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Abstract 

Författare: Rania Farah & Ellen Wijk 

Årtal: 2012 

Titel: Utmaningen – ett hemtagande av ungdomar på institutioner 

The challenge – to take home young people from institutions  

A sociological evaluation of the interaction in projektet Utmaningen 

Högskolan i Halmstad 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera projektet Utmaningen och huruvida samverkan fungerar 

mellan de interna och externa aktörerna som är involverade i projektet. Utmaningen är ett 

projekt i Kungsbacka Kommun som arbetar speciellt för att ungdomar som befinner sig på 

institutioner ska kunna få vård och behandlingar på hemmaplan. Projektet riktar sig även mot 

att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzonen ska behöva placeras på institutioner. 

De ungdomar som berörs inom projektet Utmaningen ska ha varit placerade på institution för 

eget beteende.  

Projektet Utmaningen har en projekttid till senhösten 2012 och därefter avgörs om projektet 

ska implementeras i Kungsbacka Kommun. Därutav har behovet uppkommit att utvärdera 

projektet då man under pågående process vill ha möjlighet till att förändra och utveckla 

projektet. Utvärderingen bygger på intervjuer med interna och externa aktörer som är 

involverade i projektet Utmaningen.  

Resultatet presenteras sedan utifrån teman och analyseras med hjälp utav teoretiska 

infallsvinklar från nätverksteori, samverkansteori samt en teori om den totala institutionen. 

Dessa teorier hjälper oss att förstå vårt sociologiska problem då de berör inverkan, samverkan 

och nätverk som är viktiga beståndsdelar för att ett projekt ska kunna fungera, samt 

problematiken som kan uppstå vid institutionsplaceringar.  

Nyckelord: samverkan, institutioner, ungdomar, socialt arbete, kommunikation 

 

 



 

 

 

 

 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår uppdragsgivare projektet Utmaningen och alla de involverade 

som gjort det möjligt för oss att utföra denna utvärdering. Ett särskilt tack till Wenche 

Rehnberg och styrgruppen för ett gott bemötande och god stöttning under genomförandet av 

denna uppsats. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Marta Cuesta för god handledning och ett 

stort stöd under hela processen. Tack för din tid och dina många idéer!  
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1. Inledning  

 

I stora i delar av världen finns det olika institutioner som har till syfte att erbjuda boenden för 

ungdomar och barn som anses ha en viss problematik i sin hemmiljö som anses på grund av 

detta inte kunna bo hemma. I dessa institutioner så erbjuds behandlingar och professionell 

vård med utbildad personal.  I Sverige har det historiskt sett funnits sådana institutioner sedan 

flera hundra år tillbaka och har tidigare bland annat kallats för barnhem och ungdomshem 

men i dagens samhälle så benämns de som HVB hem, vilket innebär hem för vård eller 

boende. 

Även om vissa barn och ungdomar kan få hjälp via institutionsvård så är det är viktigt att man 

ser till de individuella behoven och att om det är möjligt så ska barn och ungdomar kunna 

erbjudas vård hemma. Sveriges kommuner bör ta hand om sina barn och ungdomar så långt 

det är möjligt, istället för att blunda för problemet och lägga över ansvaret på andra. 

De senaste åren har det forskats mycket kring institutions placeringar hos barn och ungdomar 

och vilka effekter det kan ha på dessa ungdomar samt hur det kan påverka dem i deras 

utveckling och sociala liv. Sociologen Bo Vinnerljung (2006) har i sina studier bland annat 

ifrågasatt om institutionsvård är möjlig att genomföra för vissa målgrupper då vården inte når 

upp till sina mål, samt att ungdomar i denna sits riskerar att drabbas av ett utanförskap. Vilket 

vi finner väldigt intressant och samhällsaktuellt då ungdomar i dagens samhälle är en väldigt 

utsatt grupp. Samt att institutionsplacerings siffrorna är fortsatt höga trots att vården inte 

verkar fungera.  

 

Utifrån denna forskning har Kungsbacka Kommun startat projektet Utmaningen. Projektet 

Utmaningen arbetar för att ungdomar som befinner sig på institutioner för eget beteende, ska 

kunna få vård och behandling på hemmaplan och på detta sätt kunna bo kvar hemma. Arbetet 

inriktas även på att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzonen ska behöva placeras 

på institutioner. Projektets mål är att kunna erbjuda barn, ungdomar och deras familjer 

samordnade insatser som alternativ till institutionsvård. Projektet har även ett besparingssyfte 

då de genom detta kan minska kostnaderna för köpt vård och istället kan använda dessa 

skattemedel för andra insatser. 



5 

 

1.1 Syfte/Frågeställning 

 

Syftet med vår uppsats är att utvärdera huruvida samverkan mellan de interna och externa 

samarbetspartnerna fungerar i projektet Utmaningen. Vi är intresserade av hur samspelet kan 

utvecklas i projektet samt hur samspelet mellan de olika aktörerna utspelar sig i olika 

ansvarsområden. Detta kommer vi reflektera över med en sociologisk blick som hjälper oss 

att kunna förstå hur samverkan och inverkan i projektet utspelar sig, samt kring svårigheter 

som kan uppstå hos ungdomar vid institutionsplaceringar. En fungerande samverkan är en 

viktig funktion för de berörda ungdomarna i projektet och påverkar hur deras behandlingsplan 

utförs. Därför kommer vi även reflektera över hur detta påverkar ungdomarna och deras 

utveckling. 

- Hur fungerar samarbetet mellan de involverade aktörerna i projektet Utmaningen? 

- Hur kan projektet utvecklas vidare?  

- Hur kan aktörernas inverkan i projektet påverka ungdomarnas utveckling?  

 

1.2 Disposition 

 

Utvärderingen är uppdelad i kapitel och i kapitel ett har vi inlett utvärderingen med en 

inledning som ska ge läsaren en övergripande förståelse kring institutionsplaceringar i 

Sverige. I detta kapitel berörs även vårt syfte och frågeställningar för utvärderingen. I kapitel 

två belyses bakgrundsfakta kring institutioner i Sverige och Bo Vinnerljungs forskning kring 

institutionsplaceringar, som även ligger till grund för upp starten av projektet Utmaningen. Vi 

redogör även här kort för vår uppdragsgivare projektet Utmaningen. I kapitel tre redogör vi 

för våra valda teoretiska infallsvinklar och dess begrepp kring samverkan, inverkan och 

institutioner, med fokus på vad som är relevant för vår utvärdering. I kapitel fyra redogör vi 

för vår metod som vi använt oss av och hur vi har gått tillväga med vår utvärdering. Vi 

beskriver här vårt genomförande, valda metoder och metodövervägande, samt etiska 

ståndpunkter. I kapitel fem presenterar vi vårt resultat, där vi kortfattat presenterar våra 

respondenter och sedan redogör vi för respondenternas svar utifrån teman som samverkan, 

inverkan och förbättringsområden i projektet Utmaningen. I kapitel sex analyserar vi vårt 

resultat och kopplar detta till våra valda sociologiska teorier I det avslutande kapitel sju 

reflekterar vi sedan kring vårt resultat och våra slutsatser. 
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2. Bakgrund  

 

I bakgrundskapitlet kommer vi att presentera viss statistik om antalet institutionsplaceringar 

därefter definierar vi även vad HVB hem kännetecknas för. Vi redogör även här för en viss 

del av socialtjänstlagen gällande omhändertagande av barn och unga, detta för att kunna visa 

på en övergripande sammanfattning kring vad för vård som kan erbjudas för ungdomar med 

behov i Sverige, samt vad som krävs för att få denna vård. Vidare presenterar vi viss 

forskning som gjorts utav BoVinnerljung som berör placeringar på institutioner och 

fosterhem. Vilken även har legat till grund för att projektet Utmaningen startades. Slutligen 

beskriver vi kort om projektet Utmaningen som uppsatsen har till syfte att utvärdera för att ge 

en inblick i vad projektet bygger på. 

År 2010 omhändertogs cirka 25 000 barn och ungdomar och hade någon form av 

heldygnsinsats. Av dessa hade cirka 12 000 vård med stöd av Socialtjänstlagen och cirka 5000 

med Lagen om särskilda bestämmelser om unga. Det har skett en ökning av omhändertagande 

av barn i åldrarna 13-17år, dessa är främst pojkar.
1
 

Vid omhändertagande med heldygns insatser så kan dessa barn och ungdomar beredas vård på 

bland annat HVB hem. I Socialtjänstförordningen 3kap § 1 definieras HVB som ” med hem 

för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller 

behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en 

samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs 

yrkesmässigt.”
2
  

Något som även kan erbjudas till dessa barn och ungdomar är familjehem, där vården bereds i 

en annan familj ens en egen. Socialtjänstförordningen definierar detta i 3kap § 2 ”med 

familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för  

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt” 
3
. 

Man kan placeras på ett HVB hem med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) samt Lag med 

särskilda bestämmelser om unga (1990:52). Enligt LVU så kan man beredas vård utifrån två 

kriterier, som behandlar miljön och omgivningen samt eget beteende. Vår studie kommer 

                                                 
1
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18366/2011-6-18.pdf  2012-04-04 

2
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-

20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3 2012-04-04 
3
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-

20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3 2012-04-04 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18366/2011-6-18.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstforordning-20019_sfs-2001-937/?bet=2001:937#K3
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enbart att beröra kriteriet eget beteende som lyder i LVU 3 § att ” vård skall också beslutas 

om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk 

av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende”.
4
 

 

2.1 Placeringar på institutioner och fosterhem 

 

Bo Vinnerljungs forskning ligger som vi tidigare nämnt till grund för upp starten av projektet 

Utmaningen.  Projektet har utifrån hans forskning satt upp som mål att barn och ungdomar 

mår bäst av att växa upp i sin hemmiljö tillsammans med sin familj. Vinnerljung kommer i sin 

avhandling ”Fosterbarn som vuxna”(1996) fram till argument som kan användas emot långa 

institutionsplaceringar där de sociala myndigheterna blir som förälder och familjen. Hans 

studie visar att långvarigt placerade fosterbarn, då i synnerhet män, har sämre sociala 

positioner än andra människor i vuxen ålder. Det visar sig även att institutionsplacerade 

ungdomar i vuxen ålder inte skiljer sig anmärkningsvärt från sina syskon som vuxit upp i den 

riktiga hemmiljön. Med detta menar Vinnerljung att dessa barn och ungdomar löper lika stor 

risk att utvecklas till avvikande vuxna som sina syskon och att institutionsmiljön inte har en 

särskilt positiv inverkan på dessa ungdomars liv och öden. Vinnerljung sammanställer även 

vissa riskfaktorer som är förknippade med fosterbarnsvård och efter vårdtiden. Där nämner 

han bland annat riskfaktorer under vårdtiden som vårdformens instabilitet, problematisk 

identitetsutveckling och svaga skolprestationer. Efter vårdtiden övergår dessa riskfaktorer till 

låg utbildning, ingen ”familj för livet” och svaga sociala nätverk. Istället för att placera barn 

och ungdomar på institutioner menar Vinnerljung att man bör satsa mer på att återförena barn 

och föräldrar och ge dem ett kraftfullt stöd i detta. Samt på detta sätt även försöka undvika att 

institutionsplacera ungdomar på längre sikt. Vinnerljung visar på att ungdomar som är 

placerade på institutioner och fosterhem presterar sämre i skolan och därför även blir lägre 

utbildade än jämförelsevis andra. Studien pekar på att det är viktigt att skapa möjligheter för 

dessa ungdomar och att det är extra viktigt att satsa på dessa ungdomars skola och utbildning, 

för att förebygga att dessa hamnar i ett utanförskap och för att ge dem bättre framtidsutsikter. 

Dessa placeringar ger inte någon långsiktig effekt och de ungdomar som blir aktuella för 

dessa insatser löper större risk att drabbas av missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. 

Vinnerljung menar på att vi har underskattat dessa problem och att detta system med långa 

                                                 
4
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-

be_sfs-1990-52/  2012-04-04 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-
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institutionsplaceringar leder till utanförskap istället för delaktighet.  Han ifrågasätter huruvida 

behandlingen och boendet måste ske i samma hus och menar på att behandlingen skulle kunna 

utföras bättre om den skedde utanför hemmet.
5
 

 

2.2 Projektet Utmaningen 

 

I Kungsbacka Kommun inkommer det cirka 85 procent anmälningar per år och cirka 15 

procent ansökningar. Anmälningarna berör alltifrån omsorgsvikt till sexuella övergrepp och 

ansökningarna berör främst ungdomar som söker eget boende på grund av en svår 

hemsituation.  Individ- & Familjeomsorgen i Kungsbacka Kommun arbetar nu speciellt för att 

ungdomar som befinner sig på institution ska få vård och behandling på hemmaplan och på 

det sättet kunna bo hemma i sin familj eller i ett familjehem i sitt närområde. Arbetet inriktas 

även på att förhindra att ungdomar som befinner sig i riskzonen ska behöva placeras.  

 

Till grund för detta beslut ligger forskning som framkommit vilken visar på riskerna med att 

bo på institution utöver den tid som är nödvändig och akut i skyddssyfte. Dessutom finns det 

ett besparingssyfte då kommuninvånarnas skattemedel kan användas för andra ändamål än att 

köpa insatser, då man hoppas att insatser ska kunna skapas på hemmaplan istället.  

 

Arbetet sker i projektform tiden 2011-10-01–2012-09-30 och beslutet har fattats i Kungsbacka 

Kommuns socialnämnd. Ungdomarna som berörs inom projektet Utmaningen ska ha varit 

placerade för eget beteende vilket enligt LVU 3 § menas att ” vård skall också beslutas om 

den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende”.
6
 Detta betyder att familjen kan skydda ungdomen och arbeta med det som är 

anledningen till placeringen.   

 

Inom Individ och familjeomsorgen i Kungsbacka Kommun har de beslutat att 

socialsekreterare så snabbt som möjligt en ungdom riskerar att placeras eller har placerats på 

institution för eget beteende, skall kontakta en person i projektet Utmaningen som har 

myndighetsdeligation. Denne ska i sin tur kontakta behandlare inom projektet för att 

                                                 
5
 Vinnerljung, B. (1996) 

6
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-

be_sfs-1990-52/  2012-04-04 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-199052-med-sarskilda-
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krisinsatser och behandlingsstöd ska sättas in så fort som möjligt för ungdom och familj. 

Utifrån detta skapas sedan en samverkan med övriga aktörer som är involverade i projektet.  

 

Förutom det praktiska arbetet med ungdomarna i form av behandlingsinsatser sker ett 

parallellt arbete med själva projektet. För att arbetet ska kunna bedrivas på bästa sätt så sker 

ett intensivt samarbete med interna och externa verksamheter. Inom enheten finns mycket 

behandlingsinsatser och externa samarbetspartners som bland annat kan vara BUP, skola, 

Funktionsstöd och polis. Dessa aktörer träffas också under trygghetsmöten för att strukturera 

upp behandlingsinsatser kring ärenden och det sker för det mesta med tre till fyra veckors 

mellanrum. Där de kan gå igenom ärenden och utbyta kunskap med varandra kring ungdomen 

för att på bästa sätt utveckla behandlingsplaner. Mötena har även som syfte att stötta familjen 

och ungdomen och kontrollera att ingen oro kring ungdomen uppstår. Sedan utifrån detta 

arbetar de ansvariga med att behandlingsinsatserna utförs. På dessa trygghetsmöten kan även 

familjen medverka. 

 

Det finns även annan tidigare forskning som lyfter upp denna problematik, som berör 

samverkan och institutioner. Vi har bland annat utforskat avhandlingar kring hur 

institutionsvården i Sverige har utvecklats och hur dess organisering ser ut.
7
 Vi har även läst 

forskning kring samverkansorganisering och de institutionella förändringar som är en följd av 

samverkan. 
8
Denna forskning har hjälpt oss att ytterligare förstå vårt fenomen och i relation 

till detta har vi kunnat skapa våra frågeställningar. Vilka har varit relevanta för utvärderingen 

i både uppdragivarens avsikter samt våra egna önskningar.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 http://www.avhandlingar.se/avhandling/c6f1263625/ 2012-03-03 

8
 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1856753&fileOId=1856760 2012-03-03 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/c6f1263625/
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1856753&fileOId=1856760
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenterar vi våra valda teorier som har relevans för vår analys vi genomfört 

med vårt insamlade material. Vi har valt dessa teorier för att de berör hur samverkan och 

inverkan utspelar sig, samt institutioners effekter på placerade ungdomar. Först presenterar vi 

nätverksteori som har en betydelse för vår analys då den berör de sociala banden som kan 

uppstå mellan olika grupper, vilket i vårt fall innebär de band som uppstår mellan de olika 

aktörerna i projektet. Vidare förklarar vi kort kring en teori kring institutioner som belyser 

vikten av ett förtroende mellan institutionsplacerade och personal. Vilket kan betraktas som 

en viktig faktor gällande hemtagandet av institutionsplacerade ungdomar. Därefter avslutar vi 

med en redogörelse för samverkansteori, vilkens innebörd resulterar i att för att organisationer 

och projekt ska kunna utvecklas tillsammans och bedriva förenade verksamheter så är 

gemensamma mål en viktig utgångspunkt. 

3.1 Nätverksteori 

 

Nätverksteori är en relativt ny teori som enligt George Ritzer fokuserar på ”objektiva mönster 

av band inom och mellan den sociala verklighetens mikro- och makronivåer”.
9
  Man kan 

beskriva det som att den berör olika mönster och band mellan människor, organisationer och 

grupper. Dessa relationer uppstår med den interaktion som sker dem emellan. Dessa band 

hjälper oss att förstå hur olika grupper och organisationer nätverkar med varandra för att 

kunna uppnå bra resultat. Ritzer menar att när olika organisationer ska kommunicera så är 

dessa band viktiga för att kunna skapa en bro däremellan, för att få en välfungerad 

kommunikation, dessa broar kan vara svaga samt starka men har ändå samma funktion. Utan 

dessa band så blir grupper isolerade och upphör därmed att fungera. ”En individ utan svaga 

band skulle finna sig vara isolerad i en starkt sammansvetsad grupp och skulle sakna 

information om vad som händer i andra grupper såväl som i samhället som helhet”.
10

  Dessa 

band är därför viktiga för att så väl projekt som organisationer ska kunna kommunicera och 

utföra ett gemensamt arbete. För att aktörer både inom och utanför exempelvis projekt ska 

kunna fungera och effektivisera sitt arbete. 

                                                 
9
 Ritzer, G. (2009:368) 

10
 Ritzer, G. (2009 :356) 
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När människor och grupper nätverkar med varandra så skapar de en drivkraft och ett 

gemensamt intresse för att samarbeta och utvecklas tillsammans. Detta skapar i sin tur en 

sammanhållning grupperna emellan vilket leder till en större upplevelse av tillhörighet och 

samma eftersträvansvärda intresse. Men för att upprätthålla denna gemensamma drivkraft och 

sammanhållning så måste dessa band vara stärkta från alla håll, där alla involverade har en 

slags informationskälla som ger och tar information till andra grupper. Sammanhållningen 

produceras där med av dessa broar av band och kan leda till en samverkan där man 

eftersträvar samma mål och syfte. Dessa band leder även till att grupper och nätverk kan 

inverka på varandra och på detta sätt kan grupper även skapa nya arbetsformer kring ett 

gemensamt arbete och för att samordna arbetsinsatser.
11

  

3.2 Den totala institutionen  

 

I teorin om den totala institutionen beskrivs olika institutioner i samhället och hur denna värld 

präglas. Denna teori hjälper oss att förstå hur kontroll av människor kommer in i den privata 

sfären och hur användandet av kontroll kan utspela sig på både gott och ont.  Erving Goffman 

(2004)  lyfter upp olika institutionskategorier som exempelvis individskyddande vilket kan 

vara ett ålderdomshem och samhälls- och personskyddande vilket kan innebära ett 

mentalsjukhus eller ett ungdomshem. En institution kännetecknas av att de placerade lever i 

ett kollektiv där ingen individ ska särbehandlas och där de intagna kan behandlas, arbeta, 

studera, samt göra andra aktiviteter. Institutioner arbetar även strikt efter sina uppsatta mål 

och styrs av regelverk och andra högre uppsatta i hierarkin. Goffman menar på att det finns en 

splittring mellan de placerade på institutioner och personal som arbetar, då de placerade är 

begränsade från omgivningar utanför gentemot personalen som har tillgång till allt som sker 

ute i samhället. Goffman menar att det ofta även finns ett misstroende dem emellan då 

kommunikationen styrs och kontrolleras hårt av anställda och lagar. På så vis leder detta till ett 

fientligt förhållningssätt dem emellan och separerar deras sociala världar istället för att skapa 

en stark gemensamhet.
12

  

Goffmans teori kan hjälpa oss att förstå varför det kan uppstå svårigheter kring hemtagandet 

av barn och ungdomar från institutioner. Då denna hårda kontroll av de placerade 

ungdomarna och vad de sysselsätter sig med planeras av andra överordnade än de som 

befinner sig på institutionerna. Goffman menar att istället för att personalen arbetar med de 
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placerade och vägleder dem, så utvecklas arbetet snarare till en övervakning av de placerade. 

Då de placerade inte har någon större inverkan på vad de får utföra eller på sin behandling så 

finns det en risk att de förlorar sin motivation och att deras egna motiv för behandlingen 

hamnar i skym undan. Konsekvenserna av denna hårda kontroll kan medföra att de placerade 

förlorar sitt eget jag och inre och detta kan leda till problem då de ska släppas ut. Då de har 

anpassat sig till institutionens system och förlorat en drivkraft där de ska kunna ta egna 

initiativ och eget ansvar. 

3.3 Samverkansteori 

 

Berth Danermark och Christian Kullberg lyfter i samverkansteorin upp att gemensamma mål 

och arbetssätt är av stor vikt för att samverkan ska kunna fungera. Den visar på att samverkan 

behövs för att organisationer ska kunna organisera sig väl och för att detta ska ske på ett 

lönande sätt, som hjälper oss att se vikten av att det måste ske ur verksamheternas 

gemensamma mål och vara gränsöverskridande. De menar att samverkan är idag en 

nödvändighet för att kunna garantera en hög kvalitet på arbetet som utförs i och mellan 

verksamheter. Detta måste ske med en god kommunikation där alla aktörer är medvetna om 

vad deras arbetsuppgifter och kunskaper kan resultera i, för att uppnå gemensamma intressen 

och målsättningar. Enskilda organisationer som samarbetar får inte begränsa sig av sina egna 

resurser och riktlinjer, utan måste därför eftersträva en gemensam infallsvinkel för att kunna 

samverka. Annars är riskerna att problemen man vill förebygga hamnar mellan stolarna då 

organisationer skiljer på sina egna ansvarsområden. 

Detta bör ske genom att man uppmuntrar samarbete för att kunna ta del av allas kunskap, men 

det blir lätt att fokus läggs på alla hinder och begränsningar som kan uppstå i och mellan 

verksamheter och deras ansvarsområden. Problem i samhället är idag alldeles för komplexa 

för att kunna lösas av enskilda aktörer och därför är samverkan oerhört viktig för att kunna 

organisera gemensamma och hållbara lösningar och sprida specialiserade kunskaper inom 

olika områden. Samverkan är även en viktig beståndsdel för att organisationer ska kunna 

utvecklas och utöka sina möjligheter för att klara av nya hinder och problem, men även för att 

kunna förbättra det befintliga arbetet. 

Det kan uppstå många problem kring samverkan i och mellan verksamheter då de har olika 

resurser att använda sig av och därmed kan begränsas av dessa. Dessa problem kan uppstå 

kring samverkan då det råder en bristfällig förståelse och kunskap för andra organisationers 
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arbetssätt och de regelverk och värderingar de är styrda utav. Detta kan även ske om det finns 

brister i kommunikation dem emellan vilket dock kan förhindras om man väl definierar ens 

gemensamma mål. För att samverkan då ska kunna fungera så måste det finnas en stark 

drivkraft i organisationer att ta del av andras arbetsmetoder och kunskaper och på detta sätt ta 

lärdom av dessa. Samverkan är därför en långsiktig process som kräver stor hänsyn, tydliga 

strukturer och riktlinjer samt en medvetenhet kring det goda syftet.
13

 

 

De ovannämnda teorierna har som gemensamt att ett starkt förtroende med en öppen dialog 

bidrar till ökad effektivitet och ett fungerande samarbete.  Utan de sociala band som uppstår 

mellan människor och grupper och den samverkan som kan uppstå där emellan med hjälp 

utav gemensamma mål. Så blir hemtagandet av ungdomar från institutioner mindre 

genomförbart och konsekvenserna av detta kan bli att dessa ungdomar förlorar sin motivation 

till att förändrar sin livssituation.  Dessa teorier kan hjälpa oss att förstå problematiken som 

projektet Utmaningen står inför, då de arbetar med att ta hem ungdomar från institutioner men 

de är flertalet olika aktörer som ska mötas och samverka för att göra detta möjligt.  
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4. Metod  

I det här kapitlet kommer vi redogöra för vårt genomförande under utvärderingen och kring 

de olika val vi har gjort. För att fördjupa oss inom vårt problemområde valde vi att använda 

oss av en kvalitativ forskningsmetod för att behandla vårt insamlade empiriska material. Detta 

innebär att forskningen framhävs med hjälp av ord istället för av insamlade siffror. Kvalitativ 

metod eftersträvar samband, mönster och struktur i det studerade. Intresset ligger oftast i att 

undersöka färre företeelser och samla in en större mängd fakta. 
14

Forskningsresultaten får vi 

genom att sammanställa och analysera våra slutförda intervjuer. Vårt val av en kvalitativ 

metod var för att kunna fånga upp djupare information från våra respondenter och deras 

subjektiva föreställningar och åsikter om projektet Utmaningen. Detta har vi kunnat ta del av 

genom våra intervjuer och då vi har fått vara delaktiga och ta del av respondenternas 

reaktioner och individuella uppfattningar. 

4.1 Forskningssyn 

Vår forskningsansats som vi använder för att angripa våra frågeställningar är induktiv som 

grundar sig på en erfarenhetsbaserad bevisföring. Vi har dragit slutsatser i vår studie utifrån 

våra intervjuer och på detta sätt skapat en generell helhetsbild. Med en induktiv ansats har 

man en utgångspunkt i ett empiriskt material för att man eftersträvar en absolut sanning. 

Denna ansats ger oss som forskare möjligheter att tolka verkligheten och de svar som 

intervjupersonerna har uppgett. Detta är möjligt då bland annat intervjufrågorna har haft ett 

öppet upplägg där svaren inte blivit begränsade.
15

 

Vi använder oss av ett hermeneutikiskt synsätt, vilket handlar om tolkning av bland annat 

betydelser i handlingar, symboler och skrifter. Alltså vi vill tolka respondenternas tankar och 

åsikter kring projektet och dess samverkan och vi lägger vikten vid respondenternas egna 

uppfattningar kring detta. Med hermeneutikens lära måste man även vara medveten om sin 

förförståelse. Förförståelse innebär den åsikt, fördom eller förväntan man innehar medvetet 

eller omedvetet innan man påbörjar exempelvis intervjuerna.
16

 För att tolka respondenternas 

egna uppfattningar måste vi bli medvetna om förförståelsen kring våra egna förväntningar och 

åsikter om problemområdet och intervjuerna för att kunna uppnå förståelse till det sagda. Vår 

förförståelse kring bland annat respondenternas svar i intervjuerna, som till exempel att vi 

förväntar oss en skillnad i de externa och interna samarbetspartnernas svar, där de externa 
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aktörerna förväntas ha åsikter om att samverkan brister. För att undvika att detta ska spegla 

sig i våra intervjuer så har vi fått diskutera kring detta för att undvika att ställa ledande frågor. 

4.2 Utvärderingsmetod 

 

Utvärderingar utförs då man behöver eller vill förbättra eller värdera en verksamhet. Då man 

vid en utvärdering kan ha flera olika intressenters intressen, så är det viktigt att man redan 

från början diskuterar kring vilka frågor som är viktiga och vilka värderingskriterier som ska 

tillämpas. Då vår uppdragsgivare efterfrågade en utvärdering kring samverkan så avgjorde 

detta vad vi skulle fokusera vår utvärdering på och vilka värderingskriterier som skulle ligga 

till grund för detta. Då vi utför en utvärdering som sker under ett pågående projekt så kallas 

detta en lärande utvärdering och kan förklaras som ”där iakttagelser successivt förs vidare till 

projektledningen”.
17

 Inom lärande utvärderingar finns det i sin tur något som benämns som 

processutvärderingar, vilket kan liknas vid att man samlar in material och att detta 

sammanställs i en slutrapport eller löpande under tiden. Processutvärderingar syftar till att ge 

feedback kring hur ett projekt löpt ut och kan ske internt samt externt.
18

 Vår utvärdering 

kommer att ha en lärande funktion och kan tillföra chansen till utveckling och förbättring för 

projektet Utmaningen. Samt då utvärderingen grundar sig på uppdragsgivarens efterfrågade 

intressen så ökar resultatens användbarhet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

 

För att besvara vår frågeställning har vi valt att utföra intervjuer med nitton stycken utvalda 

personer som är involverade i projektet Utmaningen. Vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer och det betyder att vi har ”ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras” 

19
och att vi är flexibla med frågornas ordning och ska låta svaren vara öppna. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer då vi först och främst ville få fram respondenternas egna åsikter 

och inställningar till det gällande problemområdet. I denna intervjuform behandlas vissa 

ämnen och denna struktur gör det möjligt för jämförelse sinsemellan intervjuerna, denna 
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19
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intervjuform gör det även möjligt för nya frågor under intervjuernas gång och möjlighet för 

respondenterna att utveckla sina svar.
20 

Vi började med att skapa en intervjuguide för att kunna få en struktur i frågorna och ämnena 

intervjun skulle kretsa kring. Vi strukturerade då först upp en mindmap för att kunna begränsa 

och problematisera ämnet till ett mer angripbart och för att kunna skapa frågor kring 

samverkan och projektets metod som intervjuerna kretsar kring. Vi tycker att detta var relativt 

svårt men ändå givande för oss att kunna formulera frågor som inte är ledande och ger direkt 

givna svar.
 21

    

Vi har genomfört individuella intervjuer samt gruppintervjuer med totalt nitton respondenter. 

Detta har gett oss ett tillräckligt stort underlag för vårt empiriska material. Om vi hade utfört 

färre intervjuer så hade vi möjligtvis inte kunnat generalisera vårt slutresultat på samma sätt, 

men om vi hade utfört fler så hade resultaten förmodligen inte utmärkt sig något särskilt.  

I intervjusituationerna upplevde vi att respondenterna delade med sig av sina erfarenheter på 

ett öppet och engagerat vis.  De var alla väl förberedda för intervjuerna och frågorna vi 

ställde. Vi upplevde intervjutillfällena behagliga och det fanns inga större barriärer i vår 

kommunikation. Intervjuerna utspelade sig i miljöer som av respondenterna upplevdes trygga 

och även detta bidrog till att intervjuerna flöt på.  

Gruppintervjuerna som vi genomfört kan vara positiva i den bemärkelsen att man får ett ökat 

antal deltagare men även att intervjupersonerna kan uppleva en ökad trygghet och ge mer 

uttryck för sina åsikter. En nackdel med detta tillvägagångssätt som kan ha påverkat vårt 

resultat kan vara att intervjupersoner påverkas av varandra och svarar på intervjufrågorna som 

en grupp snarare än individuellt.
22

 Detta är dock inte något vi upplevt som någon svårighet, då 

alla respondenter gavs tillfälle att svara på intervjufrågorna individuellt och vi uppfattade det 

som att alla respondenter som deltog under gruppintervjuerna svarade utifrån sig själva.  

Efter att vi utfört alla intervjuer så transkriberade vi svaren och vi skapade då olika teman 

utifrån våra intervjufrågor, detta för att sedan sammanställa resultatet och kunna få en 

övergripande blick av de olika problemområden vi belyst. I vårt presenterade resultat av de 

intervjuade personerna har vi valt att använda oss av fiktiva namn för att garantera 

respondenternas anonymitet. 
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4.4 Urval 

 

Vi ville få de involverade i projektet Utmaningen syn på hur projektet fungerar samt hur 

samverkan dem emellan utspelar sig. För att kunna besvara detta har vi av vår uppdragsgivare 

fått tillgång till ett antal utvalda personer som har på något sätt arbetat med projektet 

Utmaningen. Sammanlagt har vi ett urval på nitton personer som vi har fått tillgång till via ett 

bekvämlighetsurval vilket menas att vi har respondenter som är tillgängliga och intressanta 

för vår undersökning. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval som innebär att man får 

kontakt med någon som är relevant till undersökningen via andra kontakter.
 23

 Alltså vi har 

fått tillgång till våra respondenter via vår uppdragsgivare. Vi har tillsammans med vår 

uppdragsgivare skickat ut ett brev till de möjliga respondenterna där vi förklarade vårt syfte 

med studien och frågade om de ville delta för att möjliggöra denna studie. 

4.5 Etiska överväganden 

 

När vi genomförde vår utvärdering var det viktigt att vi tog hänsyn till de etiska principer som 

forskare för att skydda de involverade och deras integritet. Det finns fyra allmänna krav:
 24

  

Informationskravet som innebär att vi som forskare måste informera våra deltagare kring 

undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta.  Vilket vi gjorde både muntligt och 

skriftligt till samtliga inblandade. Vi informerade om oss själva, utvärderingens syfte, vårt 

tillvägagångssätt och genomförande för att vara så tydliga som möjligt.  

Samtyckeskravet vilket innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att bestämma 

själva om de aktivt vill medverka och om minderåriga är inblandade krävs målsmans 

tillåtelse. Alla våra intervjuer spelades in efter samtycke från intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna informerades dock om att det var frivilligt att delta och att de närsomhelst 

kunde avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare måste behandla alla uppgifter om de 

deltagande med sekretess där vi garanterar respondenternas anonymitet. Det material som 

samlas in skall inte vara tillgängligt för alla. Vår undersökning bygger på intervjupersonernas 

egna erfarenheter och berättelser därför har vi vart noga med att informera intervjupersonerna 
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att de är anonyma i vår undersökning detta har vi också gjort för att det inte är relevant i vår 

undersökning att exakt veta vem som sagt vad. 

Nyttjandekravet står för att de material som samlas in används på ett korrekt sätt för 

ändamålet av undersökningen. Vi har varit noga med vårt förhållningssätt gentemot våra 

respondenter och bearbetning av det material vi samlat in både före, under och efter studiens 

gång. Vi har även varit noga med att endast använda vårt insamlade material för denna 

undersökning och dess syfte.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

 

I en utvärdering är det viktigt att försöka eftersträva hög validitet och trovärdighet vilket 

innebär att man undersöker det som avser att undersökas. Validiteten hänger samman med 

relevansen och giltigheten i materialet, då resultatet ska visa svar på våra frågeställningar. 

Detta är något som vi har försökt att eftersträva när vi bland annat utformade intervjuguiden 

med öppna intervjufrågor då vi avsett att utvärdera projektet Utmaningen och dess samverkan 

med olika aktörer. Under sammanställningen av resultatet och transkribering av intervjuerna 

har vi varit noga med att återberätta så exakt som möjligt. En god validitet handlar enligt 

Denscombe även om att man ständigt kontrollerar att utvärderingen utgår ifrån sitt syfte.
25

 Vi 

har under processens gång återgått till vårt syfte för eftersträva en god validitet. 

I en utvärdering ska man även eftersträva en hög reliabilitet, vilket innebär att man så utförligt 

som möjligt redogör för tillvägagångssättet under arbetets gång.
 26 

För att vår utvärdering ska 

kunna få hög reliabilitet ska den kunna utföras i efterhand på nytt med samma 

tillvägagångssätt och den nya forskaren ska kunna se våra tolkningssätt samt procedur. Därför 

är det viktigt att vi har redogjort noggrant kring vår metod som innefattar exempelvis vilka 

frågor vi ställt under intervjuerna och därför bifogar vi vår intervjuguide.        

 

Vi hade kunnat genomföra en kombination av en kvalitativ samt kvantitativ metod. En 

metodkombination kan bidra till en mer omfattande beskrivning för det som undersöks och 

för att få en ökad träffsäkerhet i resultatet.
27

 Då man förutom intervjuer hade man kunnat 

använda sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt i form av enkäter för att nå ut till fler 

involverade i projektet Utmaningen, som exempelvis personal på institutioner, involverade 
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ungdomar samt familjer. Vi tror dock att vi inte hade fått svar på våra frågeställningar om de 

ställts i form av enkäter, då våra frågeställningar främst berör samverkan och alla de aktörerna 

som är involverade. Intervjuerna gav oss chans till att få utvecklande svar där följdfrågor även 

kunde ställas. Även vår uppdragsgivare i projektet Utmaningen efterfrågade att vi utförde vår 

utvärdering i intervjuform för att få så djupgående information som möjligt av 

respondenterna.  

Då vi utfört vår uppsats med en uppdragsgivare så finns det både för- och nackdelar med 

detta. En fördel kan vara att vi har fått tillgång till våra respondenter av vår uppdragsgivare 

utan större svårigheter men även att ämnet i sig är relevant och resultaten har en stor 

verklighetsförankring.  En nackdel kan ha varit att vi har upplevt svårigheter med att hitta 

sociologiska teorier att tillämpa på vårt resultat, vilket är ett krav i vår uppsats, gentemot om 

vi enbart hade gjort en utvärdering för projektet Utmaningen. Med en uppdragsgivare har vi 

fått klara önskemål om vad de ville att vi skulle utvärdera och det var därför lätt att välja ett 

problemområde som vi skulle koncentrera oss på. I uppsatsskrivande med en uppdragsgivare 

är det lätt hänt att man som forskare mister sin självständighet och styrs utav 

uppdragsgivarens förväntningar. Vi upplever det dock inte som att vi har gjort detta då vi har 

fått väldigt fria händer i både utförande- och skrivprocessen.  
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5. Resultat 

Nedan lyder en övergripande presentation av de respondenter vi har intervjuat och sedan har 

vi valt att presentera svaren utifrån teman som vi skapat utifrån våra intervjufrågor. Resultatet 

berör fjorton intervjuer med nitton respondenter. Vi har valt att lyfta fram enstaka citat i 

resultatet, dock har flertalet av respondenterna uppgett likasinnade svar. Respondenterna är på 

ett eller annat sätt engagerade i projektet Utmaningen med olika behandlingsinsatser och 

arbetar som rektorer, socialsekreterare inom Familjehem, Individ och familjeomsorg, 

Utredning barn och unga. Samt även barn och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, 

funktionsstöd och inom andra privata verksamheter. Återigen vill vi här nämna att 

respondenterna har blivit tilldelade fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. 

5.1 Vetskap och upplevelser om projektet Utmaningen  

 

Majoriteten av våra respondenter uppgav att de vet att projektet Utmaningen arbetar för att 

förebygga institutionsplaceringar samt att ta hem ungdomar som är placerade på institutioner.  

Eva sa att:  

”det handlar om att antingen elever som är på väg att hamna på institution ska få mer 

hemmaplanslösningar. Att ta tillbaka dem till vardagen på något sätt, alltså en tryggare väg 

tillbaks till vardagen”.  

Lisa uppger:  

”att det hjälper ungdomarna i deras utveckling och kan förhindra institutionsplaceringar och 

många gånger är institutionsplaceringar inte nödvändiga”. 

Flera av respondenterna håller även med om detta. Samtliga respondenterna ställer sig positivt 

till projektets syfte och anser att det är en god ide.  

Dock är flertalet av dem osäkra till huruvida projektet arbetar och dess metod. Detta berör 

mestadels att de känner sig ovetandes kring vilken egentlig målgrupp projektet Utmaningen 

har, hur man skiljer på Utmaningsärenden från andra ärenden samt hur länge projektet 

kommer att förbli. I övrigt så är respondenterna positivt inställda till att projektet får tid och 

resurser för att samordna dessa insatser och Dennis berättar att:  



21 

 

”det idag har lett fram till att vi har väldigt få placeringar”.   

5.2 Inverkan i projektet Utmaningen  

 

Flertalet av våra respondenter känner sig delaktiga i projektet främst på grund av 

trygghetsmötena. Trygghetsmötena berör som vi tidigare nämnt behandlingsinsatserna kring 

ungdomen och dennes familj där alla aktörer samverkar. Alla respondenter har en koppling 

till projektet då de får uppdrag och ärenden från Utmaningen och blir då utförare av dessa. De 

har dock ingen aktiv roll i själva projektet och Miriam uppger att: 

”man kan få en roll så tillvida att man får ett uppdrag att jobba med någon ungdom, men 

inverkan i övrigt har vi inte”. 

 Detta är dock något som efterfrågas då vissa respondenter lyfter upp att de gärna skulle vilja 

få engagera sig mera i projektet samt att bli tillfrågade att delta mer. Stina säger att: 

”det handlar inte bara om information utan det handlar om att vi skulle vilja vara med som 

en del i det och vara delaktiga utifrån ett sjukvårdsperspektiv i det här” . 

Några respondenter upplever att de inte fått möjlighet att tillföra nya idéer och bidra med egna 

erfarenheter för att kunna utveckla projektet. Detta tror de kan ha att göra med att det inte 

skett ett tillräckligt informationsutbyte trots att man ibland arbetar väldigt nära varandra. 

Detta har enligt dem lett till att de känner sig mindre delaktiga och att de inte har någon större 

inverkan i projektet och dess arbete.  

5.3 Samverkan  

 

Alla respondenter anser att samverkan är viktigt och att det är ett måste för att ungdomarna 

som berörs i projektet skall kunna fullfölja sina behandlingsplaner samt för att kunna ge dessa 

ungdomar bättre förutsättningar för att kunna utvecklas vidare. De alla nämner även att 

trygghetsmötena är en viktig del i samverkan för att kunna återkoppla till varandra och att om 

de behöver ytterligare kontakt så finns det en högre tillgänglighet i projektet.  

De uppger att det underlättar att ha dessa möten då det annars hade gått långsamt fram i 

processen. Men även att ansvaret fördelas mellan de olika aktörerna och Annika uppger att: 
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”med Utmaningen har det gått på löpande band och allting har fixats väldigt fort och sen så 

har man som socialsekreterare fått väldigt mycket hjälp med samverkan med BUP och andra 

så man behöver inte dra i alla trådar själv, då det kan vara väldigt mycket arbete med detta 

när man har en institutionsnära ungdom om man ska hitta insatser på hemmaplan. Så det har 

varit som en avlösning, annars är man väldigt ensam”.  

Det är även många andra respondenter som lyfter upp detta som en positiv aspekt av 

Utmaningen. 

Trots att majoriteten anser att samverkan fungerar bra så finns det dock vissa glapp som 

mestadels berör skolan. Då det upplevs att socialtjänst och skola inte kommunicerar 

tillräckligt, Robert berättar att: 

”inom Individ och Familjeomsorgen så har det funkat väldigt bra sen har jag hört jätte 

mycket svårigheter med skolan, det har funnits glapp där kan man säga med exempel vad man 

gör med dem som inte kan vara i skolan”.  

Många respondenter nämner känsligheten av en ungdoms övergång från högstadiet till 

gymnasiet, där de anser att man borde lägga extra mycket insatser för att få en helhetssyn 

kring vad denna ungdom behöver. Två av respondenterna hänvisar här till ett exempel där de 

utfört sitt uppdrag åt projektet men att skolan då inte var redo att ta emot denna ungdom för 

att deras organisation inte hade kapacitet för att ta tillbaka denne. Detta tror de dock handlar 

om brist på rutiner samt informationsflödet mellan skolan och socialtjänsten.  

5.4 Förbättringsområden 

 

Något som utmärker sig hos flertalet respondenter på frågan vad som kan förbättras kring 

projektet Utmaningen är informationen och informationsutbytet. Många efterfrågar 

övergripande information kring projektet och deras framtidsvision, deras mål och arbetssätt. 

Flera ifrågasätter huruvida projektet Utmaningen har gått ut och informerat alla aktörer då de 

upplever att detta saknas och Klara uppger att:  

”de andra kanske har fått information men vi har inte fått någon i alla fall”.  

Men det är även vissa respondenter som uppger att de har fått information och känner på detta 

sätt en stor delaktighet. 
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Några respondenter önskar en mer öppen dialog i projektet där man kan utbyta kunskap och 

erfarenheter för att kunna utveckla projektet vidare och för att projektet skall kunna leva kvar. 

Rebecka säger att:  

”när man har kollegor som arbetar nära Utmaningen så skulle de kunna komma tillbaka med 

mer information och briefa lite om vad som sker. Det gör ju att man blir mer delaktig, annars 

blir det ju mycket vi och dom”. 

Vissa respondenter säger att det finns flera inom verksamheterna som besitter mycket 

kunskap kring likande arbete och arbetsmetoder som man i projektet skulle kunna utnyttja och 

sprida vidare för att kunna utveckla projektet till ett välfungerade samarbete.  Något som även 

efterfrågas av vissa intervjuade respondenter är tidsplaner kring arbetet och siffror gällande 

hur många ungdomar som berörs av projektet samt kommer beröras. Josefin framför att: 

”vi skulle gärna vilja vara med från början, så vi vet hur många det handlar om, vilken 

omfattning, hur ser planeringen ut från kommunens sida, vad är rimligt att ta hem dem till 

och vad förväntar sig kommunen från oss”.  

Många av respondenterna svarar även att de ställer sig frågande till målgruppen och hur man 

egentligen ska skilja de olika ärendena åt. Flera av respondenterna säger att ärendena är 

väldigt lika varandra oavsett om de är ett Utmaningsärende eller inte, vilket är något de skulle 

vilja få mer klartecken i, hur man egentligen särskiljer ärendena åt.  

Som vi nämnt under temat samverkan är det även en viss brist på kommunikation mellan 

skolan och socialtjänsten, vilket uppges vara ett förbättringsområde för många av 

respondenterna då skolan är en viktig beståndsdel för att projektet ska kunna fungera väl och 

för att ungdomarna ska kunna lyckas i sin behandlingsplan. Respondenterna menar även att 

det måste läggas stor tyngd på framförhållningen i hemtagandet av elever så att man kan 

arbeta mer effektivt och utvecklande. Några respondenter säger även att de tycker att projektet 

Utmaningen borde satsa mer på behandlingsuppdragen och flexibilitet i form av utökade 

arbetstider. De nämner till exempel att man skulle kunna satsa på att ge dessa ungdomar 

professionella kontaktpersoner även på kvällar och helger.  Vilket de nämner skulle även 

kunna vara i ett förebyggande syfte för ungdomarna.  
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6. Analys  

 

I det här kapitlet presenterar vi vår analys som bygger på en parallell diskussion av resultatet 

som framkommit från våra intervjuer samt våra teoretiska infallsvinklar för att fördjupa de 

aspekter som framkommit och skapa ytterligare förståelse för vårt empiriska material. Vi har 

valt att presentera analysen utifrån de teman vi skapat i vårt resultat kapitel. Detta för att 

läsaren lättare ska få en tydlig uppdelning av vad vi kommit fram till och en återkoppling till 

våra frågeställningar. 

6.1 Vetskap och upplevelser om projektet Utmaningen  

Alla våra respondenter ställer sig positiva till projektet Utmaningen och dess syfte. De har 

uppgett att det är en god tanke och att det gynnar ungdomar i deras utveckling och kan 

förhindra institutionsplaceringar. Vi tolkar detta som att de olika aktörerna har ett gemensamt 

intresse i projektet vilket enligt nätverksteori är en viktig bidragande faktor för att arbetet ska 

kunna utvecklas och lyckas.
28

 Detta är även viktigt för att de olika aktörerna ska kunna få en 

inverkan i projektet. Respondenterna har uppgett att de tycker att institutionsvård inte är 

nödvändig alla gånger då det snarare kan stjälpa istället för att hjälpa ungdomarna. Vilket man 

kan likna med Goffmans teori att de institutionsplacerade kan förlora sitt inre jag vid en 

längre vård och att de vid hemtagning har svårigheter att anpassa sig till hemmiljön. Då 

ungdomarna under institutioner utsätts för en hård kontroll och ständigt blir övervakade så 

kan de därför ha svårigheter att anpassa sig till det normala familjelivet och samhället 

utanför.
29

 Vilket i det långa loppet kan leda till att dessa ungdomar hamnar i ett utanförskap 

som är svårt att ta sig ur. Därför kan vi anta att projektet Utmaningens arbete är gynnsamt för 

ungdomarna som berörs och att de får möjlighet till att utvecklas och stå på egna ben. För att 

dessa ungdomar ska kunna utvecklas med samhället så är det därför viktigt att samhället står 

redo med resurser för mottagandet av dessa, som i projektet Utmaningen. För att förhindra att 

dessa ungdomar hamnar i ett utanförskap måste en stor tyngd läggas i arbetet med ungdomar 

innan de blir institutionsplacerade, men även vid hemtagandet för att de inte ska riskera att 

förlora sin tillhörighet till samhället och dess invånare.  

Enligt nätverksteorin behövs det starka band och övergripande broar mellan de olika 

aktörerna för att samverkan ska kunna fungera. I vårt resultat framgår det att det råder en viss 
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osäkerhet kring hur projektet arbetar och vissa respondenter uppvisar en ovisshet i vad 

projektet Utmaningen ska fokusera på. Detta skulle kunna förhindras om det fanns en 

tillräcklig informationskälla hos de olika aktörerna med starka band som i någon utsträckning 

är involverade i projektet och fördelar ut informationen till alla de berörda.
 30

 Detta är även en 

viktig del i samverkansteorin som syftar på att det måste finnas ett kommunikationsflöde för 

att samverkan ska kunna fungera väl.
31

 Man kan utifrån detta tolka det som att det saknas en 

informationskanal mellan de olika aktörerna i projektet Utmaningen som berör både externa 

samt interna samarbetspartners. Om projektet ska kunna fortskrida så kan detta då vara en 

viktig del att angripa för att det ska slå väl ut. Konsekvenserna kan annars bli att 

informationen blir så bristfällig i projektet att arbetet inte fungerar väl, vilket i sin tur kan 

drabba ungdomarna som är berörda i projektet Utmaningen. Det kan även bli en uppdelning 

mellan de olika aktörerna i vi och dem då en del då kan få en större tillhörighet i jämförelse 

med andra och då fallerar arbetet och kan splittra de olika aktörerna i deras arbete och 

utgångspunkt. Vilket inte får ske då projektet har till syfte att sammanföra olika aktörer för att 

skapa en samverkan, där aktörerna kan inverka i projektet för att hjälpa ungdomar på bästa 

sätt. 

6.2 Inverkan i projektet Utmaningen  

 

En väl fungerande del i projektet Utmaningen är trygghetsmötena där både externa och 

interna aktörer medverkar. Detta är en av de punkter som medför att aktörer känner sig 

delaktiga i projektet. Detta skulle man kunna likna som en informationskälla som vi även 

tidigare berört som en viktig beståndsdel i samverkansteorin. 
32

Men för att detta ska lyckas på 

bästa sätt så måste denna information spridas vidare till andra medarbetare inom de olika 

organisationerna som är berörda. Här menar vi dock inte den sekretessbelagda informationen 

om just det specifika ärendet, utan snarare en generell återblick över vad projektet arbetar med 

och syftar till. Detta för att de olika aktörerna ska kunna få möjlighet att inverka mer i 

projektet och på så sätt bygga upp de band och kommunikationskanaler som behövs för att få 

förståelse för det de gör och att projektet ska kunna fortsätta blomstra.  

Man skulle kunna tolka de problem som berörs på dessa trygghetsmöten som väldigt 

komplexa om de angrips separat från varje aktör och via dessa möten kan aktörerna i projektet 
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Utmaningen utbyta kunskap med varandra för att utöka sina chanser att lösa problemen som 

uppstår. Det krävs dock att de olika aktörerna ser bortom sina egna resurser och försöker att 

eftersträva att skapa en gemensam resurs och samverkar i detta. De behöver sociala band som 

öppnar upp kommunikationen mellan de olika aktörerna och verksamheterna så de kan 

inverka med varandra. Riskerna är annars att ungdomarna som arbetet i projektet syftar till att 

hjälpa faller mellan stolarna och att deras utveckling hämmas. Vi upplever det som att 

beslutsfattandet ligger på fel nivåer där de som har kännedom och kunskap om ungdomen det 

gäller inte får fatta egna beslut. Detta bidrar även till att de som arbetar för ungdomen då inte 

heller kan använda sig av rätt resurser när denne behöver det. Då beslutsprocessen kring 

resurser och om man uppfyller kriterierna för dessa är långskridna. Detta är en svårighet att 

genomföra då samhället och det sociala skyddsnät som finns i Sverige är uppbyggt på att olika 

verksamheter och myndigheter arbetar för olika saker och syften. Detta resulterar i en tröghet 

i de sociala banden när dessa parter ska samarbeta och därför bör de högre uppsatta i 

samhället, exempelvis politikerna, arbeta mer för att minska dessa skillnader och arbeta för 

gränsöverskridande verksamheter. Samhället är i behov av ytterligare verksamheter som kan 

arbeta för de människor som hamnar mellan stolarna, särskilt då det handlar om resurser och 

uppfyllandet av kriterier kring dessa, samt vem som ska ta ansvaret.  

Detta utbyte av kunskap efterfrågas även av vissa respondenter då de uppger att de gärna 

skulle vilja vara med och bidra till projektet och på så sätt kunna utveckla fler resurser. De 

nämner även då att de tror att informationsbristen är en faktor till att de inte fått ytterligare 

möjligheter att delta. Så återigen visar här våra reslutat på att informationskällan är viktig för 

att samarbetet ska kunna fungera väl och att denna informationskälla faktiskt brister i 

projektet. Så för att projektet Utmaningen inte ska förlora sin drivkraft så bör alla 

medverkande aktörer snarare uppmuntras mer till att få delta och informationen bör spridas 

även till andra aktörer och medarbetare i verksamheterna i Kungsbacka Kommun.  

6.3 Samverkan  

 

Vårt resultat kring samverkanstemat visar på att alla respondenter tycker att detta är en viktig 

beståndsdel för att arbetet ska kunna fortskrida men även för att ungdomarna ska kunna ges de 

bästa förutsättningarna för att lyckas vidare i samhället. Verksamheter och projekt som 

Utmaningen regleras av sina värderingar och målsättningar som är riktlinjer för att samverkan 

ska kunna fungera. Trots att alla respondenter är positiva till samverkan och visar en god 
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inställning till att vilja utvecklas så brister dock detta då de alla är begränsade och styrda av 

sin egen verksamhets formalisering och på grund av detta så är det lätt att de drar åt olika håll. 

När de olika aktörerna som är involverade i projektet Utmaningen ska samarbeta så begränsas 

de ofta av sina resurser och de regelverk som styr dessa. Detta beror dock främst på att 

verksamheterna är uppbyggda på en vertikal differentiering. Där alla de olika aktörerna ingår i 

olika spetsiga verksamheter, där de är styrda av makthavare som befinner sig högre upp i 

hierarkin. Detta bidrar som vi tidigare nämnt till en viss tröghet i samverkansprocessen då de 

egentliga beslutsfattarna kring exempelvis ekonomiska resurser och andra regelverk inte är 

tillgängliga eller involverade på denna nivå. Enligt samverkansteori är detta ett vanligt hinder 

inom försök till samverkan, då det finns brister i förståelsen för andras organisationers 

möjligheter och de regelverk de styrs utav. 
33

Vilket även kan förstås som brister i 

nätverksteorins sociala band och mönster för kommunikation. 
34

För att motverka en sådan 

tröghet i projektet Utmaningens samverkan måste alla de inblandade jobba mer för en 

gemensam målsättning och satsa på att bli gränsöverskridande i verksamheterna. Men för att 

detta ska förändras eller struktureras om så måste det ske på högre nivåer, med utgångspunkt i 

att skapa en gränsöverskridande samverkan. 

Vårt resultat visar på att det finns vissa glapp i samverkan gällande skolan och övriga aktörer, 

då flera respondenter uppgett att de upplever att kommunikationen där emellan inte är 

tillräcklig. Detta är ytterligare ett exempel på att projektets samverkans mekanismer är 

beroende av kommunikation och måste bli gränsöverskridande genom att de olika 

verksamheterna organiserar sig tillsammans och skapar gemensamma mål. Annars är risken 

att ungdomarna drabbas i form av att exempelvis skolan inte är tillräckligt förbered att ta emot 

en ungdom, eller att familjen inte får tillräckligt stöd i hemtagandet av en ungdom och att 

chanserna för dessa ungdomar att lyckas i samhället fallerar. Detta skulle man kunna förstå 

utifrån Goffmans teori om institutioner, där han menar att det utspelar sig mer övervakning än 

vägledning.
35

 För att ungdomarna ska kunna få bättre förutsättningar och för att exempelvis 

en hemtagning ska bli mer framgångsrik så bör mer resurser läggas på arbetet inom 

institutioner samt förberedningen till utskrivningen. Riskerna med övervakningen som sker är 

att dessa institutionsplacerade ungdomar inte ger sig själva möjlighet till att utvecklas som 

vuxna och att de hämmas i sin mognad. Om samhället istället valde att lägga resurserna mer 
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på vägledning och stöttning, som inte enbart behöver ske inom institutioner, så skulle dessa 

ungdomar istället ges förutsättningar att ta egna initiativ och möjligheter att gå en annan väg. 

För att en hemtagning av en ungdom ska lyckas är det därför viktigt att samverkan och 

kommunikationen med skolan fungerar. Dels för att de ska vara förberedda att ta emot 

ungdomarna men även för att skolan är en viktig beståndsdel för att ungdomarna ska kunna få 

rätt förutsättningar för att lyckas i samhället.  

Något som visar på att samverkan inom projektet Utmaningen fungerar är att flera 

respondenter har uppgett att de känner att de fått mycket avlastning i sitt arbete och att de kan 

koncentrera sig mer på sitt egentliga arbete istället för att behöva dra i alla trådar själva. Detta 

kan liknas som en organisationsprodukt av alla de handlingsnät som skapas av samverkan 

emellan de olika aktörerna i projektet Utmaningen. Där styrgruppen i projektet istället kan 

bidra till dessa delar och handlingsnät och samverkan på så sätt skapas. Samarbetet som sker 

kan i sin tur bidra till att dessa medarbetare tycker att det är mer trivsamt att arbeta och i sin 

tur leda till att de engagerar sig mera. Detta tolkar vi som att arbetet inom projektet 

Utmaningen har en avlastande funktion för flera inblandade aktörer, men deras samverkan är 

ännu inte fullt utvecklad då detta inte berör alla tillfrågade respondenter och 

kommunikationen fortfarande brister. 

6.4 Förbättringsområden 

 

Ett av de förbättringsområden som efterfrågas av respondenterna är information kring 

projektet Utmaningen men även att kommunikationen mellan skola och socialtjänst ska bli 

bättre. Detta kan återigen förstås med hjälp av nätverksteorin som menar att det behövs broar 

och kommunikationskanaler mellan organisationer för att de ska fungera väl och för att 

information ska nå fram och gå ut bättre till alla berörda.
36

 Då detta ifrågasätts av 

respondenter så kan man tolka det som att kommunikationskanalerna brister och att 

informationen inte är tillräcklig. Detta bidrar i sin tur till att alla berörda parter inte är fullt 

medvetna om sina arbetsuppgifter vilket är en viktig faktor i en fungerande samverkan. 

Kommunikationen mellan de olika verksamheterna är även viktig för att ungdomarna ska 

kunna lyckas med sina behandlingsplaner samt för att de ska kunna bli hemtagna på bästa 

möjliga sätt. Om samverkan i projektet Utmaningen misslyckas så kommer i sin tur 

ungdomarna att drabbas då de inte får den hjälp och vård de behöver  och riskerar att falla 
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mellan stolarna. Det är viktigt att de vuxna som arbetar för ungdomarna skapar en tillit där 

emellan för att ungdomarna ska kunna klara av att ta sig ur sitt tillstånd och kunna utvecklas 

även på egen hand. Riskerna är annars det som Goffman även påtalar, att ungdomarna annars 

kan förlora sin identitet i institutionsvärlden och löper större risk att institutionaliseras igen.
37

 

Vilket är en av projektet Utmaningens ursprungliga utgångspunkter från 

bakgrundsforskningen som gjorts av Bo Vinnerljung, då även han konstaterar att det finns 

risker i att man hamnar i en institutionsbubbla om hemtagandet inte sker på ett bra och 

förtroendeingivande sätt.
38

 Om ungdomar vistas för länge på institutioner löper de större risk 

att hamna i ett utanförskap som kan leda till svårigheter med arbete och utbildning, samt att de 

kan drabbas av en mindre socialt kontaktnät. För att dessa ungdomar också ska känna en 

tillhörighet till samhället är det därför viktigt att arbetet för vägledning sker på tidiga stadier 

och att projektet Utmaningen arbetar för en öppen dialog mellan alla berörda parter. Vilket 

även kan öppna upp för en bättre familjerelation för ungdomen om hemtagningen sker tidigt 

och på ett väl fungerade sätt.  

Det råder en viss tveksamhet hos respondenterna kring vad ett Utmaningsärende innebär till 

skillnad från andra ärenden. Men även kring hur många ungdomar som ska involveras och hur 

tidsplanerna är utformade. Så här måste det ske en ytterligare tydlighet kring vad man arbetar 

efter och vilka detta arbete berör. Detta för att förtydliga ytterligare för alla involverade vad 

organisationens formalisering tangerar till, alltså dess mål och rutiner.  

Vårt resultat visar även på att vissa respondenter efterfrågar utökade arbetstider och en större 

flexibilitet i arbetet med ungdomar både i och utanför projektet Utmaningen. Detta skulle 

kunna ske i ett förebyggande syfte och man skulle på så vis kunna fånga många ungdomars 

förtroende på tidigare stadier innan ungdomar kanske riskerar att placeras på institutioner. 

Som vi tidigare har nämnt så råder det enligt Goffman en splittring mellan personal och 

placerade på institutioner
39

, vilket vi väljer att tolka som att denna splittring även kan finnas 

utanför institutioner. Där ungdomar inte har ett särskilt stort förtroende för till exempel 

socialtjänsten, vilket dock skulle kunna förhindras om man arbetade med ungdomarna på även 

obekväma arbetstider i ungdomarnas egna miljöer. Det sker redan liknade arbeten i form av 

exempelvis fältarbete med ungdomar i många kommuner men detta är något som skulle kunna 

tillämpas även i projektet Utmaningen. För att projektet Utmaningen ska kunna fånga upp 
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dessa ungdomar på bästa sätt så bör de kanske visa sig mer tillgängliga och alla involverade 

parter bör betrakta sitt arbete ur nya synvinklar för att kunna bli mer öppensinniga. Detta för 

att kunna skapa en komplett samverkan där alla aktörer får möjlighet att inverka i projektet. 

Men för att ungdomarna på bästa sätt ska kunna tillgodose sig rätt förutsättningar för att 

lyckas i samhället. 

7. Slutreflektion 

 

Vårt resultat visar på att projektet Utmaningen är en viktig del för att knyta ihop olika aktörers 

arbeten och på så vis kan de skapa mer möjligheter för ungdomar som är eller riskerar att bli 

institutionsplacerade i Kungsbacka Kommun. Samarbetet mellan de olika aktörerna i projektet 

fungerar väl men det finns vissa samverkansmekanismer som bör förbättras. Som vi påvisat 

både i vårt resultat samt analys är projektet Utmaningen i ett stort behov av en mer öppen 

kommunikationskanal.  En kommunikationskanal skulle kunna leda till att de involverade 

upplever sig mer delaktiga i projektet och de kan då på så sätt bidra med egna erfarenheter. 

Vår analys visar även på att projektet Utmaningen behöver gå ut med mer information till de 

olika involverade aktörerna, både internt och externt. Men även till andra framtida potentiella 

aktörer för att sprida projektets arbete i ett föreberedande syfte. Då projektet ska upp i nämnd 

efter projekttidens slut, senhösten 2012, för att möjligtvis implementeras i Kungsbacka 

Kommun så tror vi att en öppen kommunikation dem emellan krävs för att detta ska kunna 

möjliggöras. Vi tror att om projektet Utmaningen satsar mer på att informera och engagera 

flera så har de en god chans att kunna förändras och möjliggöra denna implementering. 

Eftersom projektet bygger på att knyta samman olika aktörer och samverka tillsammans så är 

det viktigt att man vet att detta fungerar i praktiken. 

Vår analys visar även på att det finns vissa begränsningar i verksamheternas arbeten då lagar 

och resurser hindrar utvecklingen och samarbetet. Detta i sin tur drabbar mest ungdomarna 

som är berörda i projektet och vilka i sin tur är de som är i behov av dessa resurser. Detta 

beror mestadels på att olika förvaltningar och enheter i kommuner, samt landsting har sina 

egna budgetar och riktlinjer samt mål att arbeta efter. När dessa i sin tur ska samverka och 

arbeta tillsammans kring vissa ärenden så blir det oftast en diskussion kring vem som är 

ansvarig för vad och vem som ska stå för kostnaden. Detta gör så att vissa individer hamnar 

mellan stolarna och bollas fram och tillbaka mellan olika aktörer, vilket då försämrar 

möjligheterna för dessa individer att utvecklas. För att ungdomarna i projektet Utmaningen 



31 

 

ska kunna få rätt förutsättningar för att lyckas med sina behandlingsplaner och i sin utveckling 

så får de inte bromsas upp av riskerna att falla mellan stolarna. Vi tror att de olika aktörerna i 

projektet måste arbeta mer för ett gränsöverskridande arbete för att hemtagningarna ska 

lyckas ytterligare. Detta gäller även arbetet när hemtagandet av ungdomar väl har skett, då 

aktörerna måste samverkan kring olika insatser som ungdomarna är i behov av, exempelvis 

för att övergången mellan högstadiet och gymnasiet ska bli så smärtfri som möjligt. Därför är 

det extra viktigt att aktörerna bortser från sina egna begränsningar och arbetar mer 

tillsammans. Vi är medvetna om att det finns mycket svårigheter kring detta då samhället är 

uppbyggt på lagar och riktlinjer som har ett syfte att begränsa organisationers arbeten och 

fördela resurser. Vi tror generellt att samhället är i behov av förnyade riktlinjer som kan bidra 

till att man som myndighetsutövare får göra undantag och gå utanför ramarna. För att på så 

vis fånga upp dessa individer som faller mellan stolarna. Detta skulle även kunna förändras i 

form utav en ny verksamhet i samhället som enbart arbetar med fall där man har svårigheter 

att klargöra vart ansvaret ska ligga. Men denna problematik ligger självklart på högre nivåer i 

samhället, men vi anser dock att aktörerna i projektet Utmaningen ska försöka eftersträva ett 

så öppet samarbete som möjligt för att öka chanserna för dessa ungdomar att lyckas i 

samhället. Men även för att öka chanserna för en förändring inom verksamheterna och visa 

politikerna att det går att ha en gränsöverskridande verksamhet. 

Som vårt resultat och analys visar på så behöver projektet Utmaningen utvecklas på vissa 

områden, som tidigare nämnt information och för att på så sätt kunna få ett ökat engagemang 

från de involverade aktörerna och ytterligare aktörer. Det efterlyses även andra arbetstider och 

ytterligare resurser för att utveckla projektets arbete för ett mer förebyggande arbete kring 

ungdomarna i Kungsbacka Kommun. Detta för att försöka förhindra institutionsplaceringar 

hos ungdomar i den mån man kan och för att bygga upp ett förtroende till dessa ungdomar så 

att de får en tillit till samhällets insatser. Vi tror att projektet Utmaningen kommer lyckas 

ytterligare med sitt arbete om de väljer att satsa på de utvecklingsområdena som resultatet 

visar på. Detta i sin tur skulle kunna leda till att andra kommuner kan ta lärdom och använda 

sig av deras arbetssätt för att minska institutionsplaceringar och på så vis även spara resurser 

ur en ekonomisk synvinkel. Då skulle man kunna använda dessa medel till andra ändamål 

som extra resurser för ungdomar på hemmaplan, för exempelvis fältarbete och sysselsättning 

för ungdomar. Det kan leda till en besparning för samhället i stort med mindre klyftor och 

utanförskap och ett förebyggande arbete kring dessa ungdomar, som vi tidigare har 

efterfrågat. Vi efterfrågar mer forskning i hemtagning av ungdomar från institutioner och även 
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forskning kring förebyggande arbete hos ungdomar som är i riskzonen för att placeras på 

institutioner. Detta för att vidare kunna se vad för olika aspekter som påverkar ungdomarnas 

inställning till förändring.  Projektet Utmaningen visar på att det uppfyller sitt syfte och att det 

har ett fungerade arbetssätt, men har som alla andra projekt även förbättringsområden. Vi 

tolkar vårt resultat som att projektet Utmaningen är på god väg och om de väljer att 

vidareutveckla projektet utefter vår utvärderings resultat så tror vi att de har goda chanser att 

lyckas med sin projektidé. 
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