetet (Nilsson och Sunesson, 1988; Sunesson, 1990), men de 
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handlar ofta om ett kortare tidsperspektiv och sällan om mer 
genomgripande kunskapsutveckling.  

När man tittar tillbaka på institutionsvårdens utveckling och för-
ändring under 1900-talet, kan man utan tvekan konstatera att det 
skett stora förändringar både på ideologisk/kunskapsmässig och 
praktisk nivå. Tidsmässigt finns, grovt uttryckt, ett samband mellan 
efterkrigstidens forskningsbaserade nya kunskap om institutionens 
negativa påverkan på barn och kraftig avinstitutionalisering. Sam-
bandet är svårt att belägga, men det framstår som sannolikt att det 
inte bara är tidsmässigt utan att de nya forskningsrönen – som fick 
stor spridning och uppmärksamhet – också påverkade beslutsfattare 
och aktörer på barnavårdsfältet. I kommande delar av avhandlingen 
visas att forskningsmässiga framsteg under 1980- och 1990-talen 
förmodligen påverkat socialarbetarnas tilltro till fosterhemsvården, 
vilket kan vara en delförklaring till dess relativa tillbakagång under 
senare år. 

Socialtjänstreformen och institutionsvården  
Med socialtjänstreformen följde nyordningar för institutionsvårdens 
del. Den gamla indelningen i olika institutionstyper mönstrades ut, 
liksom begreppen barnavårdsanstalt och barnhem. Synen på vad 
som över huvud taget kunde betraktas som institutionsvård ändra-
des och nya principer för vad som skulle styra denna vård formule-
rades.  

Redan i fosterbarnsutredningens betänkande från 1974 (SOU 
1974:7) framfördes flera centrala och principiella resonemang som 
socialutredningen (SOU 1974:39) sedan hänvisade till. Foster-
barnsutredningens uppdrag var bland annat att behandla frågan om 
placering av barn i fosterhem i förhållande till institution. I utred-
ningen underströks den gamla principen om att i största möjliga 
utsträckning undvika institutionsvård och att barn som inte kan bo 
hemma i första hand skall placeras i det som nu kom att kallas 
”familjehem” (a.a., s. 348). Man uppmärksammade också det 
ökande antalet stora, mer eller mindre yrkesmässiga fosterhemmen. 
Utredningen gjorde ett klart ställningstagande för att alla barnavår-
dande institutioner i princip skulle drivas i samhällets regi (a.a., 
s. 353) och ville endast göra undantag om det gällde utveckling av 
nya former av vård. Som vi skall se längre fram kom utvecklingen 
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efter socialtjänstreformen att bli en helt annan än vad utredningen 
förespråkade. 

Den gamla differentieringsprincipen omvärderades officiellt i 
samband med Socialtjänstlagen. I propositionen (1979/80:1, s. 331) 
framhölls att en viktig utvecklingslinje de senaste åren varit minskad 
differentiering efter barnens ålder, kön och symtom. Man pekade på 
det nära sambandet mellan differentiering av vården och långa 
avstånd mellan barnens hemmiljö och placeringsort och fann det 
”önskvärt att man fortsätter på den inslagna vägen med en minskad 
differentiering inom institutionsvården” (a.a., s. 332). I förarbetena 
målade man upp bilden upp av en flexibel institutionsvård, bedriven 
i öppna former. Institutionerna skulle inte vara slutna system utan 
istället utgöra länkar i en vårdkedja, där gränserna mellan sluten 
heldygnsvård och öppenvårdsarbete kunde överskridas och luckras 
upp. Institutionsvård skulle vara ett alternativ bland andra inom 
socialtjänsten. Man betonade vikten av personalkontinuitet och 
socialtjänstens ansvar för kontakt och uppföljning. Beträffande 
institutionssektorns omfattning framhölls både i fosterbarnsutred-
ningen och i socialtjänstpropositionen, att i framtiden skulle institu-
tioner användas restriktivt, och ansträngningar borde göras för att 
istället utveckla familjehemsvården (SOU 1974:7 s. 334; Prop. 
1979/80:1, s. 340; se också SOU 1974:39, s. 285). Speciellt gällde 
detta för vård av spädbarn och mödrar. 

I socialutredningens principbetänkande (SOU 1974:39, s. 450) 
och den efterföljande propositionen (1979/80:1, s. 327) angavs 
några huvudfunktioner för barn- och ungdomsinstitutionerna: Kris-
behandling i akuta situationer, korttidsvård kombinerad med utred-
ning av yngre barns situation, utredning av unga lagöverträdares 
situation samt problemlösning och behandlingsplanering för moti-
verade ungdomar. De barnhemsplaner som landstingen ansvarade 
för enligt den gamla lagstiftningen togs bort. Istället fick landsting 
och kommuner i uppdrag att i samarbete upprätta och redovisa pla-
ner över hur behovet av olika former av institutionsvård skulle till-
godoses. Barnhemmen fick benämningen ”hem för vård eller 
boende” (HVB-hem). HVB-begreppet innefattade tidigare barn- 
och ungdomshem, men också olika typer av inackorderings- och 
behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. Man skilde 
alltså inte begreppsligt på institutioner för barn, ungdomar och 
vuxna eller på verksamheter inom olika vårdområden. De inrätt-
ningar som tidigare kallats ungdomsvårdsskolor fördes över från 
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staten till landstingen och blev ”särskilda ungdomshem” enligt §12 i 
LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), ofta kal-
lade §12-hem. 

Viss omsvängning 
Endast några år efter det att Socialtjänstlagen trätt i kraft, fanns 
tecken på en något ändrad hållning från statens sida i frågan om 
institutionsvårdens roll i barnavården. Socialberedningen fick i upp-
drag att se över delar av lagstiftningen om tvångsomhändertagande 
av barn och ungdomar. Utredningen hänvisade till den mängd kri-
tisk forskning om fosterbarnsvården som kommit de senaste tio 
åren och ifrågasatte i sitt betänkande (SOU 1986:20) synen på fos-
terbarnsvård som ett självklart funktionellt och ändamålsenligt sätt 
att sörja för utsatta barn (se Vinnerljung, 1996a). Man diskuterade 
också institutionsvårdens roll och hur den betraktats i tidigare 
utredningar och konstaterade att det sedan tio år funnits en ambi-
tion att lägga ner institutioner för barn och istället finna andra stöd-
former (SOU 1986:20, s. 256). Men samtidigt ställde man frågan om 
kritiken mot institutionerna varit för ensidig, och i alltför hög 
utsträckning utgått från de negativa egenskaper som ofta förknippas 
med ”totala” institutioner, till exempel att institutionerna riktat in 
sig på att behandla barns och ungdomars symtom, att de är hierar-
kiska systems slutna mot yttervärlden och att de ofta haft en 
avståndstagande inställning till föräldrar och anhöriga.  

Utredningen problematiserade med andra ord den svart/vita bild 
som man menade getts av institutionsvård i förhållande till familje-
hemsvård. Familjehemmen har fått stå för personliga närhet, värme, 
omtanke och personkontinuitet och därför har denna vårdform 
prioriterats. Men, utredningen ifrågasatte om diskussionen ”verk-
ligen utgick ifrån vad som med nödvändighet var förknippat med insti-
tutionen som vårdform och med familjehemmet som vårdform”. 
Kanske var det så att kvalitativt dåliga institutioner jämförts med 
kvalitativt bra familjehem. ”Om det är så att jämförelsen skett på 
dessa premisser så kan det ju också finnas anledning till omprövning 
av tesen att familjevård genomgående skulle vara överlägsen 
institutionsvård” (a.a., s. 257–258). I utredningen gjordes således en 
relativt stark kursändring i den ”eviga” frågan om institutionsvår-
dens för- och nackdelar jämfört med fosterhemsvård. Diskussionen 
förs utan hänvisningar till forskning eller andra källor, men man kan 
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finna liknande tankegångar hos bland andra den inflytelserike brit-
tiske forskaren Berridge (1994). I en översikt över brittisk forskning 
om institutionsvårdens respektive fosterhemsvårdens roll och kon-
sekvenser skriver han att 

commentators..often juxtapose the large, cold, imperso-
nal, punitive institution – something out of the pages og 
Dickens – with a small, intense, cosy and loving foster 
family. The conclusions are suggested by the way the 
question is posed in the first place: there is a tendency to 
contrast the worst of one approach with the best of the 
other (Berridge, 1994, s. 136). 

Också Socialstyrelsen (1990) intog en försiktigt omprövande håll-
ning. I en rapport hävdades att de negativa effekterna av institu-
tionsvård går att lindra och att institutionen rent av kan ha fördelar 
genom att vara en neutral plats när barn och föräldrar skall ha kon-
takt. Det är lättare för föräldrar att vara tillsammans med sitt barn 
på en institution än i ett familjehem. Institutionspersonal är anställd 
för att utföra ett arbete och inte för att man skulle vara en speciellt 
god förälder. Personalen skall i de flesta fall inte heller vara de cent-
rala personerna i barnens liv. De skall istället vara vad man med 
psykologisk terminologi benämner sekundära anknytningsobjekt 
(a.a., s. 72–73). 

Generellt gjorde Socialstyrelsen (a.a., s. 13–24; 1991) dock en 
mycket kritisk bedömning av institutionsvårdens utveckling på flera 
olika områden, inte minst när det gällde de privata HVB–hemmens 
roll. Konstruktionen med HVB, menar man, har kunnat utnyttjas i 
ekonomisk syfte och insyn och kontroll i vården har varit dålig. 
Beträffande vårdutbudet i stort menade man att det rått regional 
obalans samt att de mest vårdkrävande personerna saknade vårdre-
surser. Bristerna var mest uppenbara när det gällde de särskilda 
ungdomshemmen, där det efterlystes ökad differentiering för att 
garantera att de mest krävande ungdomarna skulle få vård. Åter togs 
alltså den gamla och omdiskuterade principen om differentiering 
upp och anfördes som en lösning på den uppkomna situationen. 
Samma princip som författarna till propositionen om socialtjänst 
drygt tio år tidigare nöjt konstaterade var på väg att försvinna. 

I samband med översynen av Socialtjänstlagen diskuterades 
också institutionsvårdens utveckling. Socialtjänstkommittén 
konstaterade i sin utredning (SOU 1994:139) att förändringar skett, 
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men gjorde ingen egentlig värdering av dessa och inte heller föran-
ledde de någon mer principiell omvärdering av institutionsvårdens 
roll i förhållande till fosterbarnsvården.  

Grovt sett kan utvecklingen sammanfattas som att i de arbeten 
som gjorts runt socialtjänstreformen fullföljdes i huvudsak den 
gamla linjen att fosterhemsvård i princip skulle prioriteras före 
institutionsvård. I mitten av 1980-talet problematiserades denna 
hållning både av Socialstyrelsen och i en statlig utredning. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att utredningens förslag aldrig genom-
fördes, och det är svårt att veta vilken betydelse resonemangen 
egentligen fick. Med socialtjänstreformen gavs ökade möjligheter 
för enskilda aktörer att starta och driva institutioner. Samtidigt fick 
kommuner och landsting ansvar för en gemensam vårdresursplane-
ring som skulle garantera ett rimligt utbud av institutioner. Rappor-
teringen från Socialstyrelsen tyder på att institutionsvården utveck-
lades utan någon större kontroll från myndigheternas sida. 
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Sammanfattning och diskussion 
Under mitten av 1800-talet kom i Sverige och många andra länder 
en våg av anstaltsbyggande, som kan ses som en förbindelselänk till 
dagens institutionsvård för barn och ungdomar. Barnavårdsfrågan 
hade upptäckts och ett nytt barndomsideal vuxit fram. Barn som for 
illa skulle räddas bland annat genom att placeras på institution. Bar-
navårdsfältet blev under seklets första decennier alltmer institutio-
naliserat kring ett i vid mening samhälleligt föräldraskap, i vilket 
institutionerna spelade en väsentlig roll. De var viktiga redskap för 
att påverka barn, ungdomar och också deras föräldrar i önskad rikt-
ning. Institutionerna sågs som en möjlighet för fattiga och utsatta 
barn att få del av ”det goda hemmet”, det hem som deras egna för-
äldrar inte kunde ge dem. Parallellt med denna tankefigur fanns i 
lagstiftningen ett ställningstagande för att institutionsvård i största 
möjliga utsträckning skulle undvikas för de flesta barn, men med 
undantag för de vanartade. Tidigt gjordes en åtskillnad mellan de 
vanvårdade och de vanartade barnen och en grundläggande diffe-
rentiering av institutionssystemet gjordes efter denna tänkta uppdel-
ning. Tanken var att de vanvårdade barnen, det vill säga de som for 
illa i hemmen, skulle placeras på barnhem eller i fosterhem, medan 
de vanartade skulle till skyddshem eller uppfostringsanstalt. I reali-
teten tycks differentieringsprincipen emellertid ha varit svår att upp-
rätthålla.  

Trots att fosterhem i princip skulle prioriteras, började anstalter 
för barn och ungdomar inrättas i större skala under 1900-talets 
första decennier, en period då tilltron till institutionsvårdens möjlig-
heter var stor. Antalet institutioner växte, och var som störst under 
1930- och 1940-talen, för att sedan minska kraftigt under i stort sett 
hela efterkrigstiden fram till socialtjänstreformen. Orsakerna till 
minskningen var flera. Socialpolitiska framsteg, allmän välfärdsut-
veckling för institutionsvårdens kärntrupper och starkt institu-
tionskritiska strömningar i kombination med ett allmänt samhälls-
kritiskt klimat framstår som viktiga förklaringar. Också de höga 
samhällskostnaderna för att driva institutioner kan ha varit en viktig 
pådrivande faktor.  
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Idén att institutionen skall likna ett hem/en familj var en viktig 
officiell doktrin i början på seklet, då många institutioner var tänkta 
att ta emot barn och ungdomar för hela deras uppväxttid. Gradvis 
skedde en förskjutning bort från hemideologin mot fler hem för 
kortare tids vård, så kallade upptagningshem och observationshem. 
Under 1940-talets slut kom också speciella tonårshem som ett nytt 
inslag. En återkommande diskussionen har kretsat kring hur institu-
tionssystemet som helhet bör formas för att kunna ta emot barn 
med olika kön, ålder, familjebakgrund och problem. En domine-
rande linje under lång tid – kopplad till en medicinsk modell – var 
att barnen noggrant skulle bedömas, för att sedan delas in efter va-
riabler som typ av diagnos, grad av förbättringsbarhet, kön och ål-
der. Institutionssystemet skulle i sin tur organiseras för att möta 
denna indelning, så att de olika grupperna av barn inte blandades 
med varandra. I motsättning till detta tankesätt kan man se 
hem/familjeidén och socialtjänstlagstiftningens närhetsprincip. 
Under seklets första halva fanns en stark tro på att en långtgående 
differentiering var en förutsättning för att komma till rätta med de 
vanvårdade och vanartade barnen. Senare ifrågasattes denna princip 
starkt, och övergavs i stort, men avskaffades officiellt först med 
Socialtjänstlagen. 

Läkare och lärare var inflytelserika yrkesgrupper på barnavårds-
fältet under seklets första halva, och präglade synen på barn och vad 
som skulle göras med dem som avvek. Den medicinska modellen 
var mycket stark under decennierna runt andra världskriget, men 
kom sedan att ifrågasättas. Ett pedagogiskt synsätt fanns framförallt 
inom ungdomsvården och på skyddshemmen/ungdomsvårdssko-
lorna. Under efterkrigstiden började en gradvis professionalisering 
av barnavården, något som påverkade också institutionerna. Beho-
vet av utbildning av personalen påtalades, och viss sådan utbildning 
kom så småningom också till stånd, om än i mindre skala. I början 
av seklet, då många institutioner drevs av enskilda huvudmän och 
tog emot spädbarn för längre tids vård, var sjuk-/barnsköterskor 
relativt sett vanliga bland personalen. Stora delar av personalgrup-
perna var dock helt outbildade. När staten trädde in på fältet och 
”behandling” blev ett kärnbegrepp, öppnades vägen för nya yrkes-
grupper som socionomer, socialpedagoger och psykologer.  

Från att ha varit ett område med stort inslag av enskilda aktörer 
och låg grad av statlig styrning, ökade samhället gradvis sitt infly-
tande i institutionsvården för barn och ungdomar. Den offentliga 
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sektorn blev under andra halvan av seklet huvudman för alltfler 
institutioner och fick också det övergripande formella och ekono-
miska ansvaret. Vid tidpunkten för socialtjänstreformen hade Sve-
rige en liten institutionssektor, huvudsakligen driven av offentliga 
huvudmän och med offentligt ansvar för utbudet av institutioner. 

Institutionsvården har varit föremål för flera förnyelseprojekt i 
större skala: 
• På 1940-talet skulle institutionerna arbete knytas an till rådande 

föreställningar om vetenskapliga och rationella metoder. Institu-
tionsvården skulle planeras, professionaliseras och differentie-
ringen skulle utvecklas och förfinas. Problemen med barn och 
unga skulle kunna lösas, bara de blev korrekt diagnostiserade och 
kom till ”rätt” typ av institution. Principen om differentiering 
kan ses som att staten via central styrning, lagstiftning och regel-
verk skulle skapa struktur och likformighet på fältet, med 
DiMaggio och Powells (1991b) termer tvingande isomorfism. 
Det tycks emellertid i den faktiska barnavårdspraktiken och 
bland institutionerna ha varit lösa kopplingar mellan ideologi och 
praktik, och det är tveksamt i vilken utsträckning differentie-
ringsprojektet egentligen genomfördes. 

• På 1960- och 1970-talen skulle den krympande institutionsvår-
den bryta med de gamla anstaltsprinciperna, gå ifrån differentie-
ringsidéerna och formulera ett nytt terapeutiskt inriktat behand-
lingsinnehåll. Institutionssektorn skulle minska ytterligare, men 
också insidan på institutionerna skulle i grunden förändras. 
Idéerna om avinstitutionalisering i denna både yttre och inre 
mening drevs både bland professionella och på myndighetsnivå. 
Staten spelade fortfarande en viktig roll för hur institutionsvår-
den strukturerades även om differentieringsidéerna hade klingat 
av. Viktiga ledord när det gällde förändringen av institutionernas 
”inre liv” var miljöterapi, psykodynamiskt tänkande och behand-
ling i smågrupper. Familjeprincipen och öppenhet mot den 
omgivande miljön var andra viktiga teman.  

• Med 1980-talets socialtjänstreform förändrades statens styrande 
och likriktande roll och nya förutsättningar för den institutio-
nella vården följde. De statliga ungdomsvårdsskolorna blev sär-
skilda ungdomshem, som kunde drivas av kommun eller lands-
ting (men åtefördes senare till staten). De gamla barnhemspla-
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nerna togs bort och HVB-begreppet infördes. Det senare inne-
bar bland annat att fältet öppnades för enskilda aktörer, samt att 
gränserna mellan institutionsvård och fosterhemsvård luckrades 
upp.  

Efter socialtjänstreformen har en ny diskussion om institutionsvår-
dens sammansättning och uppgifter förts. Både Socialstyrelsen och 
en offentlig utredning har pekat på betydelsen av att kunna placera 
barn och föräldrar tillsammans och antyder att det kan ha skett en 
undervärdering av institutionernas möjligheter att spela en positiv 
roll som neutral plats där barn och föräldrar kan upprätthålla kon-
takt. På de särskilda ungdomshemmen har differentieringstanken 
åter tagits upp.  

När man blickar tillbaka på institutionernas historiska utveckling 
kan man konstatera ett anstaltssystem har funnits under flera sekler 
och att placering på institution har blivit ett historisk förankrat, 
institutionaliserat sätt för barnavårdande myndigheter att hantera 
vissa slag av sociala problem. Institutionerna som sådana har för-
ändrats över tid, men kan samtidigt i sin grundläggande form ses 
som sega organisatoriska strukturer med stark överlevnadsförmåga.  

Institutionerna har varit omdiskuterade och problematiska inslag 
i socialpolitiken. Det har återkommande förts en kritisk diskussion 
om vad det innebär för unga att vistas i kollektiva miljöer med 
anställd personal istället för i sina hem. Men det har också funnits 
en starkt behandlingsoptimism och samhällelig förväntan på att 
institutionsvistelse skall lösa problem med de unga och påverka dem 
i önskad riktning. Med uttrycket ”total institution” formulerades 
institutionsmiljöns starka kraft i ett kritiskt perspektiv, medan 
begreppet ”miljöterapi” byggde på tanken om den goda institutio-
nen som ger möjlighet till positiv påverkan under dygnets alla tim-
mar. I en översiktlig bakgrundsteckning av det slag som gjorts här, 
framträder dessa två begrepp som uttryck för två förhållningssätt 
som varit historiskt återkommande och på olika sätt inflätade i var-
andra. Å ena sidan har kritik riktats mot den problematiska institu-
tionen för dess starka intervention i individens tillvaro och negativa 
påverkan på barn och unga, å andra sidan har det funnits tilltro till 
institutionsmiljöns potential som förändringsagent och redskap för 
att forma barn och unga i önskad riktning. I kommande avsnitt 
diskuteras vilket utrymme institutionerna har i dagens barnavård, 
samt hur företrädare för verksamheterna själva beskriver den 
”moderna” institutionsvårdens yttre former och ideologiska ramar. 
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DEL III 
INSTITUTIONSVÅRD OCH 

FOSTERHEMSVÅRD  

Kapitel 6 

Kvantitativa förändringar sedan 
socialtjänstreformen  

Inledning 
När detta skrivs har det gått 18 år sedan Socialtjänstlagen infördes 
och intentionerna för den framtida institutionsvården för barn och 
ungdomar skulle genomföras. Som framgått i tidigare avsnitt tänkte 
man sig från lagstiftarens sida att barn som inte kan eller får bo 
hemma i första hand skulle placeras i fosterhem, medan institu-
tionsvård kunde spela en viktig roll i till exempel akuta krissituatio-
ner och för ungdomar som på grund av missbruksproblem eller 
kriminalitet behöver längre tids behandling. I förarbetena under-
ströks det samhälleliga ansvaret för att tillgodose behovet av institu-
tioner och att enskild vård skulle vara ett komplement till den 
offentliga. Vad har hänt med den sociala barnavårdens dygnet-
runtvård sedan socialtjänstreformen? I denna del belyses institu-
tionsvårdens roll på barnavårdsfältet genom en undersökning av hur 
antalet barn placerade i olika former av vård utvecklats över tid. I 
nästa del är intresset koncentrerat på enbart institutionerna – HVB-
hemmen och de särskilda ungdomshemmen. 

I avhandlingens inledning presenteras begreppet ”organisatoriskt 
fält”. Enligt teorin formas ett sådant fält av grupper av organisatio-
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ner som arbetar under gemensamma institutionella villkor och med 
liknande produkter eller service. Institutionsvård för barn och ung-
domar kan ses som en del av barnavårdsfältet och dess praktik och 
mer eller mindre professionella diskurs. Den senare rymmer en rad 
konkurrerande och olikartade synsätt på barn och ungdomars pro-
blem och hur de skall lösas. Också familjehemmen är en del av bar-
navårdsfältet. Enligt Ahrne (1990, 1994) kan familjen ses som en 
slags organisation – om än med vissa särdrag – i interaktion med 
andra organisationer. De familjer som tar emot fosterbarn arbetar 
under vissa gemensamma premisser och med liknande uppdrag 
gentemot socialtjänsten. Familjehemsvården och institutionsvården 
är tätt länkade till varandra och de bägge vårdformernas inbördes 
relationer har varierat över tid. I denna del analyseras dessa relatio-
ner närmare i kvantitativa termer. Hur har andelen placeringar av 
barn och ungdomar i institutionsvård med olika huvudmän, respek-
tive i fosterhemsvård, varierat under undersökningsperioden? Hur 
har utvecklingen sett ut när det gäller de placerade barnens antal, 
ålder och kön? Man kan konstatera att väsentliga förändringar skett 
sedan socialtjänstreformen och avsevärt utrymme ägnas åt att dis-
kutera vilka faktorer på barnavårdsfältet, och i samhället i övrigt, 
som kan tänkas ligga bakom.  

I texten används begreppet ”placeringsform”. Det innebär en 
uppdelning av kommunernas placeringar av barn och ungdomar i 
offentliga respektive enskilda HVB-hem, särskilda ungdomshem 
och familjehem. Hur dessa olika former av placeringar varierat 
kvantitativt över tid belyses utifrån uppgifter från SCB. Utveck-
lingen speglas med hjälp av årsstatistik över socialtjänstens insatser 
för barn och unga (även kallat ”det historiska barnavårdsregistret”) 
från 1983 till 1995. Denna databas levererar underlag för Socialsty-
relsens och SCB:s årliga rapporter. För att få ett mått som kan för-
väntas spegla förändringar över tid används uppgifter om place-
ringar som påbörjats någon gång under kalenderåret.23 Med 
”påbörjade placeringar” avses alla placeringar som inleds under året, 
oavsett laggrund, det vill säga både frivilliga placeringar enligt So-
cialtjänstlagen och tvångsplaceringar enligt LVU, inklusive omedel-
bara omhändertaganden. Undersökningsperioden sträcker sig från 
1983 till 1995. År 1982 har uteslutits, eftersom det fanns speciella 

 
23  Se diskussion i Socialstyrelsen (1998b) där man använder samma mått i en 

studie av kommunernas insatser för ungdomar 13–17 år. 
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problem med rapporteringsrutinerna under Socialtjänstlagens första 
år. År 1995 var det senaste året med tillgängliga data när uttaget 
gjordes från databasen. I SCB:s data finns ett mindre antal 
noteringar om att barn noll till tolv år varit placerade i särskilda 
ungdomshem. Dessa måste rimligtvis vara felkodningar och har 
därför lyfts bort från de avsnitt som relaterar ålder till 
placeringsform. Materialet innehåller också andra felkällor, vilka 
diskuteras närmare i metodavsnittet. 

Data presenteras i form av figurer eller sifferuppgifter, som visar 
förändring över tid i hur de olika formerna av institutionsvård 
respektive fosterhemsvård använts. Alla påbörjade placeringar under 
ett år betraktas som en helhet − 100 procent – och en analys görs av 
hur olika placeringsformers ”marknadsandelar” varierat. För läsbar-
hetens skull presenteras endas en figur i texten. I övrigt redogörs i 
ord för vad som framkommit. I de fall intressanta förändringar skett 
under undersökningsperioden, redovisas figurer över utvecklingen i 
bilagor. 

För vissa resonemang används en indelning av de placerade bar-
nen i olika åldersgrupper. Åldersindelningen som används är: För-
skolebarn (0–6 år), låg- och mellanstadiebarn (7–12 år), yngre ton-
åringar (13–16 år) och äldre tonåringar (över 16 år).24 Indelningen 
kan diskuteras eftersom åldersgrupperna innehåller olika många 
kohorter, men den är vanlig i barn- och ungdomsvårdssamman-
hang. Åldersklasserna representerar också vad som ofta ses som 
”naturligt” avgränsade faser i barns utveckling och livsförlopp. I 
vissa avsnitt slås yngre och äldre tonåringar samman till en grupp 
och kallas då ”tonåringar”. 

 
24  Grupperna definieras efter födelseår, det vill säga alla födda 1985 räknas 

som tio-åringar 1995, oavsett vilken tid på året som födelsedagen infaller. 
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Förändringar i placeringsformernas andel  
Inledningsvis kan man konstatera att det skett påtagliga förändringar 
under undersökningsperioden när det gäller de olika placeringsfor-
mernas andel av det totala antalet inledda placeringar. Detta illustre-
ras i figur två. 

 

Figur 2. Nettoplacerade barn per placeringsform och år, 1983-
1995, alla åldersgrupper. 

Fel! Ogiltig länk. 
• Den enskilda HVB-vården har haft en rejäl expansion under 

perioden, från en ”marknadsandel” på fyra procent i mitten av 
1980 talet till sjutton procent tio år senare (1995). Felkällorna 
pekar på att expansionen i själva verket kan ha varit ännu större. 

• Också placeringar i särskilda ungdomshem har ökat något i bety-
delse, men ökningen är begränsad till de senaste tre åren, det vill 
säga från 1993 till 1995. Konstaterade felkodningar tyder på att 
§12-hemsvårdens ökning är underskattad i de data som använts 
här. 

• Omfattningen av offentliga HVB-placeringar har däremot varit i 
stort konstant under hela tidsperioden: 21–25 procent av alla pla-
ceringar. Här pekar konstaterade brister i databasen på att den 
offentliga HVB-vårdens omfattning är överskattad, men det är 
okänt om felkodningarna minskat eller ökat över tid. 

• Fosterhemsvårdens andel av inledda placeringar har minskat 
påtagligt. År 1983 till 1984 gjordes 70 procent av alla placeringar i 
fosterhem, medan siffran har krympt till 55 procent tio år senare. 
Denna utveckling påverkas inte nämnvärt av felkällorna. 

Den största förändringen är att den enskilda institutionsvården 
expanderat, medan fosterhemsvårdens dominans har minskat. 
Offentlig HVB-vård verkar närmast oförändrad i sin relativa 
omfattning. Det senare kan förefalla märkligt med tanke på att det 
förekommit nedläggningar av offentligt drivna hem och mycket 
liten nyetablering (Socialstyrelsen/Gerd Skans, muntlig uppgift). Att 
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detta inte innebär minskad andel placeringar i offentlig vård, beror 
sannolikt delvis på den felrapportering som konstaterats, men kan 
också ha att göra med att antalet korta placeringar blivit fler i denna 
placeringsform under 1990-talet (antalet placerade individer per 
HVB-hem under ett år kan ha ökat). Längre fram i texten visas att 
andelen korta placeringar verkar vara högst inom offentlig institu-
tionsvård. Slutligen är en viktig förändring att §12-hemsvården fått 
ökad betydelse de senaste tre åren, sannolikt större än vad data 
visar. 

Sammantaget pekar data på en ökad användning av institutioner. 
Detta konstaterande håller även om man beaktar felkällornas påver-
kan. Räknat i ”marknadsandelar” stod institutionsvården för 29 
procent av alla placeringar 1983 men 45 procent drygt tio år senare. 
Även den generella ökning av placeringar som diskuteras nedan, har 
sin tyngd i institutionsvården. Trenden verkar med andra ord fort-
sätta, oavsett hur många placeringar som görs.  

Alla placeringar  
Samtidigt som de ovan visade förskjutningarna skett mellan olika 
placeringsformer, kan man iaktta vissa svaga förändringar vad gäller 
den totala mängden barn som årligen placeras i vård utanför hem-
met. Antalet var under perioden 1983 till 1991 relativt oförändrat 
4.800 till 5.500 barn per år, men från 1992 och framåt går kurvan 
uppåt och stannar vid 6.500 barn och ungdomar 1995 (se bilaga 2, 
figur 3). Ökningen under undersökningsperiodens sista fyra år kan 
emellertid delvis vara en statistisk artefakt, eftersom registeransva-
riga myndigheter under dessa år gjorde ansträngningar för att för-
bättra kvalitén i kommunernas rapportering (Socialstyrelsen/Annika 
Puide, muntlig uppgift).  

Antalet placerade barn har också relaterats till demografiska data 
(det vill säga hur många placeringar som gjorts per 10.000 barn (0–
19 år). Det visade sig att kohortstorlekarna i stort saknar betydelse 
för förståelsen av förändringar över tid. I den fortsatta framställ-
ningen diskuteras därför inte demografiskt relaterade siffror. 

Ålder och kön 
Hur förhåller det sig då med variabler som barnens ålder och kön? 
Har det skett några intressanta förändringar inom gruppen barn 
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som placeras? Beträffande åldersfördelningen kan man kort och 
gott konstatera att den är stabil över tid. Den tidigare nämnda 
ökningen av det totala antalet nya placeringar från och med 1993 
har också varit åldersmässigt jämnt fördelad. Det är under hela 
undersökningsperioden vanligast att en inledd placering berör en 
yngre tonåring (33–35 procent). Under de tretton år som studerats 
har tonåringarnas (13 år och äldre) andel av årligen påbörjade place-
ringar varit nära nog konstant 50 procent. Åldersfödelningen antas 
inte ha påverkats systematiskt av felkällorna, 

Också könsfördelning är i stort oförändrad över tid och utan 
några tydliga trender, oavsett åldersgrupp eller placeringsform.25 Det 
finns de flesta kalenderår en svag överrepresentation av pojkar 
bland förskolebarn och bland låg- och mellanstadiebarn. Bland 
yngre tonåringar är könsfördelningen jämn under hela perioden. 
Pojkarna är flest i den äldsta gruppen (över 16 år), som lägst 54 pro-
cent och som mest 61 procent, men storleken på överrepresentatio-
nen varierar utan någon entydig trend.  

Samma mönster återkommer när man betraktar könsfördel-
ningen inom varje placeringsform. Familjehemsvården är jämnt 
könsfördelad under större delen av perioden. I offentlig institu-
tionsvård finns en måttlig kontinuerlig överrepresentation av pojkar 
(53 till 56 procent), liksom i enskilda HVB-hem (55–60 procent) 
under hela perioden, men siffrorna går upp och ner. Pojkarna 
dominerar tydligare bland §12-hemsplaceringarna (68–75 procent) 
men återigen utan att det finns någon påfallande tidsmässig trend. 
Inte heller könsfördelningen bör vara systematiskt påverkad av fel-
källorna i databasen. 

Placeringsformer inom respektive åldersgrupp 
Om man bryter ner materialet i olika åldersgrupper och granskar 
hur placeringsmönstren förändrats inom respektive grupp, gäller för 
alla ålderskategorier att familjehemsvården minskat, medan den 
enskilda institutionsvården har ökat mer eller mindre kraftigt. 

Det har under undersökningsperioden blivit mindre vanligt med 
familjehemsvård för förskolebarnen (0–6 år). År 1983 gjordes drygt 

 
25  Könsfördelningen bland alla barn och ungdomar i riket innehåller en svag 

övervikt för pojkar, cirka 51 procent. Denna fördelning har i stort sett varit 
konstant över tid. 
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70 procent av alla påbörjade placeringar i fosterhem, medan andelen 
hade minskat till 59 procent i mitten av 1990-talet. Placeringar i 
enskild institutionsvård har ökat kraftigt, men de utgör år 1995 fort-
farande bara knappt 15 procent av alla påbörjade placeringar för 
åldersgruppen. Offentligt ägda institutioner har årligen tagit emot 
runt 30 procent av alla förskolebarn som placerats, vissa år lite fler 
och andra lite färre (se bilaga 2, figur 4). Felkällorna pekar på att 
antalet placeringar på enskilda HVB-hem underskattats något. 

För låg- och mellanstadiebarn (7−12 år) gjordes hela 85 procent 
av alla inledda placeringar i fosterhem åren 1983 till 1984. Tio år 
senare hade fosterhemsvårdens dominans reducerats till 69 procent. 
Placeringar i enskilda institutioner ökar kontinuerligt, och utgör 13 
procent 1995. Omfattningen av placeringsformen är med andra ord 
fortfarande ganska begränsad i åldersgruppen. Även här är troligen 
ökningen av placeringar på enskilda HVB-hem underskattad. 
Offentligt ägda HVB har stått för 20 procent av alla inledda place-
ringar i åldersgruppen under de flesta år som studerats (se bilaga 2, 
figur 5). 

För gruppen yngre tonåringar (13−16 år) har stora förändringar 
skett. År 1983 gjordes nästan tre av fyra påbörjade placeringar (73 
procent) i fosterhem, medan siffran hade sjunkit till varannan (51 
procent) tio år senare. Återigen finner man en kraftig ökning av 
placeringar i enskild HVB-vård mellan 1985 och 1995. Under 
samma tid fördubblas §12-hemsplaceringarna i åldersgruppen, både 
i absoluta och relativa tal (se bilaga 2, figur 6). Felkällorna i statisti-
ken pekar dessutom på att ökningen av både enskild HVB-vård och 
vård på särskilda ungdomshem är underskattad i materialet. Offent-
ligt driven institutionsvård står för runt 20 procent av alla pla-
ceringar under hela undersökningsperioden (troligen en överskatt-
ning). Yngre tonåringar är den åldersgrupp där institutionsvårdsök-
ningen fått störst genomslag, främst genom att den enskilda institu-
tionsvården växt. År 1995 är denna placeringsforms ”marknads-
andel” lika stor som offentlig HVB-vård för den aktuella ålders-
gruppen, och kanske till och med något större om man beaktar fel-
källorna. 

Utvecklingen för de äldre tonåringarna (över 16 år) följer de all-
männa trenderna. Familjehemsvården har minskat från runt 55 pro-
cent 1983 till 38 procent tio år senare. Andelen placeringar i enskilda 
HVB har ökat från cirka 8 procent 1985 till 22 procent 1995. 
Ökningstakten är dock något långsammare än i de andra ålders-
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grupperna. Inledda placeringar i offentlig HVB-vård är runt 25 pro-
cent de flesta år, dock med en svagt minskande trend på 1990-talet. 
Placeringar i särskilda ungdomshem utgör stadigt runt 15 procent 
fram till 1993, då man märker en ökning till 20- procentsnivån (se 
bilaga 2, figur 7). I mitten av 1990-talet domineras vård utom hem-
met för äldre tonåringar följaktligen av institutionsvård (drygt 60 
procent av påbörjade placeringar). Placeringar i enskild HVB-vård 
har blivit lika vanliga som vård i offentligt ägda institutioner eller i 
särskilda ungdomshem. Återigen är troligen omfattningen av såväl 
enskild HVB-vård som §12-hemsvård underskattad i dessa data. 

Placeringsformernas åldersgruppssammansättning 
Slutligen kan man vända på resonemanget och utgå från de olika 
placeringsformerna för att se hur åldersfördelningen utvecklats över 
tid. Felkällorna antas inte ha haft någon systematisk påverkan på 
denna fördelning, eftersom felrapporteringar och felkodningar troli-
gen inte har drabbat några åldersgrupper mer än andra. 

Man kan, givet denna åldersgruppsindelning, utifrån materialet 
konstatera att den vanligaste fosterhemsplaceringen berör en 13–16-
åring, cirka var tredje placering under hela perioden. Tonåringarna 
(13 år och äldre) står för cirka 45 procent av alla nya fosterhemspla-
ceringar varje år, i stort sett samma tal under de 13 år som studerats. 
Observera att åldersklassen ”tonåringar” då innehåller fem−sex 
årskohorter, medan de andra två grupperna består av tretton årsko-
horter, det vill säga mer än dubbelt så många.26 Tonåringarna domi-
nerar följaktligen inte bara pågående fosterhemsvård, vilket fram-
kommit i lokala tvärsnittsmaterial (Vinnerljung, 1989, 1996b), utan 
även bland de placeringar som inleds under ett år.27

På de offentliga institutionerna har ålderssammansättningen hos 
de barn som placeras varit tämligen oförändrad sedan början av 
1980-talet. Yngre tonåringar och förskolebarn är de största grup-
perna, med vardera 30–35 procent av alla påbörjade placeringar 
under ett år. 

 
26  0–6 år=sju ålderskohorter, 7–12 år=sex ålderskohorter och >13 år=drygt 

fem ålderskohorter, eftersom ett fåtal familjehemsplaceringar även avser 
barn över 18 år. 

27  Jämför Claezon, 1987, om tonåringarnas dominans i det dagliga barnavårds-
arbetet. 
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I den enskilda institutionsvården finner vi däremot stora föränd-
ringar. I början av 1980-talet var det främst äldre tonåringar som 
dominerade placeringarna i de få enskilda HVB-hem som då fanns. 
När antalet enskilda institutioner växte kom målgruppen att vidgas 
avsevärt. Under 1990-talet utgörs 21–25 procent av alla nya place-
ringar av förskolebarn, jämfört med 10 procent 1983 till 1984. Även 
låg- och mellanstadiebarn får en större betydelse, cirka 8 procent i 
början av 1980-talet jämfört med 16 procent i mitten av 1990-talet. 
Yngre tonåringar (13–16 år) ökar sin andel från drygt 30 procent 
1983–1985 till drygt 40 procent tio år senare. Äldre tonåringar 
utgjorde 50 procent 1983 till 1984 men bara 20 procent 1995 (se 
bilaga 2, figur 8). De enskilda institutioner har alltså främst gjort 
inbrytningar bland yngre barn. 

På de särskilda ungdomshemmen har eleverna blivit yngre. År 
1983 var 63 procent av ungdomarna som placerades 17 år eller 
äldre, medan samma siffra för 1995 är 45 procent. De flesta place-
ringar på särskilda ungdomshem som påbörjas under perioden 1993 
till 1995, gäller yngre tonåringar (se bilaga 2, figur 9). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det för senare delen av 
undersökningsperioden skett en ökning av det totala antalet barn i 
vård utanför hemmet, men både ålders- och könsfördelning har 
varit i stort sett oförändrad under hela perioden. Det är således inte 
så att ökningen av andelen institutionsplaceringar kan förklaras av 
att man placerar relativt sett fler pojkar eller tonåringar än tidigare. 
När man närmare granskar förändringar inom olika åldersgrupper, 
är det bland de yngre tonåringarna vi finner särskilt kraftig expan-
sion av placeringar i enskild HVB-vård. Om man istället utgår från 
de olika placeringsformernas ålderssammansättning, visar sig störst 
förändring ha skett inom enskild HVB-vård där man tar emot en 
större andel av de yngre barnen. 

Vad kan ligga bakom förändringarna? 
Hur ska man förstå förändringen i riktning mot ökad användning av 
institutionsvård och större andel placeringar i enskilda HVB-hem? 
Vilka omständigheter på barnavårdsfältet i stort kan vara av bety-
delse för en sådan utveckling? I följande avsnitt skall olika tänkbara 
påverkansfaktorer diskuteras. 
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Tidigare familjehem nu HVB-hem 
Som nämnts flera gånger i tidigare delar av avhandlingen, kan olika 
slags verksamheter dölja sig bakom begreppet institution – variatio-
ner som analyseras närmare i kommande kapitel. En ökad institu-
tionsanvändning innebär således fler placeringar i det vi idag kallar 
HVB-hem (eller särskilda ungdomshem). Det finns, som visas 
längre fram, en relativt stor grupp små, enskilda HVB-hem som 
arbetar i ett gränsland till familjehemsvård. Innan Socialtjänstlagen 
trädde i kraft och HVB-begreppet infördes, skulle många av dessa 
verksamheter ha betraktats som fosterhem. En möjlig förklaring till 
de trender som noterats skulle därför kunna vara, att det som ser ut 
som en ökning av institutionsplaceringarna egentligen inte visar 
någon reell förändring, utan istället avspeglar att tidigare fosterhem 
idag definieras som institutioner. Att det skett en omvandling av 
fosterhem till institutioner är klart (se SOU 1994:139, s. 528, 542–
544; se också avhandlingens del IV). Det är emellertid tveksamt hur 
mycket detta kan förklara de förskjutningar mellan placeringsformer 
som visats. Om ren omdefinition är en viktig förklaring, borde 
ökningen av den enskilda HVB-vården varit särskilt stor i början av 
undersökningsperioden, de första åren efter Socialtjänstlagen då 
HVB-begreppet började användas. Tidigare har konstaterats att den 
enskilda HVB-vården haft en i stort sett jämn ökningstakt, med 
visst undantag för placeringar av äldre tonåringar. De största för-
ändringarna inträffade i början av 1990-talet, vilket knappast kan ha 
att göra med det nya HVB-begreppet. Det tycks med andra ord inte 
främst vara rent administrativa förändringar – i meningen att tidi-
gare verksamheter bara fått en ny beteckning som HVB-hem – 
bakom det som ser ut som ökad institutionsanvändning. Däremot 
har det skett en uppluckring av gränserna mellan de bägge vårdfor-
merna. Det rör sig sannolikt om flera parallella processer. Storska-
liga familjehem har flyttats över till institutionssektorn, men utan att 
verksamheternas arbetsformer och vårdinnehåll egentligen föränd-
rats. Här kan man alltså tala om en ren omdefinition. En annan 
möjlighet är att tidigare familjehem, när de blivit HVB-hem, antagit 
alltmer institutionsliknande drag genom att till exempel bli större 
och mer ”professionella” och byråkratiska. Det är inte frågan om en 
omdefinition, utan snarare om en gradvis omvandling av verksam-
heten. Slutligen har det givetvis startats nya verksamheter som kan 
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befinna sig i olika positioner vad gäller graden av familjehems- 
respektive institutionslikhet (detta diskuteras närmare i del IV).  

Det är också viktigt att komma ihåg att en institutionsplacering 
inte måste innebära att barn skiljs från sina föräldrar. Många institu-
tioner tar emot både barn och föräldrar, inte minst om man arbetar 
med yngre barn. Vid en kartläggning 1985 fann Socialstyrelsen 
(1990) att drygt hälften av alla barn hade under tolv år hade 
åtminstone en förälder med sig dygnet runt. I avhandlingens del III 
tre visas att nio av tio av hem för denna åldersgrupp uppger att man 
kan ta emot barn och föräldrar tillsammans. Vid undersökningstill-
fället var det cirka 20 procent av barnen i alla åldrar som faktiskt var 
placerade tillsammans med en vuxen. 

Placering i HVB-vård kan alltså innebära att barn kommer till 
verksamheter av olika slag. Till hem som tar emot barn i familje-
hemsliknande miljöer eller till mer traditionella institutioner. Om 
barnen är små, är utsikten stor att de placeras i hem som arbetar 
med barn och föräldrar tillsammans. Därtill finns de särskilda ung-
domshemmen med särskilda befogenheter för att hantera starkt 
problematiska ungdomar och där vissa avdelningar är låsta. Det är 
alltså frågan om en ökad sammantagen användning inom social-
tjänsten av olika typer av heldygnsboende (som inte är familjehem), 
men det går inte att säga något om hur denna ökning fördelar sig 
mellan olika slags verksamheter, när det gäller inriktning eller 
konkreta vård- och behandlingsinnehåll. 

Barnens problem 
Det kan ligga nära till hands att tro att ökningen av institutionspla-
ceringarna kan ha att göra med att omhändertagna barns problem 
förvärrats över tid? Barnen skulle i större utsträckning än tidigare ha 
så svåra problem att de inte kan lösas med hjälp av placering i fos-
terhem, utan kräver institutionsvård. Som visats, har de placerade 
barnens ålders- och könsfördelning varit stabil sedan början av 
1980-talet, så här finns ingen förklaring. Då återstår frågan om bar-
nen allmänt − både förskolebarn och tonåringar, både pojkar och 
flickor − har blivit ”objektivt” svårare. Att man i samhället i stort 
uppfattat ungdomen som svårare, alltmer belastad och omöjlig att 
kontrollera är ett återkommande tema i Sveriges socialhistoria 
(Swärd, 1993; Qvarsell, 1996b; Andersson, 1997). När ungdomar 
blev en synlig social kategori, fick begreppet ungdomsproblem fäste 



Kapitel 6. Kvantitativa förändringar sedan socialtjänstreformen 

 136

och blev också definierat som ett samhällsproblem. I början av 
1950-talet menade ledande företrädare för svensk barnavård, att 
fosterbarnen blivit mer problematiska jämfört med förr (Andersson, 
1997). Det finns emellertid få undersökningar att hänvisa till för att 
besvara frågan om dagens ungdomar verkligen är mer problematiska 
och om de ger socialtjänsten svårare eller fler problem att hantera 
än tidigare. När Socialstyrelsen (1998a) jämförde 20 kommuners 
barnavårdsutredningar för åren 1990 och 1996, visade sig problem-
bilderna hos såväl barn som föräldrar vara mycket likartade. I So-
cialdepartementets bokslut över hur välfärden utvecklats under 
1990-talet konstateras att det inte finns underlag för att säga att bar-
navårdsproblemen faktiskt ökat det senaste decenniet även om upp-
gifter tyder på att trycket på socialtjänstens barnavård blivit större 
(SOU 2000:3, s. 132–134). I brittisk forskning, å andra sidan, tyder 
en del uppgifter på att barn som hamnar på institutioner har svårare 
problem idag än för tio år sedan (Berridge och Brodie, 1998, s. 161). 

Beträffande expansionen av placeringar i särskilda ungdomshem 
under den senare delen av undersökningsperioden – sannolikt 
underskattad i SCB:s data – kan man konstatera att ökningen sam-
manfaller i tid med att staten fick tillbaka ansvaret för de särskilda 
ungdomshemmen och införde en centraliserad ledning och förmed-
ling av platser. Detta gjorde sannolikt hemmen mer tillgängliga för 
kommunerna, vilket kom att sammanfalla med en uppdämd efter-
frågan på vård och behandling för starkt problematiska ungdomar. 
Behovet av sådan vård hade tidigare påtalats av både Socialstyrelsen 
och enskilda kommuner (Socialstyrelsen, 1990, s. 14; Korpi, 1996, 
s. 19). Det rapporterades att kommunerna hade stora svårigheter att 
veta vad man skulle ta sig till med besvärliga och svårplacerade ung-
domar. Att placera dem i särskilda ungdomshem är ett institutionali-
serat sätt att lösa situationen och blev det som efterfrågades. Huru-
vida detta också avspeglar att fler ungdomar faktiskt har svårare 
problem än tidigare, är inte lätt att varken slå fast eller avvisa. Möjli-
gen kan en växande grupp av problemtyngda invandrarungdomar 
vara en faktor bakom det ökade användandet av särskilda ung-
domshem. Det är känt att ungdomar med invandrarbakgrund är 
kraftigt överrepresenterade i §12-hemsvården och att antalet place-
ringar sedan 1991 ökat mest för ungdomar som är födda utrikes 
(Socialstyrelsen, 1995b; Bergström och Sarnecki, 1996; Sarnecki, 
1996; Socialstyrelsen, 1998a).  
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Det är också intressant att i detta sammanhang veta om ungdo-
mars brottslighet generellt har ökat eller ej de senaste decennierna. 
Kriminellt belastade ungdomar är en av de särskilda ungdomshem-
mens kärntrupper. Här lämnar kriminologisk forskning och officiell 
statistik inget entydigt svar. Estrada (1998) menar att det är en 
öppen fråga om ungdomsbrottsligheten efter 1975 svagt har ökat 
eller om den faktiskt har minskat. Däremot tyder mycket, enligt 
författaren, på att misshandelsbrotten bland ungdomar ökat, men 
att denna förändring påbörjats först i slutet av 1980-talet. I stort sett 
samma bild ges i rapporteringen från Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ, 2000, s 11–13). 

Mot tesen att institutionsvårdens ökning skulle avspegla förvär-
rade problem hos barn och ungdomar, talar flera studier som pekar 
på att det råder ”oording” i barnavårdens hela förfarande när det 
gäller bedömning av barns situation och vilka beslut om insatser 
som fattas (till exempel Packman m. fl., 1986; Lindsey, 1992). I brit-
tiska studier har man exempelvis funnit stora lokala skillnader i hur 
många och vilka barn som placeras i fosterhem respektive på insti-
tution (Colton, 1988b). Lowe (1992) fann inga skillnader i 
beslutsunderlagen för enskilda ungdomar som kunde motivera olik-
heter i hur fosterbarnsvård respektive institutionsvård användes (jfr 
Andersson, 1984, 1995; Sundell och Alldahl, 1993 om svenska för-
hållanden). Enligt andra utländska studier är fattigdom fortfarande 
en av de tyngsta förklaringarna bakom vilka barn som blir foster-
barn och vilka som inte blir det (Bebbington och Miles, 1989; se 
också diskussion i Vinnerljung, 1996b). Som framkommer i forsk-
ningsöversikten har de nordiska länderna olika andel barn i vård 
utanför hemmet, samt olika ”profiler” för hur institutionsvård 
respektive fosterhemsvård används. Grinde (1985) menar att bak-
grunden till detta är skillnader i hur man betraktar barnens situation, 
samt hur man från socialtjänstens sida definierar gränserna för sitt 
ansvar. Detta hänger i sin tur samman med de praktiska möjligheter 
man faktiskt besitter. Om det finns resurser att använda, är 
”behovet” av insatser nästan oändligt. Författaren menar att det är 
svårt att tro på ett samband mellan barnens situation i mer 
”objektiv” bemärkelse och den praxis för placeringar i vård utanför 
hemmet som finns i de olika länderna. Ett intressant faktum är, att 
man i våra grannländer Danmark och Norge i stort sett inte alls har 
den form av vård som motsvarar de svenska särskilda ungdoms-
hemmen.  
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Sammanfattningsvis finns det stöd i litteraturen för att vara 
skeptisk till tanken att förändringar i hur olika former av vård 
används huvudsakligen speglar reellt ändrade förhållanden hos de 
barn och ungdomar som berörs. Snarare kan man anta att det 
ökande användandet av institutioner är uttryck för en komplicerad 
interaktion mellan barns faktiska förhållanden, hur socialtjänsten 
bedömer dessa förhållanden, vilka handlingsalternativ som står till 
buds samt rådande föreställningar om besvärliga ungdomar och hur 
problem med dem bör lösas. Placering av barn på institution sker i 
princip inom ramen för behandlingstanken, men enligt brittiska 
forskare handlar det ofta om en pragmatisk lösning när alternativ 
saknas (Sinclair och Gibbs, 1998, s. 240). 

Omedelbara omhändertaganden  
En annan infallsvinkel på det ökande institutionsanvändandet är att 
titta på de omedelbara omhändertagandena enligt LVU. Enligt 
SCB:s uppgifter verkar dessa ha ökat under 1990-talet, åtminstone i 
absoluta tal. Detta skulle kunna vara en förklaring till institu-
tionsvårdens expansion, om man antar att akuta ingripanden kräver 
institutionsmiljö i högre grad än planerade placeringar.  

Har det då verkligen skett en ökning av de omedelbara omhän-
dertagandena? När Socialstyrelsen relaterar siffrorna till demogra-
fiska uppgifter, framkommer att ökningen för barn upp till tolv år 
varit mycket begränsad (Socialstyrelsen, 1998a). Däremot har denna 
typ av placeringar ökat substantiellt för 13 till 17-åringar, från sju 
per 10.000 år 1990 till tolv per 10.000 år 1996. Däremot har 
ökningen för barn under tolv år har varit mycket begränsad (Social-
styrelsen, 1998a, b).  

Frågan blir då om ökningen av de omedelbara omhändertagan-
den verkligen inneburit placeringar i institutionsvård. För att 
besvara frågan har varje barns första placering under ett kalenderår 
selekterats, för att man skall kunna se hur de omedelbara omhän-
dertagandena fördelat sig mellan institutionsvård (offentliga och 
enskilda HVB-hem och §12-hem) respektive familjehemsvård. 
(Observera dock att detta är ett alltför konstruerat mått för att ge en 
bild av hur många omedelbara omhändertaganden som gjorts. 
Däremot får man ett mått som ger bra jämförelsemöjligheter över 
tid.) Resultatet är att under perioden 1983 till 1995 har alltid majo-
riteten – 60–70 procent – av de omedelbara omhändertagandena 
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resulterat i institutionsplaceringar. Den mer exakta fördelningen 
mellan fosterhem och institutionsvård, visar ingen konsistent trend 
över tid, utan kurvorna går med mindre variationer upp och ner. 

När man detaljgranskar siffrorna för olika åldersgrupper fram-
kommer att för yngre tonåringar (13–16 år) har de omedelbara 
omhändertagandenas andel av alla placeringar varit densamma bland 
fosterhemsplaceringar (runt tre procent) medan den har ökat från 
runt åtta procent till tretton procent bland institutionsplaceringarna. 
För de andra åldersgrupperna är samma slags fördelning mellan 
fosterhemsvård och institutionsvård ungefär likadan över tid. 

Slutsatsen är att en ökning av omedelbara omhändertaganden 
över tid svagt verkar hänga samman med de förändringar som dis-
kuteras. Ett undantag är gruppen yngre tonåringar, där ett ökat 
användande av akuta ingripanden sannolikt inneburit färre familje-
hemsplaceringar och mer institutionsvård. Detta förklarar emellertid 
bara en mindre del av ökningen av institutionsplaceringar för denna 
åldersgrupp. 

Tillfälliga placeringsbehov, korta vårdtider 
En annan faktor bakom institutionsvårdens ökning skulle kunna 
vara att korta vårdtider blivit så vanliga att familjehemsplaceringar 
uppfattas som onödigt krångliga lösningar på tillfälliga placerings-
behov. Placering i institutionsvård framstår i dessa situationer san-
nolikt som snabbare och enklare för socialtjänstens företrädare. 
Familjehemsplaceringar föregås som regel av en omständlig proce-
dur hos kommunerna. Intresserade familjer skall rekryteras och 
utredas och ofta görs långa strukturerade familjediagnostiska in-
tervjuer (Kälvesten och Meldahl, 1982; se även Vinnerljung, 1996b). 
Jämfört med denna utdragna process är placering på institution 
vanligtvis mer okomplicerad i initialskedet. Institutionen kan ses 
som redan ”godkänd”. Följden kan vara att institutionsplaceringar 
ofta föredras när vårdbehovet är tillfälligt eller när situationen är 
akut. Samtidigt är det väl känt att institutionsvård är betydligt dyrare 
än fosterhemsvård och att också ganska kortvariga placeringar kan 
innebära stora kostnader för socialtjänsten, vilket skulle kunna vara 
en tillbakahållande kraft. Många kommuner använder därför så kal-
lade jourhem, familjer som efter avtal har ett antal ”platser” i sitt 
hem för tillfälliga placeringar som kan göras med kort varsel (se 
Vinnerljung, 1996b). Det finns inga tillförlitliga uppgifter om place-
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ringar i jourhem har ökat eller minskat under undersökningsperio-
den. Däremot verkar det ha blivit vanligare att kortvarigt placera 
barn och föräldrar tillsammans på institution i syfte att utreda bar-
nets situation och föräldrarnas omsorgsförmåga. Flera tidigare 
barnhem har omvandlat verksamheten till att utföra sådana upp-
drag, exempelvis Klingsta barnhem utanför Stockholm (numera 
benämnt Klingsta akut- och utredningshem; se Sallnäs, 1995), men 
det saknas data som beskriver den kvantitativa utvecklingen över tid 
av sådana placeringar. Intressant är att utbyggnaden av utred-
ningsinstitutioner i Sverige har en omvänd parallell i Storbritannien. 
Där har man under samma tid nästan avvecklat denna placerings-
form (se Berridge och Brodie, 1998, s. 160).  

Om det är så att vården av barn och ungdomar mer och mer 
kommit att handla om kortvariga placeringar, skulle detta kunna 
vara en faktor bakom att fosterhemsvården minskat över tid jämfört 
med andra placeringsformer. Det finns uppgifter som visar att 
vårdtiderna generellt − oavsett placeringsform − blivit kortare under 
perioden 1990–1996, men dessa data gäller bara 13–17-åringar 
(Socialstyrelsen, 1998b). Det är dock stora problem förbundna med 
att empiriskt pröva vilken roll vårdtiderna spelar. Man måste skilja 
mellan hur länge man från socialtjänstens sida tänker sig att en pla-
cering skall pågå när den inleds och den tid som vården faktiskt 
varar. Statistiken över vårdtider handlar om faktiskt avslutade place-
ringar under ett visst år. Det är emellertid känt att en stor del av 
placeringarna i både familjehem och institutionsvård avslutas opla-
nerat. Vården bryter samman och barnets/ungdomens vistelse 
avbryts i förtid (Socialstyrelsen, 1995a; Vinnerljung, Sallnäs och 
Kyhle-Westermark, kommande). Det man egentligen behöver göra, 
är att undersöka om planerade vårdtider vid placeringarnas inled-
ning har förändrats, eftersom dessa då kan förväntas styra valet av 
placeringsform. Sådana data finns inte, och är näst intill omöjliga att 
ta fram i en retrospektiv studie, till exempel genom att läsa akter, 
eftersom socialtjänstens aktanteckningar och utredningar ofta sak-
nar uppgifter om tidsmässig planering (Vinnerljung, Sallnäs och 
Kyhle-Westermark, kommande).  

De uppgifter om vårdtider för avslutade placeringar som finns 
att tillgå är de som kan hämtas ur samma databas som övriga upp-
gifter i denna studie kommer ifrån, nämligen SCB:s register över 
insatser för barn och unga. Därifrån har hämtats data om place-
ringar som avslutats under åren 1983–1995. Troligtvis finns sär-
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skilda brister i reliabiliteten för dessa data (Socialstyrelsen 1996a, bil. 
1), men i avsaknad av andra möjligheter används de för att se om de 
kan tillföra någonting till diskussionen. Ett allvarligt problem är 
dock att ”avslutade placeringar” är ett aggregat av placeringar som 
inletts olika år, som längst 18 år tidigare. Om det finns många långa 
familjehemsplaceringar bland dessa − avslutade exempelvis när fos-
terbarnen uppnått myndig ålder − påverkar detta både genom-
snittsvärden och relativ fördelning mellan korta och långa place-
ringar. Om man vill ha en bild av dagsläget inom just fosterhems-
vården är måttet avslutade placeringar svåranvänt, eftersom det in-
nehåller denna eftersläpning. 

När alla placeringsformer slås samman är den relativa omfatt-
ningen av korta placeringar (en kort placering definieras här som 
mindre än sex månaders vårdtid) ungefär densamma åren 1983–
1992 (siffrorna pendlar mellan 45 och 49 procent). Därefter ökar de 
korta placeringarnas andel (till 58 procent för 1995). Dessa data 
måste ses som osäkra i synnerhet som vi vet att SCB just år 1993, 
det vill säga det år som de korta placeringarna börjar öka, inledde en 
kontroll av uppgifterna om pågående vård av 18-åringar, och ren-
sade ut placeringar som felaktigt låg kvar (muntlig uppgift, Annika 
Puide, Socialstyrelsen). Denna korrigering har sedan fortgått varje 
år, vilket innebär att statistiken över tid ökar i tillförlitlighet. Samma 
mönster för ökning av korta vårdtider upprepas tydligt inom varje 
placeringsform, när man bryter ner materialet i undergrupper, vilket 
talar för att den enskilda institutionsvårdens expansion verkar vara 
baserad lika mycket på ett ökat antal längre placeringar som kortare. 
Mer tillfällig vård och kortare vårdtider tycks alltså inte på något 
väsentligt sätt hänga samman med de förändringar som skett. 

Brist på fosterhem 
Placering i familjehem respektive på institution är de två huvudal-
ternativen när barn inte anses kunna bo hemma. Man skulle kunna 
tänka sig att brist på det ena påverkar omfattningen av det andra. 
För få fosterhem skulle mer eller mindre kunna tvinga kommunerna 
att ta till institutionsvård, oavsett kostnaderna och bortsett från om 
man ser det som en bra lösning eller ej. Det finns en del som talar 
för att det är svårt för kommunerna att hitta de fosterfamiljer man 
vill ha, särskilt för tonåringar. Intresset för att bli fosterförälder är 
sannolikt delvis tidsbundet och beroende av yttre faktorer. I Sverige 
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har småbrukarfamiljer där kvinnan arbetat i hemmet, under flera 
årtionden varit något av fosterhemsvårdens ryggrad (se SOU 
1974:7; Kälvesten, 1974; Stymne och Sambergs, 1976). Men denna 
typ av familjer har blivit allt färre, vilket troligen har minskat till-
gången på fosterhem. I Frankrike ökade utbudet av villiga fosterför-
äldrar under 1980- och 1990-talen då hög arbetslöshet rådde (Cor-
billon, 1997), men om det finns paralleller i Sverige är osäkert. Det 
finns − såvitt känt − inga studier eller systematiserade data, som 
belyser förändringar över tid i tillgången till presumtiva fosterhem i 
vårt land (se Berridge och Brodie, 1998 om Storbritannien; Mayers 
och Wynne, 1995 om USA; Colton och Williams, 1997 för exempel 
från andra länder). 

Från USA har rapporterats att man i slutet på 1980-talet hade 
nästan en fördubbling av antalet placerade småbarn, vilket skapade 
något av en kris i fosterhemsvården (Vinnerljung, 1993b). För att 
klara situationen använde man i stor utsträckning släktinghem. Den 
ökning av totalt antal placerade barn vi sett i Sverige efter 1992, kan 
möjligen ha inneburit att man efterfrågat fosterhem i större omfatt-
ning än vad kommunerna kunnat få fram. Men släktinghem har 
förmodligen inte setts som en lösning, eftersom det under både 
1980- och början av 1990-talet funnits en restriktiv hållning bland 
socialarbetare till denna form av vård (Vinnerljung, 1993b). Kon-
sekvensens kan ha blivit att man istället använt sig av institutioner. 
Det är alltså inte omöjligt att bristande tillgång på fosterhem haft 
betydelse för ökningen av institutionsplaceringar, men det är svårt 
att säga något säkert. 

Kunskap och ideologiska faktorer  
Ytterligare en möjlig faktor bakom förändringarna skulle kunna vara 
att resultat från forskning och utvärderingar ökat tilltron till institu-
tionsvård och minskat förtroendet för familjehemmen. På liknande 
sätt – fast omvänt – som den kritiska institutionsforskningen tro-
ligtvis påverkade efterkrigstidens avinstitutionalisering, skulle kritisk 
fosterbarnsforskning inneburit tillbakagång för fosterhemmen och 
att institutionsvården i förlängningen ”uppvärderats”.  

Under 1980-och 1990 talen kom en rad forskningsrapporter 
som, till skillnad från det mesta av tidigare svensk barnavårdsforsk-
ning, problematiserade fosterhemsvård (se diskussion i Vinnerljung, 
1996a). Denna forskning kan ha påverkat tilltron till fosterhemspla-
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ceringar, även om en del av resultaten från Barn-i-Kris-projektet är 
motsägelsefulla (se diskussion i Levin, 1994; Vinnerljung, 1996a, b). 

Däremot saknas det i stort positiva utvärderingar av svensk 
institutionsvård som skulle kunna kopplas till ett ökat användande 
av denna vårdform. Undantag är möjligen Gunvor Anderssons 
forskning om Malmös barnhem Enebacken, vilket under delar av 
1980-talet hade en viktig roll i svensk barnavård (Andersson, 1984; 
Vinnerljung, 1993a). Också Kanters (1993, 1998a, b) rapporter från 
början och mitten av 1990-talet om att placering av barn på akut- 
och utredningshem haft positiva effekter kan ha haft betydelse (se 
också Armelius, m. fl., 1999). Det finns emellertid inga som helst 
utvärderingar av den enskilda institutionsvård som expanderat så 
kraftigt under de senaste 15 åren. Man kan således hitta argument 
både för och emot tesen att forsknings- och utvärderingsresultat 
påverkat utvecklingen. 

Resonemanget bygger på att forskningsresultat om respektive 
vårdforms effekter faktiskt nått socialarbetarna och organisatio-
nerna på barnavårdsfältet. Det förutsätter också att sådan forsk-
ningsbaserad kunskap haft betydelse för det faktiska arbetet och de 
beslut som fattas där. Det är självfallet svårt att empiriskt pröva 
detta, eftersom förändringar i gemensam professionell kunskap ofta 
sker som processer under lång tid. Studier visar att forskningsan-
vändningen i socialtjänsten är intressestyrd och komplex (Nilsson 
och Sunesson, 1988). Det tidigare nämnda Barn-i-Kris-projektet 
verkar dock ha haft stor påverkan på barnavårdsarbetet (Nilsson 
och Sunesson, 1988). Grinde (1995) menar att utvärderingsforsk-
ning har lett till skepsis hos brittiska och danska socialarbetare mot 
att placera barn och ungdom i samhällsvård över huvud taget. Detta 
i motsats till Norge där erfarenheterna huvudsakligen varit goda. 
Författaren sätter ett frågetecken för situationen i Sverige. 

Man skulle också kunna tänka sig att politikerna i kommunerna 
påverkats av forskningsresultat och satt upp lokala politiska mål, 
som inneburit att man i ökat utsträckning vill anlita institutioner. 
Inga tecken tyder på detta. Lokala utredningar och rapporter pekar 
snarare i motsatt riktning. Under framförallt 1990-talet formulerade 
flera kommuner lokala målsättningar om att minska institutionsvår-
den av barn och ungdomar, främst av ekonomiska skäl. Kommu-
nerna misslyckades emellertid vanligtvis med att genomföra detta 
(Socialstyrelsen, 1994a, 1998a, 1998b).  
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En annan möjlig förklaring är att institutionsvårdens ökning 
hänger samman med en ideologisk förskjutning bland socialarbe-
tarna, vilken påverkat placeringsbesluten. Den norske sociologen 
Repstad diskuterar vad som bestämmer ett lands ”institutionsprofil” 
(Repstad, 1992, s. 48). Han pekar bland annat på betydelsen av hur 
de professionella definierar de problem som skall lösas. Det finns 
emellertid inga studier som belyser svenska socialarbetares princi-
piella syn på institutions- respektive familjehemsvård, än mindre om 
det skett avgörande attitydförändringar. Man finner dock, som 
nämns i historieteckningen, ett fragment i den statliga utredningen 
Barns behov och föräldrars rätt (SOU 1986:20), där man problema-
tiserar den svart/vita bild som tidigare getts av institutionsvård och 
familjehemsvård (jfr Berridge, 1994). Ett skäl till att ompröva den 
tidigare negativa synen på institutionsvård var enligt utredningen ett 
växande intresse i kommunerna för att bedriva socialt arbete med 
föräldrar/barn tillsammans i dygnetrunt-miljö – något som foster-
hemmen sällan kan erbjuda.  

Marknadstänkande och ekonomisering 
I avhandlingens inledning hävdas att barn- och ungdomshem är 
verksamheter som är starkt beroende av sin institutionella omgiv-
ning. Institutionaliserade föreställningar om hur barns och ungdo-
mars problem skall hanteras ses som utgångspunkten för institutio-
nernas existens, samtidigt som det faktum att institutionerna finns 
upprätthåller dessa föreställningar. Dessa teser är generellt formule-
rade och handlar om långvariga historiska processer. Rent konkret 
menar emellertid Repstad (1992) och brittiska forskare (Berridge 
och Brodie, 1998) att det också i ett kortare tidsperspektiv kan fin-
nas ett omvänt utbud/efterfrågan-förhållande. Om det finns institu-
tioner så efterfrågas de. Från institutionernas sida har man rimligtvis 
ett intresse av att det finns ett ”behov” för den verksamhet man 
bedriver så att platserna kan beläggas. I enskilt driven vård är 
beläggningen kopplad direkt till det ekonomiska utfallet, men också 
offentligt drivna hem är ofta organiserade i något slag av köp/sälj-
system, vilket innebär att man är beroende av de intäkter man får 
via vårdavgifter (Socialstyrelsen, 1994b). Repstads (a.a.) resonemang 
svarar inte på frågan vad det är som åstadkommer förändring, men 
om förekomst av en vårdform skapar sin egen efterfrågan, kan man 
tänka sig att ökade möjligheter att starta enskilda verksamheter drar 
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till sig nya aktörer. Detta ger i sin tur fler institutioner, vilket ger 
ökad efterfrågan. 

Hur har det då sett ut med utbudet av institutionsvård? Berg-
mark och Oscarsson (1994a, b, 1997) diskuterar hur förändringar 
över tid kan visas när det gäller institutionsvården för missbrukare. 
Författarna ifrågasätter bland annat kategoriska påståenden som 
gjorts om expansion och privatisering inom området. Författarna 
menar att 1982 – det år då Socialtjänstlagen och därmed HVB-
begreppet infördes – är en direkt olämplig tidpunkt att välja som 
startpunkt för att mäta en föregiven tillväxt. Den terminologiska 
förändring som HVB-begreppet innebar, förde med sig att nya 
verksamheter inkorporerades i statistiken samt att klassifikations-
problem uppstod. Att kartlägga hur institutionsvården för barn och 
ungdomar utvecklats är förenat med liknande svårigheter som 
Bergmark och Oscarsson pekar på. Den offentliga statistiken om 
omfattning bygger på osäker rapportering, och baserna för upp-
giftslämning har ändrats. Siffrorna är ostadiga, i synnerhet de som 
rör början av undersökningsperioden – fram till 1987 enligt Social-
styrelsen (1991). Från år 1993 anses tillförlitligheten höjd 
(SCB/Socialstyrelsen, 1993, s. 192). 

Om man trots dessa invändningar skall försöka göra en ungefär-
lig beskrivning av utvecklingen kan man säga följande. Av den 
historiska bakgrundsteckningen framgick att det fanns knappt 2.000 
institutionsplatser år 1980, alltså strax innan Socialtjänstlagen trädde 
i kraft. I några publikationer finns det sedan ett par uppskattningar 
av institutionsutbudets storlek vid olika tidpunkter. Enligt SCB:s 
uppgifter (som är hämtade ur Socialstyrelsens register) fanns det år 
1992 cirka 3.000 HVB-platser för barn och ungdomar, en ökning 
från 1982 med ca 1.000 platser. Man uppger också att hela ökningen 
skett bland de enskilda huvudmännen (SCB/Socialstyrelsen, 1993). 
Enligt Socialstyrelsens uppgifter ökade antalet platser i enskild regi 
mellan åren 1982 och 1990 från 221 till 898, det vill säga med 306 
procent (Socialstyrelsen, 1991), medan antalet grovt sett fördubbla-
des åren 1991–1996 enligt registret. Den enskilda vården tycks med 
andras ord ha beskrivit en utveckling där man började från en 
mycket låg nivå, fick en språngartad ökning under 1980-talet (som 
dock delvis kan vara en följd av brister i statistiken), för att sedan 
fortsätta att expandera men inte i lika våldsam takt.  

Vid slutet av år 1995 fanns, enligt samma register, totalt mellan 
3.600 och 4.300 platser (inklusive de särskilda ungdomshemmen), 
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beroende på hur man definierar en institution (se del IV). Siffrorna 
talar alltså för att det har varit en rejäl expansion av utbudet av plat-
ser under undersökningsperioden och en särskilt kraftig ökning av 
institutioner med enskilda huvudmän. 

Inom socialtjänsten och andra typer av kommunal verksamhet 
har det under 1990-talet funnits incitament för en mer marknads-
orienterad styrning av tjänster av olika slag (Bergmark och Oscars-
son, 1994c; SOU 1996:169). Stat och kommun har varit i ekono-
misk kris och argumenten har handlat om ökad ekonomisk effekti-
vitet och bättre kvalitet via konkurrens. Man har också talat om mer 
valfrihet för kunderna/köparna av tjänsterna. Kommunal verksam-
het har genomgått vad man skulle kunna kalla en avideologisering, 
vilket bland annat inneburit att även socialdemokratiskt styrda 
kommuner accepterat ett marknadsperspektiv (SOU 1996:169). Det 
har alltså gått att få både ideologiskt och politiskt stöd för en positiv 
hållning till enskilt driven HVB-vård. Kommunernas ansträngda 
finanser har i detta opinionsläge varit ett argument för att pröva 
andra vårdformer än de kostnadskrävande traditionella institutio-
nerna.  

Bergmark och Oscarsson (1994a) menar att fält som barn- och 
ungdomsvården kännetecknas av det de kallar ”marknadens reto-
rik”. Det är frågan om retorik mer än realitet, eftersom de inblan-
dande aktörerna inte har möjlighet att göra marknadsmässiga 
bedömningar i egentlig mening. Det finns till exempel inte underlag 
för att ta ställning till kostnader i förhållande till behandlingens ut-
fall, vare sig på kort eller lång sikt. Man kan också fråga sig vem som 
egentligen är kund/köpare. Det är i barn- och ungdomshemmens 
fall socialtjänsten som betalar vårdavgifterna, men det är bar-
net/ungdomen som är den direkta brukaren av institutionernas 
tjänster (se också DiMaggio och Powell, 1991b, s. 73).  

De marknadsliberala tankegångar har i tid sammanfallit med 
ekonomisk kris inom stat och kommun. Här har funnits drivkrafter 
att uppmuntra enskilda aktörer och pröva nya former av vård. 
Emellertid har man trots ambitioner om motsatsen inte kunnat eller 
velat hindrat institutionsvårdens expansion. Två färska rapporter 
från Socialstyrelsen visar att kommunerna under 1990-talet har sat-
sat på att utveckla öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar, 
bland annat med starkt ekonomiskt utvecklingsstöd från länsstyrel-
serna. Ambitionen har varit att minska dygnetruntvården, vilket 
dock oftast misslyckats (Socialstyrelsen, 1998a, b). I detta kapitel har 
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framgått att omfattningen av placeringar utanför hemmet av barn- 
och ungdom är i stort densamma 1983–1995, till och med kan en 
viss ökning ha skett under 1990-talet. Detta alltså trots samtida sats-
ningar på mer öppenvårdsinsatser. Det är dessutom den dyrare 
institutionsvården som ökat, medan de billigare familjehemsplace-
ringarna har minskat i omfattning. Utvecklingen är omvänd i för-
hållande till vad som skett inom missbrukarvården. Där har vården i 
ökad utsträckning gått från dyrbar institutionsvård till billigare 
öppenvårdsalternativ (Bergmark och Oscarsson 1994a). En trolig 
förklaring till skillnaderna är att barn- och ungdomsvården är 
mindre känslig för ”ekonomisering” av olika slag. Placeringar av 
barn i vård har prioriterats även under den ekonomiska krisen – 
möjligen av ideologiska skäl – och blivit en slags ”fredad zon” 
(Bergmark och Oscarsson, 1994c; Bergmark, 1995; Socialstyrelsen, 
1998a, b; SOU 2000:3).  

Sammanfattning och diskussion  
En mängd statistik har använts för att undersöka hur vård utom 
hemmet för barn och ungdomar utvecklats över tid, från 1983– 
1995. Trots vissa felkällor i det statistiska underlaget finns det stöd 
för att tala om en utveckling som i flera avseenden gått stick i stäv 
med både nationella och lokala politiska mål. Sammantaget kan man 
tala dels om en ökad institutionsanvändning inom den sociala bar-
navården, dels om en ökad privatisering av institutionsvården som 
sådan. Detta har skett samtidigt som ålders- och könsstruktur för de 
placerade barnen i stort varit oförändrad under perioden. Som 
framgått av genomgången finns det mycket lite empiriskt underlag 
för att säga något säkert om bakgrunden till förändringarna, men 
man kan göra några (mestadels obekräftade) antaganden.  

Det finns argument som talar för att minskad tillgång på foster-
hem har pressat kommunerna till att söka andra placeringsalternativ. 
Det kan också vara så att de svenska socialarbetare har blivit mer 
positivt inställda till de olika slags verksamheter som kan kallas 
”institutioner”. Det har dessutom sannolikt också haft betydelse att 
vård och behandling för barn och ungdomar, mer och mer blivit en 
”marknad” med ett kraftigt ökande antal enskilda aktörer, där utbu-
det av placeringsalternativ också påverkat efterfrågan. Dessa tre 
nämnda förklaringarna kan inte ses som isolerade faktorer, utan är 
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förmodligen inflätade i varandra och det är svårt att veta vad som 
föregår vad. Att reda ut hur detta närmare ser ut skulle kräva en helt 
annan typ av undersökning än den som gjorts.  

Det är svårt att säkert veta vilken roll ändrade begreppsdefinitio-
ner (fosterhem har blivit HVB-hem) spelat, men det tycks inte vara 
någon huvudförklaring. Det finns inte heller substantiellt underlag 
för att säga att barnen/ungdomarna blivit objektivt ”svårare”. Den 
senare hypotesen är möjligen användbar för att förklara en del av 
ökningen av §12-hemsvård. Det verkar inte heller som om fler 
omedelbara omhändertaganden eller korta placeringar ligger bakom 
de förändringar som konstaterats. 

Socialstyrelsens bevakning 
Socialstyrelsen har ansvar för nationell tillsyn av kommunernas 
socialtjänst och för bevakning av barn- och ungdomsvårdsområdet. 
Under 1990-talet har man publicerat tre rapporter där vård utanför 
hemmet av barn och ungdomar diskuteras och särskilt institu-
tionsvårdens utveckling (Socialstyrelsen, 1990; 1991; 1994b). I de 
två första rapporterna uppmärksammar man att detta område gått i 
en annan riktning än vad lagstiftarna tänkt sig och man pekar på att 
antalet placeringar i institutionsvård ökat i alla åldersgrupper utom 
den yngsta, samt att den mest dramatiska ökningen skett i enskild 
vård. Socialstyrelsen påtalar också att målet att få ökad kontroll över 
de enskilda hemmen inte uppfyllts. Tvärtom har det till och med 
blivit svårare för placerande kommuner att få insyn i en del enskilda 
HVB-hem, jämfört med tidigare då de juridiskt sett var familjehem. 

Beträffande den enskilda institutionsvårdens expansion är man 
mycket kritisk och lyfter fram exempel där kommuner försatts i 
utpressningssituationer. Fosterhem som omkonstituerat sig till 
enskilda institutioner (kanske som aktiebolag eller enskild firma), 
har krävt kraftigt höjda ersättningar för att fortsätta ta hand om 
barn som varit placerade i familjen sedan många år. Höga vårdav-
gifter betecknas i en del fall som bidrag till ”privat kapitalbildning” 
och ”lyxkonsumtion” (Socialstyrelsen, 1990, s. 110). Kommuner 
och landsting kritiseras för passivitet. Man talar om ”stora brister i 
vårdstruktur, organisation och politisk medvetenhet vad gäller 
omhändertaganden av barn och unga” och menar att det ”saknas 
uttalad målbeskrivning och strukturerad uppföljning. Det saknas 
också ett ansvarstagande från politikernas sida och det har funnits 
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en ”låt-gå-anda som har kunnat utnyttjats av affärsmässiga intres-
sen” (a.a., s. 23). Socialstyrelsen påpekar emellertid också att det inte 
finns något enkelt samband mellan enskilda huvudmän och höga 
vårdkostnader. Snarare är det så att offentliga institutioner regelmäs-
sigt är dyrare, men det är framförallt stora variationer inom de olika 
grupperna (Socialstyrelsen, 1991, s. 46). Detta bekräftas i Vinner-
ljung, Sallnäs och Kyhle-Westermark, kommande). I de två Social-
styrelserapporterna är man också kritisk till hur §12-hemsvården 
fungerade i slutet av 1980-talet, och menar bland annat att sedan 
landsting och kommuner tog över huvudmannaskapet har man inte 
kunnat leva upp till ansvaret att tillgodose de behov av vård som 
funnits.  

Socialstyrelsen föreslog en rad åtgärder, som skulle innebära 
starkare offentlig styrning, för att ändra utvecklingen. Man ville ha 
skärpta villkor för tillstånd att driva HVB-hem, bättre regional 
vårdresursplanering från kommuner och landsting samt en norm för 
regional fördelning av platser mellan offentligt och enskilt drivna 
hem. Det senare är en åtgärd som starkt skulle kunna begränsa den 
enskilda institutionsvårdens expansionsutrymme. Inte något av 
dessa förslag kom att genomföras i praktiken. Den mest påtagliga 
förändringen som skedde, var att de särskilda ungdomshemmen 
efter några års debatt åter blev ett statligt ansvar. Sedan 1994 drivs 
alla sådana institutioner av Statens institutionsstyrelse (SiS).  

I en rapport från Socialstyrelsen (1994b) fyra år senare är ansat-
sen radikalt annorlunda. Institutionsvården för barn/ungdom ses 
som en hyggligt fungerande marknad. Begrepp som används är 
exempelvis priskonkurrens, marknadsdominans och marknadsfö-
ring. Ingenstans refereras till den kritik som uttrycktes fyra år tidi-
gare. I rapporten hävdas att institutionsvården förbättrats drama-
tiskt, men utan att någon empiri som stöder detta presenteras. 
Vidare skriver man att vid ”en ytlig betraktelse kan det förefalla som 
utvecklingen har gått stick i stäv mot lagens intentioner att ersätta 
institutionsvård med vård i familjehem”(s., 62), men författarna 
menar att detta skett på ett sätt som egentligen främjat familje-
hemsvården. Det är svårt att se vilka faktiska omständigheter man 
bygger sin värdering på och vad som motiverar att den tidigare kri-
tiken nu reducerats till en ”ytlig betraktelse”. Detta i synnerhet som 
man i utredningen samma år om förändringar i Socialtjänstlagen tar 
upp den kritiska tråden och pekar på en rad svårigheter med att 
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kontrollera den enskilda HVB-vården.28 Problemen beskrivs främst 
som brist på klara regler för tillståndsgivning och tillsyn, och man 
föreslår skärpning av vissa regler (SOU 1994:139, s. 524). 

Två perspektiv 
Man kan se utvecklingen utifrån åtminstone två möjliga infallsvink-
lar. För det första kan man fullfölja Socialstyrelsens tidigare kritik 
och ta fasta på att det som hänt tycks gå stick i stäv med lagstiftar-
nas och statens ambitioner. En kraftig expansion av institutionsvår-
den, särskilt den enskilda, var inte den tänkta utvecklingen. Att just 
den enskilda HVB-vården vuxit blir då speciellt anmärkningsvärt, 
eftersom det rör sig om en delvis ny och i stora stycken okänd pla-
ceringsform. De ”gamla” alternativen − familjehemsvård, offentlig 
institutionsvård och §12-hemsvård − har förankring i lagstiftning, 
förarbeten och tradition inom svensk socialvård. Även om denna 
förankring har många bottnar och det också finns en kritisk diskus-
sion om vårdens innehåll och brist på kunskap om dess effekter (jfr 
Levin, 1998), kan man säga att dessa placeringsformer har en tradi-
tion av politisk legitimitet på ett annat sätt än den enskilda institu-
tionsvården. 

Ett andra möjligt perspektiv är att hävda att även om statliga 
myndigheternas intentioner och socialtjänstens praxis inte följts åt, 
spelar det ingen roll om vårdens resultat är bra. Det är troligen av 
mindre betydelse för berörda barn, ungdomar och deras familjer 
vem som driver en institution, om vården har en positiv inverkan på 
deras liv. Problemet är att det saknas underlag för att värdera 
utvecklingen utifrån en sådan ansats. Som framgått tidigare finns 
dåliga kunskaper om den ”nya” expanderande enskilda institu-
tionsvårdens innehåll, och om möjligt ännu sämre om dess utfall. 
Det kan man emellertid också säga om övriga placeringsformer. I 
forskningsgenomgången i kapitel två framgår att det i stort saknas 
kunskap om den moderna institutionsvårdens ”effekter”. De 
svenska särskilda ungdomshemmen har dock varit föremål för viss 
utvärdering, som sammanfattningsvis hittills visar små eller inga 
rehabiliterande effekter (Levin, 1998; Armelius, m. fl., 1996) 

 
28  För en beskrivning av länsstyrelsernas svårigheter med att få till stånd en 

aktiv och effektiv tillsyn, se Kihlsved och Hartelius (1993). 
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Visst undantag utgör också fosterbarnsvården Den är jämförel-
sevis välbeforskad, men resultaten från svensk och internationell 
fosterbarnsforskning lämnar inget entydigt svar på frågan om vår-
den fungerar som man tänkt sig eller ej (Triseliotis, 1989; Fein och 
Maluccio, 1991; Vinnerljung 1996a, b). Många studier pekar på pro-
blem, till exempel att även med långa placeringstider verkar foster-
hemsvård ha en svag kompensationskraft på barns skol- och utbild-
ningsprestationer (Vinnerljung, 1996a; 1998).  

Frånvaron av systematiserad kunskap om olika placeringsformers 
resultat – och därmed av modeller för hur man skall arrangera vård 
som har positiva effekter – är ett generellt problem för barnavårds-
fältet i stort och för hela det sociala arbetet. Det gör att det blir svårt 
för myndigheter att styra utvecklingen av olika vårdalternativ, 
exempelvis genom att ge tillstånd till en behandlingsform men inte 
till en annan. Särskilt om marknadsorienterade strömningar på poli-
tisk nivå leder till ett ökat antal enskilda huvudmän kan det vara 
svårt för myndigheterna att hitta legitima skäl för att hindra detta, 
även om de så skulle vilja. För socialtjänstens personal är det svårt 
att veta vilken slags vård som har bäst utsikter att lyckas. Utveck-
lingen inom institutionsvården för missbrukare under 1980- 
och1990-talet är ett slående exempel på att varken officiella ambi-
tioner eller systematisk kunskap om behandlingsresultat tycks styra 
utvecklingen. Trots att man från statsmakternas sida under 1980-
talet ville se, och ekonomiskt försökte underlätta en ökad använd-
ning av öppna vårdformer, kom en sådan omsvängning först under 
1990-talet, och då framför allt som en konsekvens av den ekono-
miska krisen (Bergmark och Oscarsson, 1994a). På barnavårdsfältet 
tycks myndighetsambitioner som funnits om att styra i riktning mot 
minskat anlitande av institutioner, i stort sett slagit slint, ekonomisk 
kris eller inte. Den enskilda vården har fått ökat utrymme, men 
knappast på grund av kunskap om dess positiva resultat. På det 
svenska barnavårdsfältet har vi fått en utveckling som både är i strid 
med officiella ambitioner och innebär kraftig expansion av en place-
ringsform (enskild institutionsvård), som vi har lite insyn i och kun-
skap om. 
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DEL IV 
1990-TALETS INSTITUTIONSVÅRD – 

STRUKTUR, SAMMANSÄTTNING OCH 

IDEOLOGISKA RAMAR 

Kapitel 7 

Yttre former 

Inledning 
I tidigare kapitel diskuterades den kvantitativa utvecklingen av pla-
cerade barn i institutionsvård respektive fosterhemsvård. I denna 
del är intresset fokuserat på institutionerna som sådana. Resultat 
presenteras från en undersökning av de barn och ungdomsinstitu-
tioner som bedrev verksamhet i november 1995. Studiens data bely-
ser institutionerna som de presenteras av sina företrädare. Respek-
tive hems föreståndare har i en enkät tillfrågats dels om faktaupp-
gifter, dels om beskrivningar och karakteristik av vården och 
behandlingen.  

I studiens population ingår både HVB-hem och särskilda ung-
domshem (§12-hem). Mitt intresse är dock i första hand riktat mot 
HVB-hemmen och de har den mest framträdande rollen i texten. 
Datapresentationen utgår ofta från alla hem som ingår i studien, 
men det förekommer också att olika undergrupper behandlas var 
för sig.  

Följande frågor behandlas: Under vilka yttre former bedrivs 
institutionsvård? Hur anger man från hemmens sida målgrupper 
och vård- och behandlingsinnehåll? Vilka idéer och ideologier finns 
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om arbetet? Hur förhåller man sig till tanken på att efterlikna en 
familj/ett familjehem? Inledningsvis behandlas basala aspekter som 
hemmens storlek och huvudmannaskap samt inriktning och nivå på 
personalens utbildning. I påföljande avsnitt diskuteras de mer 
komplicerade frågorna kring vilka grupper av barn hemmen riktar 
sig till, samt hur man från hemmens sida presenterar innehållet i sin 
vård och behandling. Avslutningsvis förs en relativt utförlig diskus-
sion om utbredning och innebörd av idén att institutionen skall ef-
terlikna ett familjehem. 

I texten görs flera hänvisningar till institutionsvård för missbru-
kare. Eftersom det finns mycket lite skrivet om de svenska barn- 
och ungdomshemmens verksamhet, har forskning om missbrukari-
nstitutioner fått tjäna som jämförelseobjekt för de data som pre-
senteras och ibland också som utgångspunkt för mer principiella 
resonemang. Institutioner för vuxna missbrukare är också HVB-
hem, och i lagstiftningen görs ingen principiell åtskillnad mellan 
HVB-hem för unga och för vuxna. Institutionsvården för vuxna har 
varit föremål för ett betydligt större forskningsintresse än barn- och 
ungdomshemmen (till exempel Bergmark och Oscarsson, 1988, 
1994a, b, c, 1999; Blomqvist 1991, 1998; Fridell, 1996). 

I Socialstyrelsens register fanns det i november 1995, 418 verk-
samheter som kan kallas för barn- och ungdomshem som de defini-
eras i denna studie. De hade tillsammans 3.664 platser (se metodka-
pitlet för en redogörelse för studiens population). Det ingår 379 
enheter med 3.390 platser i undersökningen. Av dessa fanns 2.803 
platser på HVB-hem och 587 på särskilda ungdomshem. Bortfallet 
består av 39 hem med sammanlagt 274 platser.29

Stabilitet – förändring 
Denna undersökning är en tvärsnittsstudie, det vill säga den belyser 
institutionsvården för barn och ungdomar vid ett tillfälle, men säger 
till skillnad från föregående delstudie, i princip inget om utveck-
lingsförlopp eller förändringar. För att ändå få någon uppfattning 
om den viktiga dimensionen stabilitet/förändring har några retro-
spektiva frågor ställts i enkäten. Företrädarna för hemmen har fått 
frågan när de startade sin verksamhet i dess nuvarande form. Av 

 
29  Uppgifter om platsantal och huvudman för hemmen i bortfallet har hämtats 

från Socialstyrelsen.  
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samtliga HVB-hem hade cirka en femtedel startat innan 1982 när 
socialtjänstreformen trädde i kraft, drygt 30 procent under resten av 
1980-talet och resterande knappa 50 procent under 1990-talet. Upp-
gifterna talar således för att det totalt sett skett stora omvandlingar 
eller nytillskott i populationen under en tioårsperiod (se också So-
cialstyrelsen, 1998). Det finns påtagliga skillnader mellan de olika 
huvudmännen. Av de enskilt drivna hemmen (till exempel hem i 
aktiebolagsform) etablerades endast 10 procent i nuvarande form 
innan socialtjänstreformen och drygt 55 procent under 1990-talet. 
För de offentliga hemmen finns en större tröghet; cirka en tredjedel 
startade i nuvarande form innan Socialtjänstlagen 1982, och två 
tredjedelar under resten av 1980-talet eller 1990-talet. De 
ideella/stiftelsedrivna hemmen har i stort sett samma fördelning. I 
gruppen särskilda ungdomshem hade drygt hälften startat i nuva-
rande form före socialtjänstreformen (de flesta på 1960-talet, men 
flera också långt tidigare) och cirka en tredjedel på 1990-talet. Hem 
med offentlig huvudman, vare sig de är HVB-hem eller särskilda 
ungdomshem, samt de ideella/stiftelsedrivna framstår alltså som de 
mest trögrörliga och som de med stabilast historia. Detta är i linje 
med Ahrnes (1990, s. 107–108) tes att privata företag kan betraktas 
som en flexibel organisationstyp, medan frivilligorganisationer, sta-
ter och familjer är betydligt orörligare eftersom de som regel har 
svårare att både byta ut medlemmar och flytta geografiskt (se också 
Papakostas, 1998).  

I materialet finns signifikanta samband (p<0.001) mellan startår 
och institutionernas storlek, som innebär att ju äldre verksamhe-
terna är (i sin nuvarande form) desto större är de också. Korrelatio-
nen är starkast för de särskilda ungdomshemmen (0,7) och svagare 
för HVB-hemmen (0,26).  

När det gäller hur arbetet bedrivs visar materialet att en knapp 
fjärdedel av HVB-hemmen har arbetat med dagens metoder i tre år 
eller kortare tid, medan nästan sju av tio HVB-hem har arbetat på 
likartat sätt i fyra till tio år. Motsvarande siffra för de särskilda ung-
domshemmen är att 18 procent (fem hem) arbetat på liknande sätt i 
högst tre år och åtta av tio hem i fyra till tio år. Data pekar alltså 
mot att institutionsvården är ett föränderligt fält i den bemärkelsen 
att en avsevärd del av dagens hem arbetade på ett annat sätt om 
man går några år tillbaka i tiden.  

Det är viktigt att komma ihåg att stabilitet i detta sammanhang 
inte nödvändigtvis måste värderas positivt. Om hemmen inte erbju-
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der en tillfredsställande vård kan det vara önskvärt och nödvändigt 
med förändringar. Det kan också vara så att det som uppfattas som 
genomgripande omvandlingar av personalen inte har någon bety-
delse för dem som är föremål för vården. Detta framkommer till 
exempel i Levins studie av Råby (Levin, 1997, 1998). Det som från 
personalens sida sågs som viktiga nyordningar i behandlingsmeto-
derna – att bygga upp arbetet runt kontaktmannaskap och person-
liga relationer mellan ungdomar och personal, samt att upphöra 
med ständiga förflyttningar av ungdomarna mellan avdelningarna – 
uppfattas inte alltid av ungdomarna, och hade ingen betydelse för de 
nedslående behandlingsresultaten.30

I den vidare texten kommer frågan om hur barn- och ungdoms-
hemmen har förändrats att beröras något genom att enkätens 
resultat relateras till de få och bristfälliga uppgifter som finns om 
tidigare intitutionsvård. Jämförelser mellan olika tidpunkter måste 
emellertid göras med stor försiktighet, inte minst om det gäller upp-
gifter om antal hem och antal platser efter 1982. Den offentliga sta-
tistiken bygger på osäker datainsamling (SCB/Socialstyrelsen, 1993, 
s. 192).  

Enskilt eller offentligt – stort eller litet 
Enligt Ahrne (1990, 1994) kan fyra grundläggande slag av organisa-
tioner finnas på ett fält; företag, frivilliga organisationer, sta-
ter/nationer och familjer. Interaktionen dem emellan är en viktig 
faktor bakom fältets utveckling. Samtliga slag av organisationer 
finns i princip inom institutionsvården, men som framgått har 
konstellationerna varierat över tid (i vilken form familjen finns 
representerad kan diskuteras). När Socialtjänstlagen infördes var 
offentlig sektor den dominerande huvudmannen och från lagstifta-
res och myndigheters sida fanns en tydlig intention att också den 
framtida HVB-vården skulle ha de offentligt drivna hemmen som 
bas. Det enskilda vårdutbudet skulle i huvudsak vara ett komple-
ment till det offentliga. I propositionen om socialtjänst sägs att det 

 
30  Studiens huvudresultat är att cirka 70 procent av de ungdomar som vistades 

på Råby under undersökningsperioden klarade sig dåligt eller mycket dåligt 
och endast knappt 30 procent bra eller ganska bra (Levin, 1998, s. 263). För-
fattarens slutsats är att existensen av denna typ av vård inte kan motiveras 
utifrån rehabiliterings- eller behandlingseffekter  
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är ett offentligt ansvar att socialtjänsten har tillgång till barn- och 
ungdomshem i tillräcklig omfattning, och det påpekas särskilt att det 
allmänna inte kan avsäga sig detta ansvar genom att anlita vård som 
drivs i annan regi (Prop. 1979/80:1, s. 352). Tidigare hade både 
fosterbarnsutredningen (SOU 1974:7, s. 336, 353) och socialutred-
ningen (SOU 1974:39, s. 438) i princip avvisat enskilt huvudman-
naskap. Parallellt med att man i propositionen framhåller det 
offentliga ansvaret, säger man att de enskilda hemmen i framtiden 
kan spela en betydelsefull kompletterande roll, framför allt när det 
gäller metodutveckling och försöksverksamheter. En förutsättning 
för att enskilda hem skall få inrättas, skall dock vara att de kan fogas 
in i den allmänna planeringen samt att de kontrolleras genom 
länsstyrelsernas tillståndsgivning. I propositionen understryks att 
institutioner för vård inom socialtjänstens område aldrig får inrättas 
utan samhällelig kontroll (a.a., s. 352).  

Med Socialtjänstlagen fick kommuner och landsting i uppgift att 
stå för en gemensam vårdresursplanering och denna skulle också 
innefatta de enskilda hemmen.31 Vid länsstyrelsernas prövning av 
tillstånd att bedriva enskild HVB-vård skall en bedömning göras av 
om det finns ett behov av den typ av vård som det aktuella hemmet 
erbjuder. I princip skall behovet i första hand tillgodoses av kom-
mun eller landsting och först om det inte sker skall enskild vård 
anordnas. I kapitel sex framgår att man från Socialstyrelsens sida 
reagerat på den utveckling som faktiskt kom till stånd under 1980- 
och 1990-talen. 

För de särskilda ungdomshemmen innebar Socialtjänstslagen att 
de fördes över från staten till kommun eller landsting. Efter kritik av 
hur vårdutbudet såg ut och propåer från både Socialstyrelsen och 
Justitieombudsmannen beslöts 1993 att staten skulle återta drift och 
ansvar. Som nämnts överfördes de särskilda ungdomshemmen till 
Statens institutionsstyrelse (Korpi, 1996, s. 19–20).  

Cirka hälften enskilda 
Av nedanstående tabell framgår fördelningen av huvudmän vid 
undersökningstillfället. Enskilt drivna hem står för knappt hälften 
av vården för barn och ungdomar om man räknar antal platser och 

 
31  I SOU 1994:139 föreslås att kommunerna ensamma får ansvaret för att 

planera vårdresurserna. 



Kapitel 7. Yttre former  

 157

drygt hälften om man räknar antal hem. Med enskilda hem avses de 
verksamheter som drivs av enskild person, som aktiebolag, handels-
bolag eller ekonomisk förening. Med offentligt drivna verksamheter 
avses de som drivs av kommuner, landsting, eller staten.32. Bland de 
offentligt drivna hemmen – en dryg tredjedel av samtliga – finner vi 
de statliga särskilda ungdomshemmen. De står för cirka 17 procent 
av det totala antalet platser, medan de utgör knappt 10 procent av 
antalet hem. Stiftelser och ideella föreningar står för en blygsam 
andel, runt 10 procent av såväl antalet hem som antalet platser.  

Tabell 2. Hemmens fördelning på huvudmän, antal och pro-
cent, n=379. 

Typ av huvudman Antal 
platser 

Procent Antal 
hem 

Procent 

Ideell eller stiftelse  418  12   30   8 

Enskild 1545  46 221  58 

Kommun/landsting/stat 1427  42 128  34 

Summa 3390 100 379 100 

 
I historieavsnittet framgår att andelen hem utanför den offentliga 
sektorn sjönk stadigt under efterkrigstiden fram till socialtjänstre-
formen. Stiftelser och föreningar var betydelsefulla aktörer på fältet 
åtminstone fram till 1960-talet. Däremot spelade inte enskilda ägare 
någon större roll. Då Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982, drevs 
institutionerna för barn och ungdomar i stort sett av offentliga 
huvudmän. I detta relativt långa perspektiv kan man alltså tala om 
en mycket kraftig offentlig intervention. Efter socialtjänstreformen 
tycks utvecklingen emellertid ha blivit den motsatta. Om man jäm-
för dagens institutionsvård för barn och ungdomar med några andra 
verksamhetsområden, framstår andelen enskilda huvudmän som 
mycket hög. Inom områden som skola, barnomsorg. sjukvård har 

                                                 
32  Bland de enskilt drivna hemmen kan offentliga huvudmän finnas med i 

bakgrunden som finansiärer av ett bolags aktiekapital. Till exempel har ett 
antal kommuner i Stockholms län tillsammans stått för startkapital till ett 
bolag som bedriver HVB-vård. 
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offentliga huvudmän varit dominerande under lång tid (Stenius, 
1999, s. 25). Vinnerljung (1996a) påpekar att om man lägger sam-
man den enskilt drivna HVB-vården med familjehemsvården – som 
per definition bedrivs av enskilda familjer – är barnavårdens dygnet-
runtvård för barn ”troligtvis den mest privatiserade sektorn i vård-
Sverige hur man än räknar” (a.a., s. 94). Inom missbrukarvården 
redovisar Bergmark och Oscarsson (1997, s. 4) drygt 47 procent 
enskilt drivna alkoholinstitutioner, medan behandlingsinstitutioner 
för narkotikamissbrukare har en andel enskilda huvudmän som lig-
ger i närheten av barn- och ungdomshemmen, nämligen 66 procent.  

Sammanfattningsvis visar materialet att det enskilda inslaget 
inom institutionsvården för barn och ungdomar är mycket stort och 
att de enskilda hemmen knappast kan ses som ett komplement till 
den offentliga vården. I den följande texten skall vi se att det 
enskilda inslaget är särskilt stort bland de små hemmen. 

Hemmens storlek viktig fråga 
Barn- och ungdomshemmens storlek har varit en viktig fråga i 
debatten om institutionsvårdens problem. Mycket av kritiken mot 
de ”gamla” institutionerna handlade, som framgått, om olika typer 
av ”stordriftsproblem”, till exempel i form av opersonlighet i kon-
takter mellan barn och personal. Att införa små enheter sågs som ett 
sätt att modernisera vården och göra den mindre skadlig för de pla-
cerade barnen. I barnanstaltsutredningens betänkande på 1960-talet 
skrev man till exempel att ”för en förbättring av vården bör större 
institutioner uppdelas på avdelningar med ett litet antal barn eller 
ersättas med små enheter” (SOU 1965:55, s. 76). Man betonade 
också vikten av personlig kontakt mellan barn och personal. I so-
cialutredningen (SOU 1974:39, s. 446) menade man, att många av 
de befintliga institutionerna var för stora och att det ur behandlings-
synpunkt var viktigt att platsantalet reducerades. Samma diskussion 
har förts i många andra europeiska länder.  

Hellinckx och Colton (1993, s. 236) menar dock att forskningen 
inte är entydig, när det gäller storlekens betydelse. I en översikt i 
frågan finner de att holländsk forskning visat att småskalighet som 
enskild faktor inte är avgörande för vårdens utformning och utfall. 
Å andra sidan finns det studier (Colton, 1988a, 1992b) som visat att 
små enheter är mer orienterade mot barnen och mindre styrda av 
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byråkratiska regler, vilket ger personalen större möjligheter att ägna 
sig åt barnen. 

En institutions storlek kan anges i antal personal eller i antal plat-
ser. Det är inte nödvändigtvis så att det finns ett enkelt samband 
mellan dessa mått, eftersom det kan finnas olikheter i hur persona-
len är dimensionerad i förhållande till antalet barn. Enkäten visar 
dock att korrelationen mellan antal anställda och platsantal bland 
hemmen i studien är 0,8. För bägge dessa mått gäller att de anger 
storleken på den administrativa enhet som utgör ett hem, medan den 
praktiska verksamheten i realiteten kan bedrivas inom mindre 
enheter. Det kan alltså vara så att de placerade barnen vistas i en 
miljö med färre antal personer än vad siffrorna här antyder. Det har 
emellertid inte varit möjligt att hitta något för alla giltigt sätt att av-
gränsa olika slags underenheter. Hemmen har sina egna helt olikar-
tade sätt att dela upp i avdelningar, grupper och liknande. 

Var femte hem litet 
Av nedanstående tabell framgår att cirka hälften (54 procent) av 
hemmen befinner sig i en kategori av mellanstora enheter med fem 
till nio platser (i ett historiskt perspektiv skulle emellertid dessa hem 
betraktas som mycket små). Cirka var femte hem är att betrakta som 
litet, i den meningen att det har fyra platser eller färre. Totalt sett 
bedriver således cirka tre fjärdedelar av hemmen sin verksamhet i en 
form som kan anses småskalig. 

Tabell 3. Hemmens platsantal, n=379.  

Antal platser Antal hem Procent 

1–4 platser 72 19 

5–9 platser 205 54 

10 eller fler 102 27 

Summa 379 100 

 
De särskilda ungdomshemmen är överlag större. Bland de 36 hem-
men i studien finns inga små, medan nästan 40 procent finns i den 
mellanstora kategorin (5–9 platser) och cirka 60 procent har 10 plat-
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ser eller fler. För motsvarande åldersgrupp som §12-hemmen vän-
der sig till – barn från cirka 12 år och uppåt – finns det också bland 
HVB-hemmen en tyngdpunkt i den mellanstora kategorin, men det 
finns också små hem att tillgå, cirka en fjärdedel av hemmen för 
denna åldersgrupp. 

Att de särskilda ungdomshemmen är relativt sett stora, är inte 
förvånande med tanke på att de har speciella befogenheter när det 
gäller övervakning och tillsyn av ungdomarna. Dessa funktioner är 
sannolikt svåra att upprätthålla om verksamheten drivs i alltför liten 
skala. Det är också viktigt att komma ihåg att inga enskilda huvud-
män kan förekomma bland de särskilda ungdomshemmen. Som 
visas på annan plats i studien, är det i stor utsträckning enskilda 
huvudmän som driver de små hemmen. 

Om man kastar en blick bakåt i historien, ser man att barn- och 
ungdomshemmen på till exempel 1960-talet var betydligt större än 
dagens hem. Då hade vart tredje hem 20 platser eller fler. Det är 
ungefär lika stor andel av det totala antalet som idag har 9 platser 
eller färre. Den vanligaste storleken på 1960-talet var 11–20 platser, 
vilket gällde för drygt hälften av hemmen (SOU 1965:55, s. 338). I 
forskningsöversikten framgår att samma historiska utveckling mot 
mindre enheter beskrivs internationellt. 

Också om man mäter storlek i antal anställda, finns en stor andel 
små enheter. Enkätfrågan lyder: Hur många personer var anställda i 
behandlingsverksamheten på minst halvtid? Formuleringen syftar till att 
skilja ut de personer som arbetar i behandlingsverksamheten från 
övriga, till exempel vaktmästare, kökspersonal eller rent administra-
tiv personal. En del hem har inbyggt daghem/fritidshem och många 
särskilda ungdomshem har egen skola. Dessa verksamheter är ett 
led i behandlingsarbetet och personalen räknas sannolikt som 
anställda i behandlingsverksamheten. Enkätens formuleringar låter 
den föreståndare som svarar avgöra vilken personal som kan anses 
tillhöra behandlingsverksamheten.  

Drygt hälften av HVB-hemmen har sju anställda eller färre, och 
nästan en tredjedel har tre eller färre i personalgruppen. Det vanli-
gaste värdet, är så lågt som två personer, vilket anges av nästan 17 
procent av hemmen. Bland de platsmässigt större särskilda ung-
domshemmen är också personalgrupperna betydligt större. Varia-
tionsvidden är 8–84 och cirka hälften av hemmen har fler än 22 
personer anställda i behandlingsverksamheten. Längre fram i texten 
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visas att de särskilda ungdomshemmen också har genomsnittligt 
större personaltäthet. 

Små enskilda hem 
I nedanstående tabell har variablerna huvudman och storlek på 
hemmen förts samman i en korstabell. Tabellen kan läsas från två 
håll. Siffrorna utan parentes skall läsas kolumnvis och visar hur 
antalet platser fördelar sig på olika huvudmän, siffrorna inom 
parentes skall läsas radvis och visar hur olika huvudmän fördelar sig 
vad gäller storlek på hemmen. Man kan klart urskilja kategorin små, 
enskilt drivna enheter. De enskilda hemmen utgör cirka 94 procent 
av de hem som har 1–4 platser. I denna storlekskategori framstår de 
offentligt drivna hemmen som ett komplement till den privata vår-
den istället för tvärtom, vilket man som nämnts, avsåg från lagstifta-
rens sida. I de två övriga storlekskategorierna är andelen hem med 
enskild huvudman cirka 50 procent, respektive 40 procent. De 
offentligt drivna hemmen utgör nästan hälften av de stora hemmen 
och knappt 40 procent av gruppen med 5–9 platser. Bland de stora 
hemmen finns också de ideella/stiftelsedrivna hemmen.  

Tabell 4. Hemmens storlek i förhållande till huvudmanna-
skap, procent, n=379. 

Platsantal 1–4  5–9  10 –  

Huvudman     

Ideell/stiftelse 3 8 12  
(n=30) (7) (53) (40) (100) 

Enskild 94 54 41  
(n=221) (31) (50) (19) (100) 

Offentlig 3 38 47  
(n=128) (2) (61) (37) (100) 

Summa 100 
n=72 

100 
n=205 

100 
n=102 
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Det samlade bilden är att de olika huvudmännen mutat in olika 
delar av fältet. Vård i mycket liten skala bedrivs nästan enbart av 
enskilda huvudmän. Det finns dock inte grund för att säga att detta 
främst är effekterna av en privatiseringsprocess i den bemärkelsen 
att hem som tidigare varit offentligt drivna institutioner övergått till 
att bli enskilda. Med HVB-begreppet gavs vidgade möjligheter för 
enskilda aktörer och många nya hem har tillkommit. Socialstyrelsen 
uppskattar att det årligen tillkommer cirka 30 nya hem i runda tal 
och att ungefär lika många läggs ner (Socialstyrelsen 1998b, s. 44). 
Det är dock osäkra uppgifter. Den höga andelen enskilda huvudmän 
avspeglar också att redan tidigare enskilt drivna verksamheter 
(familjehem) i samband med socialtjänstreformen blev inkorpore-
rade under det nya HVB-begreppet. Av de enskilda hemmen har 
drygt hälften (56 procent) någon gång tidigare varit familjehem (se 
också Kilsved och Hartelius, 1993).  

Den vård som bedrivs i större skala har en jämnare fördelning av 
huvudmannaskap. Bland de medelstora och stora hemmen är 
knappt hälften offentligt drivna. I dessa storlekskategorier kan man 
tala om att enskilda aktörer delar utrymmet med offentliga. 

Huvudmannaskapets betydelse 
De regler för tillståndsgivning som infördes samtidigt som  HVB-
begreppet innebar att privata och stiftelsedrivna hem måste ha till-
stånd att bedriva verksamhet, medan offentliga hem endast behöver 
rapportera att de bedriver vård. Implicit i detta ligger att landstings- 
eller kommunalägda hem kontrollerar sig själva eller av den egna 
huvudmannen. 

I ett tidigare kapitel visas att reglerna för vem som får eller skall 
driva barn- och ungdomshem återkommande har diskuterats i 
offentliga utredningar, samt att man i ett längre historiskt perspektiv 
kan säga att staten gjorde en gradvis intervention på fältet fram till 
socialtjänstreformen. Den offentliga sektorn blev i allt större 
utsträckning huvudman för institutioner, och under några decennier 
var ledstjärnan att via differentiering skapa tvingande regler för fäl-
tets övergripande organisering.  

Vad menar man då idag att det har för betydelse om ett barn- 
och ungdomshem drivs av enskild huvudman eller offentlig och hur 
har andelen enskilda huvudmän påverkat utvecklingen på fältet? Det 
är framför allt två aspekter som lyfts fram i rapporter på 1990-talet. 



Kapitel 7. Yttre former  

 163

Den första är hur myndigheterna kan styra det samlade vårdutbudet 
så att det på ett rimligt sätt motsvarar de behov som finns – det vill 
säga samma grundläggande fråga som under efterkrigstiden skulle 
besvaras med differentiering – samt i förlängningen hur man kan 
kontrollera de enskilda verksamheter som bedrivs. Den andra är hur 
kostnaderna för vården kan påverkas av enskilt huvudmannaskap. 

Som nämns i del III har Socialstyrelsen, åtminstone periodvis, 
varit mycket kritisk till hur de offentliga huvudmännen skött sina 
uppgifter, samt till vad inträdet av enskilda aktörer inneburit (Social-
styrelsen, 1990; 1991; 1994b). Man skriver att den totala samman-
sättningen av hem inte alls styrts av vilka behov av olika slags vård 
som funnits, och inte heller har frågan om tillstånd för de enskilda 
hemmen kopplats ihop med vilken offentlig vård som redan funnits. 
Kritiken skjuter i första hand in sig på att de offentliga huvudmän-
nen inte uppfyllt sina skyldigheter och att enskilda huvudmän där-
med fått för stort svängrum, vilket bland annat lett till stora kost-
nadsökningar för de kommuner som placerar barnen. På basis av en 
enkät till HVB-hemmen, konstaterar man ett samband mellan 
huvudmannaskap, upptagningsområde, storlek på hemmen och 
vårddygnsavgift (Socialstyrelsen, 1994b). Offentliga hem hade högre 
avgifter än enskilda, hem i södra och västra Sverige hade högre 
avgifter än i norra Sverige och större hem var dyrare än små. Man 
uttrycker det som att det genomsnittligt innebär högre avgift för 
vården på ett stort, landstingsdrivet hem med upptagningsområde i 
södra/västra Sverige, och lägre avgift för ett litet, enskilt hem som 
tar emot barn från norra och mellersta Sverige (a.a., s. 8, 43). Någon 
diskussion förs dock inte om olika huvudmän också innebär olika 
slags vård eller om avgifternas storlek hänger samman med innehåll 
och kvalitet i vården. 

Sammanfattning 
Småskalighetsprincipen har haft stort genomslag i institutionsvår-
den. Närmare tre fjärdedelar av hemmen är små eller mellanstora. 
De riktigt små hemmen drivs nästan uteslutande i enskild regi. I de 
statliga utredningarna runt Socialtjänstlagen, har man återkom-
mande hävdat grundprincipen att det är de offentliga huvudmännen 
som skall vara fundamentet för HVB-vården, samt att myndighe-
terna skall driva utvecklingen och se till att vårdutbudet formeras på 
ett rimligt sätt. Socialstyrelsens rapportering visar att myndigheterna 
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inte haft denna aktiva roll, i vart fall inte under 1980-talet. Idag står 
enskilda aktörer för cirka hälften av vårdutbudet. Skepsisen gente-
mot enskild vård tycks i liten utsträckning tagit sig uttryck i faktiska 
restriktioner för enskilda aktörer eller återhållsam tillståndsgivning. 
Det har också varit svårt att få till stånd en effektiv tillsyn från myn-
digheternas sida.  

Personalen  
Personalen på en institution har en nyckelroll i verksamheten. Yttre 
miljö, lokaler, ekonomi och liknande faktorer kan ha viktiga sty-
rande funktioner, men summan av de dagliga kontakterna mellan 
barn och personal är något av vårdens kärna (se Whitaker m.fl., 
1998). Ett av de viktigaste ”yttre tecknen” för att beskriva hemmens 
personal är dess utbildning. Andelen personal med högskoleutbild-
ning står enligt DiMaggio och Powell (1991b) i direkt relation till i 
vilken utsträckning organisationerna på ett fält visar tendenser att 
likna varandra på basis av att det finns en gemensam professionell 
grund. Om personer med viss utbildning finns på fältet skapas 
gemensamma normer och synsätt, som på sikt tenderar att likrikta 
organisationerna. 

Flera internationella studier behandlar frågan om barn- och ung-
domshemmens personal. I en översikt av förhållandena i Europa 
skriver Madge (1994) att ett av de större problemen är att rekrytera 
och behålla lämplig personal. Som framgår i forskningsöversikten i 
avhandlingens del I, är den allmänna utbildningsnivån i de flesta 
länder är låg, men den har förbättrats något under senare år. Colton 
och Hellinckx (1993, s. 223) menar att den allmänna tendensen i 
EU-länderna är att institutionsvården går mot ökad professionalism 
i den bemärkelsen att man har ökat personaltätheten samt har bättre 
utbildad personal. Det är dock mycket stora variationer mellan olika 
länder och personalens utbildningsnivå är ett påtagligt problem på 
många håll. I flera brittiska studier har svårigheterna med att få per-
sonal med adekvat utbildning behandlats (se till exempel Utting, 
1991). Både Colton och Hellinckx (1993) och Little (1995, s. 119) 
diskuterar personalfrågan som en av de verkligt svåra inom institu-
tionsvården för barn och ungdomar, och menar att den bör ges 
högsta prioritet. Stora svårigheter ligger i att omsättningen på per-
sonal är hög. Little (a.a., s. 123–125) menar att ett typiskt mönster 
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är, att man har en liten kärna av personal med mycket lång anställ-
ningstid, kombinerat med en yttre cirkel av personer som stannar 
kort tid i arbetet. Att så stor del av de anställda lämnar sitt arbete 
har att göra med de krav på långsiktigt och personligt engagemang – 
”the demands of commitment” – som ställs på personalen (a.a., s., 
126) Författaren menar att personalomsättningen är den enskilda 
faktor som utgör det starkaste hindret för att få en personalstyrka 
med adekvat utbildning. Whitaker m. fl. (1998) visar i sin studie på 
de svårigheter och den komplexitet som ligger i arbeta på ett barn- 
eller ungdomshem. Personalen skall arbeta med barnen och ung-
domarna, men de befinner sig samtidigt i ett komplicerat organisa-
toriskt sammanhang, och måste hantera en lång rad kontakter med 
omvärlden. Arbete innehåller många olikartade uppgifter och inom 
personalgruppen utspelas en ständig kamp för att inte förlora 
huvuduppgiften – att tillgodose vad barnen behöver – ur sikte. 

Personaltäthet och personalens utbildning 
I följande avsnitt behandlas personalens utbildningsnivå och inrikt-
ning, men också vilken vikt professionell utbildning tillmäts. De 
hem som ingår i studien har tillsammans drygt fyra tusen personer 
anställda på minst halvtid i behandlingsverksamheten. Cirka hälften 
är män och hälften kvinnor. Det finns fler män (cirka 60 procent) 
på de särskilda ungdomshemmen än på övriga hem (cirka 40 pro-
cent). Institutionsvården i stort kan således inte sägas vara kvinnligt 
dominerad. Om man använder ett mycket grovhugget mått och 
dividerar antalet anställda personer (på minst halvtid) med antalet 
platser, får man siffran 1,1 för samtliga hem i studien. Det går med 
andra ord nästan en anställd på varje plats. Det är dock stora skill-
nader mellan de särskilda ungdomshemmen och övriga hem på 
denna punkt. De 36 särskilda ungdomshemmen är betydligt perso-
naltätare och har drygt 2,2 anställda på varje plats. Det är också 
skillnader i personaltäthet mellan de olika huvudmännen. De stiftel-
sedrivna hemmen ligger ungefär på genomsnittet 1,1, medan de 
privata har i cirka 0,8 anställda per plats och de offentliga 1,4 (de 
statligt drivna särskilda ungdomshemmen uteslutna). I avsnittet om 
fördelning av huvudmannaskap nämndes att Socialstyrelsen funnit 
att offentliga hem genomsnittligt har högre vårddygnsavgifter än 
enskilda hem (Socialstyrelsen, 1994b). Utifrån ovan redovisade siff-
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ror tycks det som att en faktor bakom detta kan vara att de offent-
liga hemmen har högre personaltäthet. 

När det gäller utbildningsnivå för hemmens personal har endast 
de utbildningar som finns inom det reguljära skol- och utbildnings-
systemet räknats. Utöver dessa finns en flora av olika utbildningar 
och kortare kurser, men dessa är mycket svåra att få ett samlat 
grepp om, och har därför inte tagits med.33 Det formella utbild-
ningssystemet har mycket grovt delats in i olika nivåer (se Bergmark, 
1994).34 Svarspersonerna har också fått ange hur många i personalen 
som är socionomer, socialpedagoger eller psykologer – utbildningar 
som representerar en slags kärna när det gäller anspråken på att ha 
professionell kunskap om sociala och psykologiska problem och 
deras lösningar. 

Tabell 5. Personalens utbildningsnivå, antal och procent. 

Utbildning Antal Procent 

Socionom 569 14 
Socialpedagog 337   8 
Psykolog 128   3 
Annan högskoleutbildning 1028 25 
Avslutat gymnasium, fackskola eller motsv. 1357 34 
Avslutad folkskola, grundskola eller motsv. 508 13 
Annat 109 3 
Summa 4036 100 

 

                                                 
33  I vissa landsting, till exempel i Stockholm, har funnits speciella miljöterapi-

utbildningar för institutionspersonal. I Växjö drev BUP (barn och ung-
domspsykiatrin) 1995 en utbildning i miljöterapi. Vissa folkhögskolor har 
behandlingsassistentutbildningar riktade mot institutionsarbete, till exempel 
Stensunds folhögskola utanför Nyköping. Det finns också ett stort utbud av 
kurser som ges av enskilda eller företag, och som handlar om behandlings-
arbete i allmänhet eller är mer direkt riktade mot arbete inom dygnetrunt-
vård. 

34  Hur antalet personal som arbetar i behandlingsverksamheten har avgränsats 
från övrig personal, har redovisats i avsnittet om institutionernas storlek. 



Kapitel 7. Yttre former  

 167

Av tabellen framgår att den vanligaste utbildningsnivån är avslutad 
gymnasieskolan eller motsvarande. Hälften av personalen har någon 
form av högskoleutbildning och cirka en fjärdedel någon av 
”kärnutbildningarna”. Detta innebär att hemmen har en mycket 
lägre generell utbildningsnivå än kommunernas individ och familje-
omsorg – den instans som arbetar med utredning och placering av 
barnen – där man till övervägande del har socionomexamen eller 
annan beteendevetenskaplig utbildning på högskolenivå (SOU 
1995:58, s. 12). Det finns relativt stora variationer i hur den utbil-
dade personalen fördelar sig mellan olika hem. På cirka hälften av 
hemmen är halva personalstyrkan eller mer högskoleutbildad, 
medan nästan en tredjedel av hemmen helt saknar personal med 
kärnyrkesutbildning och cirka 14 procent är utan anställd med hög-
skoleutbildning. (Längre fram i studien skall hemmens olikheter i 
utbildningsnivå relateras till andra variabler.)  

Barn- och ungdomshemmens utbildningsnivå kan jämföras med 
missbrukarvården. I en undersökning från 1994 visas att man där 
har färre högkoleutbildade personer än bland barn- och ungdoms-
hemmen. De högskoleutbildade utgör endast en tredjedel av perso-
nalen (Bergmark och Oscarsson, 1997). Inom missbrukarvården 
finns också något fler med enbart grundskola eller motsvarande, 
cirka 22 procent. Bergmark och Oscarsson (1994a, s. 97–99) karak-
teriserar missbruksområdet som ett professionellt fält utan profes-
sionella. Med detta avser författarna den motsättning som finns 
mellan att missbrukarvården är en samhällelig institution samtidigt 
som den saknar en definierad profession, det vill säga en yrkesgrupp 
som utmärks av att den har en för området adekvat utbildning och 
ett övergripande ansvar för fältet och dess utveckling. Författarna 
menar att det saknas tydliga professionella eller legala utgångspunk-
ter, till exempel i form av krav på viss utbildning eller legitimation 
(eller påvisade behandlingseffekter) för att få bedriva alkoholvård 
utanför den medicinska sektorn. Detta har lett till mycket vida grän-
ser för vad som kunnat presenteras som behandling av missbrukare. 
Ett kristet budskap, fjällmarscher, objektrelationsteori eller häst-
skötsel – det mesta har fått verka fritt, utan diskriminerande krav 
utifrån professionella utgångspunkter. 

Det finns skillnader mellan barn- och ungdomshem med olika 
huvudmän när det gäller utbildningsnivå, vilket framgår av tabell 
sex. De offentliga hemmen är här uppdelade på särskilda ungdoms-
hem och övriga (landsting och kommun). Tendensen i materialet är 
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att de landstings- och kommundriva hemmen har mer kärnyrkesut-
bildad personal. Enskilda hem, ideella/stiftelsedrivna hem och sär-
skilda ungdomshem befinner sig alla, till mellan 60 och knappt 70 
procent, i gruppen med mindre än en fjärdedel personal som är 
socionom, psykolog eller socialpedagog. Motsvarande siffra för de 
offentliga HVB-hemmen är betydligt lägre, 26 procent.  

Tabell 6. Hemmens huvudmannaskap relaterat till andel per-
sonal med kärnyrkesutbildning (socionom/psyko-
log/socialpedagog), n=379, procent hem i respektive grupp. 

 Idella/
stiftelser

Enskilda
  

Kommun/
landsting 

Stat Procent 

Kärnyrkes-
utbildade  
(procent) 

     

0–24  63  68 26 67  57 
25–49  26  15 39 27  22 
50–74  7  9  27 6  14 
75–100  4  8  8  0  7 
Summa 100 100 100 100 100 

 n=30 n=221 n=92 n=36  

 
Att inte alls ha någon personal med kärnutbildning följer en lik-
nande tendens som tabellen visar. Cirka hälften av de enskilda har 
ingen sådan personal, medan motsvarande siffra för de 
ideella/stiftelsedrivna är sjutton och för de landstings- eller kom-
mundrivna fem (bland de särskilda ungdomshemmen gäller det 
endast ett hem). Det finns ett fåtal hem (men inte något särskilt 
ungdomshem), där all personal som arbetar med behandlingsarbete 
är utbildad till något av kärnyrkena. 

Den sammantagna bilden är att institutionsvården för barn och 
ungdomar, i likhet med missbrukarvården, saknar en specifik yrkes-
grupp som ansvarar för området eller på ett självklart sätt kvalifice-
rar sig för arbetsuppgifterna. I historieavsnittet framgår att läkarna 
haft en stark position på barnavårdsfältet och inom institutionsvår-
den. Först på 1950- och 1960-talen började yrken med 
social/psykologisk profil rycka fram. Internationellt sett finns stora 
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olikheter i vilken typ av utbildningsinriktning som anses relevant för 
arbete på barn- och ungdomshem. Madge (1994) skriver att det i 
Europa finns en mycket stor variation vad gäller personalens bak-
grund och professionella inriktning. Som visats ovan är det cirka en 
fjärdedel av personalen på de svenska hemmen som har högskole-
utbildning inom det sociala/psykologiska området, medan nästan 
lika många har högskoleutbildning med annan profil. Den senare 
gruppen är inte specificerad men kan antas innehålla personer med 
olika slags pedagogisk utbildning, till exempel lärare, förskolelärare 
eller fritidspedagoger.  

Vikten av lämplig utbildning 
Enligt Socialstyrelsens (1982, s. 13) föreskrifter skall den som före-
står ett enskilt drivet hem ha lämplig utbildning och/eller erfarenhet 
Man rekommenderar socionom, socialpedagog, psykolog eller 
annan jämförbar utbildning för föreståndare, samt flerårig erfaren-
het av arbete med barn och unga. För personalen i övrigt skall det 
avgöras från fall till fall vilken utbildning som skall anses erforderlig 
(a.a., s. 7). Några motsvarande föreskrifter för offentliga hem finns 
inte. 

I utredningen om ny socialtjänstlag (SOU 1994:139, s. 546) står 
att bristen på kompetens och kunskap är ett generellt problem inom 
socialtjänsten, och att det är särskilt viktigt att det arbete som 
bedrivs inom institutionsvården så långt möjligt är grundat på kun-
skap. De förslag som lämnades innebar dock inga större föränd-
ringar vad gäller utbildningsfrågan. För den som förestår ett enskilt 
hem gäller att han/hon skall ha lämplig utbildning, tidigare erfaren-
het av liknande verksamhet samt personlig lämplighet. Några speci-
ficerade krav för personalgruppen i stort finns inte, utan man talar 
enbart om att den skall vara ”allsidigt sammansatt och ha för mål-
gruppen lämplig kompetens”. 

Från myndigheterna sida har man med andra ord en öppen och 
relativt ospecificerad hållning till vilken utbildningsbakgrund som är 
nödvändig inom området. Utbildning förespråkas visserligen, men 
det hela framstår i stor utsträckning som en bedömningsfråga som 
avgörs från fall till fall och där personlig vandel och lämplighet har 
stor betydelse. Här tycks den grundläggande inställningen varit i det 
närmaste oförändrad över tid. På i stort samma sätt formulerades 
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kraven på personalen på 1930-talets barnhem enligt Vinterhed 
(1977, s. 110). 

En relativ syn på betydelsen av utbildning framkommer också i 
hemmens enkätsvar. På fråga om vad de svarande anser vara det 
viktigaste när det gäller att välja behandlingspersonal, svarar drygt 
70 procent att personliga egenskaper är det viktigaste. Utbildning 
anges av cirka 18 procent och erfarenhet av liknande arbete av 
endast drygt 5 procent. Om man slår samman svarsalternativen 
”viktigast” med ”näst viktigast”, finner man personliga egenskaper i 
svaren från nästan nio av tio institutioner, medan utbildning anges 
av endast vartannat hem. Hennum (1997) finner i sin studie av ett 
norsk kris- och utredningshem en liknande betoning på vikten av 
personalens personliga egenskaper. Författaren har frågat de 
anställda vad som gör en god behandlingsarbetare och det visade sig 
att den kompetens som värderades högt, hade att göra med den 
egna personen, inte utbildning eller via utbildning förvärvade pro-
fessionella färdigheter. Att vara en god behandlingsarbetare ses inte 
i första hand som en yrkesroll utan som något som man är (s. 50–
51). Lihme (1986, s. 177) menar att det i institutionsvärlden funnits 
en tendens, att sätta utbildning/professionalism i motsatsställning 
till allmän medmänsklighet. 

Som behandlas längre fram i texten är det inte ovanligt att man 
på hemmen ser verksamheten som familjehemslik. Man kan fråga 
sig vad detta innebär för nivån på utbildningen hos personalen. Att 
leva i eller som en familj är ingen professionell färdighet eller något 
som bygger på yrkesmässig sakkunskap. Snarare kan anspråk på 
familjehemslikhet ses som motstridigt till att ha professionell utbild-
ning. I kommande kapitel visas att avsaknad av någon anställd med 
utbildning inom kärnyrkena är en faktor som hänger samman med 
att man på hemmen karakteriserar sig som familjehemslika. 

Fyhr (1995) menar att tanken på att institutionen skall replikera 
en familj bland annat kan legitimera låg utbildningsnivå. Författaren 
har studerat fyra HVB-hem i Stockholms län (a.a., s. 16–25). Hon 
beskriver barn- och ungdomshemmen i allmänhet som slutna mot 
omvärlden och med lång tradition av starkt självstyre. Det har upp-
fattats som självklart att personalen själv väljer inriktning och 
behandlingsmetoder, och utveckling av arbetet har skett inifrån den 
egna verksamheten. Ihärdigt har hävdats rätten att med egen styr-
ning långsamt söka sig fram till kunskap. Man har därmed också valt 
bort den dokumenterade erfarenhet och kunskap, som författaren 
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menar funnits utanför barn- och ungdomshemmens väggar. 
Behandlingspersonalens yrkesidentitet vilade tidigare framför allt på 
praktisk erfarenhet. Under senare år har ökade krav ställts på att 
arbetet skall bygga på professionell kunskap, vilket av vissa verk-
samheter besvarats med motstånd medan andra försökt leva upp till 
kraven. Fyhr menar att aktiv fortbildning skett på de flesta hem, 
men ofta i form av kortare kurser och utbildningar som inte höjt 
den formella kompetensen. Under senare år har hemmen i allt 
större utsträckning tagit på sig uppgifter som författaren menar krä-
ver särskild professionella färdigheter, till exempel utredning och 
diagnostik. Hemmen har dock inte tagit på sig utbildningskrav i nivå 
med dessa uppgifter. Författaren hävdar att det är psykologer och 
psykoterapeuter som representerar professionell kunskap på detta 
område. 

Ambivalent hållning till utbildning 
Det finns uppenbarligen en ambivalens, både hos myndigheter och i 
den praktiska verksamheten, till vilken vikt man skall tillmäta for-
mell utbildning i arbetet med dygnetruntvård av barn och ungdo-
mar. Det framstår som långt ifrån givet att det främst är via utbild-
ning man kvalificerar sig för arbete på ett barn- eller ungdomshem.  

Vissa forskningsresultat stöder denna hållning, i den meningen 
att man funnit att det inte finns en enkel och omedelbar koppling 
mellan utbildning och utfallet av den vård man bedriver. Som fram-
kommer i forskningsöversikten, har man i brittisk forskning funnit 
att utbildningsnivå eller andra kvalifikationer hos personalen inte 
behöver ha samband med graden av problem i verksamheten eller 
resultatet i vid mening (Sinclair och Gibbs, 1998, s. 251; Berridge 
och Brodie, 1998, s. 163). Resultaten skall tolkas med försiktighet, 
men de pekar mot att sambandet mellan utbildningsnivån hos per-
sonalen och hur vården bedrivs är komplicerat. Det kan finnas en 
rad faktorer som motverkar effekter av utbildning, och det är inte 
givet att den kunskap personalen kan få genom utbildning, uppfat-
tas som relevant i det dagliga arbetet.  

Widinghoff (1997) har studerat hur behandlare på särskilda ung-
domshem ser på sitt arbete och de ungdomar de möter, det han 
kallar personalens ”menings- och kunskapskonstruktioner” (a.a., 
s. 84). Behandlarnas föreställningar om behandlingen av ungdo-
marna vilar främst på vad författaren kallar vardagspsykologiskt 
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kunnande även om man också kan spåra visst inflytande av veten-
skapligt utvecklade teorier och metoder. Widinghoff menar att om 
utbildning skall vara meningsfull måste den gå behandlarna till mö-
tes i deras vardagsbaserade kunskap. Som utbildare är det nödvän-
digt att reflektera över på vilka villkor behandlingspersonal erbjuds 
att utveckla sin kunskap samt utifrån vilket perspektiv detta görs. 
Det är enligt författarens resonemang inte givet att den kunskap om 
ungdomar och sociala problem som produceras ”ovanifrån” och 
utanför den vardagspraktik som behandlingspersonalen befinner sig 
i, är användbar för att tolka och förstå de ungdomar man faktiskt 
möter i det dagliga arbetet.  

Sammanfattning 
Personalens utbildningsnivå på institutionerna är relativt låg och 
betydligt lägre än inom socialtjänsten. Ett flertal olika utbildningar 
kan förekomma, och det finns ingen tydlig profession med självklart 
ansvar för området. Den generella utbildningsnivån bland institu-
tionerna talar mot förekomsten av den form av likhetssträvanden, 
som enligt DiMaggio och Powell (1991b) kommer sig av att man 
har en gemensam professionell och normativ grund. Cirka en fjär-
dedel av personalen har utbildning som direkt är inriktad mot so-
cialt/psykologiskt arbete, men lika många har högskoleutbildning 
med annan profil. Nästan en tredjedel av hemmen saknar personal 
med kärnyrkesutbildning och cirka 14 procent har ingen anställd 
med högskoleutbildning. De offentligt drivna HVB-hemmen har 
mer kärnyrkesutbildad personal än övriga. Både från myndigheter-
nas sida och bland hemmen i studien finns en ambivalent inställning 
till nödvändigheten av formell utbildning. Familjeidén som grund 
för hemmens arbete kan vara något som legitimerar låg utbildnings-
nivå.  
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Kapitel 8 

Vem man riktar sig till 

Att beskriva verksamheten  
för omgivningen  

De teman som togs upp i föregående kapitel – huvudmannaskap, 
storlek på enheterna och personalens utbildning – är faktiska 
aspekter på institutionernas verksamhet och relativt enkla att hämta 
in och presentera. I den följande texten skall diskuteras vilka barn 
hemmen riktar sig till, samt hur man beskriver innehållet i vården, 
vilket är betydligt mer komplicerat. Frånvaron av ett gemensamt 
och användbart språk för att diskutera arbetsmetoder, vårdinrikt-
ning och barnens problem är påfallande. Detta är en komplikation 
när man skall ställa frågor om denna typ av variabler i en enkät. 
Problemen med att beskriva och urskilja olika slag av vård, samt de 
svårigheterna en oklar begreppsapparat för med sig, tas upp av flera 
internationella forskare (Millham m. fl., 1986; Kashiti, 1991; Jones, 
1991; Colton, 1988b, 1992a, b; Bullock, Little och Millham, 1993). 

I en brittisk studie av barn- och ungdomshem ville man veta om 
det gick att gruppera undersökningens 48 hem i olika typer eller 
kategorier, men forskarna stötte på uppenbara svårigheter (Sinclair 
och Gibbs, 1996, 1998). Man kunde emellertid urskilja ett mönster 
som innebar att föreståndarna beskrev sina verksamheters funktio-
ner längs tre dimensioner, nämligen hur länge det är tänkt att bar-
nen skall stanna, vilken slags barn man vänder sig till och vad som 
skall göras för eller med dem under vistelsen. Hemmen i studien 
definierade in sig olika tydligt längs dessa dimensioner. Några upp-
gav att de hade sin funktion inom ett visst område, men många 
kunde inte uppge någon klart definierad funktion alls. 

Rowe, Hundleby och Garnett (1989) skriver beträffande den 
brittiska institutionsvården för barn och ungdomar, att den är 
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komplex och svår att kategorisera. Ofta ges samma beteckning åt 
hem som inte har någonting gemensamt, samtidigt som likartade 
verksamheter kan kallas för helt olika saker (a.a., s. 129). I följande 
avsnitt framgår att det finns liknande svårigheter beträffande den 
svenska institutionsvården. För att få fram hur variationen av hem 
kan beskrivas, ställs i enkäten flera olika frågor som från varierande 
infallsvinklar försöker att ringa in det som skulle kunna kallas 
hemmens inriktning eller vårdinnehåll. De uppgifter som tagits 
fram, rör framför allt de dimensioner som nämns i Sinclairs och 
Gibbs (1996) studie, nämligen vilka barn hemmen anger att de tar 
emot, hur lång vårdtiden är tänkt, samt det som är mest komplicerat 
att beskriva, vad vistelsen i vård eller behandling skall innehålla. 

Gamla begrepp ej tillämpliga 
Den sociala barnavården är som nämnts ett fält med avsaknad av en 
gemensam och välgrundad begreppsapparat som kan användas för 
att definiera olika typer av problem och svårigheter eller den vård 
och behandling som skall avhjälpa dessa. Ändå måste någon 
beskrivning eller karakteristik göras av den verksamhet hemmen 
bedriver och de barn och ungdomar man riktar sig till. Socialtjäns-
ten i den kommun som skall placera ett barn måste ta ställning till 
vilket hem som skall anlitas. Lagstiftningen anger ramar för sam-
hällets möjligheter att ingripa i familjernas liv, men säger inget om 
innehållet i den vård ett barn eller ungdom skall placeras i. En place-
ring i vård skall i största möjliga utsträckning bygga på samarbete 
med barnen/ungdomarna och deras familjer. Vilket av de olika 
vård- eller behandlingsalternativen man skall välja, kan i många 
avseenden ses som en förhandlingsfråga (se Millham m.fl., 1986, 
s. 13). 

Det finns några administrativa kategoriseringar som anger vissa 
typer av vård. Själva HVB-begreppet avgränsar – om än otydligt – 
HVB-vård från familjehemsvård och beteckningen särskilda ung-
domshem (§12-hem) skiljer ut verksamheter som har speciella 
tvångsbefogenheter och statlig huvudman. Dessa kategorier är dock 
mycket grova bestämningar som bygger på administrativa åtskillna-
der. I övrigt finns idag inget formellt eller allmänt accepterat sätt att 
dela in i olika slag av hem. Det finns emellertid mer eller mindre 
informella kategoriseringar av typen utredningshem, inackorderingshem 
eller akuthem. Vissa hem har dessa uttryck som en del av sitt namn 
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till exempel Klingsta akut- och utredningshem. Uttrycken har ingen ge-
mensam eller klart definierad betydelse. I socialtjänstkommitténs 
betänkande (SOU 1994:139) konstateras att gamla begrepp som till 
exempel spädbarnshem eller upptagningshem inte längre är tillämp-
liga, men man har inte underlag för en mer relevant beskrivning 
eller kategorisering av olika verksamheters inriktning. 

Att flytta barnet från något  
Innan jag går in på hur man på hemmen i studien presenterar 
inriktningen på sin verksamhet, är det nödvändigt med några mer 
principiella resonemang kring relationerna mellan beskrivningen av 
barnens situation och den vård och behandling som erbjuds. 

När ett barn placeras i institutionsvård innebär det att barnet 
flyttas från något, det vill säga det måste finnas någon slags pro-
blembild eller någon ”orsak” till att barnet anses behöva 
vård/behandling. Skälen till en placering avspeglar dock inte på ett 
självklart sätt de förhållanden som barnet faktiskt lever under. Bar-
nets eller ungdomens (hjälp)behov måste identifieras och definieras 
av någon annan än barnet självt, närmare bestämt av socialtjänsten i 
en utredning. Det har starkt satts i fråga om socialtjänstens barna-
vårdsutredningar på ett rimligt sätt förmår ge en bild av barns reella 
levnadsomständigheter (för en översikt över barnavårdsutredandets 
svårigheter se Hessle m.fl., 1996). 

I del III diskuteras den allmänna ”oordning” som man i utländsk 
forskning menar finns i barnavårdens beslutsförfarande i relation till 
vilka problem barnen anses ha (Packman m. fl. 1986; Lindsey, 1992; 
Lowe, 1992, jfr Andersson, 1984, 1995; Sundell och Alldahl, 1993 
om Sverige). Frågan om hur ett barns problem/behov uppfattas 
och beskrivs, och hur denna uppfattning och beskrivning förhåller 
sig till de åtgärder eller den behovstillfredsställelse samhället 
arrangerar är komplicerad. Barns problem är sällan statiska eller 
endimensionella. Det är ofta frågan om en lång rad samverkande 
faktorer, som gör att en viss person anses ha behov av vård på barn- 
eller ungdomshem. Både Willow (1996) och Colton (1988a, b) 
menar att det är ovanligt att det bara finns ett skäl till en placering. I 
Millhams m. fl. (1986) omfattande studie av en kohort placerade 
barn, framkommer att uppfattningen om vilka problem barnen har 
ofta ändras under placeringens gång. Även om barnen formellt sett 
var i vård på grund av sitt eget beteende, försköts ofta fokus i per-



Kapitel 8.Vem man riktar sig till  

 176

sonalens problembeskrivningar till att mera gälla föräldrarna eller 
hemmiljön. 

I Börjesons och Håkanssons (1990) studie av det sociala arbetet i 
samband med placering i fosterhem, fann man inga samband mellan 
hur barnens problem beskrevs och hur man från socialarbetarna 
tänkte när det gällde till exempel hur länge barnen skall vara place-
rade utanför hemmet. Författarna gör en positiv tolkning av detta 
och menar att frånvaron av samband visar att socialarbetarna inte 
tänkte i schabloner eller färdigstöpta kategorier kring människors 
livssituation (a.a., s. 94). I boken pekar man också på att socialarbe-
tarna hade en tendens att uppfatta placeringen av barn utanför 
hemmet som behandlingen i sig, ”placeringen är behandlingen”. 
Det fanns, enligt författarna, en avsaknad av tydliga föreställningar 
om vad man ville att placeringen skulle ge och lite av tydliga mål 
eller strategier för vad som skulle ske när placeringen väl var gjord. 
Fokus var på att få barnen bort från deras otillfredsställande hem-
miljö. Den beskrivning författarna gör gäller placeringar i familje-
hem, men det finns stöd för deras framställning av det sociala arbe-
tet inom socialtjänsten i flera andra studier. Till exempel ger Sunes-
son (1981, 1985, 1990) bilden av det sociala arbetet som rutiniserat 
efter organisationens – inte klientens – behov i första hand. Det är 
troligt att Börjesons och Håkanssons bild har relevans också när det 
gäller det arbete som sker i samband med placeringar av barn på 
institution (se också Hessle, 1988; Claezon, 1987; Egelund, 1997). 

Fisher m. fl. (1986) har följt föräldrar, barn och socialarbetare i 
ett femtiotal fall där barnen placerats i familjehem eller på barn- och 
ungdomshem. Författarna menar att föräldrar och socialarbetare 
tenderar att se olika på frågan om vad som är barnets behov eller 
problem. Socialarbetarna tänker och utrycker sig i termer av psyko-
logiska behov hos barnen, medan föräldrar oftare är inriktade på det 
konkreta beteende hos barnen, som lett till att det gemensamma 
livet i familjen brutit samman och barnet placerats i vård. Socialar-
betarnas arbete försvåras av att barnens, ofta komplicerade, situa-
tion måste beskrivas i förenklade termer och på ett sätt som stäm-
mer med det sociala arbetets organisation och rutiner (a.a., s. 51, 
s. 72). 

Författarna ser det som att det individuella och privata, nämligen 
barnets livssituation, skall möta det officiella och myndighetspräg-
lade sociala arbetet, något som innebär helt olika perspektiv. Därför 
uppstår också olika bilder av vad de problem består av, som är an-
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ledningen till att barnet skall placeras i vård. Socialarbetarna måste 
beskriva problemen för att kunna handla, men ofta görs det utan 
någon säker grund. 

Hennum (1997) fann i sin studie av ett kris- och utredningshem 
att de placerade ungdomarnas uppfattning om varför de var där, 
stämde dåligt överens med de vuxnas. Samtliga ungdomar på insti-
tutionen nämnde föräldrarnas bristande förmåga som orsak till pla-
ceringen, medan de officiella dokumenten mer fokuserade på ung-
domarnas egna beteende och normbrott. Ingen av ungdomarna 
ansåg att det egentligen fanns något rimligt skäl till att de var på 
institutionen. Författaren understryker att den officiella beskriv-
ningen av ”orsak” till placeringarna, inte alls fångar upp den drama-
tik som ofta föregått besluten om vård eller den komplexitet som 
finns i dessa situationer. (a.a., s. 19, 58). Författaren menar att 
personalens förståelse av ungdomarna och ungdomarnas förståelse 
av sig själva passade dåligt samman, och att detta ytterst har att göra 
med att institutionen som system bygger på en ideologi som fast-
ställer hur de olika parterna kan se på sig själva och på varandra. 
Ungdomarna och personalen blir till klichéer som bara kan agera 
och se på världen inom en viss ram (a.a., s. 70). 

Att flytta barnet till något 
Börjeson och Håkansson (1990) fann i sin studie att frågan om vad 
barnet skall flyttas till ofta är underordnad då en placering förbereds 
och genomförs. Man kan tänka sig olika slag av överensstämmelse 
mellan det som uttrycks som barnets problem och de olika vårdal-
ternativ som erbjuds och anlitas.  

Fuller (1985, s. 24–25) för en kritisk diskussion om hur långt det 
är möjligt att gå när det gäller specifikation av vad som uppfattas 
som ett barns ”behov” i relation till vilken typ av vårdinsats som är 
lämplig. Vokabulären för att ange vilka behov ett barn har, tenderar 
att vara mycket rikare och mer elaborerad än de begrepp vi har till-
gång till för att ange hur behoven skall uppfyllas. Ofta förs i utred-
ningar en ganska utförlig diskussion om ett barns behov och situa-
tion, men den följs av en smal repertoar av fraser som ”en varm 
familjeatmosfär”, ”omhändertagande miljö” eller ”stödjande struk-
tur”, när det gäller att beskriva den vård som kan vara lämplig. Ful-
ler (a.a.) är skeptisk gentemot en långt driven rationalitet och speci-
fikation på detta område. Han motiverar detta med svårigheterna att 
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beskriva olika typer av institutioner eller olika slags problem hos 
barnen. Även om institutioner anses tillhöra samma typ, menar för-
fattaren att de oundvikligen varierar sinsemellan och utvecklar sina 
egna inriktningar och stilar. Man kan inte vara säker på homogeni-
teten hos olika kategorier vare sig beträffande barnens problem eller 
institutionernas vård. 

Berridge (1985) diskuterar i en studie av tjugo barninstitutioner 
(children’s homes), hur de olika institutionernas ”style” förhåller sig 
till de barn som är placerade där. Han undersökte barnens problem-
bild, bakgrund, vårdkarriär samt deras egen uppfattning om att vis-
tas på institution. Han studerade också personalens roll i arbetet och 
frågade dem om deras syn på barnen och sina arbetsuppgifter. Uti-
från detta talar han om olika ”styles of children’s homes” och ställer 
frågan om dessa ”styles” kan uppfattas som kongruenta med vad 
som framkommer om barnens situation. Hans slutsats är att det inte 
är möjligt att kategorisera institutionerna efter vilka barn som vistas 
där. Han konstaterar att ”no classification seems possible/.../the 
homes are not beeing used in a way that matches need with style but 
a more random distribution of children seems to have occured” 
(a.a., s. 81). Han menar att kvalitén på den individuella vården är 
tillfredsställande, men ”it was concluded that the children’s home 
sector is not structured in a rational way and that there is a serious 
mismatch between the needs of children and the potential care 
contribution of each style” (a.a., s. 123). 

”The process of labeling” – målgrupp som budskap i 
förhandling 

Hemmens uppgifter om vilka barn och ungdomar man riktar sig till 
kan också problematiseras utifrån ett organisationsteoretiskt per-
spektiv. Att ange målgrupp för en verksamhet kan ses som en 
handling av retoriskt slag, mer eller mindre åtskild från den faktiska 
praktiken i en organisation. Hansson (1993) för detta resonemang i 
en studie av dagverksamheter för psykiskt sjuka. Psykiatrin är ett fält 
som på viktiga punkter visar upp likheter med barn- och ungdoms-
hemmens arbetsområde. Det finns flera olika professionella grupper 
som trängs om utrymmet, det finns också en rad olika perspektiv 
och begrepp kring psykisk sjukdom, och man laborerar med frågan 
om normalitet och avvikelse. Hansson menar att organisationernas 
etikettering av sina klienter, ”the process of labeling clients”, har ett 
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symbolisk värde för den egna organisationen. Denna process ”sets a 
standard for the self-conception of the organization (a.a., s. 75), 
men den definierar också organisationen i relation till omgivningen. 
”The process of labeling” har alltså både funktionen att inåt den 
egna organisationen artikulera vilka personer eller typer av problem 
man arbetar med, men också att sända budskap till omvärlden om 
vilken slags verksamhet man menar att man bedriver. Hansson dis-
kuterar ”labels” i förhållande till vad personalen kallar de personer 
som kommer till verksamheten. Det ligger till exempel ett starkt 
normativt budskap i om man använder beteckningen ”patient” eller 
”gäst” när man talar om de personer man arbetar med. Han menar 
också att ”labeling” är ett sätt att avgränsa mindre delar, ”sub-
fields”, inom det större fält som arbetar med galenskap av olika slag 
(s. 66, 75–81). Det är ett sätt för organisationerna att tala om vad 
man är och vad man inte är, för att understödja beslut om hur 
arbetet kan organiseras och utföras. 

På liknande sätt kan angivande av vilken målgrupp man riktar sig 
till inom institutionsvården, vara ett sätt att tala om för såväl 
omgivningen som personal och berörda barn, vad man är för slags 
verksamhet. Detta är dock inte ett en gång för alla fastställt budskap 
om ett statiskt förhållande. Snarare visar organisationsteorin på hur 
människobehandlande organisationer förhandlar och kompromissar 
med omgivningen, främst andra liknande organisationer, för att nå 
överenskommelser om vars och ens roller och uppgifter (se till 
exempel Hasenfeld, 1983). Dessa förhandlingar kan i princip ske 
utan koppling till hur situationen ser ut för de personer – 
”klienterna” – vars problem man skall hantera.  

I utsagor om målgrupp ligger en förhandlingsmöjlighet för 
hemmen. Genom att beskriva sin målgrupp i termer av barn med en 
viss typ av problem, sänder man budskap både inåt och utåt om vad 
man utför för slags arbete och vilka barnen är som kommer till 
verksamheten. Man kan också definiera sig själv genom att tala om 
vilken typ av problem de barn man tar emot inte får ha. Man talar då 
om att det är något speciellt med just dessa problem, som skiljer 
dem från de man kan arbeta med. 

Det kan finnas cirkelresonemang och tillskrivande av egenskaper 
i förhandlingarna. Det faktum att ett barn är placerat på ett visst 
barn- eller ungdomshem, kan också föra med sig att det antas ha 
den typ av problem som hemmet anger att man arbetar med, oav-
sett ”sanningshalten” i detta antagande (se Arieli, 1991). Hemmens 
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uppgifter om målgrupp kommer så att säga ”först” och de placerade 
barnens problem benämns i relation till dessa. Denna typ av om-
vänd problembeskrivning har påvisats inom socialtjänsten som 
organisation. Det finns en viss repertoar av åtgärder som organisa-
tionen är uppbyggd kring och klienternas situation definieras i ter-
mer av problem som passar ihop med denna repertoar (se t. ex. 
Sunesson, 1981; 1990; Marklund, Nordenstam och Penton, 1984; 
Arnstberg, 1989). 

Egelund (1997) pekar på samma företeelse i sin avhandling, där 
hon visar att idén att socialarbetarna först identifierar vilka 
”objektiva” problem barnen har och sedan på basis av detta vidtar 
på kunskap grundade åtgärder för att avhjälpa eller modifiera de 
aktuella problemen, har mycket lite att göra med den praxis hon 
studerade vid två socialkontor i Danmark. Det sociala arbetet fram-
stod inte som ”rationellt” eller professionellt i denna mening, utan 
snarare tvärtom. Hon karakteriserar diagnostiseringsfasen i ett bar-
navårdsärende som byggd på en mer eller mindre slumpartad sam-
mansättning av fragmentariska påståenden om och värderingar av 
hur klienternas – främst föräldrarnas – situation ser ut. Diagnostise-
ringen är åtgärdsorienterad i den meningen att den syftar till att 
någon form av åtgärd skall vidtas, så att man så att säga får ett 
arbete utfört. Den problembeskrivning som framträder i social-
arbetarnas kollegiala samtal och skriftliga dokumentation, har som 
viktig funktion att definiera klienterna som personer med de egen-
skaper som förbinds med de problemkategorier de anses tillhöra 
(a.a., s. 295). Egelund menar att det i hög grad är den möjliga insat-
sen som påverkar hur klientens problem definieras. 

Sammanfattningsvis pekar både svensk och utländsk forskning 
på att det finns låg grad av rationalitet och symmetri kring hur det 
som uppfattas som barns problem förhåller sig till de vårdmiljöer 
där barnen placeras. Det är svårt att kategorisera 
barn/ungdomshemmen utifrån vilka barn som är där, och det är 
svårt att utifrån en beskrivning av barnens problem dra slutsatser 
om vilken vårdmiljö som kan vara lämplig. Utifrån ett organisa-
tionsteoretiskt perspektiv finns det goda skäl att se hemmens ut-
sagor om målgrupper som komplicerade budskap på flera nivåer 
och med flera olika mottagare, såväl den egna organisationen som 
uppdragsgivaren, socialtjänsten och andra parter i omgivningen. 
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Vilka barn man tar emot 
I följande avsnitt behandlas hur man från institutionernas sida 
beskriver vilka barn man tar emot, samt vad den egna verksamheten 
är och inte är. Uppgifter redovisas om hemmens inriktning samt hur 
man anger sina ålders- och målgrupper. 

Tvång och frivillighet 
Barn- och ungdomshemmen svarade 1996 för cirka 30 procent av 
tvångsvården av barn och ungdomar i dygnsvård (Socialstyrelsen, 
1996a). Inom HVB-vården är frågan om man tar emot tvångsplace-
rade barn och ungdomar inte något som skiljer ut olika hem från 
varandra. De allra flesta – nio av tio hem – anger att de både tar 
emot barn som är placerade frivilligt och med tvång. Detta gäller 
också de särskilda ungdomshemmen, om än i något lägre grad. 
Dessa hems huvudsakliga uppgift är att ta emot tvångsplacerade 
ungdomar, men nästan två tredjedelar tar i princip också emot fri-
villigt placerade. Av offentlig statistik kan man dock utläsa att 
endast en procent av de frivilligt vårdade faktiskt var placerade på 
särskilt ungdomshem år 1995 (Socialstyrelsen, 1996a, s. 19).  

Inom institutionsvården är således frågan om att vårda barn med 
tvång inte kontroversiell i så motto att man skiljer ut tvångsplace-
ringar från andra i den praktiska verksamheten. ”Tvångsplaceringar” 
respektive ”frivilliga placeringar” är inte grundläggande kategorise-
ringar av sådant slag att de pekar ut vilka barn hemmen kan eller 
inte kan ta emot.  

Kort eller lång tid 
Vårdtidens längd har varit en central fråga när man diskuterat insti-
tutionsvårdens negativa sidor. En viktig punkt i institutionskritiken 
har varit att längre tids vård leder till olika former av institutions-
skador. Den moderna institutionsvården skulle i stor utsträckning 
arbeta med korta och tillfälliga vårdinsatser och endast i speciella fall 
skulle längre vårdtider förekomma. En av grundbultarna i den 
svenska barnavårdslagstiftningen är att all placering i vård utanför 
hemmet i princip skall vara tillfällig och återgång till hemmet ske så 
fort det bedöms som möjligt. 



Kapitel 8.Vem man riktar sig till  

 182

                                                

Man kan givetvis diskutera vad kort eller lång tid innebär i dessa 
sammanhang. Det är uttryck som är relativa till sitt innehåll och de 
har tolkats olika över tid och i olika situationer. I såväl forskning 
som i dagens praktiska sociala arbete finns dock en grundläggande 
uppdelning i kortvarig och långvarig vård. I den brittiska barna-
vårdsforskningen talar man om en indelning i ”short-term foste-
ring” och ”long-term fostering” (Millham m. fl., 1986; Thoburn, 
1994; Berridge, 1997). I den tidigare nämnda studien av brittiska 
barn- och ungdomshem var vårdtidens längd en av de dimensioner 
som föreståndarna använde för att karakterisera hemmens funktio-
ner (Sinclair och Gibbs, 1996). 

Börjeson och Håkansson gör också en uppdelning i lång- 
respektive kortvarig vård i sin studie (a.a., s. 93). Författarna påpekar 
dock att en långtidsplacering kan betyda mycket olika saker 
beroende på om det gäller en tonåring eller ett spädbarn. För ton-
åringen kan en längre tids vård innebära en alternativ uppväxtsitua-
tion tills han eller hon kan stå på egna ben. Författarna har studerat 
vilken strategi socialarbetarna har haft inför en placering – alltså i 
det här sammanhanget inte hur lång vårdtiden faktiskt blev. De fann 
ett överraskande svagt samband mellan tvång och långtidsstrategi 
från socialarbetarnas sida. Att socialarbetarna tvångsomhändertog 
ett barn, behövde alltså inte alls innebära att man tänkte sig längre 
tids vård.35 Författarna fann också, som nämnts tidigare, att det i 
stort sett inte fanns något samband mellan orsaken till placeringen 
och synen på placeringens varaktighet. 

Av nedanstående tabell framgår att hemmen i första hand är 
inriktade mot att ta emot barn eller ungdomar för längre tids vård, 
eller att de kombinerar denna inriktning med att också ta emot akut- 
och korttidsplaceringar. I offentlig statistik framgår att barn place-
rade i institutionsvård, vid tiden för undersökningen, hade en 
genomsnittlig vårdtid på knappt ett halvår (151 dygn).36 Observera 
dock att statistiken om vårdtider lider av särskilda problem med 
tillförlitlighet (Socialstyrelsen, 1996a). 

 
35  De mycket korta placeringarna (under 50 dagar) finns inte med i studien. 
36  Motsvarande siffra för familjehemsvården var 281 dygn. 
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Tabell 7. HVB-hemmens allmänna inriktning, antal och pro-
cent, n=375. 

Inriktning Antal hem Procent 

Akut- och korttidsverksamhet  38 10 
Längre tids vård- och behandling 250 67 
Bägge delarna  87 23 
Summa 375 100 

 
Här finns påtagliga skillnader mellan de olika huvudmännen. Ren 
akutvård tycks i stort sett vara en angelägenhet för offentliga 
huvudmän. Inom den grupp HVB-hem som enbart arbetar med 
akut- och korttidsverksamhet, är drygt 70 procent drivna av lands-
ting eller kommun. Det omvända förhållandet råder bland hem som 
enbart driver längre tids vård. Drygt 80 procent drivs av enskilda 
eller föreningar/stiftelser. 

Akut- och korttidshem för yngre barn 
Om man utesluter de särskilda ungdomshemmen och närmare 
granskar den mindre grupp HVB-hem som endast arbetar med 
akut- och korttidsvård, finner man att en majoritet – sextio procent 
– enbart tar emot barn under tolv år. Det är alltså en annan 
åldersprofil på akut- och korttidshemmen än på hela gruppen HVB-
hem, där tonårshemmen dominerar. 

För de yngre barnen finns det med andra ord institutionsvård – 
huvudsakligen i offentlig regi – som främst har rollen av akutlösning 
eller kortare mellanspel i avvaktan på att barnet antingen återvänder 
hem eller går till annan vård, företrädesvis familjehem. Institutioner 
kan i dessa fall fylla det mellanrum som kan uppstå när yngre barn 
inte kan vara hemma, men där det inte finns familjehem att tillgå 
eller då familjehem inte är aktuellt. Av de rent långtidsinriktade 
hemmen är det få – endast fem procent – som uteslutande är inrik-
tade mot yngre barn. 

Att arbeta med korttidsvård och att göra utredningar åt social-
tjänsten hänger ofta ihop. Nästan nio av tio akuthem uppger att 
man arbetar med utredningar av barnens/ungdomarnas förhållan-
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den. Men också bland de långtidsinriktade hemmen uppger cirka en 
tredjedel att man gör utredningar. 

I Sallnäs (1995) studeras ett akut- och utredningshem hem för 
yngre barn (se också Kanter, 1993, 1998a, b; Andersson 1995). Bak-
grunden till en placering i denna form av vård kan vara att ett barns 
situation uppmärksammats av socialtjänsten och man har inlett en 
barnavårdsutredning. Barnet placeras på HVB-hem för att man där 
närmare skall utreda barnets förhållanden och föräldrarnas 
omsorgsförmåga. Hemmen tar i dessa situationer på sig rollen av 
expertutredare som ska leverera en professionell bedömning av 
barns och föräldrars situation. Hemmens utlåtanden används sedan 
av socialtjänsten i deras barnavårdsutredningar. 

I materialet finns 21 hem som riktar sig till barn i åldrarna 0–12 
år och som är akut/korttidverksamheter. Vid närmare undersökning 
visar sig dessa hem ha en relativt sett hög utbildningsnivå. Endast 
två hem saknar personal inom kärnyrkena, och inget är utan perso-
nal med högskoleutbildning (jämfört med cirka en tredjedel respek-
tive 14 procent för alla hem). På tolv av hemmen har mer än hälften 
av personalen högskoleutbildning, och på sex har mer än hälften av 
personalen utbildning i något av kärnyrkena. Inget av hemmen har 
tidigare varit familjehem och man anger inte heller i något fall att 
verksamheten är familjehemsliknande. De riktigt små verksamhe-
terna finns inte i bland dessa hem. Platsantalet varierar mellan sex 
och nitton. Akut- och korttidshem för yngre barn framstår i flera 
bemärkelse som mer av ”profesionella institutioner” än HVB-hem-
men i stort. 

Flera av utredningshemmen för yngre barn har tidigare varit tra-
ditionella barnhem för längre tids vård (se Björklund och Lövmar, 
1992, Kanter, 1993). Med sin nya och modernare inriktning tycks  
de ha knutit an till socialarbetarkårens ökande anspråk på att bygga 
sitt arbete på vetenskaplig och professionell kunskap och skapat en 
profil på verksamheten, som stämmer överens med socialtjänstens 
omfattande utredande av barns situation.  

Fastställd vårdtid för barnen 
Hemmens föreståndare har i enkäten tillfrågats om man har en i 
förväg fastställd vårdtid för barnen. I gruppen långtidsinriktade hem 
svarar nästan nio av tio att man inte har någon sådan fastställd 
vårdtid. Vården tycks alltså till övervägande del bedrivas utifrån ett 
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”tillsvidareperspektiv” där individuell bedömning, inte fastlagda 
program eller bestämda vårdtider, avgör när vården skall upphöra. 
Andersson (1984, s. 208) fann samma sak för tio år sedan, i sin stu-
die av ett HVB-hem för små barn. Socialtjänsten hade sällan några 
klara tidsperspektiv för hur länge barnens placering i vård skulle 
bestå (jämför också Börjesons och Håkanssons (1990) studie som 
refererats tidigare). 

I Levins analys av Råby är obestämd och godtycklig placerings-
tid, en av de faktorer som författaren menar bidrar till en negativ 
utveckling för ungdomarna (Levin, 1997, 1998, s. 306). De flesta 
ungdomarna är i början av vistelsen omedvetna om att vården kan 
komma att vara hela deras ungdomstid. När de inser detta, och 
dessutom att makten över vårdtidens längd ligger hos personalen 
och en ibland okänd socialsekreterare, är detta den enskilda faktor 
som bidrar mest till att vården inte fungerar. Ungdomarna undviker 
på olika sätt den påverkan som personalen vill utöva på dem inom 
den tidsobestämda behandlingens ram. Författaren menar att prin-
cipen om att placeringstidens längd skall bestämmas av 
”behandlingsbehovet” (en av grunderna i den så kallade behand-
lingstanken) helt enkelt inte går att genomföra inom en tvångsinsti-
tution som ett särskilt ungdomshem.  

Barn och föräldrar 
I början på 1990-talet konstaterar Socialstyrelsen att institutionerna 
under slutet av 1980-talet i ökad utsträckning börjat ta emot barn 
och föräldrar tillsammans (Socialstyrelsen, 1990). Vid en kartlägg-
ning av samtliga inskrivna barn 1985 (dock ej de särskilda ung-
domshemmen) framkom att drygt hälften av alla barn under 12 år 
hade åtminstone en förälder med sig dygnet runt på HVB-hemmet. 
Flest ensamma barn fanns i åldrarna 7–12 år (a.a., s. 74). Såväl So-
cialstyrelsen som socialtjänstkommittén menar att det varit en stark 
utveckling i riktning mot att på institutionerna ta emot både barn 
och föräldrar. I bägge texterna står att läsa att utvecklingen mot 
familjebehandling på sina håll gått så långt att det tidvis varit ”svårt 
att hitta plats för ensamma barn” (Socialstyrelsen, 1990, s. 11; SOU 
1994:139; s. 149–150). 

Av samtliga hem som ingår i studien är det 27 procent (cirka 100 
hem) som uppger att man tar emot både barn och föräldrar. Bland 
småbarnshemmen (riktade mot barn i åldrarna 0–12 år) svarar nio 



Kapitel 8.Vem man riktar sig till  

 186

av tio att man tar emot barn och föräldrar tillsammans. Svarsperso-
nerna har också fått frågan hur många barn som faktiskt var place-
rade tillsammans med sina föräldrar vid mättillfället. Cirka 19 pro-
cent, 385 av de sammanlagt 2.043 barnen (de på särskilda ung-
domshem undantagna) var placerade i vård tillsammans med sina 
föräldrar. Av dessa fanns 300 barn på småbarnsinstitutioner. 
Annorlunda uttryckt hade nästan sju av tio (66 procent) av barnen 
på småbarnsinstitutionerna någon förälder med sig i vårdmiljön. På 
de särskilda ungdomshemmen fanns inga föräldrar alls. Att arbeta 
med barn och föräldrar tillsammans är alltså långt ifrån en inriktning 
som präglar institutionsvården som helhet, men i gruppen hem som 
riktar sig till barn upp till 12 år är den helt dominerande. Bland de 
hem som inte har några åldersgränser för barnen, är det cirka 60 
procent som kan ta emot både barn och föräldrar. Det är således 
vanligast att ta emot både barn och vuxna i verksamheter för yngre 
barn, men det är något som inte begränsar sig enbart till sådana 
hem. 

Barnens ålder 
Variablerna ålder och typ av problem är starkt sammankopplade 
med varandra i barndiskursen. Ur ett psykologiskt perspektiv 
betraktas barns ålder och därmed sammanhängande faser och 
utvecklingsstadier som en slags nyckel till hur deras inre liv, anknyt-
ningsbeteende och intellektuella utveckling ser ut. Barns ålder och 
vilken slags problem de anses ha, är sammanflätade genom att vissa 
typer av problem är kopplade till vissa åldrar. Missbruk och krimi-
nalitet är till exempel i huvudsak ett ”tonårsproblem” och mer eller 
mindre omöjligt att tänka sig i samband med yngre barn. Viss teori-
bildning kopplar vissa ”störda” beteenden mycket tydligt till vissa 
åldrar eller beskriver en normalutveckling som är tidsindelad ner till 
månadsnivå. Avvikelse kan då vara avvikelse i förhållande till den 
”normala” åldern (Cederström, 1990). Senare tids forskning om 
barn och barndom utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv har 
emellertid problematiserat denna uppfattning, bland annat ifråga-
sätts synen på barns utveckling som indelad i faser (James och 
Prout, 1990; Kristjánsson, 1995). 

Barn är inte heller ett juridiskt sett entydigt begrepp. Det finns 
skillnader mellan olika länder, men FN:s barnkonvention definierar 
någon som ett barn upp till 18 års ålder, vilket är samstämmigt med 
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stora delar av svensk lagstiftning (Andersson och Hollander, 1996). 
Socialtjänsten har rätt att ingripa till barns skydd på grund av brister 
i hemmet upp till 18 år, men om det gäller den unges eget beteende, 
kan ingripande ske upp till 20 års ålder. 

Åldersgränser 
Bland barn- och ungdomshemmen är åldern på de barn som place-
ras inte en faktor som efter gemensamma, principer ”sorterar” barn 
till de olika hem. Enkätens resultat visar endast viss samstämmighet 
mellan hemmen när det gäller hur man anger åldersgränser för de 
barn man tar emot, om sådana gränser alls finns (jfr Nielsen, 1986, 
s. 111). Cirka 12 procent (46 hem) svarar att de inte har några 
åldersgränser eller anger gränserna till 0–18 år. 

Åldersgränserna anges vanligtvis i form av intervall, det vill säga 
en övre och en nedre gräns. Den övre gränsen – maximiåldern på 
de barn man tar emot – är ofta 18 eller 21 år, alltså de åldrar då barn 
naturligt flyttar till egen bostad. Dessa gränser är med andra ord 
föga diskriminerande när det gäller att avgränsa vilka barn hemmen 
tar emot. I den mån andra maximiåldrar förekommer är de mycket 
spridda, och det är svårt att se något mönster. De undre åldersgrän-
serna visar en större regelbundenhet. På hälften av alla hem tar man 
emot barn från 12 år. Man kan vända på det och säga att finns ett 
relativt stort antal hem där barn under 12 år inte tas emot i verk-
samheten. 

Eftersom den övre åldersgränsen varierar, har åldersgruppsvaria-
beln främst delats in med utgångspunkt från den nedre gränsen – 
minimiålder. I en kategori finns de hem som angivit sin nedre 
åldersgräns i intervallet sju till nio år, i en annan de hem som tar 
emot barn från tio till elva år och uppåt, och slutligen en grupp hem 
som tar barn från tolv år. Hem som tar emot barn i åldern 0–12 år 
har bildat en egen grupp. Dessa hem är inriktade på endast yngre 
barn och anger både övre och undre åldersgräns på ett likartat sätt. 
De hem som svarat att man har en åldersgrupp, men angivit bredast 
tänkbara intervall, samt de som svarat att man inte har någon 
åldersgrupp alls, har förts samman till en grupp. 
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Tabell 8. Hemmens uppgifter om ålder på de barn man vän-
der sig till, antal och procent, n=377. 

Barnens ålder Antal hem Procent 

Barn 0–12 år 54 14 
Minimiålder 7–9 år  23  6 
Minimiålder 10–11 år 35  10 
Minimiålder 12 år - 219 58 
Barn i alla åldrar 46 12 
Summa 377 100 

 
Av tabellen framgår att den största gruppen, 58 procent, utgörs av 
hem som tar emot barn från tolv år – alltså i princip tonåringar. De 
36 särskilda ungdomshemmen som ingår i studien finns i denna 
grupp. Drygt 14 procent är inriktade mot barn som är upp till tolv 
år. Ungefär lika många, tillsammans drygt 16 procent, tar barn från 
sju år till nio år och uppåt eller tio till elva år och däröver. De mel-
lanstora barnen, mellan sju och tolv år, kan alltså antingen placeras 
med yngre barn på hemmen för barn upp till tolv år eller i andra 
verksamheter tillsammans med tonåringar.  

Institutionsvården totalt sett har en tydlig tyngdpunkt i verksam-
heter som riktar sig till tonåringar. Detta är kongruent med resulta-
ten i del III, där det framgick att tonåringarna är dominerande bland 
de institutionsplaceringar som inleds varje år. Att barn- och ung-
domshemmen i störst utsträckning vänder sig till tonåringar, är inget 
särdrag för Sverige. Samma sak gäller i flera europeiska länder, till 
exempel Storbritannien (Cliffe och Berridge, 1991; Little, 1995). 

Om man plockar ut å ena sidan tonårshemmen och å den andra 
sidan de hem som vänder sig till barn upp till tolv och jämför grup-
perna med varandra, visar sig en del olikheter. Detta visas i tabell 9. 
Jag har för att renodla jämförelsen så mycket som möjligt uteslutit 
de särskilda ungdomshemmen ur analysen. Samtliga variabler i 
tabellen nedan uppvisar signifikanta skillnader på enprocentsnivån.  

Hemmen för yngre barn är jämfört med tonårshemmen oftare 
offentligt drivna och med akut/korttidsinriktning. Fler tar emot 
barn och föräldrar tillsammans, och arbetar med utredningar. De 
har i större utsträckning någon personal inom kärnyrkena. Hemmen 
har mera sällan någon speciell målgrupp, vilket troligtvis hänger 
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samman med att man ser åldersavgränsningen i sig som en slags 
målgruppsbeskrivning. Målgruppen är yngre barn, men utan specifi-
cerad problembild. Sannolikt menar man att problemen i huvudsak 
ligger hos föräldrarna. Hemmen för yngre barn är också större än 
tonårshemmen. Många av dem tar emot både föräldrar och barn, 
vilket påverkar framför allt antalet platser. Flera av hemmen är som 
nämnts ovan gamla barnhem – ofta relativt stora institutioner – som 
omvandlat sin verksamhet och nu arbetar med barn och föräldrar 
tillsammans. Institutionerna för yngre barn tycks ha en klar 
avgränsning mot familjehemsvården. De har sällan varit familjehem 
tidigare och få ser sig idag som familjehemsliknande.  

Tonårshemmen har för sin del mer blandat huvudmannaskap, är 
mera sällan stora och tar i mindre utsträckning emot barn och för-
äldrar tillsammans. Här finns fler hem i gränslandet till familje-
hemsvård. En inte ovanlig bakgrund är att verksamheten varit 
familjehem, och nästan en tredjedel ser sig idag som familjehemslik-
nande. Inga variabler som har att göra med vilka teorier, modeller 
eller metoder man arbetar efter visar några intressanta skillnader 
mellan de bägge typerna av hem. 

Tabell 9. Jämförelse mellan HVB-hem som riktar sig till barn 
0–12 år och hem som riktar sig till barn 12 år och över (tonårs-
hem), procent av hemmen i respektive grupp, n =238. 

 Hem 0–12 år
n=54 

Tonårshem 
n=184 

Offentligt huvudmannaskap 57 23 
Stort hem (tio platser eller fler) 54 16 
Inriktade mot enbart kortare tids vård 36 6 
Någon personal med kärnyrkesutb.  87 65 
Har speciell målgrupp 20 73 
Tar emot barn och föräldrar tillsammans 89 10 
Har tidigare varit familjehem 6 36 
Familjehemsliknande 4 35 
Gör utredningar 89 39 
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Målgrupper 
Ett sätt för hemmen att ange vilken vård man erbjuder, är att 
beskriva verksamheten i termer av vilken eller vilka målgrupper man 
riktar sig till. Själva förekomsten av en eller flera specificerade mål-
grupper är dock inte en självklarhet. I enkäten uppger drygt 60 pro-
cent av hemmen någon målgrupp37. Hur dessa svar grovt kan delas 
in visas i tabell 10. Enkätfrågan är ställd i öppen form och i bear-
betningen delades svaren inledningsvis in i åtta kategorier.38 Varje 
hems svar kan ha tillförts flera kategorier – i medeltal förekommer 
cirka två kategorier per hem. Det ryms med andra ord flera parallella 
problembeskrivningar i hemmens uppgifter om vilka barn eller 
ungdomar man tar emot. Man använder inte målgrupp och typ av 
problem hos ungdomarna för en precis och snäv avgränsning av sin 
uppgift, utan förhållandet är snarast det motsatta. 

 
37  De särskilda ungdomshemmen har uteslutits ur hela den följande diskussio-

nen om målgrupper. Det faktum att hemmen är just särskilda ungdomshem, 
innebär i sig att arbetet är riktat mot vissa grupper. Frågan kan därför få en 
annan innebörd för dessa hem än övriga. Av §12-hemmen har cirka sju av 
tio uppgivit att man har en speciell målgrupp. 

38  Det är problematisk att ange fasta svarsalternativ för den typ av frågor som 
rör behandlingideologiska spörsmål. De angivna alternativen tenderar att 
strukturera innehållet i svaren i stor utsträckning (Bergmark och Oscarsson 
1997). För att minska påverkan av datainsamlingmetoden på resultatet har 
jag valt en öppen form för frågan om målgrupp, liksom för flera andra frå-
gor av ideologisk karaktär.  
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Tabell 10. Problem hos de barn/ungdomar som HVB-hem-
men (ej särskilda ungdomshem) angivit som målgrupp, pro-
cent av hem som angivit någon målgrupp, n=204. Ej ute-
slutande kategorier. 

Målgrupp Procent 

Psykosociala problem, 56 
Relationsproblem/emotionella problem 35 
Skolproblem 20 
Psykiska problem  16 
Kriminalitet 14 
Missbruk 12 
Från hem med problem 12 
Annat 34 

 
Av tabellen framgår att beteckningen ”psykosociala problem” (eller 
närliggande formuleringar) är vanligast förekommande. Den åter-
finns hos drygt hälften av de hem som har någon målgrupp. Psyko-
sociala problem är dock ett mycket allmänt hållet begrepp. Det för-
ekommer i flera svenska läro- och metodböcker som används till 
exempel i socionomutbildningen (Hessle 1985; Bernler och Johns-
son, 1988; Lennér-Axelsson och Thylefors, 1991). Termen har ofta 
använts för att beskriva sammansatta sociala och psykiska problem 
(Bernler och Johnsson, 1988) och för att avgränsa psykoterapeutiskt 
arbete från mer socialt inriktat arbete. Bergmark (1998) menar att 
olika entreprenörer visserligen har försökt använda begreppet för att 
rubricera vissa bestämda sätt att arbeta eller vissa teoretiska traditio-
ner, men att det i huvudsak fyller funktionen av en sammanbin-
dande term som visar att ett fenomen innehåller både sociala och 
psykologisk aspekter. När man på HVB-hemmen anger att man tar 
emot ungdomar med psykosociala problem (eller likartade formule-
ringar), gör man alltså en mycket allmän positionsbestämning, som 
kan tolkas som att man inte arbetar med direkt psykoterapi, men i 
övrigt säger utsagan lite om hemmens profil. 

Cirka en tredjedel av hemmen anger sin målgrupp som barn med 
relationsproblem/emotionella problem, medan 16 procent anger 
psykiska problem/sjukdom. Det är inte ovanligt att hem som anger 
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”psykiska problem” också har skrivit till ”ej tunga”, ”ej allvarliga” 
eller liknande. Man tycks vilja avgränsa sig gentemot barnpsykiatrins 
fält. Gränsdragningen mellan den vård som definieras som ”social” 
eller ”psykosocial” och den psykiska barn- och ungdomsvården 
(numera inom hälso- och sjukvårdens ram), har som tidigare 
nämnts, varit föremål för återkommande förhandlingar och diskus-
sioner under årens lopp (se till exempel SOU 1985:14).  

Formuleringar som innebär att man vänder sig till 
barn/ungdomar med preciserade problem som kriminalitet, miss-
bruk och skolsvårigheter förekommer vardera i svaren hos 12 till 20 
procent av hemmen. Den relativt stora kategorin ”annat” innehåller 
till exempel svar som rör sig om att barnen/ungdomarna är av visst 
kön, har viss etnisk bakgrund eller har något visst syndrom. 

En speciell grupp utgörs av de hem vars målgrupp är barn som 
kommer från hem med viss typ av problem, till exempel barn till 
missbrukare eller vars föräldrar har bristande omsorgsförmåga. Man 
arbetar med barnen och ungdomarna, men problemen som dessa 
ungdomar har definieras via föräldrarna. 

Ett annat sätt för institutionerna att artikulera sitt arbete, är att 
tala om vilka grupper man inte arbetar med. Drygt åtta av tio hem, 
anger att det finns vissa grupper som man inte tar emot i verksam-
heten. Av hemmen som enbart riktar sig till barn över tolv år, svarar 
cirka 60 procent att man inte tar emot missbrukare, medan nästan 
30 procent av alla hem uppger att man inte arbetar med barn och 
ungdomar med psykiska problem. Dessa kategorier ungdomar till-
hör, som visats ovan, samtidigt de som anges som preciserade mål-
grupper för en mindre del av hemmen. Att arbeta med missbru-
kande barn eller barn med psykiska problem, förefaller inta en sär-
ställning och vara föremål för en relativt hög grad av specifikation. 
Hemmen kan å ena sidan se sig som speciellt inriktade på dessa 
problemområden eller å andra sidan anse att dessa problem faller 
utanför deras kompetensområde. 

Sammanfattning 
Forskningen pekar på problemen med att gruppera barn- och ung-
domshem utifrån olika funktioner, samt på frånvaron av symmetri 
när det gäller relationerna mellan det som beskrivs som barnens 
problem och de insatser eller den vård som ges för att avhjälpa 
dessa. Svårigheterna finns i bägge leden, det vill säga dels i beskriv-
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ningarna av barnens situation och vad det är som skall uppnås med 
vården, dels i barn- och ungdomshemmens presentation av vem 
man riktar sig till och den vård man bedriver. 

Av hemmen i studien uppger drygt hälften att de vänder sig till 
enbart tonåringar. Det finns också en grupp (14 procent) som 
enbart tar emot barn i åldrarna upp till tolv år. Nästan alla av dessa 
kan ta emot barn och föräldrar tillsammans. Hemmen för yngre 
barn och tonårshemmen (ej särskilda ungdomshem) skiljer sig åt 
vad gäller storlek, utbildningsnivå och inriktning. Det finns sam-
manlagt ett hundratal hem som uppger att man tar emot både för-
äldrar och barn. Detta är dock inte den dominerande inriktningen 
på HVB-vården i stort och det var på småbarnshemmen som den 
absoluta majoriteten av barn/föräldraplaceringar faktiskt fanns vid 
undersökningstillfället. Huruvida barnen är placerade med tvång 
eller på frivillig grund utgör ingen skiljelinje mellan olika hem, utan 
de flesta tar emot bägge kategorierna. Det vanligaste är att HVB-
hemmen arbetar med längre tids vård och behandling, men man 
arbetar i liten utsträckning med i förväg fastställda vårdtider. 

När HVB-hemmen skall ange målgrupp i termer av vilka pro-
blem barnen har, förekommer ofta flera kategorier samtidigt och 
allmänna begrepp som psykosociala problem är vanliga. Barn med 
psykiska problem eller missbruk intar en särställning, så till vida att 
de dels är barn som vissa hem är specialiserade på, och dels är barn 
som vissa hem inte kan eller vill ta emot. 
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Kapitel 9 

Vårdinnehåll, metoder, ideologi 

Brist på gemensamma begrepp 
De två följande kapitlen skall ägnas åt att diskutera hemmens svar 
kring det svårfångade som man kan kalla ”innehållet” i 
vården/behandlingen. Jag utgår i detta avsnitt från hemmen som en 
del av socialtjänstens och barnavårdens löst kopplade teknologi och 
diskuterar några aspekter av hur verksamheterna framstår som 
”professionella behandlingsinrättningar”. Data presenteras bland 
annat om vilka teorier, modeller och metoder man från institutio-
nernas sida uppger att man arbetar efter. I nästa kapitel diskuteras 
den mer övergripande frågan om hur hemmen förhåller sig till idén 
om att replikera en familj/ett familjehem.  

I Socialstyrelsens förteckning över HVB-hem och särskilda ung-
domshem får företrädare för hemmen fritt formulera beskrivningar 
av sin verksamhet under rubriken ”behandlingsinnehåll” (Socialsty-
relsen, 1996c). Exempel på utsagor är, att ”behandlingsarbetet 
bedrivs enligt miljöterapeutisk grundsyn” (a.a., s. 8) eller att hem-
mets ”behandlingsmodell bygger på psykodynamisk teori och på ett 
miljöterapeutiskt tänkande” (a.a., s. 85). I marknadsföringen, till 
exempel broschyrer om verksamheten och annonser i tidningen 
Socionomen, presenteras behandlingsinnehållet ofta i termer av 
vilken teori/modell man arbetar utifrån eller vilka metoder man 
använder (Socionomen, årgång 1996).  

I forskningsöversikten nämns att Berridge och Brodie (1998) i 
sin studie av tolv brittiska barn- och ungdomsinstitutioner, fann att 
själva förekomsten av en uttalad teoretisk eller terapeutisk oriente-
ring hängde samman med vad de uppfattade som välfungerande 
institutioner (a.a., s. 152). Författarna menar att eftersom mål och 
syfte med institutionsvård många gånger är oklart och verksamhe-
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terna arbetar med något så opinionskänsligt som barns och ungdo-
mars avvikande beteende, är det nödvändigt för personalen att 
kunna utgå från något artikulerat sätt att förklara barnens problem 
och sätt att vara. Det betydelsefulla är inte vilken denna orientering 
är, utan att den överhuvudtaget finns, ”any theory is more attractive 
than no theory at all in helping to bring about a coherent structure” 
(a.a., s. 154).  

Samtidigt som man kan konstatera att teori/modell/metod är en 
viktig del i många barn- och ungdomshems beskrivning av sitt 
behandlingsinnehåll, råder det brist på en uppsättning begrepp med 
någorlunda gemensamma och meningsbärande rubriceringar (jfr 
Bergmark och Oscarsson, 1997 för en diskussion om denna fråga 
inom missbrukarvården). Little (1995) skriver i sin intensivstudie av 
The Caldecott Community – en institution med lång historia och som 
idag presenteras som ett terapeutiskt samhälle för barn – att det är 
svårt för omgivningen att kommunicera med och förhålla sig till 
verksamheten, bland annat därför att behandlingsinnehållet är svårt 
att förstå och vad författaren kallar ”clouded in a mysterious 
nomenclature” (a.a., s. 147).  

Det är också viktigt att skilja mellan påståenden om användande 
av olika teorier och modeller och det som faktiskt äger rum på 
hemmen. Här kan finnas olika slag av lösa kopplingar (Meyer och 
Rowan, 1992; Nygren, 1995; se också Widinghoff, 1997). Olsson 
(1993) talar om användande av ”naiv teori” inom det sociala arbetet. 
Begreppet omfattar de föreställningar om oss själva och omvärlden, 
som enligt författaren i hög grad styr vårt handlande i vardagslivet. 
Författaren understryker skillnaden mellan de teorier man säger sig 
äga (espoused theory) och de som i verkligheten har betydelse för 
det faktiska handlandet (theory-in-use) och menar att olika profes-
sionella och metodiska beskrivningar av arbetet sällan fångar in det 
som sker i realiteten. De enskilda socialarbetarna ansluter sig till 
olika rollföreskrifter och behandlingsideologier inom sitt arbetsom-
råde, men för att verkligen förstå vad som händer i arbetet med en 
klient måste man närmare studera den enskilda socialarbetarens 
konstruktion av sin naiva teori.  

Utgångspunkten för den följande framställningen är att om ett 
hem uppger en viss teori/modell eller metod, är detta en beskriv-
ning av hemmets ideologi formulerad av företrädare för hemmet 
inom ramen för en otydlig begreppsapparat. Bristen på ett gemen-
samt språk innebär till exempel att ett begrepp som ”miljöterapi” 



Kapitel 9.Vårdinnehåll, metoder, ideologi  

 196

kan ges en rad olika innebörder. Man kan inte utifrån enkätdata säga 
något om vad man på ett enskilt hem lägger i begreppet och det 
finns knappast en allmänt accepterad teoretiskt förankrad tolkning. 
Man kan inte heller med hjälp av studiens data säga något om vad 
som faktiskt utspelar sig på de olika hemmen. Däremot ger mate-
rialet möjlighet att studera om, och i så fall hur, olika 
”ideologivariabler” hänger samman med varandra och det ger också 
viss möjlighet att relatera hemmens vårdideologiska anspråk till 
uppgifter om faktiska förhållanden som exempelvis storlek och 
utbildningsnivå. 

Det finns olika sätt att mera precist definiera vad man menar 
med en teori, en modell eller en metod och i litteraturen om socialt 
arbete förs en diskussion om den relevanta begreppsapparaten (se t. 
ex. Payne, 1997; Bergmark och Lundström, 1998). Jag använder 
begreppen mycket pragmatiskt. Med tanke på den allmänna oklar-
heten är det inte meningsfullt att försöka precisera metodbegreppet 
eller att skilja mellan det som kan kallas teorier i mer gängse mening 
och det som snarare är modeller. 

Marsh och Triseliotis (1996) har ett liknande förfaringssätt i en 
studie av vilka teorier som påverkar socialarbetarnas arbete. Förfat-
tarna menar att det är svårt att skilja mellan teorierna i sig själva och 
de implikationer de har för det praktiska arbetet och väljer att inte 
göra någon som helst åtskillnad mellan dessa nivåer. De skriver 
”most theorists or theories, such as systematic, behavioural and 
psychodynamic, also put forward ways of working or methods of 
intervention” (a.a., s. 49) och de menar att termerna ”theory”, 
”knowledge” och ”methods”, används som ömsesidigt utbytbara i 
socialt arbete (a.a., s. 50; se också Payne, 1997). 

Frågorna i föreliggande enkät har ställts så att svarspersonerna, 
dels får svara på vilken eller vilka teorier/modeller man arbetar 
efter, dels vilka metoder som används. Frågan om teori/modell är 
öppen, vilket innebär att svarspersonerna själva avgör vad de menar 
är en teori/modell. På frågan om behandlingsmetoder har hemmen 
fått fasta svarsalternativ som innebär mycket grova kategorier. Som 
framkommer längre fram i texten, ger många hems sätt att svara 
stöd för Marsh och Triseliotis (a.a.) tes att det är svårt att begrepps-
ligt skilja ut teorier/modeller från metoder. 
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Teorier och modeller 
Ett första viktigt konstaterande är att det inte är självklart att man 
har en teori/modell över huvud taget. Cirka 66 procent av hemmen 
svarar ja på en direkt fråga om detta. Signifikant fler särskilda ung-
domshem (30 av de 36 hemmen) än övriga hem (p<0,05), svarar att 
de arbetar efter någon teori/modell. Det förekommer också oftare 
teori/modell på hem som har en speciell målgrupp (p<0,01). 

När hemmen i studien ombeds ge en ”benämning eller kort 
beskrivning” av vilken eller vilka teorier/modeller man utgår från, är 
svaren omväxlande på vad som skulle kunna karakteriseras som 
teori/modellnivå respektive metodnivå. Det förekommer också svar 
som inte innehåller någon ”vedertagen” teori/modell/metod, utan 
formuleringen lyder till exempel att man arbetar ”individuellt anpas-
sat”. Hemmens svar har kategoriserats i efterhand i tio olika grup-
per.39 Vissa hem har uppgivit flera teorier eller modeller. I medeltal 
förekommer 1,7 per hem. Också Marsh och Triseliotis (a.a. s. 53) 
fann att socialarbetarna ofta uppgav två eller flera teorier. Cirka en 
tredjedel av de tillfrågade personerna uppgav endast en teoretisk 
utgångspunkt för arbetet. 

 
39  För att hemmens svar inte skulle bli för svårhanterliga i kategoriseringsfasen 

har frågan om teori/modell endast fått en litet svarsutrymme i enkäten (tre 
rader) och hemmen har uppmanats att ge en kort beskrivning av aktuell 
teori/modell. Svaren har vanligtvis varit mycket kortfattade, ofta formule-
rade som en uppräkning av ett eller ibland flera begrepp som uttrycker 
någon form av teori/modell, till exempel ”psykodynamisk grundsyn och 
miljöterapi”. Det har därför inte varit nödvändigt att tolka svaren i någon 
större utsträckning, utan bearbetningen har mest inneburit att föra näralig-
gande uttryck och begrepp till gemensamma kategorier. Kategorin psykody-
namisk består av de svar som innehåller ordet psykodynamisk, men också 
termerna objektrelationsteori, psykoanalytisk och utvecklingspsykologisk. 
Kategorin systemteori innehåller svar med ordet systemteori eller interak-
tionsteori. Kategorin pedagogisk innehåller förutom termen pedagogisk, ut-
trycken socialpedagogisk och konsekvenspedagogisk. Kategorin egen 
teori/modell innebär att svarspersonen använder uttrycket egen 
teori/modell eller skriver att man arbetar efter en modell som är uppenbart 
lokal eller ”hemmagjord” till exempel ”x-gårdsmodellen”.  
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Tabell 10. Teori/modell som man på hemmen uppger att man 
arbetar utifrån, procent av de hem som uppgivit någon teori, n 
=252. Ej ömsesidigt uteslutande kategorier. 

Teori/modell Procent 

Miljöterapi 41 
Psykodynamisk, objektrelationsteori, utvecklings-

psykologisk 
37 

System- interaktionsteori 20 
Nätverk  8 
Medlevarskap 7 
Socialpedagogisk/pedagogisk  7 
Egen modell/teori  6 
Vanlig familj  3 
Kristen  2 
Individanpassad eller annat 41 

 
Miljöterapi har en starkt ställning, cirka 41 procent använder detta 
uttryck. Detta begrepp ses alltså som en teori/modell samtidigt som 
det är ett av de fasta svarsalternativen i en påföljande fråga om 
behandlingsmetoder (se nedan). Miljöterapi tycks mera gångbart 
inom institutionsvården för barn och unga än inom missbrukarvår-
den. I en undersökning av 258 behandlingsinstitutioner för vuxna 
missbrukare, uppgav nämligen 21 procent att man hade miljöterapi 
som utgångspunkt för arbetet (Bergmark och Oscarsson, 1994b, 
s. 67). 

En psykodynamisk syn eller en teori/modell som bygger på 
objektrelationsteori eller utvecklingspsykologi förekommer bland 
barn- och ungdomshemmen i nästan lika stor utsträckning som 
miljöterapi, cirka 37 procent av hemmen placerar sig i denna kate-
gori. Var femte hem uppger att man arbetar utifrån system-
teori/interaktionsteori. Några få anger att de utgår från en kristen 
modell eller att de har en teori/modell som innebär att vara en 
”vanlig familj”. En stor andel hem (cirka 40 procent) finns i katego-
rin individanpassat eller annat. 

Det är alltså få – endast fem hem – som anger religiösa utgångs-
punkter. Detta är betydligt vanligare bland institutioner som riktar 
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sig till vuxna alkoholmissbrukare, där 17 procent anger att de 
omfattar en religiös grundsyn och drygt var femte plats finns inom 
en verksamhet som är påverkad av en kristen grundsyn (Bergmark 
och Oscarsson, 1994b, s. 67). Uppgifterna är emellertid inte helt 
jämförbara eftersom frågorna i respektive undersökning är ställda på 
olika sätt.  

Det är tänkbart att barn- och ungdomshemmen har religiösa 
inslag i sitt arbete, men att personalen inte ser dessa som en teori 
eller modell man använder i arbetet. De hem som trots allt har upp-
givit en religiös modell för arbetet är i fem fall stiftelsedrivna (ett har 
enskild huvudman). Historiskt är det främst bland de stiftelsedrivna 
hemmen man bedrivit vård som bygger på religiösa värderingar. 
Om man antar att alla ideelllt/stiftelsedrivna hem – åtta procent – 
var religiöst präglade, skulle barn- och ungdomshemmen ändå inte 
komma upp i samma siffror som vuxeninstitutionerna. Trots vissa 
reservationer kan man således anta att det är en betydligt färre 
institutioner för barn och ungdomar än för vuxna, som har en kris-
ten utgångspunkt för arbetet.  

Bergmark och Oscarsson (a.a.) menar att det kristna inslaget 
bland svenska institutioner för vuxna alkoholmissbrukare är mycket 
stort om man jämför till exempel med USA. Författarna menar att 
skillnaden mellan länderna bland annat kan bottna i strukturella 
olikheter i villkoren för hur vård får bedrivas. I Sverige har det fun-
nits mycket lite av diskriminerande krav på missbrukarinstitutio-
nerna och ingen yrkesgrupp med självklar legitimitet eller ansvar för 
vården. Detta kan, som diskuterats tidigare, emellertid sägas också 
om institutionsvården för barn och ungdomar, varför det inte för-
klarar skillnaden gentemot vuxenvården. Möjligen kan det vara så, 
att det på ett mer ideologiskt plan är lättare att tänka sig att alko-
holmissbruk kan avhjälpas med hjälp av frälsning och kristen 
gemenskap, medan detta inte ges samma roll av ”lösning” för de 
barn som har problem i form av eget beteende eller på grund av 
hemmiljön. 

Om man enbart studerar de särskilda ungdomshemmens upp-
gifter om teori/modell finner man ett något annorlunda mönster än 
för övriga hem. Av de 30 hem som uppgivit någon teori har drygt 
hälften nämnt miljöterapi eller psykodynamisk teori. Alternativen 
vanlig familj, egen modell/teori, kristen och socialpedagogisk före-
kommer inte alls.  
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Teoriprofiler 
Bilden så här långt av hur man på institutionerna använder teo-
rier/modeller är oöverskådlig och splittrad. Hemmens svar är dispa-
rata och vissa svarskategorier kan inte passera som teori/modell i 
någon rimlig mening, även om man har en mycket öppen hållning. 
Vissa hem uppger till exempel att teorin/modellen är att arbeta 
individanpassat. Andra hem uppger en egen modell – x-gårdsmo-
dellen – men utan att denna är närmare beskriven.  

För att få en tydligare bild har materialet bearbetats ytterligare. 
Först har ett antal teorikategorier som är ömsesidigt uteslutande 
bildats. Syftet med indelningen är att renodla olika slags svar och att 
identifiera de dominerande inriktningarna vad gäller val av 
teori/modell. Hem som enligt tabellen ovan enbart svarat med 
medlevarskap, vanlig familj, egen modell/teori/individanpassad eller 
annat, eller lämnat dessa svar i kombination med varandra, har inte 
ansetts representera någon ”känd” teori och därför sammanförts 
med de som inte uppger någon teori alls. Med denna ”stränghet” i 
bedömningen hamnar cirka hälften av hemmen (51 procent) i grup-
pen utan teori. Dessa hem har uteslutits ur den följande analysen. 
Kvar blir då vad som skulle kunna kallas ett antal teoriprofiler, 
”core models” (Marsh och Triseliotis, s. 52) som uttrycker huvudin-
riktningar, och därför inte innefattar de udda och ovanliga svaren, 
eller de som inte handlar om ”vedertagna” teorier. 
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Tabell 12. Profiler för hem som uppgivit någon ”vedertagen” 
teori, antal och procent, n=186. 

Teoriprofil Antal hem Procent  

I Miljöterapi enbart 39 21 
II Psykodynamisk enbart 33 18 
III Både miljöterapi och psykodynamisk (i 

några fall i kombination med andra 
teorier) 

42 23 

IV Miljöterapi kombinerat med något av 
alternativen nätverk, vanlig familj, egen, 
kristen, pedagogisk eller individuell 

23 12 

V Psykodynamisk och systemteori 14 7 
VI Övriga kombinationer av teorier eller teori 

i kombination med ”ej vedertagen teori” 
till exempel vanlig familj 

35 19 

Summa 186 100 
 
Efter denna tämligen hårdhänta hantering utkristalliserar sig två mer 
eller mindre distinkta grupper av hem, som enbart uppger miljöte-
rapi respektive enbart psykodynamisk teori som utgångspunkter för 
arbetet. Grupperna utgör vardera i grova tal var femte hem, till-
sammans cirka 40 procent av de hem som har någon teoriprofil. 
Hem som arbetar med dessa teorier i kombination (i några fall till-
kommer ytterligare teorier) står för ungefär samma andel, drygt 20 
procent. Sammanlagt uppger cirka sex av tio hem att man arbetar 
med någon av de ”stora” teorierna med professionella anspråk, 
ensam eller i kombination med varandra. De övriga hemmen har 
någon annan typ av teorikombination eller tillhör gruppen utan 
teori. 

Om man bryter ut de särskilda ungdomshemmen och specialstu-
derar dem, blir bilden något annorlunda. Fler §12-hem – cirka 40 
procent – uppger miljöterapi och psykodynamisk teori i kombina-
tion, och sammanlagt uppger drygt 70 procent av de särskilda ung-
domshemmen att de arbetar utifrån någon av de ”stora” teorierna 
(profil I–III). Övriga profiler har något lägre noteringar än för 
övriga hem. 
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Teoriprofiler i relation till andra variabler 
Hemmens olika teoriprofiler har relaterats till ett antal andra va-
riabler i materialet. Man finner då att profilerna i liten utsträckning 
hänger samman med övriga egenskaper eller ideologiska anspråk. 
Följande variabler har undersökts: Enskilt huvudmannaskap, famil-
jehemslikhet, om hemmen arbetar enbart med barn över tolv år eller 
under tolv år, huvudmannaskap, resultatinriktning (se nedan), om 
man har speciell målgrupp, om man gör utredningar, om man tar 
emot föräldrar, om man ser omsorg som den viktigaste uppgiften, 
om man ser behandling som den viktigaste uppgiften, antal 
anställda, andel personal med högskole- respektive kärnyrkesutbild-
ning, skala föräldraersättare– föräldrakomplement (se nedan). 

De variabler för vilka hemmens tillhörighet till någon teoriprofil 
innebär signifikant skillnad är huvudmannaskap, familjehemslikhet, 
samt de bägge variablerna som anger utbildningsnivå det vill säga 
andel personal med högskoleutbildning och andel personal med 
kärnyrkesutbildning (andelen kärnyrkesutbildad personal är en del-
mängd av andelen högskoleutbildade, se bilaga 4 för fullständig 
redovisning).40  

Det mönster som kan utskiljas är att teoriprofil I (enbart miljöte-
rapi) hänger samman med lägre formell utbildningsnivå (vilket av 
måtten man än använder) samt att hemmen ser sig som familje-
hemslika. Att enbart åberopa miljöterapi som teori/modell för 
arbetet tycks i huvudsak ha samband med variabler som pekar mot 
någon form av ”icke-professionalitet”. Att ha en låg andel högsko-
leutbildad eller kärnyrkesutbildad personal är en indikator på låg 
formell kompetens och att likna ett familjehem är inte något man i 
första hand kopplar till professionell kunskap. Profil I har också 

 
40  Det är rimligt att tänka sig att teoriprofil skulle hänga samman med vilken 

målgrupp hemmen riktar sig till eller vilka behandlingsmetoder man har. 
Eftersom hemmens svar om målgrupp ofta innehåller flera olika grupper, är 
det svårt att få fram ömsesidigt uteslutande kategorier. Om man relaterar 
teoriprofilerna till förekomst av viss målgrupp får man alltför små grupper 
för att kunna göra meningsfulla jämförelser mellan grupperna. Problemet 
med för små grupper uppstår också när det gäller förekomst av behand-
lingsmetoder. När teoriprofilerna körs mot vilka behandlingsmetoder hem-
men uppger, blir värdet i flera celler för litet. Endast variablerna särskilt 
anpassad skola/barnomsorg och särskilt anpassade fritidsaktiviteter har till-
räckligt stora grupper och faller ut signifikant. I bägge fallen innebär teori-
profil V påtagligt mindre av dessa inslag. 
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tillsammans med profil VI (övriga kombinationer av teorier) fler 
hem med enskilt huvudmannaskap än övriga. Störst andel högsko-
leutbildad personal finns bland hemmen som tillhör teoriprofil IV 
(psykodynamisk och systemteori) och V (miljöterapi kombinerat 
med annat). Den senare har också tillsammans med profil III (mil-
jöterapi och psykodynamisk) högst andel personal inom kärnyrkena. 

Den samlade bilden är att hemmens fördelning på teoriprofiler 
ger ett visst utslag för en dimension som grovt kan uttryckas som 
”grad av utbildning/professionalitet”. Övriga skillnader är svåra att 
ge någon meningsfull tolkning. Snarare tycks det ha betydelse om 
man alls anger en ”vedertagen” teori eller inte. I en jämförelser 
mellan de hem som har någon sådan teori (n=186) och övriga, visar 
det sig att de förra har signifikant (p<0,001) större andel både hög-
skoleutbildad och kärnyrkesutbildad personal, fler anställda., samt 
att de på en skala med polerna institutionsliv/familjeliv placerar sig 
närmare institutionsliv. Det finns också vissa skillnader mellan hur 
hemmen med teoriprofil respektive utan sådan, anger sina 
behandlings-metoder, vilket presenteras längre fram. 

Behandlingsmetoder 
När företrädarna för barn- och ungdomshemmen ombeds ange 
vilka huvudsakliga behandlingsmetoder de använder och får fasta 
svarsalternativ, har miljöterapi en mycket stark position. Drygt åtta 
av tio hem uppger miljöterapi. Dessa svar är konsistenta med hur 
hemmen svarat på frågan om teori/modell. Av de som svarat att 
man har miljöterapi som teori/modell, svarar nästan alla (98 pro-
cent) också att det är en av behandlingsmetoderna. Däremot är inte 
samstämmigheten lika stark om man vänder på resonemanget. Av 
de som angivit miljöterapi som en av sin behandlingsmetoder, har 
drygt en tredjedel också svarat att det är en teori/modell som man 
arbetar efter. Miljöterapi kan alltså ses som en metod man använder, 
men det måste inte innebära att man också uppfattar miljöterapi 
som den teoretiska utgångspunkten (om sådan finns) för verksam-
heten. 

Knappt hälften av hemmen uppger erbjudande av en naturlig 
familjemiljö som en arbetsmetod. Speciellt anpassade fritidsaktivi-
teter, skola eller barnomsorg uppges vardera av runt fyra av tio hem. 
Arrangemang kring barnomsorg/skola eller fritid har således ingen 
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central roll som behandlingsmetod i arbetet med barn och ungdo-
mar på institution. 

Individuella samtal respektive familjesamtal är bägge metoder 
med höga noteringar. Drygt sex av tio anger att man arbetar med 
familjesamtal, medan åtta av tio anger individuella samtal. Dessa 
behandlingsmetoder kan inte ses som speciella för institutionsvår-
den, utan utgör snarare en slags bas i socialt arbete över huvud 
taget. 

Tabell 13. Förekomst av behandlingsmetoder, procent av 
hemmen, n =379. Ej uteslutande kategorier. 

Behandlingsmetod Procent 

Individuella samtal 82 
Miljöterapi 80 
Familjesamtal 64 
Erbjuda en naturlig familjemiljö 45 
Särskild anpassad skola/barnomsorg 44 
Särskilt anpassade fritidsaktiviteter 39 
Annat 34 

 
På frågan om vilken behandlingsmetod som är den viktigaste svarar 
man på fyra av tio hem miljöterapi, att erbjuda en vanlig familje-
miljö anges av cirka 20 procent, medan individuella samtal och 
familjesamtal uppges av färre än 10 procent. Från relativt många 
hem, ca 15 procent, svarar man att man inte kan välja en metod som 
viktigare än en annan, eller låter bli att svara på denna fråga. 

Huruvida hemmen tillhör en teoriprofil eller inte, tycks ha viss 
betydelse för hur man anger sina behandlingsmetoder. Hemmen 
utan teoriprofil anger i mindre utsträckning miljöterapi, familjesam-
tal samt att man har särskilt anpassad skola eller barnomsorg, me-
dan man i högre utsträckning anger erbjudande av en naturlig 
familjemiljö som en av metoderna.41 Hem utan teoriprofil uppger 
                                                 
41  Miljöterapi: utan profil 69 procent och med 93 procent (p<0,001), familje-

samtal: utan profil 58 procent och med 70 procent (p<0,01), särskilt anpas-
sad skola/barnomsorg: utan profil 38 procent och med 50 procent (p<0,05), 
naturlig familjemiljö: utan profil 57 procent och med 33 procent (p<0,001). 
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således ofta en ”oteoretisk” metod som att erbjuda en naturlig 
familjemiljö. Att arbeta med familjesamtal eller ha speciella arran-
gemang runt skola och barnomsorg är inslag som kräver någon 
form av teoretisk grund som går utöver tanken att erbjuda barnet en 
tillvaro under familjeliknande former.  

De särskilda ungdomshemmen skiljer sig i viss mån från övriga 
hem när det gäller behandlingsmetoder. Endast några enstaka har 
svarat att man vill erbjuda en naturlig familjemiljö, medan majorite-
ten angivit att de har särskilt anpassad skola. 

Viktigaste uppgift 
Förutom direkta uppgifter om vilka teorier hemmen utgår från eller 
vilka metoder som används, kan man utifrån andra parametrar dis-
kutera hur man från hemmens sida presenterar sin verksamhet och 
eventuella skillnader mellan olika kategorier. I den följande texten 
skall behandlas vad man på hemmen ser som de viktigaste uppgif-
terna, samt vilken behållning man anser att barnen och ungdomarna 
har av vistelsen. I nästkommande avsnitt diskuteras hur man på 
barn- och ungdomshemmen förhåller sig till att replikera en familj.  

Frågan om de viktigaste uppgifterna har ställts så att den sva-
rande kan rangordna fasta svarsalternativ. Rangordningen visar på 
”tyngden” i de olika alternativen, det vill säga det går att få en upp-
fattning om vilka uppgifter som anses primära och vilka som anses 
mer komplementära till sin karaktär (för en diskussion av denna typ 
av frågekonstruktion, se Bergmark, 1994). 
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Tabell 14. Vad man på hemmen ser som sin viktigaste uppgift. 
I första hand och bland de tre viktigaste, procent av hemmen, 
n=379.42

Uppgift Den viktigaste Bland de tre vikti-
gaste 

Omsorg 45 82 
Behandling 31 69 
Fostran 8 42 
Utredning 7 35 
Skydd 4 29 
Annat 3  9 
Utbildning 2 24 
Kontroll 1  7 

 
Det framgår av tabellen att den största andelen hem ser som sin 
främsta uppgift att ge de placerade barnen omsorg/omvårdnad, och 
att denna uppgift kommer före att ge behandling. Även om man tar 
bort de hem som betecknar sig familjehemslika, kvarstår priorite-
ringen av omsorg som den viktigaste uppgiften. Här finns emellertid 
skillnader beroende på barnens ålder. Bland hemmen för barn upp 
till tolv år, ser 52 procent omsorg som viktigast, medan motsva-
rande siffra för tonårshemmen (ej särskilda ungdomshem) är 42 
procent. Behandling uppgavs som den viktigaste uppgiften av en 
knapp tredjedel av alla hem, men nästa sju av tio hem ser behand-
ling som en av de tre viktigaste uppgifter. Också här spelar barnens 
ålder roll. Av hemmen för yngre barn ser cirka 20 procent behand-
ling som det viktigaste, medan 34 procent av tonårshemmen rankar 
behandling som den primära uppgiften. 

Utredning uppfattas sällan som viktigast. Endast cirka sju pro-
cent av hemmen ser detta som sin främsta uppgift, men drygt var 
tredje hem (35 procent) placerar utredning bland de tre viktigaste 
uppgifterna. Samtidigt anger nästan hälften (49 procent) av hem-
men, på annan plats i enkäten, att man utför utredningsarbete i syfte 
att avge yttrande till socialtjänsten.  

                                                 
42  11 procent (41 hem) har inte svarat på denna fråga. 
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Resultatet pekar mot att utredningsarbete är vanligt förekom-
mande, men det utförs parallellt med andra uppgifter och ses inte 
som det primära. I tidigare avsnitt har hem som inriktar sig mot 
korttidsvård för yngre barn beskrivits. Bland dessa är utredningar av 
barnens förhållanden och föräldrarnas omsorgsförmåga en slags 
profil för vårdens innehåll. Nio av tio hem arbetar med utredningar.  

Att utöva kontroll över barnen/ungdomarna ses inte på något 
hem som en förstahandsuppgift. Detta kan vara något förvånande 
med tanke på att så stor andel av hemmen riktar sig till ungdomar 
över tolv år, vilket framgår av tabell 8, samt att populationen också 
innefattar de särskilda ungdomshemmen. Utbildning samt att ge 
skydd har också låga noteringar som främsta uppgift, men finns i 
större utsträckning med bland de tre viktigaste uppgifterna. 

Behållning 
I ett annat försök att ringa in innehållet i hemmens verksamhet, har 
svarspersonerna ombetts att ange vad de menar att bar-
nen/ungdomarna faktiskt får ut av vistelsen. Man kan tänka sig att 
svaren på denna fråga ligger något ”närmare” den faktiska verksam-
heten än uttalanden om teorier och målgrupper. 

I följande tabell visas hur personalen uppfattar bar-
nens/ungdomarnas främsta behållning av att vistas på hemmet. 
Frågan är ställd i öppen form och svaren har kategoriserats i efter-
hand. Varje svar kan innehålla flera kategorier. 
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Tabell 15. Vad man på hemmen ser som barnens/ ungdomar-
nas främsta behållning av att vistas i vård, procent av hem-
men, n=379. Ej uteslutande kategorier.43

Främsta behållning Procent 

Få emotionellt stöd/få en annan syn på sig själv 43 
Få omsorg/trygghet/struktur/leva vardagsliv i gemenskap 34 
Möta goda vuxna/få en annan syn på vuxna 26 
Ha kontakt med sin biologiska familj 25 
Få utbildning eller arbetsträning 19 
Lära sig vissa färdigheter (sköta arbete, umgås, ordnad fritid) 12 
Annat 25 

 
Av tabellen framgår att behållning i form av emotionellt stöd och att 
få en annan syn på sin egen person, intar en tätposition. Att leva ett 
ordnat vardagsliv med trygghet och struktur kommer därnäst. De 
mer instrumentellt inriktade svaren som handlar om behållning i 
form av utbildning eller speciella färdigheter, utgör en relativt låg 
andel av svaren. Detta förefaller konsistent med att hemmen i tidi-
gare svar om behandlingsmetoder, lägger förvånansvärt liten tyngd 
vid speciella arrangemang kring barnomsorg, skola och fritid, samt 
att man rankar utbildning lågt när man skall ange främsta uppgift 
för hemmens verksamhet. 

Dessa uppgifter är intressanta mot bakgrund av att Bullock m. fl. 
(1993) – i en av de mest omfattande översikterna av forskning om 
barn- och ungdomshem – och Little (1995, s. 116), hävdar vikten av 
att barnen uppfattar att de lär sig påtagliga färdigheter 
(”instrumental skills”) under vårdtiden. Författarna ser detta som en 
av indikatorerna på bra vård. De refererade studierna är gjorda inom 
Dartington-gruppen som tillsammans studerat över 200 barn- och 
ungdomshem (a.a., s. 115). 

För de särskilda ungdomshemmen avviker svaren om behållning 
av vården. I likhet med för övriga hem förekommer emotionellt 
stöd i flest svar, men endast 17 procent (jämfört med 34 procent) av 
§12-hemmen uppger omsorg/trygghet som främsta behållning. 
Nästan var tredje hem uppger utbildning/arbetsträning som främsta 
                                                 
43  Sju procent (26 hem) har inte svarat på denna fråga. 
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behållning, till skillnad från övriga hem där motsvarande siffra är 
cirka 20 procent. 

Förutom noteringar av sakinnehållet i svaren, har en bedömning 
gjorts av om svaren kan karakteriseras som förlopps- eller resultatorien-
terade. Med kategorin förloppsorienterat menas att svaret i sin helhet 
är utformat så att den behållning som anges är fokuserad på själva 
vistelsen på hemmet. I svaret saknas koppling till hur tillvaron 
gestaltar sig för barnen/ungdomarna efteråt. Exempel på denna typ 
av ”inom-institutions-orienterade” svar är att behållningen för bar-
net/ungdomen är att ”de får en tids omsorg och avkoppling från 
hemproblemen”, de får ”växa upp i en familj nära djur och natur” 
eller de får en ”strukturerad tillvaro, hemmiljö med rutiner och 
avhållsamhet från droger”. I dessa svar uttrycks att den främsta 
behållningen av vistelsen, är att under en tid leva i den miljö hem-
met erbjuder. Till förloppskategorin har också förts de svar som till 
exempel anger att behållningen är att ”leva i en trygg och harmonisk 
miljö och lära sig att bearbeta sina konflikter och få andra normer”. 
I dessa svar finns det en tanke om miljön som förändringsagent vad 
gäller konflikthantering och normbildning. I någon mening kan 
detta ses som ett resultattänkande, men det är inte orienterat mot 
tiden efter vistelsen och har därför inte bedömts tillhöra resultatka-
tegorin i detta sammanhang. Förloppskategorin innefattar också 
svar som anger att barnen/ungdomarna ”får en fast grund att stå 
på” eller att hemmet ger ”en plattform att stå på för framtiden”. 
Dessa vanligt förekommande svar innehåller inte någon närmare 
specifikation av vad det är barnen får att stå på, och innehåller inte 
heller någon konkret koppling till tiden efter vistelsen. Dessa svar 
har därför bedömts som för allmänt hållna för att betraktas som 
resultatorienterade. 

Till kategorin resultatorienterade har förts de svar som anger att 
behållningen är att barnet/ungdomen förändrat eller uppnått något 
och att detta något är kopplat till vistelsen efter placeringen. Svaren 
innehåller framtidsresonemang med någon typ av specifikation av 
vad man uppnått eller, om denna specifikation inte finns, är svaret 
mycket klart inriktat mot framtiden och att vistelsen leder till något 
efter det att barnet/ungdomen skrivits ut. Ett exempel på resultatin-
riktat svar är att barnet/ungdomen ”har en möjlighet att förändras 
tillsammans med sina föräldrar och kunna flytta hem igen och kan 
fungera i sin hemskola”. Några mycket tydligt resultatinriktade svar 
som innebär att barnet/ungdomen genom vistelsen har uppnåt vissa 
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definierade operativa mål, har självklart förts till denna kategori. De 
svar som anger att en utredning görs av barnets/ungdomens situa-
tion under institutionsvistelsen har också betraktats som resultat-
orienterade. Indelningen av svaren i förlopps- respektive resultat-
orientering är mycket grovhuggen och bygger på en bedömning och 
frågan har dessutom ett relativt stort internbortfall (n=353). Även 
om åtgärder vidtagits för att säkra tillförlitligheten i bedömningarna 
måste resultaten ses som osäkra.44

Indelningen i förlopps/resultatorienterade svar görs mot bak-
grund av de teoretiska resonemang som fördes i avhandlingens inle-
dande avsnitt. Det är en viktig skillnad mellan en organisations ope-
rativa handlande – som kan mätas och utvärderas – och dess insti-
tutionella delar som är relaterade till samhälleliga förväntningar 
(Meyer och Scott, 1992). Levin (1998) menar att för uppfostrings-
anstaltens del är anpassning till de samhälleliga förväntningarna det 
viktigaste, inte resultat i form av till exempel antalet rehabiliterade 
ungdomar. Tecknet på om en anstalt är framgångsrik eller ej, är om 
man i hög grad har anpassar sig till de omgivande förväntningarna – 
i ungdomsvårdsskolornas fall menar han att den primära förvänt-
ningen är disciplinering. Det viktiga i resonemanget är att omgiv-
ningens normativa krav och kontroll riktar sig mot förloppet i 
institutionslivet, inte mot resultatet av det. 

Drygt sju av tio hem (72 procent) ger förloppsorienterade svar 
(enligt ovanstående definition) på vilken behållning bar-
nen/ungdomarna har av att vistas på hemmet. Det är ingen signifi-
kant skillnad mellan särskilda ungdomshem och övriga i detta av-
seende. Den starka förloppsorienteringen förefaller kongruent med 
att företrädarna för hemmen i stor utsträckning kopplar innehållet i 
barnens behållning av vården, till sådant som emotionellt stöd och 
ordnat vardagsliv. Mer konkret behållning – som kan avläsas lättare 
– i form av utbildning eller speciella färdigheter anges av en liten 
andel av hemmen. 

 
44  För att få högsta möjliga tillförlitlighet i bedömningarna har följande gjorts: 

1) Denna fråga har sparats till sist och kodats för sig i ett sammanhang 
(Trost, 1994). 2) De tveksamma fallen har plockats ut (ca 20 st) och kodats 
om igen i en följd för att undvika glidningar i bedömningarna. 3) En medbe-
dömare har utan kännedom om författarens resultat gjort en egen kodning 
av 40 svar. Bedömningen var samstämmig i 32 av 40 fall, det vill säga i 80 
procent av fallen. I de fall samstämmighet inte rådde, gick skillnaderna inte i 
någon särskild riktning 
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Man skulle kunna tänka sig att familjehemslikhet och förlopps-
orientering på något sätt hänger ihop, men så är inte fallet. Inte hel-
ler inriktning på lång, eller kort tids vård, andelen professionell per-
sonal eller storlek innebär skillnad när det gäller om man svarat 
förloppsorienterat eller ej. Däremot har hemmens åldersinriktning 
betydelse. Av de hem (82 st.) som karakteriserats som resultatinrik-
tade finns signifikant fler i gruppen som enbart tar emot barn från 
tolv år och uppåt (72 procent respektive 54 procent, p<0,01). Detta 
är inte så förvånande med tanke på att äldre barn kan vara placerade 
i vård på grund av sitt eget beteende. Det ligger sannolikt närmare 
till hands att se vården i någon form av resultattermer om det rör sig 
om tonåringar med problematiskt beteende, än om det gäller små-
barn som är placerade på grund av föräldrarnas bristande omsorger. 
Även om barnen också i det senare fallet uppvisar problem, är det 
föräldrarnas situation som gjort att barnen placerats i vård och det 
är i princip föräldrarnas situation – alltså något utanför institutionen 
om inte också föräldrarna vistas där – som styr när vården upphör.  

Också om man svarat att man arbetar utifrån en teori eller 
modell har betydelse för förlopps/resultatdimension. De hem som 
avgett resultatorienterade svar arbetar i signifikant större utsträck-
ning utifrån en teori/modell (78 procent respektive 65 procent, 
p<0,05). Det förefaller logiskt att en teori eller modell som grund 
för arbetet ger ökad möjlighet att formulera en behållning av vistel-
sen som sträcker sig utanför hemmets egen sfär och som är möjlig 
att relatera till ett längre tidsperspektiv.  

Den dominerande förloppsorienteringen för fältet i stort är 
intressant mot bakgrund av de ökade krav på systematisk utvärde-
ring som ställs på olika typer av människobehandlande verksamhe-
ter. I många olika studier har påpekats just svårigheterna med att 
den eventuellt positiva påverkan som ett barn- eller ungdomshem 
åstadkommer i så liten utsträckning finns kvar när vården upphör. 
Det finns många exempel på att barn och ungdomar fungerar bra så 
länge de är på institutionen, men att detta inte håller i sig när de 
skrivs ut (se till exempel Sinclair och Gibbs, 1996; Levin, 1998). Om 
man på hemmen ser behållningen av vården som detsamma som 
själva vistelsen är detta ett betraktelsesätt som svär mot själva idén 
om att utvärdera det vi i mer gängse mening kallar resultat. Från 
teoretisk synvinkel kan man anta att omgivningens förväntningarna 
är betydelsefulla för hur vårdmiljöerna arrangeras, men att yttre krav 
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och normer innebär svagare incitament för att undersöka vårdens 
effekter. 

Sammanfattning 
På nästan sju av tio hem uppger man att man i sitt arbete utgår från 
en eller flera teorier eller modeller. Om man renodlar svaren och 
grupperar dem i ömsesidigt uteslutande kategorier och dessutom 
sorterar ut de svar som inte innehåller någon ”vedertagen” 
teori/modell, finner man att cirka hälften av hemmen är sådana som 
säger sig arbeta utifrån någon ”vedertagen” teori. Bland dessa hem 
uppger cirka sex av tio att man arbetar med psykodynamisk teori, 
miljöterapi eller en kombination av dessa. När man relaterar hem-
mens svar om teorier/modeller till andra variabler, finner man vissa 
skillnader som har med grad av professionalitet att göra. En sådan 
skiljelinje finns också mellan hem som alls har en vedertagen teori 
och övriga. De förra har i större utsträckning egenskaper som kan 
förknippas med en professionell institution, nämligen högre utbild-
ningsnivå, fler platser och mer institutionsliv. När hemmens före-
trädare tillfrågas om metoder i arbetet är individuella samtal, miljö-
terapi och familjesamtal de vanligaste svaren. Nästan hälften av 
hemmen uppger ”att erbjuda en naturlig familjemiljö” som en av 
metoderna och något färre speciella arrangemang kring 
skola/barnomsorg eller fritidsaktiviteter. Vissa skillnader mellan de 
särskilda ungdomshemmen och övriga hem framträder när det gäller 
hur man beskriver sina teorier/modeller och behandlingsmetoder.  

I enkäten frågas efter vilken behållning de barn har som vistas på 
respektive hem. Vanliga svar är att ”få emotionellt stöd” eller att 
”leva ett ordnat vardagsliv”. Av svaren framgår en tydlig förlopps-
orientering bland de flesta hemmen. Man ser i stor utsträckning 
behållningen av vården som det samma som att vara i vården, det 
vill säga vistelsen i (den goda) vårdmiljön likställs med resultatet av 
den. Det är i liten utsträckning så att behållningen är formulerad i 
mer tydliga resultattermer, i den meningen att man skall ha uppnått 
vissa mål när vården är avslutad. 
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Kapitel 10 

Familjehemslika institutioner – 
hybridhem 

I föregående kapitel behandlades barn- och ungdomshemmens för-
hållande till professionella attribut som metoder, modeller och 
teorier. I följande avsnitt är infallsvinkeln en annan. Jag diskuterar i 
vilken utsträckning man bland dagens institutioner betecknar 
verksamheten som lik ett familjehem. Som tidigare visats, kan 
familjen ses som ett starkt ideal som strukturerar och påverkar 
samhälleliga institutioner som barn- och ungdomshem. 

Olika premisser 
När ett barn placeras i vård utanför det egna hemmet innebär det att 
andra än barnets biologiska familj för kortare eller längre tid tar över 
ansvaret för daglig vård och tillsyn. Vid familjehemsplaceringar är 
premisserna ganska tydliga. Barnet flyttar från sin egen familj (där 
det av ett eller annat skäl inte kan vara kvar) till en annan familj – 
fosterfamiljen. Placeringen kan vara kort- eller långvarig och bygga 
på olika förutsättningar, men grunden är att barnet under en viss tid 
skall vistas i en ”vanlig” familj, med de vuxna som föräldragestalter. 
Familjehemmets uppdrag kan mycket kortfattat uttryckas som att 
”ge vård och omsorg i en vanlig familj”. Fosterföräldrarna erbjuds 
eventuellt olika slags utbildning för att förkovra sig i sin uppgift och 
ibland har de sin professionella bakgrund inom det sociala området, 
men kärnan i familjehemmets uppdrag är inte att utföra ett profes-
sionellt arbete, utan att öppna sin familj och ställa sitt familjeliv till 
förfogande för det barn man tar emot. Mycket forskning har ägnats 
åt att studera hur relationerna mellan barnet, familjehemmet och 
den biologiska familjen bör se ut för att bäst gynna barnets välbe-
finnande (Andersson, 1995; Börjeson och Håkansson, 1990; Hessle, 
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1988; Lindén, 1982, 1998). I senare tids forskning har också foster-
barnen själva tillfrågats om hur de uppfattar att vara fosterbarn, hur 
de ser på sin familjetillhörighet och vad familjehemsplaceringen 
innebär för dem (Andersson, 1998). 

Då barn som inte anses kunna bo hemma i stället placeras i 
institutionsvård, är de grundläggande premisserna inte lika tydliga. 
Institutionen skall för viss tid och i viss utsträckning stå för uppgif-
ter som normalt utförs i familjen. Samtidigt är ett barn eller ung-
domshem något som per definition inte är en familj eller ett familje-
hem. Det är en institution därför att det till skillnad från familje-
hemmen förväntas bedriva yrkesmässig verksamhet i större skala. 
Dessa två sidor av hemmens arbete är på olika sätt inflätade i var-
andra. Som visats tidigare ser man på vissa hem erbjudandet av en 
”naturlig familjemiljö” som en av de huvudsakliga behandlingsme-
toderna. 

I den internationella litteraturen rapporteras om vårdformer som 
ligger ”mellan” institutionsvård och familjehemsvård, så kallad 
”specialist fostering”, ibland benämnd ”treatment oriented foste-
ring” (Hazel, 1981; Shaw och Hipgrave, 1983; Courtney, 1994). 
Vården sker i enskilda familjer, men syftet skall vara mer mål- och 
behandlingsinriktat än i traditionell familjehemsvård. Familjerna tar 
över uppgifter som man tidigare ansett lämpliga för institutioner. I 
en rapport från ett av pionjärprojekten – The Kent Family Place-
ment Project – menar man att det är teoretiskt möjligt att överföra 
alla institutionsvårdens funktioner till denna typ av verksamheter 
(Hazel, 1981; se också Cliffe och Berridge 1991, s. 229). 

Fyhr (1995) menar att en grundläggande utgångspunkt för de 
svenska barn- och ungdomshemmen, har varit att försöka ge barnen 
den goda inverkan som en familj kan ha, vilket inneburit att perso-
nalen på olika sätt iklätt sig föräldraroller. Dessa idéer har dock inte 
någon tydlig innebörd, utan är snarare en underliggande tanke som 
man inte uttalar, men som får praktiska konsekvenser. Författaren 
har studerat fyra HVB-hem i Stockholms län och menar att hon kan 
urskilja tre olika typer av hem för barn och ungdomar; familjeinsti-
tutionen, den icke-professionella familjeinstitutionen och den pro-
fessionella institutionen. Det rör sig dock inte om typer som finns 
representerade bland de HVB-hem hon studerat, utan snarare om 
en slags representation av idéer om hur en institution skall arbeta. 
Utmärkande för familjeinstitutionen är att den har sin grund i 
familjeidén, och att man ser personalen som ”goda vuxna” som 
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skall arbeta som föräldraersättare. Personalen vårdar och fostrar 
med hjälp av hemmets struktur och rutiner, samt den egna person-
ligheten. Hemmet åtnjuter vissa av de privilegier som finns i en 
vanlig familj, till exempel skydd för insyn och frånvaro av krav på 
professionell kunskap. Det har följaktligen också låg professionell 
status (a.a., s. 153).  

Familjehemslikhet  

I enkäten har hemmens förhållande till familjeidealet undersökts 
genom att svarspersonerna tillfrågats dels om de anser verksamhe-
ten vara familjehemslik, dels om hemmet tidigare varit familjehem. I 
följande text skall dessa frågor närmare analyseras. Hur utbredd är 
idén att replikera en familj/ett familjehem och hur hänger den 
samman med andra sidor hos hemmen?45 Kan man tala om en vård-
form i mellanrummet mellan den traditionella institutionen och 
familjehemmet?

Bland de svenska HVB-hemmen tycks uppfattningen att verk-
samheten liknar ett familjehem ha en stark förankring. På mer än 
var tredje hem, 36 procent, svarar man att man ser verksamheten 
som ”familjehemslik”. Cirka 38 procent har också tidigare varit 
fosterhem/familjehem, det vill säga hela eller delar av personalen 
kan ha konkret erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar för 
boende i den egna familjen. 

Om man relaterar dessa svar till varandra framkommer att av de 
hem som idag beskriver sig som familjehemslika, har åtta av tio 
någon gång tidigare varit fosterhem. Det finns alltså en grupp hem, 
cirka en tredjedel av den totala populationen, med rötter i foster-
hemsvården där man också ser dagens HVB-verksamhet som lik ett 
familjehem. Men karakteristiken av verksamheten som familje-
hemslik har också en viss förankring utanför gruppen före detta 
fosterhem. Bland de som inte har denna bakgrund svarar elva pro-
cent att man ser sig som familjehemslika. I den följande texten skall 

 
45  Frågorna om man ser hemmet som familjehemslikt samt om verksamheten 

tidigare varit familjehem, har inte ställts till de 36 särskilda ungdomshem 
som ingår i andra delar av studien. N=334, internbortfallet är 9 respektive 1 
på dessa frågor. I den fortsatta diskussionen är alltså inte §12-hemmen 
berörda när det gäller variabeln att se sig som familjehemlik eller ej, respek-
tive att tidigare ha varit familjehem. 
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diskuteras hur andra variabler hänger samman med anspråken på 
familjehemslikhet.  

Faktorer som hänger samman med familjehemslikhet 
Hur representanter för hemmen svarat på frågan om verksamheten 
är familjehemslik eller ej, har behandlats som ”utfallsvariabel” och 
andra variabler har relaterats till den i logistisk regressionsanalys 
(Hosmer och Lemeshow, 1989; Morrow-Howell och Proctor, 1992; 
Kåreholt, 1997). Genom att använda denna metod kan man kon-
trollera för olika bakgrundsvariablers inbördes påverkan och se om 
respektive variabel i sig själv hänger samman med att man på hem-
men ser verksamheten som familjehemslik. Det är viktigt att påpeka 
att användande av regressionsanalys i sig inte gör att man kan dra 
slutsatser om någon form av orsakssamband. Analysen görs i detta 
sammanhang som led i ett tentativt resonemang om innebörden av 
att hemmen ser sig som familjehemslika.  

Bakgrundsvariablerna har valts på teoretisk grund och efter prin-
cipen att de skall möjliggöra en prövning av hur faktorer som säger 
något om vad man grovt kan uttrycka som ”dimensionen familj–
institution”, hänger samman med beteckningen familjehemslikhet. 
Variabler som belyser hemmens storlek, utbildnings-
nivå/professionalitet samt roll i förhållande till barnens föräldrar har 
därför valts.46 Dessa har prövats i olika konstellationer och det 
resultat som förefaller som mest rimligt i förhållande till de teore-
tiska utgångspunkterna visas i nedanstående tabell. 

Hem som tar emot både barn och föräldrar har uteslutits ur ana-
lysen. Det kan vara så att begreppet familjehemslikhet har olika 
innebörd för de hem som tar emot enbart barn och de som arbetar 
med både barn och föräldrar. Om man på ett hem tar emot barn 
tillsammans med föräldrar, innebär det att verksamheten inom sig 
härbärgerar två familjer – ”HVB-familjen” och barnets egen familj. 
Många praktiska uppgifter kan ligga kvar hos barnets familj och 
HVB-hemmet är snarast en yttre ram runt den placerade familjen. 
Av materialet framgår att man på få av de hem som tar emot föräld-
rar också ser sig som familjehemslika (endast drygt ett av tio).  

 
46  Övriga variabler som prövats är hemmens åldersinriktning, huruvida de är 

förlopps- eller resultatinriktade samt om hemmen prioriterar omsorg som 
viktigaste uppgift. 



Kapitel 10.Familjehemslika institutioner – hybridhem  

 217

Vidare innebär regressionsanalys att de respondenter som har 
bortfall på någon av de aktuella frågorna tas bort, vilket gäller 16 
hem (sju procent). Det återstår då 225 hem som ingår i analysen. Av 
dessa har 124 svarat att de ser sig som familjehemslika och 101 att 
det inte gör det. 

 Tabell 16. Variabler relaterade till om hemmen ser sig som 
familjehemslika. Logistisk regression. Signifikansvärden och 
oddskvoter, (Exp (B)), n=225. 

Variabel Oddskvot Signifikansvärde 

Antal anställda 0,65 p<0,001 
Saknar anställd med någon av kärn-
yrkesutbildningarna 

 
2,88 

 
p<0,05 

Arbetar ej utifrån speciell 
teori/modell 

 
3,05 

 
p<0,01 

Placering på skala föräldraersät-
tare/föräldra-komplement 

     Variabeln som helhet 

  
 
 
         p<0,05 

     Närmast polen föräldraers. 5,3 p<0,01 
     Mellanposition 1,4 p<0,6 
     Närmast polen föräldra        

komplement, ref. 
1  

 
-2 Log Likelihood 161,251 
Model Chi-Sq 148,310, p<0,001 
Rätt predicerade fall 87,56 procent 

 
I tabellen anges variabler som har signifikant samband med familje-
hemslikhet, samt variablernas oddskvoter. De senare är en skattning 
av oddset eller chansen att en viss typ av hem svarat att det är 
familjehemslikt, jämfört med en referenskategori. Oddset för hem-
men i referenskategorin sätts till ett och chansen för övriga hem 
relateras till detta värde. Variablerna ”saknar anställda med någon av 
kärnyrkesutbildningarna” och ”arbetar ej utifrån någon speciell teori 
eller modell” kan endast anta två värden – antingen saknar hemmen 
anställda med kärnyrkesutbildning/arbetar ej efter teori eller modell, 
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eller så gör de det inte. I dessa fall jämförs förekomst av den ak-
tuella egenskapen med icke-förekomst.  

Av tabellen framgår att om HVB-hemmen saknar personal med 
kärnyrkesutbildning (vilket betyder att de inte har någon anställd 
som är socionom, socialpedagog eller psykolog) liksom om man 
arbetar utan någon speciell teori/modell, innebär det avsevärt större 
chans än för övriga hem att man ser sig som familjehemslik.  

Variabeln ”placering på skalan föräldraersättare/föräldra–
komplement” har delats in i tre kategorier. Värde ett står för att man 
från hemmens sida placerat sig närmast polen föräldraersättare, två 
för en mellanposition och värde tre för att man lagt sig närmast 
polen föräldrakomplement. Det senare värdet utgör 
referenskategori. Analysen visar att det är större chans att man från 
hemmen svarat att man är familjehemslik om man har värde ett, det 
vill säga placerat sig närmast polen föräldraersättare. ”Antal 
anställda” är linjärt representerad. Oddskvoten avser skillnaden 
mellan varje skalsteg i variabeln. För antalet anställda är oddskvoten 
0,65 alltså mindre än ett. Det innebär att antalet anställda har ett 
negativt samband med familjehemslikhet. Med andra ord kan det 
uttryckas som att chansen att man på hemmen skall ha svarat att 
man är familjehemslik minskar med ökande antal anställda.  

Samtliga variabler är signifikanta i regressionsanalysen. Variab-
lerna har olika signifikansnivåer, men alla är tillräckligt starka för att 
det skall vara osannolikt att resultatet är en effekt av slumpen. I ett 
fall – att ha värde två (mellanposition) på skalan föräldraerät-
tare/föräldrakomplement – finns ingen signifikant skillnad gente-
mot referenskategorin, men variabeln som helhet är signifikant. 

Analysen visar att hemmens storlek mätt i antal anställda är bety-
delsefull för om man betecknar verksamheterna som familje-
hemslika eller ej, vilket inte är så förvånande. En familj eller ett 
familjehem är en liten, avgränsad enhet och en verksamhet som 
skall likna ett familjehem bör rimligtvis också vara av begränsad 
storlek. Den andra variabeln – att hemmen saknar personal med 
längre utbildning inom det sociala/psykologiska området – liksom 
den tredje – att hemmen inte har någon teori/modell som utgångs-
punkt för arbetet – pekar bägge i samma riktning. Personalens 
utbildning och teori/modellanvändning kan ses som olika aspekter 
på professionalitet i vid mening och frånvaro av detta slag av pro-
fessionalitet tycks hänga samman med att man från hemmens sida 
betraktar sig som familjehemslika. Om socialtjänsten placerar ett 
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barn i familjehemslik HVB-vård, finns det således en relativt stor 
sannolikhet för att det är något annat än ”behandling av professio-
nella” som verksamheten erbjuder. Vad denna ”icke-behandling” 
innebär mer konkret, ger data inget svar på. Den sista variabeln i 
analysen pekar mot något viktigt, nämligen att om personalen på 
hemmen tenderar att se sig mer som föräldraersättare än som för-
äldrakomplement, kan detta kopplas till att man också ser verksam-
heten som familjehemslik. Denna syn på HVB-hemmens roll i för-
hållande till föräldrarna kan innebära konkurrens och andra kompli-
kationer i relationen till de placerade barnens föräldrar, men kan 
också ses som ett stöd för barnet. Ett argument för institutionsvår-
den som framförts, är att den är mindre hotande för de placerade 
barnens föräldrar än vad ett familjehem är. Vissa studier har visat att 
föräldrar tycker det är lättare att besöka sina barn på en institution 
än i en familj (Aldgate, 1989; Millham m. fl., 1986; Socialstyrelsen, 
1990). Om man på HVB-hemmen ser sig som föräldraersättare, kan 
det innebära att denna ”relativa fördel” i förhållande till familje-
hemmet försvinner. Å andra sidan kan man säga att om personalen 
på ett HVB-hem menar att de träder i föräldrarnas ställe, kan det 
öka förutsättningarna för ett genuint och personligt engagemang i 
barnets situation, vilket kan vara mycket väsentligt inte minst vid 
längre tids placeringar. 

Om man lämnar regressionsanalysen och i stället undersöker den 
procentuella fördelningen av svaren från de hem som svarat att 
verksamheten är familjehemslik respektive övriga, får man ett mer 
sammansatt svar på frågan vad beteckningen familjehemslikhet 
egentligen kan innebära (fortfarande är de hem som tar emot både 
barn och föräldrar utanför diskussionen). 

Av de HVB-hem som beskriver sig som familjehemslika har 
drygt 30 procent fyra anställda eller fler och cirka hälften har fem 
platser eller fler, med andra ord en relativt omfattande verksamhet. 
Vad gäller generell utbildningsnivå, det vill säga om man räknar 
också andra högskoleutbildningar än de med direkt 
social/psykologisk inriktning, kvarstår skillnad gentemot de icke 
familjehemslika bara för de mellanstora hemmen om man kontrolle-
rar för storlek. Det är också så att cirka hälften av de familje-
hemslika hemmen har en teori eller modell att utgå från. Beträf-
fande hemmens placering på skalan föräldraersättare/ föräldra-
komplement finner man en signifikant skillnaden mellan grupperna 
(p<0,001), men cirka tre fjärdedelar av de familjehemslika ser sig 
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likväl inte som föräldraersättare. Bland övriga hem är dock motsva-
rande siffra cirka nio av tio. 

Hur uppgifterna skall tolkas kan diskuteras. Det kanske mest 
iögonenfallande är att trots att de familjehemslika genomsnittligt är 
mindre än övriga och hemmens storlek också uppvisar starkt sam-
band i regressionsanalysen, är ändå relativt många familjehemslika 
hem stora verksamheter. Det förefaller rimligt att se frågan om 
storlek som central för om en verksamhet kan ses som familje-
hemslik. Familjehemmets grundidé är, som nämnts inledningsvis, att 
barnet placeras i en ”vanlig” familj, i en miljö som präglas av små-
skalighet. De relationer som uppstår antas vara individuella och 
personliga och inte yrkesmässiga. Man kan ifrågasätta om ett HVB-
hem kan vara familjehemslikt i någon rimlig mening, om man till 
exempel har fem ungdomar placerade och en personalstyrka på fyra 
personer. Vad gäller utbildning och teori/modellanvändning kan 
man konstatera att dessa professionella attribut finns också bland de 
hem som gör anspråk på familjehemslikhet, om än i mindre omfatt-
ning än bland övriga hem. Familjehemslik HVB-vård kan därför 
inte sägas vara helt utan koppling till en professionell diskurs. 
Beträffande synen på personalen som någon form av föräldraersät-
tare visar både regressionsanalysen och procentjämförelsen att detta 
är en skiljande fråga mellan de hem där man ser sig som familje-
hemslika och övriga. 

Sammantaget tycks det som den enkla tudelningen i familje-
hemslikhet eller ej har viss diskrimineringsförmåga. Begreppet är till 
hjälp för att lösligt ringa in en grupp av HVB-hem i en gråzon – en 
slags hybridhem i gränslandet mellan institution och familjehem. 
Men det förefaller också som om fler hem än vad som verkar rim-
ligt med tanke på de yttre tecknen, presenterar sig som lika ett 
familjehem  

Vad kan familjehemslikhet innebära? 
Man kan tänka sig att uppfattningen att verksamheten liknar ett 
familjehem kan ha olika bakgrund och innebörd.  
• Hemmet har en faktisk bakgrund i fosterhems/familjehems-

vården och det som går under beteckningen HVB-vård har sto-
ra likheter med familjehemsvård eller kan ses som en mellan-
form av institution och familjehem. Av enkätmaterialet framgår 



Kapitel 10.Familjehemslika institutioner – hybridhem  

 221

att cirka en tredjedel av HVB-hemmen har rötter i familje-
hemsvården.  

• Man utför inom HVB-hemmet de praktiska uppgifter som man 
vanligtvis tillskriver en familj, till exempel står man för daglig till-
syn och omhändertagande, ger omvårdnad och fostran och 
materiella tjänster som mat, kläder och bostad. Man kan säga att 
HVB-hemmet på det praktiska planet träder i familjens ställe. 
Företrädare för HVB-hemmen har ombetts att ranka vilken vikt 
olika uppgifter har. På åtta av tio hem rankar man 
omsorg/omvårdnad som en av de tre viktigaste uppgifterna, vil-
ket pekar mot att den form av basalt omhändertagande som 
normalt sker inom familjen ses som en väsentlig del i vården. 

• Tid och rum arrangeras på ett sätt som liknar en familjesituation 
och praktiska aktiviteter som måltider, fritidssysselsättningar och 
liknande utförs under familjeliknande former. Man kan uttrycka 
det som att man har familjen som den organiserande principen 
för den dagliga tillvaron (se till exempel Gerholm, 1987 för 
beskrivning av hur man på ett litet familjehemslikt HVB-hem 
bemödar sig om att sitta runt matbordet som om barn och vuxna 
vore en vanlig familj). 

• Man strävar efter att inom HVB-hemmets ram knyta känslomäs-
siga band som liknar de som anses utmärka en (god) familj. Ban-
den skall med andra ord vara genuina och byggda på individuella 
och unika relationer. Rent teoretiskt kan man tänka sig att ambi-
tionen att efterlikna en familj också skulle kunna avse familjens 
eventuella negativa sidor. Inom det sociala arbetet i stort beskrivs 
familjen ofta som problemalstrande och mycket av det familjete-
rapeutiska tänkandet bygger på att det är i familjen som olika slags 
problem i grunden uppstår. Inom HVB-vården är det underför-
stått den goda familjen som åsyftas, även om det inte formuleras 
i klartext.  

Ett problem med idén om att replikera ett familjehem, är att den i 
grundläggande mening står i motsättning till det främsta kriteriet för 
att vara ett HVB-hem, nämligen att man bedriver vården yrkesmäs-
sigt. På denna punkt finns en grundläggande skillnad gentemot 
familjehemmen. Visserligen får också familjehem ersättning för sitt 
”arbete” med att ta emot fosterbarn, men det skall inte i vara den 
huvudsakliga inkomstkällan och det rör sig om mycket lägre sum-
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mor. Att göra något yrkesmässigt innebär i de allra flesta fall att man 
är ekonomiskt beroende av verksamheten och dessutom krävs ofta 
någon form av anslutning till en byråkratisk apparat. För HVB- 
hemmens del innebär det till exempel att man skall ha tillstånd från 
länsstyrelsen och dit rapportera vilken vård man bedriver, vilka mål-
grupper man har och vilka som ingår i personalen. Det ställs också 
krav på journalföring och andra slags dokumentation och hemmen 
måste uppfylla en viss standard när det gäller byggnadernas utform-
ning. Gentemot socialtjänsten skall hemmen fungera som en vård-
givare som producerar en viss tjänst, under en viss tid, till ett visst 
pris.  

Det är rimligt att anta att det i den familjehemsinriktade HVB-
vården finns en spänning mellan å ena sidan det strategiska och 
instrumentella som ligger i att utföra ett formellt uppdrag som man 
är ekonomiskt beroende av, och å andra sidan det informella och 
personliga som man förknippar med ett gott familjehem eller en 
god familj. Man kan tala om ett liknande dilemma också inom fos-
terhemsvården (se till exempel Sunesson, 1990, s. 60), men en viktig 
skillnad mellan ett familjehem och en institution är att det i det 
första fallet finns en ”riktig” familj som barnet kommer till. Ett tra-
ditionellt barn/ungdomshem, som vill vara familjhemslikt, måste 
med så att säga konstlade medel iscensätta en tillvaro som liknar en 
familj. Colton (1988a, s. 177) påpekar att om en familj tar emot 
fosterbarn, finns familjen till först, oberoende av om något barn 
placeras där eller inte. Att ta hand om fosterbarnet är bara en av 
flera andra funktioner familjen har. Däremot har ett barn- och ung-
domshem av traditionellt slag i princip som sitt enda existensberät-
tigande att ge vård eller behandling åt de barn/ungdomar social-
tjänsten placerar, men detta kan enligt författaren paradoxalt nog 
innebära att det blir mindre orienterat mot barnens behov än en 
fosterfamilj. Ett barn som placeras i en familj måste anpassa sig till 
förhållanden som är ordnade så att de fungerar för familjen själv 
och deras biologiska barn, vilket innebär frånvaro av till exempel 
byråkrati, medan barn placerade på ett barn/ungdomshem måste 
anpassa sig till en miljö som ytterst styrs av barnavårdssystemets 
formella krav. 
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Sammanfattning 
Bland barn- och ungdomshemmen finns en relativt vid krets av 
verksamheter, cirka en tredjedel, där man betecknar sig som lik ett 
familjehem. Majoriteten av dessa verksamheter har sina rötter i 
familjehemsvården. Få anställda, avsaknad av personal med kärnyr-
kesutbildning, att hemmet arbetar utan speciell teori/modell samt 
att man mer ser sig som föräldraersättare än föräldrakomplement, är 
variabler som hänger samman med familjehemslikhet. Det finns 
alltså en grupp HVB-hem som man kan placera i ett gränsland till 
familjehemsvården. Samtidigt visar materialet att beträffande vissa 
hem i studien framstår det som mer eller mindre orimligt att de i 
realiteten skulle likna en familjehem, de är exempelvis för stora. En 
rimlig slutsats är att det finns verksamheter som substantiellt måste 
karakteriseras som hybridhem – en faktisk mellanform av institution 
och familjehem – men det finns också institutioner som betecknar 
sig som lika ett familjehem men detta har, åtminstone ytligt sett, 
svag koppling till hur verksamheterna faktiskt ser ut och fungerar. 
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DEL V 
INSTITUTIONSVÅRDENS FRAMVÄXT, 
FÖRÄNDRING OCH STRUKTUR IDAG  

Kapitel 11 

Summering och avslutande 
diskussion 

I de föregående kapitlen har en mängd data presenterats. Det är nu 
dags att försöka överblicka materialet och sammanfatta avhandling-
ens centrala teser kring institutionsvårdens framväxt och förändring 
över tid, samt hur denna del av barnavårdsfältet idag är sammansatt 
och strukturerad.  

Den empiriska delen hade inledningsvis en historisk ansats och 
gav en skissartad bild av den utveckling inom institutionsvården 
som föregått dagens situation. Framställningen rörde å ena sidan 
faktiska förhållanden som omfattning och huvudmannaskap och å 
andra sidan centrala ideologiska teman. Vad gäller det förstnämnda 
kunde konstateras att staten gradvis intervenerat från mitten av 
1900-talet och fram till socialtjänstreformen samt att institu-
tionsvården minskat drastiskt under samma period. Minskningen 
tog sin början under 1940-talet och fortsatte fram till början av 
1980-talet. I ett längre historiskt perspektiv har det således varit 
möjligt att tränga tillbaka barn- och ungdomsinstitutionernas 
utrymme i den sociala barnavården. Det krävdes flera samverkande 
faktorer för att en sådan utveckling skulle bli möjlig. Rent materiella 
behov kunde lösas på annat sätt, antalet barn som över huvud taget 
placerades utanför hemmet minskade och det växte fram alternativa 
former för att hantera barns och ungdomars ”sociala problem”. Det 
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fanns också en kritisk hållning till och diskussion kring institutionell 
vård som sådan. På barnavårdsfältet i stort skedde en gradvis pro-
fessionalisering och psykologisering, något som var betydelsefullt 
också för institutionsvården. Nedläggningen av institutioner i större 
skala hade med andra ord både en materiell och ideologisk bak-
grund. Idag växer åter institutionsvården i omfattning. Man kan 
under 1900-talet tala om tre faser i utvecklingen: Uppbygge och ex-
pansion av institutionsvården i början av seklet, avinstitutionalise-
ring under efterkrigstiden och under de senaste decennierna en ökad 
användning av institutioner (i den form de har idag) inom barnavår-
den. 

När man betraktar hur ideologi och synsätt på institutionerna 
förändrats över tid är det slående att några frågor haft en ständig 
aktualitet. Tre teman löper som en tråd längs institutionsvårdens 
historia: 

• Det första är den dubbelhet som funnits i synen på institutio-
nerna som sådana. Institutioner har både setts som förkastliga 
för barn och ungdomar och som miljöer där positiv påverkan 
kan ske i koncentrerad form under dygnets alla timmar. I början 
av seklet fanns en mycket stark optimism knuten till institu-
tionsvården. I samband med olika förnyelseprojekt senare under 
seklet, fanns en ambition att göra de kvarvarande institutionerna 
till goda terapeutiska miljöer med positiv påverkan på barn och 
ungdomar. På 1960- och 1970-talen skulle gamla stela strukturer 
bort och nya, öppnare, och mer demokratiska former av institu-
tionell vård skapas. Begrepp som terapeutiskt samhälle och mil-
jöterapi etablerades. Men också en stark kritik mot anstal-
ten/institutionen som princip och dess bristande förmåga att 
uppvisa goda resultat har återkommande formulerats. Kritiken 
har framförts om och om igen i äldre arbeten av till exempel 
Goffman (1961) och Bowlby (1951, 1969) på 1950- och 1960-
talen, och av idag verksamma forskare (Beker, 1994; Hennum, 
1997; Levin, 1998). Man kan tala om två typer av kritik¸dels den 
som funnits inom institutionssystemet och som gått ut på att 
man måste ha mer och bättre utbildad personal och mer sofisti-
kerade metoder, dels den som funnits utanför systemet och 
angripit institutionsvården som företeelse och behandlingsideo-
login som grund för samhällets insatser. 
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• Ett andra tema hänger samman med det faktum att barn i all-
mänhet växer upp i hem och familjer vilket innebär att man på 
barninstitutioner på något sätt måste ta ställning till 
barn/ungdomar som del i en familj. Ett möjligt förhållningssätt 
är att inom institutionens ramar arrangera någon typ av mer eller 
mindre konstgjord familje- eller hemmiljö. En ideologi som gick 
ut på att institutionen skulle vara som ett ”hem” för barnet fanns 
i den tidiga institutionsvården, även om den konkreta praktiken 
var långt ifrån hemlik. Det fanns också en uppfostringsambition 
som innebar att man skulle visa fattiga föräldrar hur ett normalt 
hem/en normal familj borde se ut. Bland dagens HVB-hem finns 
hybrider – verksamheter som bygger på hem/familjeidén och 
som i vissa avseenden liknar familjehem mer än traditionella 
institutioner. Ett annat sätt att förhålla sig till barn som del i en 
familj, är att ta emot hela familjer inom institutionens väggar. 
Detta sätt att arbeta slog igenom på 1980-talet och är idag vanligt 
främst bland hem för yngre barn. På många institutioner före-
kommer också samtal och andra kontakter med föräldrarna, även 
om dessa inte finns på institutionen.  

• Ett tredje centralt tema i institutionsvårdens utveckling är den 
framväxande tanken att barn och unga som befinner sig på 
institution skall behandlas. Idén om behandling fanns redan i den 
tidiga institutionsvården, men har över tid blivit allt starkare. 
Levin (1998) menar att behandlingstanken och synen på institu-
tionen som en av formerna för dess förverkligande, uttrycker en 
djupgående kulturell och politisk uppfattning i Sverige (a.a., 
s. 85). Här kan man tala om historiskt förankrade gemensamma 
normer och värden som är fundamentala för institutionerna. 
Idag är idén om behandling en grundläggande utgångspunkt på 
barnavårdsfältet och för institutionernas arbete. Med behand-
lingstanken har också utrymme skapats för olika yrkesgrupper att 
göra anspråk på att besitta rätt kunskaper för att utföra behand-
lingen. Fältet kan emellertid ses som påfallande splittrat. Institu-
tionsvården rymmer flera olika yrkesgrupper men utan att någon 
av dem har en självklar professionell auktoritet. 
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Utbyte av organisationer 
En viktig tes i kapitel tre var att man kan se barn- och ungdomshem 
som trögrörliga organisationer, där tidigare aktiviteter sätter sin prä-
gel på dagens verksamheter. Enligt organisationsekologisk teori har 
enskilda organisationer mycket svårt eller kan inte alls förändras 
(Hannan och Freeman, 1985, 1989; Hannan och Carrol, 1992). 
Populationer av organisationer kan däremot förändras, men då genom 
en ändring av sammansättningen; några organisationer faller ifrån 
och nya kommer till. För att analysera en population av organisatio-
ner måste man, enligt teorin, se till de omgivningsförhållanden som 
rådde då verksamheterna startades. 

Självklart har de barn- och ungdomshem som finns idag börjat 
sitt arbete vid olika tidpunkter. Vissa av hemmen är gamla och rent 
fysiskt inrymda i samma byggnader som man startade i långt tillbaka 
i tiden. Andra har börjat sin verksamhet under 1990-talet och är 
belägna i nya och moderna lokaler. För att konkret peka ut hur 
hemmen som organisationer är avtryck av den tid de startade i, be-
hövs forskning med en direkt ekologisk ansats av det slag som 
exempelvis Hannan och Freeman (1985, 1989) representerar. Till 
exempel skulle ekologiska teorier kunna kopplas till studier av de 
mycket konkreta omgivningsförhållanden som rådde då hemmen 
startades. Mer allmänt kan man se utvecklingen utifrån ett organisa-
tionsekologiskt perspektiv på följande sätt. Barn- och ungdoms-
hemmen utgör en population av organisationer som ockuperar en 
nisch med ett visst resursutrymme. Populationens sammansättning 
och storlek har varierat genom att det skett etablering av nya verk-
samheter och selektion av gamla, det vill säga det har skett ett utbyte 
av organisationer inom nischen. När institutionsvården började 
minska i omfattning var det många förenings- och stiftelsedrivna 
hem som lades ner. De rörde sig ofta om stora inrättningar inriktade 
på längre tids vård – i realiteten ofta barnens hela uppväxt. Verk-
samheter av detta slag blev ”omoderna” när man i barnavården 
började orientera sig bort från långa institutionsplaceringar för yngre 
barn. Hemmen hade emellertid svårt att anpassa sig till nya omgiv-
ningsförhållanden och kunde inte överleva. Istället växte det fram 
mer ”moderna” korttidshem och senare också speciella ungdoms-
hem. Idag är det en mycket liten andel hem som drivs ideellt och 
cirka hälften av dem är stora verksamheter, varav några arbetar med 
en kristen grundsyn.  
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Om man har ett kortare tidsperspektiv, kan man se att det totala 
antalet institutioner för barn och ungdomar (HVB-hem och sär-
skilda ungdomshem) ökat efter socialtjänstreformen. Cirka var 
femte hem (ej de särskilda ungdomshemmen) hade startat i sin 
nuvarande form 1982 när HVB-begreppet infördes, och nästan 
hälften av hemmen påbörjade sin aktuella verksamhet under 1990-
talet. Uppgifterna talar för att det varit ett turbulent decennium med 
både nedläggningar och stora nytillskott eller grundläggande om-
vandlingar av organisationer under perioden. På denna punkt avvi-
ker emellertid de särskilda ungdomshemmen genom att ha en äldre 
och stabilare historia. Cirka hälften startade i sin nuvarande form på 
1960-talet eller tidigare och cirka en tredjedel på 1990-talet. Dessa 
institutioner är således inte bara formellt annorlunda än HVB-
hemmen, utan har också en annan historia. Teoretiskt kan man anta 
att detta på olika sätt kan spåras i §12-hemmens verksamhet. Hem-
men kom till för att härbärgera de mest vanartade barnen och har 
genom historien utgjort ett parallellt system till övrig institu-
tionsvård. Levin (1998) har i sin avhandling visat att de särskilda 
ungdomshemmen är ett särskilt tydligt exempel på trögrörliga orga-
nisationer med mycket seglivade strukturer. Hemmen har lyckats 
överleva i samma grundläggande form under flera hundra år, trots 
bristande förmåga att uppfylla sina formella uppgift – att påverka 
och rehabilitera ungdomar. De är enligt författaren framgångsrika 
som samhällsinstitutioner, men misslyckade som behandlingsorgani-
sationer. 

Enligt organisationsekologisk teori påverkas antalet organisatio-
ner i en nisch – det vill säga nischens densitet – av två motverkande 
krafter; organisationernas legitimitet och den konkurrens som råder. 
När Socialtjänstlagen infördes var densiteten mycket låg, vi hade i 
ett historiskt perspektiv mycket få institutioner. Verksamheternas 
generella legitimitet måste ses som låg efter flera decenniers kritik av 
institutionsvård som lösning på problemet med barn som av en eller 
annan anledning inte kan bo hemma. Kritiken fanns på alla nivåer, 
bland socialarbetare och i offentliga texter. Med socialtjänstrefor-
men förändrades de formella villkoren och förutsättningarna för 
institutionernas arbete avsevärt. Dörren öppnades på vid gavel för 
enskilda aktörer. Antalet verksamheter började växa till, under vissa 
perioder explosionsartat, under andra i mindre häftigt tempo. Place-
ring i fosterhemsvård har fortsatt att vara den vanligaste former av 
vård efter Socialtjänstlagen, men som visades i del III har andelen 
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institutionsplaceringar ökat. Det gäller särskilt placeringar av yngre 
tonåringar i enskilda hem och under senare delen av 1990-talet 
också ungdomar i särskilda ungdomshem. Det går inte att säkert 
säga vad som ligger bakom utvecklingen. Sannolika påverkansfakto-
rer är att minskad tillgång på fosterhem tvingat kommunerna att 
anlita institutioner, att socialarbetarna fått en mer positiv inställning 
till de olika former av vård som finns på HVB-hemmen och de sär-
skilda ungdomshemmen (och en mer problematiserande syn på 
fosterhemsvården) samt att vård och behandling för barn och ung-
domar mer och mer blivit en ”marknad” med ett kraftigt ökande 
antal enskilda aktörer, där utbudet av placeringsalternativ också 
påverkat efterfrågan. Att barnen/ungdomarna blivit ”objektivt” 
svårare kan möjligen vara en faktor bakom en del av ökningen av 
placeringar i särskilda ungdomshem, men det förklarar inte institu-
tionsvårdens generella ökning. 

Fler institutioner skulle enligt organisationsekologisk teori också 
innebära ökad konkurrens i nischen. Det är emellertid svårt att inom 
ett område som detta tala om konkurrens mellan olika aktörer i mer 
gängse mening. Det råder knappast en fri marknad och det är 
exempelvis oklart vem som är köpare av hemmen tjänster. Är det de 
berörda barnen och deras familjer eller socialtjänsten? Men även om 
man skulle kunna tala om konkurrens i mer begränsad mening, 
tycks den i vart fall inte ha varit av sådant slag att hemmen slagit ut 
varandra så att det totala antalet hem minskat. I organisationsekolo-
giska termer kan det uttryckas som att nischens bärandekapacitet 
ännu inte nåtts. 

Att så många hem har kunnat starta kan hänga samman med att 
det rått förhållanden i samhället som gjort det lätt för vissa slag av 
organisationer att etablera sig (Hannan och Freeman, 1989). Enkla 
organisationer utan stora investeringskostnader kan utnyttja mer 
eller mindre tillfälliga möjligheter för att starta verksamhet. Om 
förutsättningarna är gynnsamma kan mycket snabb tillväxt av en 
organisationspopulation ske, men många organisationer som är av-
kommor av en sådana processer, har svag överlevnadsförmåga och 
kort livslängd. Ett barn- och ungdomshem måste ses som en tämli-
gen enkel organisation med låga igångsättnings- och avvecklings-
kostnader. De små ”familjehemslika” verksamheterna – hybriderna 
mellan institution och familjehem – har särskilt små investerings-
kostnader. Av enkäten framgår att en stor andel av hybridhemmen 
tidigare varit fosterhem. För många har det sannolikt varit en grad-
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vis process att förvandlas från fosterhem som tar emot flera barn, 
till att bli en mer komplett enhet med anställd personal, flera barn 
och bolagsform. Förutsättningarna för att starta HVB-vård måste 
ses som särdeles gynnsamma efter socialtjänstreformen. Det sätt 
som HVB-begreppet är konstruerat på, har inneburit möjligheter att 
starta små verksamheter utifrån enkla organisatoriska principer. 
Låga formella krav har ställts vad gäller utbildningsnivå hos perso-
nalen och artikulation av vård- och behandlingsarbetet. Enligt regel-
verket skall enskilda verksamheters rätt att etablera sig, av myndig-
heterna bedömas mot det övriga utbud av institutioner som redan 
finns. Myndigheternas roll efter socialtjänstreformen framstår 
emellertid som svag och otillräcklig. Socialstyrelsen rapportering i 
början på 1990-talet visade på stora strukturella brister och en vild-
vuxen flora av nya verksamheter som ingen instans egentligen hade 
kontroll över. När det gäller etablering av verksamheter, finns alltså 
mycket som talar för att det varit låga trösklar och få restriktioner. 
Det är däremot svårare att säga något om nedläggningar bland 
institutionerna. Socialstyrelsens skattar grovt att det försvinner cirka 
30 hem om året, men vilka det är som försvunnit och varför, finns 
det inte några uppgifter om (Socialstyrelsen 1998b, s. 44). 

Dagens institutionsvård – övergripande struktur 
Den ”gamla institutionsvården” skulle vara organiserad efter princi-
pen om ”differentiering”, det vill säga barn i viss ålder, av samma 
kön och med liknande symtom skulle vistas på samma institutioner. 
Den ”moderna” institutionsvård som föddes med socialtjänstrefor-
men skulle bli mer öppen och flexibel och gå ifrån den gamla indel-
ningen i institutionstyper (SOU 1994:139, s. 151). Den skulle också 
och bryta med de symtomorienterade principerna för ”sortering” av 
barnen och styras av en helt annan grundtanke, nämligen de 
enskilda barnets behov av vård och behandling. Dagens barn- och 
ungdomshem framstår i liten utsträckning som differentierade efter 
gemensamma eller enhetliga principer. Den bild som tonar fram 
visar att endast en mycket grov indelning i olika slag av hem kan 
göras och att målgrupper och vårdinnehåll ofta formuleras i mycket 
allmänna termer. Visst undantag utgörs av de särskilda ungdoms-
hemmen där differentieringstanken åter tagits upp. 

Följande beskrivning av institutionsvårdens övergripande struk-
tur vid tidpunkten för undersökningen kan göras: 
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• Institutionerna på barnavårdsfältet är i första hand inriktade 
mot att ge längre tids vård och behandling. Endast en mindre 
grupp hem arbetar med ren akut- och korttidsvård. Man kan 
alltså inte se institutionerna som inrättningar främst för kor-
tare mellanspel i avvaktan på att barn och ungdomarna flyttar 
hem eller går vidare till annan vård. Denna funktion finns, 
men är inte den dominerande. 

• Dagens institutionsvård berör i första hand tonåringar. Drygt 
hälften av hemmen riktar sig enbart till tonåringar och cirka 
hälften av de placeringar som görs gäller en tonåring. Institu-
tioner för barn upp till tolv år kan oftast ta emot barn och 
föräldrar tillsammans. Det är vanligt att man då också arbetar 
med att åt socialtjänsten utreda barnens situation och föräld-
rarnas omsorgsförmåga. 

• Hemmens målgrupper anges ofta i allmänt hållna termer och 
många hem uppger flera problembeskrivningar eller katego-
rier när man beskriver sin målgrupp. Barn/ungdomar med 
psykiska problem eller missbruk intar en särställning så till 
vida att de är en grupp som vissa hem är specialiserade mot, 
samtidigt som vissa hem inte anser sig kunna ta emot unga 
som har just dessa problem. ”Tvångsplaceringar” respektive 
”frivilliga placeringar” är inte grundläggande kategoriseringar 
av sådant slag att de pekar ut vilka barn hemmen kan eller 
inte kan ta emot. 

• Många hem har en eller flera teorier/modeller, som man 
säger sig utgå från i arbetet. De klart dominerande är miljöte-
rapi, psykodynamisk teori eller en kombination av dessa. 
Begreppsapparaten är emellertid oklar och det är svårt att 
veta både vad begreppen står för och hur utsagor om 
teori/modellanvändning hänger samman med den konkreta 
praktiken. Svaren om teori-/modellanvändning har testats 
mot andra variabler men förhåller sig mycket osystematiskt 
till hemmens övriga egenskaper eller ideologiska anspråk. En 
skiljelinje går mellan de hem som över huvud taget uppger en 
”vedertagen” teori/modell som grund för arbetet och övriga 
hem. Hem med någon teori har högre andel utbildad perso-
nal. Utbildningsnivå och teori-/modellanvändning tycks 
alltså i visst avseende följas åt.  
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• Generellt finns skillnader mellan huvudmännen vad gäller 
utbildningsnivå och inriktning på vården. De kommun- eller 
landstingsdrivna hemmen har högst utbildningsnivå och de 
enskilda lägst. De offentliga hemmen är i större utsträckning 
än de enskilda inriktade mot akut- och korttidsvård och mot 
vård för yngre barn. 

• En viktig, men inte helt tydlig, skiljelinje inom HVB-vården 
går mellan hem där man ser sig som familjehemslika – hyb-
ridhem – och övriga. De förra är vanligtvis små, har i stor 
utsträckning varit familjehem tidigare och den absoluta mer-
parten har enskild huvudman. Barn- och ungdomshemmens 
förhållande till dimensionen familj–institution, kan ses som 
en kontinuerlig variabel där de små hybridhemmen utgör ena 
polen och de stora särskilda ungdomshemmen den andra. 

Hybridhem – små ”familjehemsliknande” institutioner 
Vid tiden för socialtjänstreformen hade en ny typ av vård vuxit 
fram; storskalig och yrkesmässigt bedriven fosterhemsvård. Samma 
utveckling rapporteras i utländsk litteratur. Colton (1988a) talar om 
en ny form av ”hemindustri”. I Sverige betydde Socialtjänstlagen att 
stora fosterhem fördes in under HVB-begreppet, vilket innebar att 
de likställdes med institutioner. Efter socialtjänstreformen har det 
dels skett en transformering av tidigare fosterhem till HVB-hem, 
(vilket också kan ha gjort dem mer institutionslika), dels en etable-
ring av nya ”familjehemsliknande” verksamheter. Liten, enskilt dri-
ven och mer eller mindre familjehemslik HVB-vård är idag ett vik-
tigt inslag på fältet. Jag har kallat dessa verksamheter hybridhem – 
en mellanform av förstorade fosterhem och små institutioner. Här 
har något nytt vuxit fram och etablerat sig på barnavårdsfältet. 
Emmellertid visar kapitel tio att också hem som till det yttre fram-
står som mer av institutioner, i enkäten svarade att de är familje-
hemslika. Det tycks röra sig om företeelser på två nivåer. Dels har 
det faktiskt uppstått en ny form av vård i mellanrummet mellan 
familjehem och traditionell institutionsvård, dels förekommer 
anspråk på att replikera en familj/ett familjehem bland många 
institutioner, men ibland med tveksam grund i hur verksamheterna 
faktiskt ser ut. Familjen som modell har med andra ord större 
utbredning på ideologisk nivå än i praktiken. 
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Det är troligt att hybridhemmen bland socialarbetarna (och kan-
ske också hos allmänheten) getts en större legitimitet än de gamla, 
traditionella institutionerna. Man kan se hybridhemmen som en 
vårdform med möjlighet att hitta en lösning på institutionsvårdens 
urgamla grundproblem, nämligen att barnen möts av en kollektiv, 
storskalig och artificiell miljö med ständigt roterande och schema-
lagd personal. I brittisk forskning har hävdats att i princip alla upp-
gifter som den traditionella institutionsvården haft, skulle kunna 
utföras i små enheter av familjestorlek (Hazel, 1981; Cliffe och Ber-
ridge, 1991, s. 229).  

Tanken att institutionen både emotionellt och i den fysiska mil-
jön skall efterlikna ett hem eller en familj, finns både i barnavården 
och bland institutioner för missbrukare. Levin (1998, s. 309) talar 
om uppfostringsanstalten Råby som ett ”statligt fosterhem med 
långtgående befogenheter”. Han menar att personalen utför en i 
grunden moralisk uppgift (att härbärgera ungdomar som inte tolere-
ras av omgivningen) och att de hämtar legitimitet för detta från den 
familj som de kompletterar eller ersätter. Billinger (2000, s. 206) 
visar att tanken på att efterlikna en familj också finns inom en så 
speciell miljö som sluten tvångsvård för vuxna missbrukare. I sin 
avhandling om fyra LVM-hem, finner hon att två av dem arbetade 
på ett sätt som hon kallar familjereplikerande. Ett viktigt inslag i 
arbetet var att skapa goda relationer till klienterna, relationer som 
kan liknas med de som föräldrar har till sina barn. Personalen häm-
tade kunskap och erfarenheter för detta från familjelivet.  

Familjehemsidén och viljan att erbjuda en ”hemlik” miljö är 
alltså en utbredd tanke och kan i många stycken verka som en sym-
patisk utgångspunkt för institutioners arbete. Det finns emellertid 
en rad kritiska frågor och invändningar att resa. Det är viktigt att 
fråga sig vad hybridhemmens vård/behandling innebär för de barn 
som placeras och deras familjer. Uppfattar barnen att de under en 
tid vistas i en miljö som skall likna en familj? Innebär ”hybridvård” 
ett konkurrensförhållande mellan personalen och barnens egen 
familj av det slag som kan förekomma inom familjehemsvården?  

Fisher m. fl. (1986) är kritiska till idén om att replikera en familj 
och menar att ur professionell synpunkt är vård (care) något som ett 
barn är föremål för eller inte föremål för, och att detta är något som 
är distinkt skilt från det mönster för föräldraskap som finns i famil-
jer (a.a., s. 139). Författarna menar att när det gäller lite större barn 
placerade i vård kan relationer med övertoner av ”föräldraskap” bli 



Kapitel 11. Summering och avslutande diskussion 

 234

avvisade, eftersom de både ställer lojaliteten med den biologiska 
familjen på spel och associeras med makt över ungdomarnas liv 
(a.a., s. 113).  

Man kan också fråga sig om hybridhemmen liknar en familj i det 
avseendet att barnen har en mer ovillkorlig tillhörighet än i mer tra-
ditionell institutionsvård. Forskning visar att många placeringar i 
dygnsvård inte fullföljs på det sätt som man planerat utan bryter 
samman, det vill säga avbryts oplanerat och i förtid (Socialstyrelsen, 
1995a) för en översikt över forskning om sammanbrott i foster-
hemsplaceringar och Berridge, 1997; Millham, m.fl., 1986, för upp-
gifter om institutionsvården). Siffror på mellan 30 och 60 procent 
sammanbrott har återkommande rapporterats. Barn placerade i vård 
har en mycket osäker tillvaro och i princip inget skydd för rätten att 
stanna kvar på en institution om man inom socialtjänsten eller på 
institutionen bestämt sig för att barnet skall skrivas ut. Problemet 
med sammanbrott finns i hög grad också inom fosterhemsvården. 
För hybridhemmens del kan man emellertid se en särskild konflikt 
mellan familjen som norm och det faktum att ett HVB-hem är en 
yrkesmässigt driven organisation där de placerade barnen i princip 
är utbytbara. Det finns ingen forskning om sammanbrott i hybrid-
hemmen generellt, men en pågående studie av tonårsplaceringar 
pekar preliminärt mot höga sammanbrottsfrekvenser för en grupp 
HVB-hem med bakgrund i familjehemsvården (Vinnerljung, Sallnäs 
och Kyhle-Westerfors, kommande). 

Det är också viktigt att påminna sig att synen på vad ett hem/en 
familj är eller bör vara, varierar över tid och rum. Familjebegreppet 
är kontextuellt. Det avser inte en viss familj utan kan snarare ses om 
en normativ modell som pekar ut något som anses gott och natur-
ligt (se t. ex. Makrinioti, 1994). Familjen som begrepp är inte 
neutralt vare sig ur klassynpunkt, könsmässigt eller etniskt och kul-
turellt. Det finns en uppenbar risk att de normer som råder i en 
”normalfamilj” bestående av infödda svenskar får ett slags mono-
pol, vilket passar dåligt ihop med de barn som är aktuella inom bar-
navården och på institutionerna. Som konstaterades i forskningsge-
nomgången har barn i samhällelig vård utanför hemmet en klass-
mässig slagsida, och det finns en stor andel barn och ungdomar med 
utländsk bakgrund på institutionerna. Pojkarna är överlag över-
representerade. Av de 16–17-åringar som skrivs in på särskilt ung-
domshem har 29 procent föräldrar som är  sammanboende eller 
gifta. Motsvarande siffra för samma åldersgrupp i hela befolkningen 
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är cirka två tredjedelar (SiS, 2000a). Kanter (1998a, s. 19) visar i sin 
studie av barn (0–12 år) som skrevs in på akut- och utredningshem i 
Stockholm i början på 1990-talet, att 28 procent bodde med bägge 
sina föräldrar. Nästan hälften av barnen hade ingen kontakt alls med 
sin pappa. Hennum (1997) diskuterar i sin studie institutionsvården 
i relation till dagens moderna samhälle. Hon reser frågan om en 
gammaldags institutionsvård möter en postmodern ungdom. Man 
kan omformulera frågan till att gälla om vi i Sverige har en situation 
där den nya hybridvården, modellerad efter en svensk 
”normalfamilj” ställs att möta barn och ungdomar med andra 
familjebegrepp och erfarenheter av hur en familj fungerar eller hur 
ett hem bör ser ut. 

Det finns ingen som helst svensk forskning om vad småskalig, 
familjehemslik institutionsvård egentligen innebär. Det är okänt om 
den har andra kvalitéer än traditionell institutionsvård, hur den upp-
fattas av barnen eller vilka resultat den ger. Institutionsvårdens för-
ändring och framväxten av en ny form av vård har pågått, men utan 
att detta prövats mot forskning och utvärdering. I några utländska 
studier har man behandlat vad man kallar ”specialist fostering” eller 
”treatment oriented fostering” (Shaw och Hippgrave, 1983; Colton, 
1988a; Courtney, 1994). Verksamheterna ses där som en del av fos-
terhemsvården, men det tycks handla om liknande mellanformer 
som hybridhemmen. Man kan alltså tala om en internationell 
utvecklingstrend som innebär att en ny form av omhändertagande 
av barn utanför hemmet, vuxit fram de senaste decennierna. Resul-
tat från utländsk forskning antyder att det kan finnas en potential i 
hybridvården (Hazel, 1981; Shaw och Hippgrave, 1983), men det 
finns också en rad invändningar att resa och frågor att ställa. Idén att 
institutionen skall efterlikna en familj/ett familjehem har funnits i 
Sverige i stort sett lika länge som det funnits institutioner. Med 
HVB-begreppet och våra dagars inriktning på små enheter har det 
givits goda möjligheter att omsätta idén i praktiken. Frågan är: Hur 
görs detta och vad är innebörden för barn, föräldrar och personal? 
Är utvecklingen av godo? 

Teorier, utbildning, teknologi 
Om man – istället för att ta fasta på familjeidén – ser institutionerna 
som inrättningar vars syfte är att ge någon form av professionell 
behandling, blir frågan om vilka kunskaper institutionerna besitter 
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för detta viktig. Hur artikuleras arbetet i termer av teorier/modeller 
och metoder som man arbetar efter? Vilka är de utbildningsmässiga 
förutsättningarna för att utföra ett ”professionellt behandlingsar-
bete”?  

Av enkäten framgår att sju av tio hem uppger att man har någon 
teori/modell som utgångspunkt för sitt arbete. Två ”stora” teo-
rier/modeller åberopades av många hem, nämligen miljöterapi och 
psykodynamisk teori. Mönstret för hur teorier/modeller/ arbets-
metoder hänger samman med övriga variabler är otydligt, men det 
finns ett samband mellan utbildningsnivå och teori-/modell-
användning. Utländsk forskning visar i stort sett entydigt på bety-
delsen av att man i institutionens inre arbete kan formulera något 
slag av terapeutisk utgångspunkt eller teori/modell, som man arbe-
tar efter. Den behövs för att personalen skall ha något att hålla sig 
till, någon form av gemensam tolkning av hur barnens problem kan 
förstås och hur de därmed kan hanteras. Det viktiga är inte vilken 
utgångspunkten eller teori/modell det är, utan att någon sådan alls 
finns. Denna typ av ”etikett” på det egna arbetet kan ses som ett 
viktigt led också i hemmens kommunikation med omgivningen. De 
är organisationer som måste presentera sig för omgivningen så att 
verksamheten framstår som rimlig och legitim. Människo-
behandlande organisationer, till exempel barn- och ungdomshem, 
präglas emellertid enligt institutionell teori av lösa kopplingar 
(Meyer och Rowan, 1992; se också Sunesson 1981), vilket innebär 
att de budskap man sänder ut till omgivningen eller det sätt man 
talar om sin egen verksamhet (inåt och utåt) bara har ett svagt sam-
band med det som faktiskt sker i det praktiska arbetet. Organisatio-
nen upprätthåller legitimitetsskapande myter om att man har vissa 
instrument till sitt förfogande, exempelvis att man arbetar efter vissa 
teorier och modeller för att uppnå det formella syftet – att behandla 
barn/ungdomar. Hur man verkligen arbetar och om man uppnår 
sina formella mål är en annan sak.  

Uppgifterna i enkäten om hemmens utgångspunkt i teorier/mo-
deller måste ses i detta sken. Det är ideologiska presentationer med 
oklar koppling till det faktiska arbetet. Men även om så är fallet, är 
det den ”yttre” bilden av hemmen som socialtjänsten och de 
berörda barnen och deras föräldrar möter. Vilken teori/modell man 
arbetar efter och vilka behandlingsmetoder man använder är vanliga 
ingredienser i till exempel den annonsering som förekommer i 
tidningen Socionomen – en skrift med stor spridning bland 
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kommunernas socialsekreterare. Även om de ideologiska budskapen 
i stort skulle sakna relevans i den konkreta institutionspraktiken (se 
till exempel Nygren, 1995) är det ideologierna som så att säga bjuds 
ut.  

Frågan om teorier och modeller i institutionernas arbete berör en 
sida av det man kan kalla teknologi, det vill säga den arsenal av kun-
skap, metoder och verktyg organisationer har för att utföra sitt 
arbete (Scott, 1998). Barn- och ungdomshemmen kan ses som 
exempel på organisationer som saknar säker teknologi och där rela-
tionen mellan mål och medel många gånger är oklar. En stor svårig-
het är att det inte finns något enhetligt språk, några gemensamma 
begrepp eller en gemensam referensram för att uttrycka, tolka och 
förstå de problem som skall lösas och hur de kan angripas. Börje-
sons (1995) beskrivning av den ”moderna barndiskursen” illustrerar 
väl situationen. Han menar att den gamla idén om moraliskt defekta 
barn ersatts av en ny syn på barn. Barns svårigheter anses numera 
bero på att de har ”problem” av olika slag, problem som de åsam-
kats under uppväxten. För att problemen skall kunna lösas fordras 
expertkunskap, till exempel människor med psykologisk kunskap 
eller närliggande kompetens. Den nya psykologiska diskursen har 
enligt Börjeson varit exempellöst framgångsrik som hävstång för en 
rad yrkesgrupper, till exempel psykologer, kuratorer, familjerådgi-
vare och behandlingsassistenter. Problemet är att diskursen inne-
håller så stora inbördes motstridigheter. När det moraliska sättet att 
betrakta barn gav vika för det psykologiska synsättet, innebar det 
också en hård kamp mellan olika synsätt och deras implikationer för 
det praktiska arbetet med barn. Författaren liknar den professionella 
förståelsen av barnet vid en terrängbeskrivning med olika kartor 
som bara stämmer överens i sina huvuddrag. Varje gång man söker 
ett detaljerat eller preciserat svar, står man inför olika tolkningsal-
ternativ. Just kring frågan om vad utsatta barn behöver har den psy-
kologiska diskursens inbördes motsättningar blivit särskilt tydlig 
(Börjeson, 1995, s. 127, 130). Det saknas med andra ord konsensus 
om yrkesroller, problemdefinitioner och inte minst om vilka 
behandlingsmetoder i arbetet som är mest adekvata.  

Teknologin hänger samman med frågan om utbildning. På fält 
med säker teknologi måste rimligtvis personalen i verksamheterna 
ha kunskap om den teknologi som anses adekvat – kunskaper som 
vanligtvis antas förmedlas via utbildning. På institutionella fält med 
osäker teknologi blir utbildningsfrågan mer tveeggad. Om det inte 
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finns säker teknologi vad är det då utbildning skall ge? Av enkäten 
framgår att den generella utbildningsnivån på institutionerna är låg 
och ojämnt fördelad. Socionomer, socialpedagoger och psykologer 
utgör ungefär en fjärdedel av den totala behandlingspersonalen, 
men cirka en tredjedel av hemmen saknar helt personal med någon 
sådan utbildning. Man kan spåra en allmänt ambivalent inställning 
till vikten av formell utbildning, en inställning som finns både bland 
verksamma på fältet och hos myndigheterna. I länsstyrelsernas till-
ståndsgivning finns utrymme för att väga personlig lämplighet mot 
formella kvalifikationer och det finns inga tvingande regler för hur 
personalgruppen skall vara sammansatt. Av enkätsvaren framgår att 
det inte är ovanligt att det främst är personliga egenskaper som ses 
som viktiga för personalen. En god behandlare är något som man är 
som person, inte något man utbildar sig till (Hennum, 1997; se 
också Bergmark och Oscarsson, 1999, s. 12 om hur man på miss-
brukarinstitutioner värderar betydelsen av livserfarenhet). Här finns 
en skillnad mot andra delar av barnavårdsfältet. I kommunernas 
socialtjänstorganisationer är socionomexamen ett nästan självklart 
krav för att arbeta som socialsekreterare och tre fjärdedelar har 
också en sådan utbildning (Bergmark och Lundström, 2000, s. 5; se 
också SOU 1995:58).  

Ett annan viktig fråga är synen på institutionsvistelsen som sådan 
i förhållande till resultatet av den. En institution (även om den är 
liten) är en i många avseenden speciell miljö och tidigare forskning 
pekar mot att institutionsmiljöer i praktiken ofta utformas för att 
socialisera ”klienterna” till att fungera inom institutionens väggar, 
även om detta inte hjälper dem att fungera i livet utanför (Bergmark 
och Oscarsson, 1988; Andreassen, 2000; se också Sallnäs, 1995). 
Tesen får visst stöd i denna studie. Resultaten antyder att det i 
enkätsvaren finns en allmän orientering mot förloppet i institutions-
vistelsen, mer än mot vad man faktiskt har uppnått när vårdtiden är 
slut. Vistelsen i vårdmiljön, och det som sker där, upphöjs till att bli 
målet med vården. Detta innebär sannolikt i sin förlängning att olika 
slag av ”resultatutvärderingar” blir mindre intressanta, vilket kan 
förklara att sådana så sällan har gjorts. På institutionerna har man 
ägnat sig åt det ”inre livet” och från uppdragsgivare och omgivning 
har det inte formulerats några tydliga krav på uppföljningar och 
resultatredovisningar. Möjligen kan man här skönja en viss om-
svängning. Till exempel har man inom SiS startat det så kallade 
ADAD-projketet. Det innebär att man dokumenterar situationen 
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för alla ungdomar som skrivs, för att sedan följa dem systematiskt 
från utskrivning och framåt i tiden. Med tiden har man möjlighet att 
få ett intressant material som säger något om ”resultaten” för de 
särskilda ungdomshemmen, det vill säga om institutionsvistelsen 
faktiskt lett till att ungdomarnas problem minskat eller försvunnit. 
En liknande systematisk dokumentation är givetvis önskvärd för 
HVB-hemmen, men mycket svårare att genomföra eftersom man 
inte har ett samlat statligt huvudmannaskap.  

Ambivalensen till utbildning, orienteringen mot själva vistelsen 
och bristen på utvärderingar måste ses i ljuset av institutionernas 
osäkra teknologi, den heterogena grupp barn och ungdomar som 
placeras och det många gånger oklara och tvetydiga syftet med att 
barn och ungdomar alls placeras i vård utanför hemmet. Tidigare 
forskning visar att barn och ungdomar på institution kan ha mycket 
olika problembakgrund, att det ofta är oklart vilken institutionernas 
konkreta uppgift är, hur länge vården skall pågå och vad man skall 
ha uppnått när den är slut. Ungdomar kan placeras för att få 
behandling, bli utredda eller för att de helt enkelt måste ta vägen 
någonstans. Yngre barn som vistas på institution behöver tas om 
hand rent fysiskt, men också när det gäller äldre barn är en dimen-
sion i institutionsarbetet att ge grundläggande omsorg. En av And-
reassens (2000) konklusioner i en färsk forskningsöversikt, är att 
ungdomar med rent omsorgsbehov behöver skiljas ut från de med 
mer avancerad problematik. För de särskilda ungdomshemmens del 
finns ett tydligt glapp mellan den formella uppgiften att rehabilitera 
ungdomar och det sätt som hemmen faktiskt fungerar på. Vilken 
eller vilka slags teknologier är adekvata för så olikartade och dub-
belbottnade uppgifter och vad slags utbildning är nödvändig och 
lämplig för personalen? I vilken utsträckning kan man ha färdigheter 
i att arbeta med ungdomar utan formell kunskap? Kan man rent av 
hävda att det är bra att inte ha utbildning, att utbildning och profes-
sionalitet för in något i kontakten mellan barn och personal som 
man vill undvika, till exempel när man vill att barn–föräldrarela-
tionen skall vara mönsterbildande?  

Man skulle kunna tänka sig att det på ett fält med konflikterande 
budskap och oklar teknologi och måluppfyllelse skulle träda fram 
personer eller verksamheter som så att säga tar ledningen, som blir 
centralpunkter för diskussion, debatt och metodutveckling och som 
utgör modeller för andra verksamheter. Som beskrevs i avhandling-
ens början menar DiMaggio och Powell (1991a, b) att organisatio-
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ner på institutionella fält strävar mot att efterlikna varandra (isomor-
fism). Om ett eller flera tydliga centrum finns kan de bli modeller – 
teoretiska eller praktiska – som organisationer i periferin vill efter-
likna. Verksamheter i centrum har högst status och genom att anta 
samma yttre drag kan perifera organisationer låna legitimitet och 
auktoritet. Det är svårt att idag urskilja ett sådant centrum inom 
institutionsvården (eller barnavården). Det finns inga institutioner 
med tydlig ledarroll eller med sådan auktoritet att de kan ses som 
modeller för andra. Barnbyn Skå är ett exempel på en tidigare före-
gångare och nydanare. I verksamheten fanns flera av barnavårdens 
centralgestalter och många deltog flitigt i både den professionella 
och allmänna debatten om hur barn och ungdomar med sociala 
problem skulle bemötas (Vinterhed, 1977; Hessle, 1982a). Skå fun-
gerade också som forskningsbas och var något av ett ideologiskt 
och diskursivt centrum i barnfrågor. Ett annat exempel är Hassela-
kollektiven som haft en starkt ställning och myntat begrepp som 
medlevarskap, vilket spritt sig långt utanför de egna leden. När detta 
skrivs finns inga lika självklara centralpunkter bland barn- och ung-
domsinstitutionerna. Hasselakollektiven är i full verksamhet, men 
har inte samma ledande roll som tidigare. Skå har varit hotat av 
nedläggning och är idag ett HVB-hem bland andra som tar emot 
barn och föräldrar tillsammans. Det finns inte något självklart 
forum för professionell debatt och diskussion om just institutioner 
och institutionsarbete. Det saknas till exempel en tidning med 
denna inriktning.  

Den övergripande bilden av institutionsvården för barn och 
ungdomar är att det finns ett antal institutioner med olika slag av 
vård och behandling, men det saknas terminologi och gemensamt 
förstådda kategorier för att systematiskt beskriva hemmens arbete. 
Miljöterapi är ett viktigt begrepp, men det har en mycket vid och 
oklar innebörd. Det finns inga tydliga centrumverksamheter eller 
professionella grupper med ”ansvar” för området. Det är inte själv-
klart att man skall tillhöra en viss yrkeskategori för att arbeta på ett 
barn- och ungdomshem och det är inte heller självklart vem som är 
behörig eller lämplig att utforma och beskriva verksamheternas 
vårdinnehåll och ideologiska profil. Det finns en påtaglig frånvaro 
av starka kunskapsbärande grupper som besitter en tydlig teknologi 
och som kan ”organisera” denna del av barnavården. Det saknas 
förutsättningar för vad DiMaggio och Powell (1991b) kallar norma-
tiv likhet, det vill säga att professionella krafter strukturerar och 
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organiserar fältet utifrån en gemensam kunskapsmässig och norma-
tiv grund. Man kan tala en motsättning mellan å ena sidan den yttre 
ram som finns runt institutionsvården och dess relationer till sin 
uppdragsgivare socialtjänsten och å andra sidan det sätt på vilket 
hemmens verksamhet framstår i undersökningen. Den yttre ramen 
innebär att hemmen erbjuder olika slag av ”vård och behandling” 
det vill säga något som har ett ”innehåll” och som bygger på speciell 
kunskap och kompetens. Innanför den yttre ramen finns en varia-
tion av verksamheter, men det är svårt att få grepp om deras olika 
arbetsformer och vårdinnehåll. Många arbetar i gränslandet till 
familjehemsvård och vissa saknar personal med formell kompetens. 
Andra hem har större andel utbildad personal och framträder mer 
som professionella behandlingsverksamheter. Det är emellertid på-
tagligt svårt för en yttre betraktare att uppfatta vilket slag av 
vård/behandling de olika hemmen står för.  

Institutioner på barnavårdsfältet 
Jag har diskuterat institutionerna som en del av barnavårdsfältet, 
men också understrukit att de är speciella i förhållande till social-
tjänstens barnavårdsarbete i det avseendet att de driver dygnetrunt-
vård och att de är knutna till en fysisk plats. Institutionernas bero-
ende av socialtjänsten som leverantör av det man enligt nyinstitu-
tionell teori kallar ”råmaterial” (Scott, 1998), det vill säga barn och 
ungdomar som skall vårdas och behandlas, är emellertid i det när-
maste totalt. Det är socialtjänsten i kommunerna som beslutar om 
placering av barn/ungdomar på institution, väljer vilket hem som 
skall anlitas och betalar vårdavgifterna. Socialtjänsten är alltså den 
enda möjliga uppdragsgivaren och den huvudsakliga inkomstkällan.  

Hur socialtjänstens barnavårdsorganisationer fungerar i relation 
till institutionerna och hur trender och utvecklingslinjer ser ut där är 
frågor som skulle behöva utredas närmare. Jag har endast flyktigt 
berört detta. I kapitel fem visas att institutionsvårdens framväxt och 
förändring i många stycken gick parallellt med barnavårdens ut-
veckling och i kapitel sex framgår att ökningen av institutionspla-
ceringar kan kopplas samman med vissa förändringar inom andra 
delar av barnavården. Det har förmodligen varit svårt att hitta 
fosterhem och kanske har det också skett en förändring i social-
arbetarnas inställning till institutionsvårdens respektive foster-
hemsvårdens för- och nackdelar.  
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Däremot kan det ökade användandet av institutioner inom bar-
navården inte på ett enkelt sätt förklaras av fler eller större barna-
vårdsproblem. Det finns heller inget underlag som styrker att so-
cialtjänstens barnavård fått minskade resurser till sitt förfogande. En 
viktig faktisk förändring under de senaste decennierna är 
emmellertid den ökade andelen barn och ungdomar med in-
vandrarbakgrund som är aktuella i socialtjänsten och på insti-
tutionerna. Här har nya dimensioner förts in i arbetet med barn och 
ungdomar.  

Barnavårdsfältet i stort och institutionerna befinner sig i interak-
tion med angränsande fält som till exempel barnpsykiatri, medicin, 
kriminalvård och skola. Förhållandet till barnpsykiatrin har åter-
kommande diskuterats och förhandlats. De ”nya” neuropsykiatriska 
diagnoserna som DAMP och ADHD har gjort att relationerna 
mellan socialtjänsten och den psykiatriska och medicinska världen 
åter kommit i fokus. Vad är medicinskt och vad är socialt? Som 
visats är barn- och ungdomar med psykiska problem en grupp som 
man på vissa hem inte anser sig kunna ta emot, medan andra anger 
dessa ungdomar som sin målgrupp. De särskilda ungdomshemmen 
– §12-hemmen – där frågan om behandling och straff är ständigt 
aktuell, befinner sig i en särskild gränsposition i relation till 
omgivande fält. Vid 1990-talets slut har man infört möjlighet för 
rättssystemet att döma ungdomar till en viss bestämd tid på särskilt 
ungdomshem. Det har i debatten kallats för att återinföra de gamla 
ungdomsfängelserna (Andersson, 2000). Hur den fortsatta 
utvecklingen på detta område ser ut återstår att se.  

Också vad skolans kris de senaste åren egentligen inneburit för 
barnavården är oklart. De ekonomiska besparingarna har troligen 
drabbat elevvårdsresurser och andra sociala insatser inom skolan, 
men det finns inga uppgifter om i vilken utsträckning eller hur 
socialtjänstens arbete påverkats. Det finns en rad frågor att ställa om 
de aktörer som finns på barnavårdsfältet och i dess omgivning. Det 
är emellertid frågor som är ämne för en avhandling i sig och som 
ligger utanför ramen för denna text.  

Avslutning 
Vid flera tidpunkter har institutionerna varit föremål för stora för-
ändrings- och förnyelseambitioner: Efterkrigstidens planerings- och 
professionaliseringsprojekt, 1960- och 1970-talens avinstitutionalise-
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ring i både yttre och inre mening samt 1980- och 1990-talets social-
tjänstreform. Den senare innebar ett nytt sätt att definiera en insti-
tution samt ökade möjligheter för enskilda aktörer att träda in. Sta-
ten drog sig tillbaka och överlät mycket av styrning och organisering 
åt fältet självt. Idag kan vi se att utvecklingen i flera viktiga avseen-
den inte alls blev den tänkta. En växande andel barn placeras i 
institution och det finns fler institutioner – både HVB-hem och 
särskilda ungdomshem – än på mycket länge. Man kan tala om en 
expansion både av institutionsplaceringarna och av institutionsvår-
den som sådan, parallellt med att alltfler enskilda huvudmän driver 
verksamheterna.  

Inom missbruksområdet talar man om att samhället mer eller 
mindre abdikerat när det gäller institutionsvården. Missbrukarvår-
den och särskilt tvångsvården står inför en legitimitetskris och har 
prioriterats lågt i ekonomiskt kärva tider (Blomqvist, 1998). Antalet 
institutioner har sjunkit kraftigt, i synnerhet LVM-hemmen. Inom 
barnavården har en motsatt utveckling ägt rum. Man kan möjligen 
tala om en samhällelig abdikation när det gäller styrning, insyn och 
kontroll av institutionsvårdens innehåll, men knappast i övrigt. Den 
sociala barnavården har uppenbarligen inte drabbats av ekonomiska 
nedskärningar på ett sådant sätt att institutionsplaceringar uppfattats 
som för dyra. HVB-hemmen har inga generella problem med eko-
nomi och beläggning (Socialstyrelsen, 1994c) och SiS planerar i 
början av 2000-talet för fortsatt utbyggnad. Detta för att ”möta det 
kraftigt ökade platsbehov som uppkom under 1999. Vi har legat i 
startgroparna för en utbyggnad sedan hösten 1999 och så fort riks-
dagen fattar det definitiva beslutet om finansiering sätter vi igång” 
säger en tjänsteman på SiS i ett nyhetsbrev (SiS, 2000b).  

Grinde (1995) diskuterar vilka processer som kan ligga under 
utveckling och trender på det här området. I sin analys av nationella 
skillnader finner hon att det inte är barnens situation – vilka och hur 
många problem de har – som är det viktiga. Det är istället två andra 
faktorer som antagligen spelar roll, nämligen de normer och värde-
ringar som råder i olika länder samt vilka resurser som faktiskt finns 
tillgängliga. Hon pekar på ett intressant samband i Norge mellan 
ökningen av resurser och anställda i socialtjänsten och antalet åtgär-
der som beslutas. Det är inte givet vilket som kommer först, man 
kan tänka sig att många ”ärenden” får motivera fler anställda som i 
sin tur kan besluta om fler åtgärder. Grindes poäng är viktig och 
pekar mot att det kan finnas en inneboende dynamik som gör att 
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”systemet”, i det här fallet barnavården och institutionerna tillsam-
mans, har en tendens att öka sin aktivitetsnivå oavsett förändringar i 
de sociala problemens omfattning. Resonemanget talar för att 
institutionerna i sig själva spelat en roll i för utvecklingen och att det 
haft betydelse att så många enskilda aktörer trätt in på arenan. Även 
om det finns en princip i lagstiftning och allmän diskurs som säger 
att institutionsplaceringar skall vara en sistahandslösning, är detta 
något som knappast kan styra de enskilda hemmen. De bedriver en 
verksamhet vars platser måste fyllas av barn och ungdomar. Organi-
sationerna måste ha tillförsel av ”råmaterial” för att få intäkter och 
på sikt motivera sin existens.  

Internationellt diskuteras svårigheten att i Östeuropa och län-
derna i tredje världen lägga ner mycket kostsamma institutionerna 
som tar orimligt stora resurser och dessutom ofta erbjuder mycket 
torftiga miljöer för barnen. Sammanhangen är helt andra än i dagens 
Sverige, men det finns en likhet i att också i dessa länder har institu-
tionerna många argument emot sig, men de ökar ändå i omfattning 
eller är svåra att få att minska. Man har talat om att institutionerna 
fungerar som magneter som drar till sig barn (Tollfree, 1995). 
Verksamheterna är ofta direkt undermåliga rent materiellt, men de 
kan ändå framstå som ett attraktivt alternativ för föräldrar som inte 
kan försörja sina barn. De lösningar som diskuterats handlar främst 
om fattigdomsbekämpning och att ge familjerna stöd så att det blir 
möjligt för dem att ha sina barn hemma, men också om att bygga 
upp alternativa former av sociala insatser för barnen själva. I fattiga 
länder finns en ytterligare dimension som handlar om de hjälporga-
nisationer eller biståndsländer som är inblandade. För dem är insti-
tutioner påtagliga och synliga bevis för att man har gjort något och 
det är därför ofta populärt att satsa på bistånd som innebär att man 
bygger nya institutioner som kan stå som monument över givarnas 
välvilja. 

En liknande situation fanns i Sverige i början på seklet, men med 
skillnaden att donationer till att bygga institutioner kom från in-
hemska välgörenhetsorganisationer. Från 1940-talet inleddes en 
stadig minskning av institutionsvården för barn och ungdomar 
under hela perioden fram till Socialtjänstlagen. Som nämnts tidigare 
var det många samverkande krafter som gjorde detta möjligt, krafter 
av både ideologisk och materiell natur. Det är alltså inte så att före-
komsten av institutioner i ett längre historiskt perspektiv måste låsa 
fast situationen – vi har sett att minskning och nedläggningar är 
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möjliga. Men det är ändå uppenbart att det i institutionernas ex-
istens finns en kraft som verkar för deras fortbestånd, en kraft som 
är knuten till institutionen som sådan, inte till vad som händer med 
barn och ungdomar och deras problem. Den enskilda institutionen 
har som organisation givetvis intresse av att överleva och kanske 
också expandera. Dagens socialsekreterare kan bokstavligen bläddra 
igenom Socialstyrelsens förteckning över institutioner, för att i ett 
pressat läge hitta ett placeringsalternativ för barn och ungdomar när 
hemsituationen eller deras eget beteende bedöms orimligt. Institu-
tionerna finns där med sitt budskap om att man både kan härbär-
gera den unge och ge vård och behandling för problemen.  

Institutionsvården är rörlig och turbulent i en bemärkelse. Hem 
har lagts ner, andra omvandlats grundligt och nya kommit till. Nya 
behandlingsmodeller och arbetsformer har vuxit fram och prövats, 
varav några blivit väldigt kortlivade. I grunden är detta dock en del 
av barnavården som präglas av sega och tröga strukturer. Hemmen 
är förvaltare av centrala idéer i vår tid. Idéer som säger att barn med 
problem kan eller till och med skall behandlas genom att placeras på 
institution. Denna grundläggande idé har återkommande attackerats, 
men visat en oerhörd överlevnadsförmåga. Idag är den mer gångbar 
än någonsin, inte minst när det gäller provocerande ungdomar. 
Institutionen som form har överlevt i alla år, trots periodvis för-
ödande hård kritik och låg status. När man i Storbritannien försökte 
att lägga ner alla institutioner i en del av landet, visade det sig att de 
sociala myndigheterna inte klarade situationen utan att anlita insti-
tutioner. Man fick låna in platser från andra regioner (Cliffe och 
Berridge, 1991). Att barn i vissa situationer placeras på institution är 
något som sannolikt kommer att leva kvar under överskådlig fram-
tid, men antalet placeringar kommer att variera beroende på en rad 
olika faktorer. För att socialarbetare, barn och deras föräldrar skall 
få rimligt beslutsunderlag är det helt nödvändigt med mera kunskap 
om institutionerna och deras arbete. En kunskap som måste komma 
från både forskning och fält.  

I den här avhandlingen har jag studerat barn och ungdomshem-
men på avstånd och diskuterat frågeställningar av övergripande slag. 
Jag har inte undersökt enskilda institutioner, deras faktiska praktik 
eller deras utfall och resultat. Inte heller annat än mycket kort har 
jag berört de barn och ungdomar som placeras, vilka de är, vilka 
problem de har eller hur de påverkas av att vistas på institution. Här 
finns en rad viktiga frågor för framtida forskning. Institutionsvård 
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för barn och ungdomar är eftersatt som forskningsområde, nästan 
vilken fråga man än formulerar. Kanske hänger det samman med en 
föreställning om att det rör sig om en marginell och krympande 
företeelse på barnavårdsfältet, en tro att institutionsvården skulle 
beröra allt färre barn som placeras för korta och tillfälliga vistelser. 
Som framgått i denna avhandling är så inte fallet. Medveten om 
detta är det lätt att se vikten av att man i framtida forskning 
intresserar sig närmare för de verksamheter det gäller och de barn 
och ungdomar som placeras där. 



Summary 

Summary 
The study is intended  
• to give an overview of the historical growth and development of 

residential care for children and youth in Sweden  
• to analyse how residential care today is structured and or-

ganised. 
The following questions are dealt with: How has residential care 
developed in quantitative terms? How has the ideological frame-
work changed over time? What is the ideology and overall structure 
of residential care today?  

The empirical material for the study consists of official statistics, 
government reports and data from a questionnaire addressed in 
1995 to all registered residential homes in the child welfare sector, 
so-called HVB-homes (in Swedish terms, care homes or hostels) or 
special approved homes. 

Children’s homes have existed in Sweden for several hundred 
years. With the emergence in the last century or focus on the wel-
fare of the child, placement in residential care became an option for 
children living under conditions defined as abuse or neglect or in 
cases of young people exhibiting unacceptable behaviour. 

The kinds of “problems” leading to placement in residential care 
have varied over time, as well as the ways in which the practice of 
care has been carried out. Today, placement in institution is in prin-
cipal motivated by social problems, and residential care is generally 
supposed to involve some kind of treatment.  

Residential homes work on commission for municipality social 
service units within the legal framework set out in the 1980 Social 
Service Act. A significant statement in that document is that resi-
dential care shall be the last option, used only in acute situations or 
to handle very severe cases. The proclaimed ambition of the 
authorities is to minimise residential care for young people and fos-
ter care is regarded as a superior solution when a child is forced to 
live outside its own family. Another important standpoint in the 
1980 reform was to finally abandon the structure and organisation 
of more antiquated forms of residential care. The few homes that 
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nevertheless were left should be small and flexible units, open to the 
society and offering as normal a living environment as possible.  

Previous research 
International research shows that residential care has in many 
respects developed in the same direction in most European 
countries. The number of places has decreased, the units are 
smaller, the educational level of staff is rising (although still gen-
erally low) and homes are to a greater extent working to comple-
ment parents rather then replace them. Nevertheless, basic differ-
ences exist with regard to structure and professional outlook. Even 
the Nordic countries, despite similarities of culture and legal 
framework, tend to use residential care in different ways. 

According to primarily British research, residential care is given a 
variety of functions within child welfare. Homes may offer short-
time care, provide for children after break-downs, function as an 
alternative for children who can not be placed in foster care or 
when siblings are to be placed together. There is, however a funda-
mental lack of knowledge about how “modern” residential care is 
affecting young people. The use of institutions seems to be based 
on other principals than knowledge about its positive effects.  

Studies dealing with institutions “on the inside”, show that 
informal rules plays a central role in day-to-day operations, but also 
that it is essential for institutions to have a shared idea, theory or 
model underpinning their work. A trend towards professional foster 
homes that are somewhere in between a foster home and an insti-
tution is apparent in many countries.  

Theoretical premises 
The theoretical premises of the study build on two main facts; that 
residential units are organisations and that they are oriented towards 
the welfare of children and adolescents. 

As organisations, residential homes can be analysed as part of the 
larger child welfare organisational field. An organisational field can 
be seen as groups of organisations that work under similar institu-
tional conditions and with the same type of product or service; that 
are subjects to the same kind of external pressures and tend to 
respond to these pressures in similar ways. From this perspective, 
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adaptation is a vital concept. Organisations are primarily governed 
by their need to adapt to environmental demands rather by their 
formal goals or functions (DiMaggio and Powell, 1991; Meyer and 
Scott, 1992). A slightly other perspective is to see organisations as 
products of their time and stress selection as the most important 
process behind the creation of their organisational landscape (Han-
nan and Freeman, 1989, Hannan and Caroll, 19992). Both these 
perspectives are used in the analysis. 

The second theoretical point of departure is related to the fact 
that the target group of residential care is children and adolescents. 
A basic assumption about children and adolescents is that they 
should belong to a family. The image of the family is a powerful 
ideal that deeply marks societal institutions oriented towards the 
care of young people (Qvotrup, 1993; Makrinioti, 1994; James and 
Jenks, 1996). There is a historically rooted idea of the family as the 
model for institutional care, where activities are designed to emulate 
the family or foster home in important respects.  

Historical background 
The historical development of residential care in Sweden in the 20th 
century can broadly and extensively be described in the following 
way: The first decades of the century were characterised by building 
up and expansion, with a steady increase in the number of 
residential care units to a peak at the beginning of the 1940s. This 
was followed by a gradual decline up to 1982. In other words the 
post-war period saw a process of major de-institutionalisation in the 
field of child welfare in Sweden.  

Initially, the central-state played only a minor role. Voluntary 
organisations or foundations ran the majority of residential homes 
and the legislation to exercise control was weak. However, the state 
gradually began to intervene and in the 1930s the central-state 
became responsible for an appropriate supply of institutions. 
Increasingly public authorities also became owners of residential 
homes. By the time the Social Service Act came in to effect in 1982 
public ownership was dominated totally, with less then ten per cent 
of homes in other hands. 

Parallel with this process, three major “projects” to renew and 
restructure the field can be identified. During the 1940s, residential 
care was to be planned, professionalised and differentiated. Children 
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in out-of-home care were to be scrupulously diagnosed and dif-
ferentiated according to age, gender and symptoms. Residential care 
should be then be tailored to meet these demands. 

By contrast, the 1960s and the 1970s were characterised by ef-
forts to induce the ever shrinking field of residential care to aban-
don the “old” ideas of differentiation and formulate a “new thera-
peutic” context. The old institutional structures were to be demol-
ished. Environmental therapy, psychodynamics and small-scale 
dimensions became key concepts. The principal of working with 
whole families rather then the child alone grew in importance, as 
well as ideas of integrating residential care in the surrounding 
neighbourhood and in the society. 

The label of “HVB-home” introduced in the beginning of the 
1980s can now be applied to a variety of care facilities with very 
different mode of operation, where private actors have been given 
increased scope. But since some former foster homes have by 
legislation now been turned into residential homes, the deviding line 
between institutions and foster homes has become blurred.  

The quantitative development of placement in residential care 
and foster care after the Social Service Act, 1982 and to 1995 
Alongside residential homes, most countries also offer foster homes 
as an alternative for children who must be placed out of home. 
Foster care and institutional care are closely linked and changes in 
one tend to impact on the other. In this section, residential care in 
Sweden is related to foster care in terms of the number of children 
placed. 

The data show that a growing share of out-of-home placements 
is in to HVB-homes. In fact residential care has taken over “market 
shares”, from foster care with the strongest growth in privately run 
units. In other words, there has been both an increased use of resi-
dential care in child welfare and a larger scope for private actors in 
the field of residential care. It is important to remember, though, 
that the HVB concept covers a variety of units, some of which are 
former foster homes but only a part of which represent residential 
care in its more traditional and narrow meaning.  

How can this change be explained? First, it is probable that 
increasing difficulty in recruiting foster homes has more or less 
forced social service caseworkers to use residential homes. Sec-
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ondly, caseworkers may have become more “friendly” to residential 
care as a “solution” when children have to be placed out of home. 
Third, residential care has increasingly become a “market”, where 
the supply of care alternatives has an impact on demand.  

When it comes to the children themselves, there is practically no 
change over years regarding age and sex. Most placements are teen-
agers with a slight overweight for boys. There are no substantial 
facts to support the idea of growing problems among children as a 
possible explanation for the general increase in residential care. But 
the expansion of placements in special approved homes may be 
connected to an increase in the number of new placements of teen-
agers born outside Sweden.  

The homes 
This section deals with Swedish residential homes per se and dis-
cusses the structure and ideological framework of residential care 
today. The analysis is based on a questionnaire to heads of all HVB-
homes and special approved homes that were in operation at the 
end of 1995, in total 419 units. The 379 questionnaires returned 
amount to a response rate of about ninety per cent. 

Results show that residential care in Sweden today is basically 
small-scaled – three quarters of all homes are small or middle-sized 
(less than ten beds) – and nearly all of the smaller units are privately 
operated.  

Educational background among staff varies considerably, but in 
general the level of educational is low. Only around 25 % of staff 
are qualified social workers or psychologists and one-third of the 
homes lack any person with this level of formal qualification. Pub-
licly run homes tend to have higher level of education among staff 
than private units, however. 

Most young people placed in institutional care are teenagers. 
Approximately half of the homes have teenagers as their target 
group and every second new placement is a person over 12 years of 
age. There is also a group of homes for children aged 0–12. Nearly 
all of these units provide for children and parents to be treated 
together, but at the time of the study, few parents were actually 
placed in care together with their children. 

Most homes work with longer-termed programmes of treatment 
and care. Providing short-time “shelters” for young people waiting 
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to return home or to be placed in a foster home is not a major 
objective. 

Previous research shows difficulties in describing what actually 
goes on in residential care and group homes based on their function 
or on the problems of the children and youth placed there. This 
study supports those results. Also, as descriptions of the target 
groups are formulated in very general terms, it is difficult to under-
stand what differentiates one home from another. 

One way of describing the care or treatment, however, is to look 
at the extent to which theories and models are used to govern the 
work. About every second home turned out to be able to specify a 
“known” such theory or model, of which psychodynamics and envi-
ronmental therapy are two core concepts. There turned out to be 
statistically significant differences between homes that use and 
homes without a theory or model. Staff in homes using theo-
ries/models have a higher educational level, so there is a connection 
between use of theory and professional qualifications. 

One important but nor clearly identified line of deviation goes 
between homes claiming to replicate a foster home and the rest. 
The former have often been foster home before becoming HVB-
homes and almost all are privately run. The claim to be a family-like 
home has been related to other variables in the material, casting 
some light on the family–institution dimension. Important back-
ground factors proved to be size of the home, the educational level 
of the staff, whether the homes work according to some theory or 
model and how they position themselves on the scale parental sub-
stitute–patental complements. The simple dichotomy of family-like 
homes and other homes seems, on the one hand, to have some dis-
criminatory ability, but a comparison of percentages shows that the 
group of homes calling themselves family-like is larger than 
“reasonable”. The conclusion is that the ideal of being like a 
family/foster home has a greater extension on the ideological plane 
than in actual practice. Nevertheless, it is clear that a new form of 
residential care – the hybrid-home somewhere in between the foster 
home and a small institution – has gained a considerable position in 
the field.  
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Discussion and concluding remarks 
In a discussion on how ideologies and the volume of residential care 
have changed over time, three topics stand out as recurrent themes. 

First, the duality in how residential care has been apprehended. 
Residential institutions have often been seen as problematic. His-
torically they have been regarded as both the problem and the solu-
tion for certain groups of children. There has been a strong belief in 
what can be achieved through residential care, but also a strong 
criticism of the more unfortunate sides of the institutional environ-
ment and its damaging effects, especially on young children. 
Although several optimistic “renewal-projects” have been carried 
out, the criticism has never waned.  

The second theme has to do with the fact that most children 
grow up in their own families. This means that residential care must 
relate in some way to the child member of a family. One way of 
doing this is to make the residential units replicate a family; another 
is to provide care for both the child and its parents.  

The third important theme is that hat young people in residential 
care should be offered “treatment”. This idea was articulated early 
on, but has become stronger over time and can be seen as a histori-
cally rooted, fundamental premises of residential care. This demand 
for treatment then paved the way for the rise of professional 
groups, who could claim possession of the right knowledge for car-
rying out such treatment. 

One of the theoretical points of departure in the study is the 
residential home as organisation. In organisational ecology, organi-
sations do not change, being forever moulded by the time of their 
inception. In any population of organisations therefore, variation 
must be explained by the processes whereby new organisations 
emerge and the old are weeded out. In the field of residential care, 
during the past century there has been both an inflow of homes and 
a process of selection. “Out of date” residential homes for small 
children and long-term care have been closed down and new – for 
example teenaged-oriented – ones established. The period following 
the Social Service Act of 1980 when the door was opened wide to 
private actors has been turbulent in some respects. The number of 
homes has grown heavily. During some periods of extreme expan-
sion, the authorities have seemed to lose their grip of the situation. 
An important factors behind this development is probably that the 
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conditions for starting new homes have been good and that there 
have been few discriminatory demands from authorities. Residential 
homes can be seen as “simple organisations”, that is relatively easy 
to start and also to shut down. This is especially truth of small units 
in the process of turning from foster homes to HVB-homes.  

In institutional theory, organisational fields tend to become iso-
morphic; that is, the organisations come to resemble each other – at 
least on the surface – and to adapt to environmental demands in the 
same way. Residential care as a whole is weak in terms of tech-
nology and the relation between methods and goals is often unclear. 
A majority of homes also seem to be more concerned with the 
pro??cess than whit outcome. The role of education for personnel 
in work with young people is also generally viewed with 
ambivalence, personality and private experiences often being seen as 
having at least as much importance.  

The over all picture of residential care for children and youth 
today is that a number of homes exist, exhibiting different modes of 
operation and offering different kinds of care or treatment. The 
problem is the lack of unanimous concepts and a common 
language, with a terminology that can be used for a systematic 
description of the care or treatment given. So far, no professional 
forces have proved strong enough to organise the field on a mutu-
ally knowledgeable, normative ground. Here it is possible to speak 
of a contradiction between the understanding of residential care as a 
field of professional treatment and how this sector of child welfare 
actually emerges in the study.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Felkällor i det historiska barnavårdsregistret 
Uppgifterna i databasen har lämnats till SCB av tjänstemän i kom-
munernas socialtjänst. Det förekommer såväl under- som överrap-
porteringar och en mängd felkodningar. Omfattningen av dessa 
felkällor har, såvitt känt, aldrig beräknats (med ett undantag, se 
punkt ett nedan), vilket kan ses som ett allvarligt problem när data-
basen används för forskningsändamål. För att göra några grova 
skattningar har data från ett pågående projekt om dygnsvårdsplace-
ringar av tonåringar använts (Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle-Wester-
mark, kommande; i fortsättningen kallad ”tonårsstudien”). Tonårs-
studien baserar sig (före bortfall) på drygt 1.000 individer, ett natio-
nellt urval av alla ungdomar i åldrarna 13–16 år som placerades i 
dygnsvård år 199147. Studiens data gör det möjligt att skatta några 
felkällor, men bara för året 1991 och endast för 13–16 åringar.  

1. Det finns en underrapportering av nya placeringar. Denna kan 
bestå i att vissa individers placeringar inte rapporteras, eller att 
vissa placeringar för en individ rapporteras men inte andra. Fel-
källans storlek är inte känd och har inte kunnat skattats. Sundell 
& Humlesjö (1997) jämförde aktdata med inrapporterad SCB-
statistik för året 1990 i ett litet urval (70 individer) på två social-
distrikt i Stockholm. De fann en överrapportering av frivilliga 
placeringar men en underrapportering av tvångsplaceringar. Om 
detta gäller generellt skulle det innebära att främst antalet place-
ringar i särskilda ungdomshem är underskattat, eftersom det i 
denna vårdform förekommer få frivilliga placeringar (se också 
punkt tre som visar att §12-vården tycks vara särskilt underrap-
porterad). I övrigt pekar dock ingenting på att det finns en sys-
tematisk underrapportering av vissa placeringsformer jämfört 

                                                 
47  Urvalet består i att varannan familjehemsplacerad individ har slumpats bort 

medan alla som placerats i institutionsvård 1991 ingår. 
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med andra. Man kan med andra ord troligen bortse från denna 
felkälla när man jämför olika placeringsformers omfattning, med 
undantag för de särskilda ungdomshemmen för vilka vi måste 
ha detta fel i minne. 

2. Det finns en överrapportering av både individer och placeringar, 
det vill säga kommunerna registrerar placeringar som aldrig är 
gjorda. I tonårsstudien visade det sig att elva procent av alla 
individerna aldrig påbörjat någon placering 1991, vilket påstods 
enligt databasen. Felen bestod för det första i att personerna 
aldrig varit i dygnsvård över huvud taget under 1991 (4 pro-
cent), för det andra att placeringen inletts före 1991 men hade 
omprövats eller ändrat paragraf under 1991 vilket felaktigt 
registrerats som nyplacering (5 procent)48 och för det tredje att 
man hade fått andra insatser 1991 som felaktigt kodats som 
någon typ av dygnsvård (2 procent). Det är omöjligt att upp-
skatta i hur hög grad överrapporteringar balanserar den befarade 
underrapporteringen från kommunerna. Inte heller denna fel-
källa bör emellertid vara systematisk för någon vårdform och 
bör därför inte påverka jämförelsen dem emellan. 

3. Felaktiga uppgifter om placeringsform lämnas till SCB, till exempel 
genom att offentliga HVB-hem kodas som enskilda. Från ton-
årsstudien kan en uppskattning göras av dess fels omfattning 
och riktning, även om de bara gäller för 13–16 åringar och just 
året 1991. Där framgick att av 263 SCB-kodade fosterhemspla-
ceringar var i verkligheten knappt sex procent institutionsplace-
ringar. Men å andra sidan var sju procent av 459 SCB-kodade 
institutionsplaceringar i realiteten fosterhemsplaceringar. Om 
dessa felmarginaler är någorlunda konstanta över tid kommer 
familjehemsvårdens relativa omfattning jämfört med övriga pla-
ceringsformer att svagt överskattas i SCB:s statistik (eftersom 
majoriteten av placeringar under ett visst år görs i familjehem). 
Denna skillnaden är dock försumbar för undersökningens syfte. 
Utifrån tonårsmaterialet framgick också att placeringar i enskilda 
HVB-hem var tretton procent fler än vad SCB:s data uppgav. 
Omfattningen av denna placeringsform underskattas med andra 

 
48  Observera att denna procentsats gäller individer som är registrerade för en 

inledd placering 1991. Felet är större om man räknar på antalet placeringar i 
materialet, vilket i praktiken har varit omöjligt att göra. 
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ord i statistiken. Slutligen visade sig placeringar i offentliga 
HVB-hem var 30 procent färre än vad som angavs i SCB:s data, 
medan §12-hemsplaceringarna i verkligheten var 32 procent fler 
än vad som påstods. Det vanligaste felet var att särskilda ung-
domshem eller enskilda HVB-hem felaktigt angavs som offent-
liga HVB-hem. Det verkar rimligt att anta att felet ökat över tid, 
eftersom vi vet att många offentliga HVB-hem lagts ner, medan 
detta inte syns i SCB:s statistik över årligen inledda placeringar 
(som kommer att framgå längre fram i texten). I redovisningen 
och diskussionen i texten kommer hänsyn att tas till dessa upp-
täckta fel. 

4. I tonårsstudien framgår klart att rapporteringskvaliteten skiftar mel-
lan olika kommuner. Detta skulle kunna påverka resultaten syste-
matiskt, till exemepel om kommuner med särskilt stort utnytt-
jande av en placeringsform har en hög underrapportering av 
påbörjade placeringar. Det saknas uppgifter om vilka kommuner 
som är de värsta syndarna.49 Man får helt enkelt (på lösa grun-
der) anta att felkällan inte förändras över tid på ett avgörande sätt. 
Det blir dock viktigt att endast fästa avseenden vid större för-
ändringar, och inte se resultaten som en exakt redovisning av 
hur Sveriges kommuner använder olika vårdmiljöer. 

5. Slutligen har en felkälla uppkommit genom hantering av data i 
unersökningen. I punkt två ovan beskrevs att det inte var ovan-
ligt att en placering som inletts med ett omedelbart omhänder-
tagande och som senare omvandlas till en frivillig placering, 
registreras som två placeringar, även om barnet är kvar i samma 
vårdmiljö. Samma fel kan uppstå i samband med att socialtjäns-
ten omprövar om pågående vård skall fortsätta. För att reducera 
denna felkälla används i artikeln ett konstruerat mått kallat net-
toplaceringar. Det innebär att varje barn räknas bara en gång per 
placeringsform under kalenderåret. När sådana noteringar finns 
på olika kalenderår kvarstår felet (till exempel ett omedelbart 
omhändertagande med tvång i december 1993 övergår till frivil-
lig vård i januari 1994 i samma vårdmiljö). Dessutom försvinner 
faktiska omplaceringar inom samma placeringsform under kalen-

 
49  Såvitt kännt finns bara en lokal undersökning av kommunens rapportering 

till SCB − Sundell & Humlesjös studie av barnavården i två Stockholmsdist-
rikt (1997). 
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deråret ur statistiken, när nettoplaceringar används. Tonårsstu-
dien visar att runt 15 procent av alla placerade 13–16-åringar är 
med om mer än en placering under ett kalenderår, men de flesta 
flyttningar skedde mellan olika placeringsformer (Vinnerljung, 
Sallnäs, Kyhle-Westermark, kommande). Eftersom måttet 
nettoplaceringar används entydigt för hela perioden som stude-
ras, bör eventuella felaktigheter inte vara ett hinder för att iden-
tifiera trender över tid, trots de statistiska fel som måttet inte 
klarar av att reparera och också skapar. 
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Figur 3. Antal nettoplaceringar per år 1983–1995, alla place-
ringsformer och åldersgrupper. 
Fel! Ogiltig länk. 
 
Figur 4. Olika placeringsformers andel av nettoplacerade barn 
per år, 1983–1995, ålder 0–6 år (förskolebarn). 

Fel! Ogiltig länk. 
 

Figur 5. Olika placeringsformers andel av nettoplacerade barn 
per år, 1983–1985, ålder 7–12 år (låg- och mellanstadiebarn). 

Fel! Ogiltig länk. 

Figur 6. Olika placeringsformers andel av nettoplacerade barn 
per år, 1983–1995, ålder 13–16 år (yngre tonåringar). 

Fel! Ogiltig länk. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Olika placeringsformers andel av nettoplacerade barn 
per år, 1983–1995, ålder >16 år (äldre tonåringar). 

Fel! Ogiltig länk. 

Figur 8. Olika åldersgruppers andel av nettoplacerade barn, 
1983–1985, placeringsform: enskilda HVB-hem. 

Fel! Ogiltig länk. 
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Figur 9. Olika åldersgruppers andel av nettoplacerade barn, 
1983–1985, placeringsform: särskilda ungdomshem. 

Fel! Ogiltig länk. 
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Enkät om hvb-vård för barn och ungdomar Enkät om hvb-vård för barn och ungdomar 
  

När du besvarar frågorna skall du utgå från förhållandena den 6 När du besvarar frågorna skall du utgå från förhållandena den 6 
november 1995. Skriv gärna på formulärets baksida om det angivna 
utrymmet inte räcker till. Det är viktigt att alla frågor besvaras! 
 

1. HVB-hemmets namn, adress och telefon: 
 ........................................ 
 ........................................ 
 ........................................ 
 ........................................ 

2. HVB-hemmets huvudman: 
................................. 

3. Vilket år startade verksamheten i sin nuvarande form? 
......... 

4. Hur många platser har HVB-hemmet? 
.......... 

5. Vänder sig HVB-hemmet till barn/ungdomar i en speciell ålder (markera 
rätt svar med kryss i rutan)?    

  ja  

 nej   

Om, ja vilken ålder? ......... 

6. Har HVB-hemmet en fastställd längd på vårdtiden?  

  ja  

 nej   

Om, ja vilken tid? ......... 

7. Har HVB-hemmet tidigare varit så kallat storfosterhem eller familjehem?  

  ja  

 nej   

8. Kan HVB-hemmets nuvarande verksamhet beskrivas som familjehems/  
fosterhemsliknande? 

 279 279
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  ja  

 nej 

9. Vänder sig HVB-hemmet till någon eller några speciella målgrupper vad 
gäller typ av problem hos barnen/ungdomarna? 

  ja 

 nej 

Om ja, vilken eller vilka är målgruppen/målgrupperna? 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

10. Tar HVB-hemmet emot både barn och föräldrar?   

  ja 

 nej  

Om ja, vilken är målgruppen/målgrupperna bland föräldrarna? 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 

11. Är HVB-hemmets verksamhet i första hand inriktad mot 
vuxnas vård- och behandlingsbehov? 

  ja  

 nej 

12. Finns det vissa kategorier barn, ungdomar eller 
föräldrar som HVB-hemmet i princip inte tar emot?   

  ja 

 nej 

Om ja, vilka tar man inte emot? 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

13. Vad är motivet till att just dessa inte tas emot? 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

14. Vilket av följande alternativ gäller för HVB-hemmets inriktning? 
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 akut- och korttidsverksamhet   
 längre tids vård och behandling     
 båda delarna    

15. Vilka barn/ungdomar tar HVB-hemmet emot? 

 enbart de som är placerade frivilligt enligt Socialtjänstlagen 
 enbart de som är placerade med tvång enligt LVU 
 både frivilligt och tvångsplacerade barn/ungdomar 

16. Utför HVB-hemmet utredningsarbete i syfte att avge yttrande till 
socialtjänsten om barnens/ungdomarnas förhållanden?  

  ja  

 nej  

17. Arbetar HVB-hemmet utifrån en speciell teori/modell ?   

  ja  

 nej  
Om ja, ange benämning eller ge en kort beskrivning! 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

18. Vilka är HVB-hemmets huvudsakliga behandlingsmetoder (ange ett valfritt  
antal alternativ)? 

 miljöterapi 
 att erbjuda en naturlig familjemiljö  
 individuella samtal 
 familjesamtal  
 särskilt anpassad skola eller barnomsorg 
 särskilt anpassade fritidsaktiviteter 
 andra metoder, vilka?  

................................................ 

................................................ 

................................................ 

19. Om du måste välja, vilken av behandlingsmetoderna i föregående fråga är 
den allra viktigaste i arbetet på ditt HVB-hem? 

................................................ 

20. Hur länge har HVB-hemmet arbetat med de 
metoder man använder idag (ange antal år)? ............... 
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Fråga 21–27 rör inskrivna barn, ungdomar och eventuella föräldrar samt 
behandlingspersonal (inklusive ledning). När du besvarar frågorna skall du 
liksom tidigare utgå från situationen den 6 november 1995. 

21. Hur många barn/ungdomar var inskrivna i verksamheten?      ......... 
 

22. Hur många vuxna (över 18 år) var inskrivna i verksamheten?  ......... 
 

23. Hur många av barnen/ungdomarna var placerade tillsammans med 
någon av föräldrarna? antal barn/ungdomar ...... 
 

24. Hur många av de barn/ungdomar som var placerade utan sina föräldrar 
hade besök av eller besökte föräldrarna regelbundet (minst en gång per 
vecka)?  antal barn/ungdomar ...... 
 

25. Hur många personer var anställda i behandlings 
verksamheten på minst halvtid?                              .......... 

26. Ange hur många av dessa som har respektive utbildning (ange endast högsta 
utbildningsnivå)! 

  Antal personal 
 socionom .......... 
 socialpedagog .......... 
 psykolog .......... 
 annan högskoleutbildning  .......... 
 avslutat gymnasium, fackskola eller motsvarande  .......... 
 avslutad folkskola, grundskola eller motsvarande .......... 
 annat .................. .......... 
 
27. Hur många av de som var anställda i behandlings 

verksamheten på minst halvtid var män?                   .......... 
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28. Vad anser du vara viktigast när det gäller att välja behandlingspersonal till 
ditt HVB-hem (rangordna valfritt antal alternativ, det viktigaste med en 1:a, 
det näst viktigaste med en 2:a osv)? 
 
 ...... personliga egenskaper 
 ...... erfarenhet av liknande arbete 
 ...... utbildning 
 ...... kön 
 ...... ålder 
 ...... annat, vad?.......................
 ...... ............................... 
 ...... ............................... 

29. Vad ser du som ditt HVB-hems viktigaste uppgifter gentemot barnen/ungdomarna 
(rangordna valfritt antal alternativ, det viktigaste med en 1:a det näst viktigaste med en 2:a 
osv)? 
  ...... omsorg/omvårdnad 
  ....... skydd 
  ....... behandling 
  ....... fostran 
  ....... utredning 
  ....... utbildning 
  ....... kontroll 
  ....... annat, vad? ............................ 
  ...... .................................... 
  ....... .................................... 

30. Vad anser du vara ditt HVB-hems främsta fördelar eller speciella resurser 
(rangordna valfritt antal alternativ, det viktigaste med en 1:a, det näst 
viktigaste med en 2:a osv)? 

   ....... att personalgruppen arbetar bra tillsammans 
  ....... HVB-hemmets läge och yttre miljö 
  ....... HVB-hemmets arbetsmetoder 
  ....... att HVB-hemmet är litet 
  ....... den teori/modell som HVB-hemmet arbetar efter 
  ....... att HVB-hemmet är specialiserat på en viss typ av problem
  ....... att HVB-hemmet har ett gott samarbete med socialtjänsten 
  ....... annat, vad?   ............................... 
  ...... ........................................ 
  ....... ........................................ 

31. Den dagliga verksamheten i ett HVB-hem kan vara mer eller mindre 
präglad av strukturerat ‘institutionsliv’ respektive vanligt ‘familjeliv’. Var 
ligger ditt HVB-hem på nedanstående skala (markera med ett kryss)? 

Familjeliv Institutionsliv 
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32. Den dagliga verksamheten i ett HVB-hem kan vara mer eller mindre 
inriktad mot arbete med de placerade barnen/ungdomarna respektive deras 
familjer. Var ligger ditt HVB-hem på nedanstående skala? 

Barninriktning Familjeinriktning 

 

33. Olika HVB-hem kan i större eller mindre utsträckning fungera som 
ersättare för barnens/ungdomarnas föräldrar respektive komplement till 
föräldrarna. Var ligger ditt HVB-hem på nedanstående skala? 

Föräldraersättare Föräldrakomplement 

 

34. Vilken är barnens/ungdomarnas främsta behållning av att vistas på ditt 
HVB-hem enligt din uppfattning? 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

..............................................… 

35. Övriga synpunkter: 
.................................................
.................................................
.................................................
............................................. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Tabell 17 Variansanalys av teoriprofiler i förhållande till procent personal 
med högskole- respektive kärnyrkesutbildning, placering på skala 
föräldraersättare-föräldrakomplement och antal anställda medelvärden, 
procent, Eta2 och signifikansnivå, n= 186. 

 
I 

n=39

II 

n=33

III 

n=42

IV 

n=23

V 

n=14

VI 

n=35

Eta2 Sign.- 
nivå 

Procent personal 
med högskoleut-
bildning 

42 59 67 74 70 54 0,142 p<0,001 

Procent personal 
med kärnyrkesut-
bildning 

21 38 36 30 46 25 0,088 p <0,01 

Placering på skala 
föräldraersättare/ 
föräldrakomplement 

3,97 3,87 4,03 3,86 4,43 3,97 0,015 Ej sign 

Antal anställda 13 15 15 9 10 13 0,019 Ej sign 

 

I  Miljöterapi enbart 

II Psykodynamisk enbart 

III  Både miljöterapi och psykodynamisk (plus ev. annan ytterligare teori) 

IV  Psykodynamisk och systemteori 

V  Miljöterapi kombinerat med annat alternativ (nätverk, vanlig familj, 
egen, kristen, pedagogisk eller individuellt anpassad) 

VI  Övriga kombinationer av teorier (eller teori i kombination med ”ej 
vedertagen teori” till exempel vanlig familj) 
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Tabell 18 Procent hem med respektive teoriprofil mot variablerna enskild 
huvudman, familjehemslikhet, barnens ålder, resultatinriktning, har speciell 
målgrupp, gör utredning, tar emot föräldrar, omsorg respektive behandling 
viktigaste uppgift, signifikansnivåer (chi2 för hela variabeln teoriprofil), n=186 

 
I 

N=39 

II 

N=33 

III 

n=42 

IV 

N=2
3 

V 

n=14

VI 

n=35 

Sign.-
nivå 

Enskild huvudman 67 58 36 61 43 71 p<0,0
5 

Familjehemslikhet 35 32 7 14 0 19 p<0,0
5 

Arbetar enbart med 
barn under 12 år 

10 21 24 13 29 9 Ej sign 

Arbetar enbart med 
barn 12 år och över 

59 55 55 65 64 74 Ej sign 

Resultatinriktning 26 21 31 30 14 29 Ej sign 

Speciell målgrupp 69 69 70 76 54 61 Ej sign 

Gör utredning 42 49 48 61 57 68 Ej sign 

Tar emot föräldrar 21 30 29 44 43 26 Ej sign 

Omsorg viktigaste 
uppgift 

33 46 36 35 14 40 Ej sign 

Behandling viktigaste 
uppgiften 

41 27 36 48 50 37 Ej sign 

 

I  Miljöterapi enbart 

II Psykodynamisk enbart 

III  Både miljöterapi och psykodynamisk (plus ev. annan ytterligare teori) 

IV  Psykodynamisk och systemteori 

V  Miljöterapi kombinerat med annat alternativ (nätverk, vanlig familj, 
egen, kristen, pedagogisk eller individuellt anpassad) 
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VI  Övriga kombinationer av teorier (eller teori i kombination med ”ej 
vedertagen teori” till exempel vanlig familj) 


