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Abstract  

The aim of this study was to examine whether certain background variables (sex, age group, 

reasons for placement, amount of problems, involuntary placement/voluntary placement) 

affect the probability of children/youths being placed in emergency homes (jourhem) and 

whether these variables correlate with the occurrence of placement breakdown. The material 

consists of 445 requests for children/youths to be placed in emergency homes in six 

municipalities within the Stockholm region during a three-year-period (2016-2018). 

Frequency tables, cross tables and simple and multiple logistic regression were used to 

analyze the data and Bronfenbrenner's theory of developmental ecology was used as the 

theoretical framework. Results show that emergency homes differ from other types of 

placement in some regards: behavioral problems reduced the probability of placement 

occurring significantly compared to problems relating to the parent's abilities as a caregiver. 

Youths had a significantly higher risk for placement breakdown than children. Involuntary 

care reduced the likelihood of placement occurring and increased the risk for placement 

breakdown compared to voluntary placement. The prevalence of placement breakdowns was 

similar to the figures found in prior research on other forms of placements. The implications 

for social work and the need for further research is discussed. 
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1 Inledning 

Det svenska barnavårdssystemet är en del av välfärdssystemet och dess utformning reflekterar 

en rad socialpolitiska värderingar och ställningstaganden (Wiklund, 2006). Detta system 

kännetecknas av ett fokus på hjälp och stöd till familjer som är aktuella i barnavården, med 

insatser som riktas till att stärka föräldraförmåga och hålla familjen samman. Men mer 

kontrollerande och disciplinerande inslag återfinns också, exempelvis genom förekomsten av 

anmälningsskyldighet och möjlighet till tvångsvård. När barn och unga far illa och är i behov 

av vård söker barnavården generellt sett tillgodoses dessa genom öppenvårdsinsatser eller vård 

utanför det egna hemmet (heldygnsvård).  

 

Stora förändringar har skett på kort tid inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige 

(prop. 2012/13:10). Sedan 1990-talet har heldygnsvård ökat markant, trots att 

öppenvårdsinsatser till stor del utvecklats för att stärka resurser på hemmaplan och genom detta 

sökt minska beroendet av heldygnsvården. Familjehemsplaceringar står för de flesta 

placeringarna i heldygnsvård, men många placeras också i jourhem (Socialstyrelsen, 2017). 

Båda utgör ett alternativ till ursprungshemmet. Då dessa insatser medför ett uppbrott från 

tidigare hemmiljö och ofta ett begränsat umgänge med föräldrarna är de att se som mer 

ingripande än öppenvårdsinsatser. Familjehemsföräldrar ersätter eller kompletterar föräldrarna 

i omsorg för barnet/ungdomen och har även med insatsens utveckling kommit att öppna upp 

sina sociala nätverk för dessa (prop. 2012/13:10). Vården i familjehem kan vara många år, till 

och med till barnet blir myndigt. Jourhem är däremot avsett för kortare placeringar, ofta då 

barnet/ungdomen behöver tas hand om omedelbart samtidigt som dess behov utreds (prop. 

2012/13:10). Placeringarna i jourhem är ofta av akut karaktär och innebär ett temporärt stopp i 

barnet/ungdomens liv innan hen förs vidare till fortsatt vård eller tillbaka hem.  

 

Det är barn och unga som far illa som aktualiseras för placering på jourhem. Målgruppen kan 

tänkas vara densamma som de som är aktuella för familjehemsplaceringar, men då insatserna 

är av olika karaktär kan också skillnader i vilka som aktualiseras för placering tänkas föreligga. 

Förhållandena hos barnen/ungdomarna som är aktuella för jourhemsplacering utreds ofta 

fortfarande. Det kan tänkas röra sig om en grupp med disparata problem och behov (prop. 

2012/13:10). Detta gör det viktigt att närmare undersöka jourhem som insats. Betydligt mer 

forskning har bedrivits kring familjehemsplaceringar och placeringar i allmänhet. Denna studie 
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fokuserar på just jourhem utan att bunta ihop insatsen med andra placeringstyper, som ofta 

gjorts i forskningen. 

 

Trots att samhällsvård ska gynna en positiv utveckling för barnen/ungdomarna visar sig 

prognoser för dessa individer vara sämre än för individer som inte varit föremål för 

samhällsvård (Brännström, Vinnerljung, Forsman & Almquist, 2017; Joseph Doyle Jr., 2008; 

Newton, Litrownik & Landsverk, 2000; Vinnerljung, Brännström, & Hjern, 2015; Vinnerljung, 

Oman, & Gunnarson, 2005; Vinnerljung & Sallnäs 2009; Zlotnick, Tarn, & Soman, 2012). Om 

detta beror på vården i sig eller de tidigare förhållanden som påverkat barnen/ungdomarna är 

dock svårt att veta. Att studera olika delar av samhällsvården kan emellertid öka kunskapen om 

dess utformning och den eventuella effekt på de individer som varit föremål för den. Detta kan 

vara synnerligen värdefullt för jourhemsinsatsen, vilken i stor utsträckning lämnats utan egen 

separat forskning. Studier av heldygnsvård har dessutom sällan tillgång till mer detaljerade 

beskrivningar om barnen/ungdomarnas problembild, vilket denna studie har. Utöver om skälen 

till placeringar relaterar till barnet/ungdomens beteende, till föräldrarna förmåga eller till båda 

dessa, visar materialet även vilken typ av problem barnen/ungdomarna har samt hur många de 

är till antal. Materialet särskilja också på de som varit aktuella för placering men inte placerats 

och de som varit aktuella för placering och placerats, och därmed kan dessa grupper jämföras. 

Dett är något som ofta är svårt att undersöka då material av sådana slag är svåra att tillgå.  

 

Målgruppen som barnavårdssystemet idag kommer i kontakt med är i allmänhet en mer 

heterogen grupp än vad den tidigare varit (prop. 2012/13:10), vilket pekar på vikten av studier 

med tidsaktuellt material. På grund av denna heterogenitet, samhällsvårdens effekt på de 

individer som är föremål för den och faktumet att jourhem till stor del lämnats utan egen 

forskning, är det därmed viktigt att ta fasta på vilka barn och unga som placeras på jourhem. 

Det är även viktigt att se om det finns barn och unga som är svårare att placera än andra och 

vad som eventuellt påverkar detta. Vidare är det av intresse att undersöka om det finns barn och 

unga bland de som placeras som har större svårigheter att finna sig i denna miljö. Ur ett barn- 

och likabehandlingsperspektiv är det alltså av vikt att undersöka placeringsmönster för 

barn/unga som är aktuella för jourhemsplacering. Det material vi tillhandahåller är därmed 

värdefullt då det skänker oss en sådan möjlighet. 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Materialet avser sex kommuner i Storstockholm, omfattar en treårsperiod (2016–2018) och är 

framtaget av Jourhem Syd. Via Jourhem Syd erbjuds socialtjänsten möjlighet till akuta 

jourhemsplaceringar av barn/unga som far illa. Syftet är att undersöka om det finns 

bakgrundsfaktorer som har samband med om barn/unga placeras i jourhem eller inte. Dessa 

faktorer rör bl.a. kön, vilket lagrum placering sker genom, om det är ett barn (0–12 år) eller en 

ungdom (13–20 år) som ämnas placeras, om problemen relaterar till barnen/ungdomarna i sig 

eller till föräldrarna, samt den totala mängden problem barnen/ungdomarna har. Studien 

undersöker också om dessa faktorer är relaterade till risken för att vårdtiden upphör i förtid 

(genom s.k. sammanbrott, avsnitt 1.3.3) bland de som placerats. Följande frågeställningar ska 

besvaras:  

 

 Finns det bakgrundsfaktorer som minskar sannolikheten för barn och unga att placeras 

i jourhem och vilka är i så fall dessa? 

 Hur ofta förekommer sammanbrott bland de som placeras i jourhem och finns det 

bakgrundsfaktorer som har ett samband med risken för att detta sker? 

1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka vilka barn/unga Jourhem Syd placerar och inte placerar 

i jourhem, samt vilka placeringar som leder till sammanbrott. Fokus är alltså på denna 

verksamhet och inte på socialtjänstens arbete med dessa barn/unga. Studien undersöker inte om 

socialtjänstens bedömningar av barnen/ungdomarna överensstämmer med deras faktiska behov 

eller om jourhem är den mest lämpliga insatsen. Studien kan inte heller visa på de barn/unga 

och föräldrar som motsätter sig insatsen och därmed aldrig ens dyker upp i Jourhem Syds 

statistik då förfrågan aldrig skickats. Barn/ungas och föräldrars attityder och upplevelser av 

kontakten med socialtjänst och Jourhem Syd undersöks inte i denna studie.   

1.4 Begreppsdefinitioner  

Av läsvänlighetsskäl använder denna studie begreppet barn och unga detsamma som barn/unga 

samt barn/ungdomar och barn och ungdomar men definitionerna är desamma. 
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1.4.1 Jourhem 

Med jourhem avses ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård 

och fostran (SoL 6:6 st. 3). Enligt Socialstyrelsen (2014) följer att jourhem har ett generellt 

tillstånd att ta emot barn och ungdomar för tillfälliga placeringar främst i akuta situationer, samt 

att jourhem ska vara utredda lika väl som familjehem. Socialnämnden tar beslut om 

godkännande. 

 

Jourhem utgörs av privatpersoner som utretts och fått tillstånd att på uppdrag ta emot barn och 

unga som behöver placeras utanför det egna hemmet till följd av exempelvis brister i 

vårdnadshavares omsorgsförmåga eller barnet/ungdomens problematiska beteende. 

1.4.2 Sammanbrott 

Denna studie utgår från Sallnäs et al. (2001) definition av sammanbrott. Här talas om två olika 

former av sammanbrott: tydliga sammanbrott och sammanbrott i vid mening. Den förstnämnda 

innefattar alla situationer då vårdmiljön i strid med socialtjänsten bedömning avbryter vården, 

när barnet rymmer eller vägrar stanna i vårdmiljön, samt då placeringen avbryts av 

socialtjänsten till följd av missnöje med vårdmiljön. Den sistnämnda innefattar två till 

kategorier: då föräldrarnas samtycke till frivillig vård tas tillbaka, samt fall då vården upphört i 

enlighet med både socialtjänstens och vårdmiljöns vilja. Materialet i denna studie visar inte 

varför sammanbrott skett, endast om det skett och vem som avslutat, men det kan ske genom 

alla ovannämnda anledningar. 

1.4.3 Barn som far illa 

“Barn som far illa” är ett begrepp som framför allt används juridiskt och avser barn och 

ungdomar som antingen utsätts för vårdnadshavares omsorgsbrister eller som genom 

destruktiva beteenden skadar sig själva (Socialstyrelsen, 2012). 

1.4.4 Omsorgssvikt & eget beteende  

Då barns psykiska eller fysiska utveckling är i fara till följd av vårdnadshavares brister kan man 

tala om omsorgssvikt (Socialstyrelsen, 2014). Det är ett övergripande begrepp och innefattar 

bl.a. känslomässig otillgänglighet (psykologisk omsorgssvikt), fysisk vanvård 

(psykiska/fysiska övergrepp eller våld från vårdnadshavare), samt när barn inte får sina 

grundläggande behov tillgodosedda. 
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Eget beteende (även kallat beteendeproblematik) avser barn och ungdomar som till följd av 

missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende far illa eller utsätts för hot, våld eller 

övergrepp från jämnåriga (Socialstyrelsen, 2014). Även skol- och relationsproblematik ingår i 

denna studiens definition av eget beteende-problematik, så väl som autism/Aspegrens, psykisk 

ohälsa, ADHD och utåtagerande beteende (avsnitt 5.5). 

1.4.5 Multipel utsatthet 

Med multipel utsatthet menar man när barn/unga utsätts för flera risker i form av omsorgssvikt 

och/eller egen beteendeproblematik samtidigt. (Socialstyrelsen, 2018). Det kan t.ex. röra sig 

om att uppleva våld i hemmet, skolproblematik och en förälders missbruk på en och samma 

gång. I denna studie definieras fler än ett problemområde som multipel utsatthet. 

2 Bakgrund 

Nedan följer en kort bakgrund till det svenska barnavårdssystemet, dess rättsliga inramning, 

samt statistik kring barn och unga i heldygnsvård. 

2.1 Ett tudelat barnavårdssystem 

Det svenska barnavårdssystemet reflekterar en rad ställningstaganden och socialpolitiska 

värderingar i och med att det är en del av välfärdssystemet (Gilbert, 1997; Wiklund, 2006). Man 

kan tala om två olika perspektiv på det svenska barnavårdssystemet: det familjestödsorienterade 

och det barnskyddsorienterade perspektivet. Det förstnämnda fokuserar stärkandet av 

föräldrarnas förmåga och att hålla samman familjen, medan det sistnämnda i större utsträckning 

avser skydda barnen och göra det genom vård utanför det egna hemmet (Wiklund, 2006). Dessa 

är dock idealtyper och är således förenklade. Även om det svenska barnavårdssystemet ofta 

beskrivs som familjeorienterat har det också barnskyddande inslag (Wiklund, 2006). Detta 

främst genom den anmälningsplikt som föreligger, men också genom tvångsvårdslagstiftning. 

Tvångsvårdslagstiftningen ger möjlighet till vård utan föräldrarnas samtycke. Även det faktum 

att socialtjänsten är skyldig att utreda barn med eventuella skyddsbehov oavsett föräldrars 

samtycke är ett annat tydligt inslag av kontroll. 
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2.2 Rätten som reglerar den svenska barnavården 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU, SFS 1990:52) utgör de primära rättsliga regleringarna av barnavårdsarbetet (Wiklund, 

2006). Anmälningsplikten stadgas här, samtidigt som möjlighet till vård utan samtycke stadgas 

i LVU. 

 

Barnets bästa ska enligt 1:2 § SoL särskilt beaktas och vara avgörande vid beslut om vård och 

andra åtgärder. Socialnämnden ska enligt 5:1 § verka för att barn och unga växer upp under 

trygga och goda förhållanden, samt i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga 

som riskerar att utvecklas ogynnsamt skyddas och får det stöd de behöver. Om barnets eller den 

unges bästa kräver det, ska vård och fostran utanför det egna hemmet beredas. Till detta följer 

bl.a. familjehem (SoL 6:1 st. 1 p. 1). 

 

Barnavårdsutredningar enligt SoL 11:2 ska slutföras inom fyra månader och bedrivas 

skyndsamt (Socialstyrelsen, 2015). Utredningstiden startar då socialnämnden inleder en 

utredning. Om det föreligger särskilda skäl kan utredningstiden förlängas (SoL 11:2 st. 2). 

Gällande jourhem följer även genom SoL 6:6 st. 4 att barn får vårdas i högst två månader efter 

det att en utredning enligt SoL 11:2a avslutats, om inte särskilda skäl föreligger. 

 

Insatser till barn/unga ska i första hand göras i samförstånd med deras föräldrar (LVU 1 §). Om 

samtycke från föräldrar saknas och behövlig vård inte går att ge kan dessa beslutas om utan 

samtycke om vad som framkommer i 2 eller 3 § LVU föreligger. Alltså kan vård ges utan 

samtycke om påtaglig risk finns för den unges hälsa/utveckling till följd av omsorgssvikt, 

alternativt om den unga själv utsätter sin hälsa/utveckling för påtaglig risk genom exempelvis 

missbruk eller brottslighet. Möjlighet till omedelbart omhändertagande finns i vissa fall (LVU 

6 §). 

2.3 Statistik kring heldygnsvård 

Vård till barn och unga kan ges genom öppenvårdsinsatser och heldygnsvård. 

Öppenvårdsinsatser kan röra sig om kontaktperson, kontaktfamilj och BUP, medan 

heldygnsvård innefattar bl.a. familjehem, jourhem, HVB (hem för vård eller boende) och hem 

med särskild tillsyn (prop. 2012/13:10). 30 500 barn och unga fick någon gång under 2016 

heldygnsvård (Socialstyrelsen, 2017). Familjehem är den vanligaste placeringsformen med 20 
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000 av dessa placeringar. Det är svårt att uttala sig om den totala mängd barn och unga som 

jourhemplacerats då specifik statistik som visar detta saknas, men vi kan se att antalet barn/unga 

som får heldygnsvård för första gången och då placeras i jourhem (samt beredskapshem) var ca 

1800 år 2016. 

3 Forskningsöversikt  

I det här avsnittet redogörs för sökprocessen och forskningsfältet. Forskningen kring barn och 

unga i samhällsvård har delats in i tre huvudrubriker. Den första rubriken Placeringsmönster 

lägger fokus på hur placeringar i samhällsvård ser ut för barn och ungdomar. Den andra rubriken 

är Långsiktiga prognoser av placeringar i barndomen och handlar om de konsekvenser som 

barnen och ungdomarna möter senare i livet i och med att de har placerats tidigare i livet. Den 

sista rubriken är Sammanbrott och ämnar ge en översikt av hur utbredningen av sammanbrott i 

samhällsvård av barn/unga ser ut. I de fall land ej specificeras avser forskningen Sverige. 

3.1 Sökprocess 

Det finns mycket forskning inom området barn och unga som är föremål för samhällsvård. Detta 

innebär en stor bredd på forskningsområdet både internationellt och nationellt. Området har 

försökts smalnas ner genom att främst fokusera på studier som berör utfallen, beskrivningar 

samt konsekvenser av placeringar för barn och ungdomar. Ny och aktuell forskning som utgår 

från endast jourhemsplaceringar är begränsad, och därför är fokus i denna studie placeringar 

utanför ursprungshemmet generellt. 

 

Flera databaser användes för sökningen. Dessa är Stockholms universitetsbiblioteks databas, 

DiVa portal och Google scholar. De sökord som använts är bland annat familjehem, jourhem, 

barn, samhällsvård, dygnsvård, omsorgssvikt, residential care children, placerade barn, 

heldygnsvård, vård utanför hemmet, LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

out-of-home care, child* and Sweden. Vidare användes referenser från artiklar som rör fältet. 
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3.2 Placeringsmönster 

Detta avsnitt syftar till att ge en överblick hur placeringar i samhällsvård ser ut för barn och 

unga i Sverige. Tre teman av placeringsmönster som hittats inom forskningen om 

barnavårdssystemet kommer beskrivas. 

 

Ett flertal studier har undersökt anledningar till varför barn och unga placeras i samhällsvård. 

Aktgranskningar från Västernorrlands län visar t.ex. att yngre barn placeras oftare på grund av 

omsorgssvikt medan ungdomar placeras på grund av eget beteende (Khoo, Skoog & Dalin, 

2012; Westerberg, 2011). Johansson, Bergmark och Lundströms (2006) studie visar att de 

vanligaste anledningarna till placering av ungdomar var relationsproblem (66%), brister i 

omsorgen (48%) och eget beteende (39%). En studie från Illinois visar att 35% av barnen 

placerades på grund av påtaglig risk för skada (Joseph Doyle Jr. 2008). Därefter var brist på 

övervakning den näst största anledningen till placering (26%) och misshandel av barnet kom 

därefter (20%). Ungdomar som placeras på grund av sitt egna beteende beskriver ofta tidigare 

problem i hemmen, dock verkar inte detta få någon tyngd i bedömningarna. Yngre barn (upp 

till 6 år) är oftare föremål för omedelbart omhändertagande (Khoo, et al., 2012).  

 

Att bli föremål för placering utanför hemmet som barn har visat sig ha ett samband med 

ekonomiska förutsättningar. Franzén, Vinnerljung & Hjert (2008) har i en stor registerstudie 

om 1,5 miljoner svenska barn och ungdomar granskat sambanden mellan föräldrarnas 

ekonomiska situation och barn och ungdomars placering utanför hemmet. Resultatet visade att 

barn till ensamstående mödrar har tre till fyra gånger högre odds att placeras utanför hemmet 

jämfört med barn som bor med två föräldrar. Vidare ökar oddset för barnen att placeras utanför 

hemmet när föräldrar har låg utbildningsnivå och när hushållen har ekonomisk hjälp utifrån. 

Vidare kom Franzen et al. (2008) fram till att oddset är en på sju för att förskolebarn placeras i 

vård utanför hemmet om de lever med en ensamstående mamma med utbildning på endast 

grundnivå och som innehar ekonomisk hjälp från socialtjänsten under tre år i sträck. Detta till 

skillnad från barn från hushåll med två föräldrar, en mamma med högre utbildning än 

grundskolenivå och som inte erhåller ekonomisk hjälp där mindre än en på 2000 av barnen 

placeras utanför hemmet. Detta indikerar alltså att familjens ekonomiska situation kan vara en 

viktig faktor när det gäller placering utanför hemmet. 

Avslut av placeringar för barn och ungdomar resulterar relativt ofta i att barn och ungdomar 

återkommer till vård utanför hemmet (återplacering) efter avlutad vård. I Khoo et al. (2012) 
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undersökning om hur det svenska familjeorienterade perspektivet påverkar placeringar av barn 

och ungdomar framgår att ett stort fokus läggs på återföreningar med ursprungshemmet. Detta 

trots att stor del (30%) av barnen återplaceras i vård efter att ha återvänt till familjen. Studien 

påvisar även att det läggs stor vikt på frivillighet vid placeringar av barn och ungdomar, trots 

att det finns risk för sammanbrott och instabilitet i vården då samtycket kan återkallas när som 

helst. En studie av Ward (2009) i England visar också på instabil vård där endast 19 % av barnen 

hade samma placering under vårdtiden och 41% av barnen hade en eller två placeringar. 22% 

hade mer än fem placeringar och 4% hade 10 eller fler placeringar.  En del av dessa placeringar 

medförde sammanbrott men oftast handlade det om planerade övergångar.  

 

Den tidigare nämnda aktgranskningen i Västernorrlands län visar att 53% av placeringarna 

avslutades helt när vården var slut medan 48% återtogs i vidare vård (Westerberg, 2011). Detta 

kan jämföras med Johansson et al.:s. (2006) studie av jourhem som visar på att av de barn som 

återvände hem, till eget boende eller till vänner så återplaceras 26% inom 2 år. Författarna 

argumenterar för att denna i förhållande till annan forskning låga siffra beror på att de endast 

undersökt åldersgruppen 13–18 år.   

 

En annan studie baserad på denna aktgranskning visar att 74% av avsluten skedde på 

socialtjänsten begäran då socialtjänsten ansåg vårdbehovet vara uppfyllt (Westerberg, 2011). 

Trots detta återtogs nästan häften av förskolebarnen och ungdomarna som avslutats i vård igen. 

Detta är intressant om man jämför med annan forskning som visar på att 74% av placeringar 

för barn och ungdomar avslutades utan att behovet upphört då avslutningsorsak jämförs mot 

skälen till placering (Skoog, Dalin, Rönnbäck & Khoo 2012). Endast 31% av de som placerades 

avslutades då behovet av vård upphört (Khoo, et al., 2012). Ward (2009) visar i sin studie på 

barn som placerats i 3 år i sex engelska kommuner att ju längre tid som barnen vårdats inom 

barnavårdssystemet desto stabilare blir vården. Barnen omplacerades mest de första två åren 

under vårdtiden och under det tredje året blev vården stabilare och barnen varken förflyttades 

eller omplacerades. Vidare visar Wards studie att 85% av avsluten ledde till att barnen 

placerades på nya ställen inom vårdsystemet medan resterande återvände hem.  

 

Dessa samlade resultat om avslut och återplacering pekar på en generellt instabil vård för 

individer som placeras utanför ursprungshemmet. Flera av studierna är dock lokala och gäller 

kanske därför inte för andra platser. Samtidigt ser vi i en kvalitativ studie i Australien bestående 

av intervjuer av familjehemsföräldrar att matchningen till familjehemmet bygger på lämplighet 
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snarare än matchning till ungdomens behov (Gilbertson & Barber, 2003). Detta menar 

författarna minskar sannolikheten för att ungdomar med beteendeproblem får ett stabilt hem 

där deras behov kan bli uppfyllt. I en longitudinell studie i Illinois framgår också att psykisk 

ohälsa påverkar sannolikheten för stabilitet då barn som behandlats för psykisk ohälsa har en 

högre risk för instabil vård utanför hemmet (Park & Ryan, 2009). Till sist beskriver barnen i en 

engelsk studie att instabiliteten i vården upplevdes som upprepningar av deras negativa 

erfarenheter från deras ursprungsfamiljer (Ward, 2009). Detta kan tänka visa på att 

placeringarnas utformning inte matchar behoven hos barnen/ungdomarna.  

3.3 Långsiktiga prognoser av placeringar i 

barndomen 

En omfattande forskningslitteratur visar att placeringar i barndomen kan medföra risker senare 

i livet (Brännström et al., 2017; Joseph Doyle Jr., 2008; Newton et al., 2000; Vinnerljung et al., 

2015; Vinnerljung et al., 2005; Vinnerljung & Sallnäs, 2009; Zlotnick et al., 2012). Studierna 

har analyserat en rad olika utfall. Personer som placerats i barndomen har till exempel större 

psykisk och social problematik (Vinnerljung & Sallnäs, 2009), problem med ekonomi, 

arbetslöshet och utbildning i medelåldern jämfört med personer som inte placerats i vård utanför 

hemmet i barndomen (Brännström et al., 2017).  

 

Vinnerljung och Sallnäs (2009) registerstudie av 700 svenska vuxna som varit föremål för 

placering i barndomen visar att flickor har en bättre situation senare i livet än pojkar samt att 

personer som placeras på grund av eget beteende har större risk för omfattande social 

problematik. Cortney och Hooks (2017) studie i USA visar i linje med detta att eget beteende 

minskar oddsen för att ungdomar ska lyckas i skolan. Det kan dock diskuteras om dessa utfall 

beror på att personerna haft en svårare uppväxt som i sin tur lett till placeringarna eller om det 

beror på det faktum att de har placerats.  

 

I en nationell registerstudie på 800 unga vuxna i Sverige undersöktes utbildningsnivån hos barn 

som placerats i vård utanför hemmet jämfört med barn som inte har det (Vinnerljung et al., 

2005). Resultaten visar att unga vuxna som varit placerade i mer än fem år hade dubbel så stor 

risk att endast ha en grundutbildning. Detta är intressant om en jämför med Cortney och Hooks 

(2017) longitudinella studie i Illinois, Iowa och Wisconsin som visar att ungdomar som stannar 

i fosterhem tills de är 21 år har större chans att fortsätta utbilda sig efter grundskoleutbildningen 

jämfört med ungdomar som lämnar fosterhemmet vid 18 års ålder. Dessa resultat kan te sig 
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motstridiga men det ska understrykas att vi inte vet hur länge barnen i USA varit placerade. Det 

kan också tänka sig handla om att det är olika länder med olika barnavårdssystem och olika 

skolsystem.  

 

När fosterbarn inte lyckas med skolan verkar detta påverka barnens psykosociala hälsa senare 

i livet (Forsman, Brännström, Vinnerljung & Hjert, 2016). I studien har psykosociala problem 

operationaliserats som ekonomiska svårigheter, narkotikamissbruk och psykisk hälsa. 

Resultaten är värda att jämföra med Vinnerljung et al.:s. (2015) registerstudie som fann högre 

odds för sjukpension för personer som placerats i vård utanför hemmet. Intressant i den senare 

studien är att oddset för sjukpension reducerats väsentligt efter justering för bakgrundsfaktorer. 

De faktorer som hade starkast samband var utbildningsnivå och dåliga skolresultat. Författarna 

menar att dessa personer utestängs från den reguljära arbetsmarknaden. Därför går det att anta 

att en försämrad utbildning kan förvärra situation senare i livet för barn som placerats i vård 

utanför hemmet. Dock bör påpekas att studierna gjordes på 7500 personer i Sverige födda 

1973–1978. Barnavården har förändrats mycket sen dess (prop. 2012/13:1) och resultaten 

behöver därför inte nödvändigtvis stämma överens med barn som placeras i vård utanför 

hemmet idag. 

 

En studie i Kalifornien visar att vuxna som placerats i vård utanför hemmet som barn har högre 

odds att få “Social Security Disability Insurance” då de inte kunnat arbeta på grund av psykiska 

och fysiska hälsoproblem (Zlotnick et al., 2012). Dessa resultat kvarstod även när de 

kontrolleras för ålder samt demografiska och socioekonomiska faktorer. Dessa resultat kan 

liknas vid Vinnerljung et al.:s. (2015) resultat som visar på att personer i Sverige som placerats 

i vård utanför hemmet som barn och innehar sjukpension mådde psykisk sämre än 

majoritetsbefolkningen som har sjukpension. Vidare framkom i Vinnerljung et al.:s. studie att 

vissa undergrupper hade hög risk för suicidalt beteende om de hade placerats i vård utanför 

hemmet i barndomen.  

 

Studier visar också att omplaceringar mellan olika fosterfamiljer är relaterat till ungdomars 

negativa beteende (Newton et al., 2000) och att placering av barn samvarierar med barnens 

funktionsnivåer jämfört med andra barn som inte placeras (Goemans, van Geel, van Beem, & 

Vedder, 2016). Newtons et al.:s. (2000) studie i San Diego visar att ju fler omplaceringar 

ungdomarna blir föremål för, desto fler negativa beteenden internaliserar  de. Goemans et al.:s. 

(2016) metaanalys av 31 primärstudier undersöker i sin tur barns kognitiva, adaptiva och 
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beteendefunktioner i 12 länder. Resultatet visar att barn som placeras i vård utanför hemmet 

generellt sett har lägre funktionsnivå än den allmänna befolkningen. Här bör dock påpekas att 

det är svårt att ta ställning till om det är omplaceringarna i sig eller vad som händer mellan och 

under placeringarna som skapar dessa mönster. 

 

Forskningen om utfall av placeringar har också intresserat sig för kriminalitet och i Joseph 

Doyle Jr.s (2008) studie i Illinois visar han att barn som är aktuella för placeringar har en risk 

som är 2 till 3 gånger större att hamna i straffrättssystem om de placeras i fosterfamiljer. Vidare 

visar studien att barn som är aktuella för placering men som inte placeras i vård utanför hemmet 

har lägre risk att hamna i straffrättssystemet. Detta resultat motsäger resultat från metaanalysen 

ovan som visar på att det inte finns några klara skillnader i funktionsnivån mellan barnen som 

placerats i vård utanför hemmet och barn som befinner sig i riskzon men inte placeras (Goemans 

et al., 2016). Det ena resultatet indikerar att placering i vård försämrar framtiden i form av ökad 

kriminalitet och det andra resultatet indikerar att det är faktorn att barnet befinner sig i riskzon 

som försämrar funktionsnivån hos barnet. Vad avser ökad risk för kriminalitet hos de placerade 

kan det dock inte avgöras om detta är pga. att de hade större problematik än de som var nära att 

placeras men inte blev det, eller om det är pga. placeringen i sig. 

3.4 Sammanbrott 

Sammanbrott avser fall då vården avslutats i förtid pga. oförutsägbara händelser. Forskning 

visar att mellan 25 och 30% av barnen som placeras i vård utanför hemmet drabbas av 

sammanbrott (Hegelund & Vitus, 2009; Johansson et al., 2006; Skoog et al., 2012; Vinnerljung, 

Sallnäs & Berlin 2017; Westerberg 2011). Däremot framkommer det i Johanssons et al.:s. 

(2006) studie att 41% av placeringarna i familjehem ledde till sammanbrott medan 17% av 

barnen som placerades inom det egna nätverket gjorde det. Om skälen till detta relaterar till 

placeringsformen i sig eller till faktorer som ej undersöks går ej att svara på. En longitudinell 

registerstudie i Nederländerna har däremot visat att sammanbrott sker i 22,5% av placeringarna 

i vård utanför hemmet (Strijker, Knorth & Knot-Dickscheit, 2008).  

Ett viktigt resultat från forskningen om sammanbrott är att sammanbrott ofta sker relativt tidigt 

under placeringen (Egelund & Vitus, 2009; Johansson et al., 2006). Omfattningen av 

sammanbrott tidigt under placeringarna skiljer sig dock åt mellan studierna. En studie i 

Danmark visar att 30% av sammanbrotten skedde inom de fyra första månaderna (Egelund & 



 13 

Vitus, 2009) medan Johanssons et al.:s. (2006) studie på ett jourhem Solna visar på att hela 82% 

av sammanbrotten skedde inom de fyra första månaderna. 

Sammanbrott kan ske av olika anledningar. Forskning visar att lite mer än hälften av 

sammanbrotten skedde genom att barnen avslutade vården i förtid (Skoog et al., 2012). Egelund 

och Vitus (2009) studie i Danmark har en lägre siffra då det var ungefär 20% av sammanbrotten 

som skedde genom ungdomarna, och Johansson et al. (2006) visar att 42% av sammanbrotten 

skedde genom barnen. Westerbergs (2011) studie i Västernorrlands län visar att 40% av 

sammanbrotten skedde genom vårdgivarna och 8% genom socialtjänsten. Detta kan jämföras 

med Johanssons et al.:s. (2006) studie som har omvänt resultat. 25% av sammanbrotten skedde 

genom jourhemmet och 35% av socialtjänsten. Egelund och Vitus (2009) studie i Danmark har 

liknande siffror som studierna ovanför då 60% av avsluten beror på aktörer inom 

barnavårdssystemet. Författarna menar att dessa siffror indikerar att vårdmiljön i Danmark inte 

matchar ungdomarnas vårdbehov eller att vård utanför hemmet inte är en tillräcklig lösning för 

dessa ungdomars psykosociala behov. Resultaten är spridda gällande vem som avslutar vården 

i förtid och därmed kan det tänkas att flertalet faktorer påverkar utfallen. 

Forskningen har också undersökt faktorer som ökar risken för sammanbrott i placeringar i vård 

utanför hemmet (Egelund & Vitus, 2009; Oosterman, Schuengel, Wim Slot, Bullens & 

Doreleijers, 2007; Osborn, Delfabbro & Barber, 2008; Johansson, Sallnäs & Kyhle 

Westermark, 2006; Skoog et al., 2012; Westerberg 2011). Skoogs et al. (2012) aktgranskning i 

Västernorrlands län samt en litteraturöversikt (Oosterman et al., 2007) på barn som placerats i 

vård utanför hemmet i sex länder (USA, Kanada, Australien, Irland, Finland & Storbritannien) 

visar att risken för sammanbrott ökar för barn som placerats pga. beteendeproblematik. 

Placering pga. eget beteende ökar risken för negativa utfall för de placerade då eget beteende 

sammanfaller med både sammanbrott som här redovisat för och med de långsiktiga prognoser 

för de placerade som redovisats för tidigare (Vinnerljung & Sallnäs, 2009; Cortney & Hooks, 

2017).   

 

Andra studier visar att om barnen har våldsam problematik (Westerberg 2011) eller om 

brottslighet, våld eller missbruk föreligger hos barnet (Johansson, Sallnäs & Kyhle 

Westermark, 2006) så ökar risken för sammanbrott. I Danmark ökar risken för sammanbrott 

om ungdomen har känslomässiga problem (Egelund & Vitus, 2009). Vinner ljungs et al.:s. 

(2017) svenska studie i sin tur visar att risken för sammanbrott ökar om barnet placeras med 
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syskon, om barnet uttrycker att de inte är nöjda med placeringen eller om 

forsterhemsföräldrarna beskriver barnet i negativa termer. 

 

I en aktgranskning i Australien finner Osborn et al. (2008) att barn som placerats i heldygnsvård 

och bär låg psykosocial anpassningsförmåga har större chans att drabbas av sammanbrott. 

Intressant nog framkom ingen klar relation mellan antalet familjeproblem och sammanbrott. 

Däremot visade det sig att enskilda faktorer såsom familjevåld och missbruk var relaterade till 

sammanbrott. I Johanssons et al. (2006) studie framgår att oddsen är åtta gånger högre för 

sammanbrott om barnet placeras på grund av att problem med relationer föreligger hos barnet. 

Det verkar alltså som att ett flertal olika faktorer kan öka risken för sammanbrott. 

 

I forskning har det också framkommit några faktorer som kan minska risken för sammanbrott 

(Egelund & Vitus, 2009; Oosterman et al., 2007; Koh & Testa, 2008; Vinnerljung et al., 2017). 

I Oostermans et al.:s. (2007) litteraturöversikt framkom att kvaliteten i fosterfamiljen och 

generella vårdrelaterade aspekter gav skyddande effekter för en stabil vård. Resultatet om 

generella vårdrelaterade aspekter stämmer överens med resultatet i en dansk studie som visar 

att risken för sammanbrott minskar om ungdomen har kontinuerlig kontakt med samma 

socialsekreterare (Egelund & Vitus, 2009). Placeringar som sker under barnets första 

levnadsmånad minskar risken för sammanbrott visar en svensk studie (Vinnerljung et al., 2017), 

medan en studie i Illinois som omfattar i 21 914 barn visar att placeringar inom släktskapet 

minskar risken för sammanbrott (Koh & Testa, 2008). Däremot upptäcks ingen skillnad på 

risken för sammanbrott det första året av placering mellan barnen som placeras inom- eller 

utanför släktskapet.  

3.5 Sammanfattning av forskningsfältet  

Till störst del har studier av barn och unga som placeras utanför hemmet fokuserat på familje- 

och fosterhemsplaceringar, långsiktiga placeringar och placeringar utanför hemmet generellt. 

Sammanbrott sker i mellan 25–30% av placeringarna, dock med några viktiga undantag. Vidare 

medför sammanbrott konsekvenser för barnen i tonåren och senare i livet, och utfallen av 

placeringarna hänger samman med stabiliteten i placeringen och med bakgrundsfaktorer såsom 

kön och ålder. 
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Forskningen är ofta lokal med undantag för några litteraturöversikter som sträcker sig över flera 

länder och några aktgranskningar som är rikstäckande. Att forskningen är lokal kan innebära 

att resultaten inte är representativa för resterande population. En stor del av forskningen består 

ofta av aktgranskningar eller offentliga registerstudier och det finns betydligt mindre forskning 

som enbart analyserar familjehem eller jourhem. Den rådande forskningen kan inte utifrån 

befintliga register fastställa varför vissa barn får tillgång till barnavårdssystemet och varför 

vissa inte får detta. Genom uppsatsens empiriska material kan studien visa på bakgrundsfaktor 

som ligger till grund för placering i jourhem. Därmed finns möjlighet att undersöka ett område 

inom fältet som är relativt outforskat. Detta är av vikt att undersöka då placering i jourhem 

också kantas av sammanbrott samtidigt som jourhemmen fungerar som en mellanväg för barnen 

och ungdomarna innan en mer stabil vård eventuellt aktualiseras. Barn och ungdomar rycks ur 

sin nuvarande boendesituation för att placeras kortsiktigt i jourhem. Genom att studera ett 

jourhems statistiska underlag som avser en treårsperiod kan kunskapsluckan börjas fylla i. 

4 Teoretiskt perspektiv 

Nedan redogör vi för uppsatsens teoretiska ramverk -  det utvecklingsekologiska perspektivet 

– och hur det används i studien. Detta perspektiv är relevant för en studie av detta slag då 

jourhem i sin grund enligt lag ska ha en vårdande prägel (SoL 6:7) och i sig kan ses som en 

miljö barnet är delaktig i. Utvecklingsekologin beskriver barns tillhörighet till olika miljöer och 

hur dessa miljöer interagerar med varandra och påverkar barnet. Jourhemsmiljön kan tänkas 

medföra skiftande möjligheter i att ackommodera barn och unga beroende på olika 

bakgrundsfaktorer. 

4.1 Utvecklingsekologi 

Utvecklingsekologi utvecklades ur systemteorin i USA (Payne, 2002). Den sociologiska 

systemteorin började utvecklas av Walter Buckley i slutet av 1960-talet och utgår från att 

världen är uppdelad i flera system som individer ingår i (Ritzer, 2009). Dessa system sägs finnas 

på flera nivåer, både strukturella övergripande nivåer och subjektiva individuella nivåer, och 

interaktionen mellan dessa system påverkar individen. Urie Bronfenbrenner (1979) är grundare 

till det utvecklingsekologiska perspektivet. Perspektivet har varit enormt inflytelserikt för 

förståelsen av barn och ungdomars utveckling. Det har dessutom utgjort en grund i 
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utformningen av BBIC (Barnets behov i centrum) och barnavårdsarbetet som följer denna 

modell (Socialstyrelsen, 2018). Utifrån detta perspektiv är människor en del av flera olika 

system på olika nivåer. Personen interagerar med dessa system till olika grad och systemen 

påverkar i sin tur personen. Produkten av interaktionen mellan individ och system är 

människans utveckling. De olika nivåer av system Bronfenbrenner ringar in är mikro-, meso-, 

exo- och makronivå. 

 

Mikronivån innefattar individens roller, aktiviteter och interpersonella relationer inom miljöer 

såsom hemmet, grannskapet, fritidshemmet och skolan. Detta är den innersta kärnan i modellen. 

Dessa närmiljöer bildar tillsammans ett nätverk av kontakter som barnet är en del utav. Dessa 

närmiljöer påverkar barnets välbefinnande. Mesonivå är interaktionen mellan två eller fler 

system på mikronivå. Dessa formas när barnet rör sig mellan två miljöer. Det kan till exempel 

innebära relationer mellan barnets skola och dess hem. Barnet är direkt involverad i dessa 

miljöer. Exonivån innefattar miljöer som inte direkt involverar barnet som en aktiv deltagare, 

men som ändå påverkar individen. Detta kan vara föräldrars arbetsplatser, skolor som äldre 

syskon går i och föräldrarnas nätverk av vänner. 

 

Den slutliga nivån kallar Bronfenbrenner makronivå. Denna beskriver hur samhällsstrukturer, 

normer och kultur genomsyrar de nedre nivåerna (exo-, meso- och mikronivå) och påverkar 

relationen mellan exempelvis föräldrar och barn. Makronivån kan skilja sig mellan olika 

samhällen. Det kan handla om lagar och normer som i sin tur påverkar de andra nivåerna. 

Jämförs nivåerna mellan olika samhällen kan de te sig olika då makronivån ter sig olika. Ett 

exempel inom Sverige är det faktum att barnavårdssystemet till stor del är utformat med en 

familjestödsorienterad prägel. Strävan efter att bevara kärnfamiljen påverkar barn/ungdomarna 

på andra sätt än i barnskyddsorienterade samhällen. 

4.2 Teorins koppling till studien 

I denna studie undersöks vissa bakgrundsfaktorers samband med barn/ungas möjligheter att 

mottas och vårdas inom jourhemsmiljön. Jourhem ska ha en vårdande prägel (SoL 6:7) samt 

inslag av skydd, och fungerar som en miljö tänkt att tillgodose de behov barnet/ungdomen har 

som inte anses ha tillgodosetts i ursprungshemmet (prop. 2012/13:10). Utifrån en 

utvecklingsekologisk ansats har barnet/ungdomen tidigare befunnit sig i miljöer som ansetts 

skadliga, vilket föranleder jourhemsplacering. Det kan också röra sig om barn/ungdomar som 
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anses farliga för de miljöer de vistas i då skälen för placeringar relaterar till barnet/ungdomens 

beteendeproblematik. I vissa fall kan det även tänkas att jourhemsmiljön i sig upplevs farlig av 

barnet/ungdomen, vilket kan föranleda sammanbrott. Vi ser här att det handlar om ett skifte för 

barnen från en miljö till en annan. 

 

De variabler denna studie undersöker kan inte förklara hela barnets situation på alla nivåer som 

det utvecklingsekologiska perspektivet beskriver. Flera generella aspekter av barnens liv 

kommer inte kunna undersökas medan andra kommer att fångas upp. Alla variabler går heller 

inte att koppla till någon viss nivå. Dessa är t.ex. kön och att vara barn eller ung. Istället kommer 

dessa variabler förstås utifrån hur de påverkar sannolikheten att placeras i jourhemsmiljön, samt 

hur de kan påverka risken för sammanbrott hos de som placerats. Nedan följer en genomgång 

av vilka nivåer övriga variabler kan tänkas ligga på. 

 

Barn/unga rör sig innan placering i olika miljöer på mikronivå, exempelvis ursprungshemmet. 

Jourhem är också en miljö på mikronivå som barnet ämnas få plats i då hen aktualiseras för 

placering. Placeringstid beskriver den totala tid barnet spenderar i jourhemmet och tillhör 

mikronivå, likaså umgänge med föräldern och sysselsättning. Skäl till placering ryms även den 

på mikronivå då den säger en av två saker: att miljön anses vara skadlig för barnet/ungdomen 

eller att barnet/ungdomen anses vara skadlig för miljön genom destruktivt beteende och därmed 

skadar sin egen utveckling. Vidare är placering via SoL alternativt LVU en faktor på makronivå. 

Dessa leder till placering på olika villkor: frivillig vård eller tvångsvård. 

 

Då socialtjänsten sänder förfrågan efter jourhemsplacering bedöms behovet av en sådan insats 

föreligga hos barnet/ungdomen. Det är dock inte alla barn/unga som kan tas emot i jourhem. 

Detta leder till frågan om vilka barn/unga som mer ofta än andra stöter på de inte kan tas emot. 

Den problematik barnet/ungdomen bär med sig från tidigare miljöer möter vid aktualisering för 

placering den nya miljön, och i denna process kan det tänkas bli svårare för vissa barn/unga att 

inrymmas i miljön än andra. Utifrån utvecklingsekologi kan vi tänka på de bakgrundsfaktorer 

som visar samband med att inte placeras som eventuella indikatorer på försämrad chans att tas 

in i jourhemsmiljön. Vi kan se det som att vissa faktorer bildar trösklar för barnen/ungdomarna 

för att tas emot i jourhem. Omvänt kan vi också säga att vissa barn/unga har en lägre tröskel in 

i jourhem då de aktualiseras för placering.  
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Väl inne i jourhemsmiljön föreligger också risk för sammanbrott. I sådana fall bryts 

barnet/ungdomen från den nya miljö hen placerats i. Även här kan vissa bakgrundsfaktorer 

tänkas påverka risken för detta. Jourhemsmiljön kan då tänkas ha större möjligheter att 

inkorporera vissa barn/unga än andra. 

 

Det kan också vara värt att nämna att socialtjänsten som skickar förfrågan om placering har 

gjort behovsbedömningen på barnet/ungdomen. Detta reflekterar inte nödvändigtvis 

barnet/ungdomens reella problematik utan en bedömning av vad problematiken är. Tiden på 

jourhem behöver inte heller vara vårdande för barnet/ungdomen utan kan också upplevas som 

svår och skadlig (Ward, 2009). Det är svårt att objektivt säga vilka behov som föreligger och 

att en insats kommer vara positiv för barnet/ungdomens utveckling. Denna studie säger inte 

något om någon av dessa barn/ungdomars faktiska behov eller om deras tid på jourhem varit 

positiv. Det bör påpeka att vi genom användandet av denna teori inte antar att utvecklingen 

varit positiv eller negativ för någon av de som varit aktuella för jourhemsplacering. 

 

Utvecklingsekologin är en generell metod som säger att olika faktorer på olika nivåer påverkar 

barn/unga, men teorin säger inte vilka faktorer som faktiskt påverkar för exempelvis barn/unga 

som placeras på jourhem. Genom det empiriska material ämnar studien undersöka vilka faktorer 

som är viktiga för att barn/unga ska få tillgång till jourhemsmiljön och vilka faktorer som 

försvårar detta. Vidare undersöks även vilka faktorer som visar samband med förekomsten av 

sammanbrott för barn/unga inom jourhem som system. 

5 Forskningsmetod 

Möjligheten att utföra denna studie av barn/ungas placeringar i jourhem är på grund av tillgång 

till material från en extern källa. Ett material av detta slag är en värdefull tillgång för forskning 

om barn och unga i samhällsvård då fältet i stor utsträckning är beroende av personregister och 

akter för insamling av data. Denna data är insamlad av yrkesverksamma inom fältet utifrån 

formulär som sökt inringa faktorer av relevans för en studie av detta slag.  
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5.1 Metodval 

Denna studie genomförs genom kvantitativ metod och med statistiska analyser av den data 

studien har tillgång till (Gray, 2007). Fördelar med denna metod är att den totala mängd data 

som kan analyseras på en och samma gång är stor och passar väl för att studera samband och 

visa på utbredningen av olika fenomen. Bakgrundsfaktorer i form av kön, åldersgrupp, 

problembild, lagrum m.m. kan analyseras samtidigt. Begränsningar till följd av denna metod är 

att den inte kan skildra det som här undersöks på fördjupad nivå. En fördel med en studie av 

detta slag är dock att färre etiska problem eventuellt uppstår vid studiet av människor i utsatta 

situationer då mängden undersökningsobjekt är stort och generellt, vilket minskar risken för att 

någon i studien skulle kunna identifieras (Jacobsen, 2012). 

5.2 Urval & bortfall  

Materialet består av placeringsförfrågningar från Socialtjänsten som Jourhem Syd fått från sex 

kommuner i Stockholmsområdet under en treårsperiod (2016–2018). Formulären var till en 

början 445 stycken men då placeringar där föräldern var tänkt att flytta med barnet in i 

jourhemmet togs bort blev urvalet slutligen 408. Placeringar av förälder och barn tillsammans 

var för få till antal för att representera sin grupp. 

 

Barnen/ungdomarna som formulären beskriver har under perioden varit aktuella inom 

socialtjänsten. Vidare visar inte formulären som dokumenterades om det är 445 unika 

barn/unga som sökts placeras eller om det förekommit återplaceringar av samma barn/unga. 

Efterfrågningar på placering har lämnats från socialtjänsten till Jourhem Syds konsulter, vilka 

i efterhand fyllt i information om vardera förfrågan i formulär. Detta är att se som en styrka då 

informationen insamlats och förts ner av personer med expertis inom fältet. Socialtjänsten har 

bedömt att behov för placering förelegat och därmed skickat förfrågan till Jourhem Syd, vilka 

då försökt matcha varje individ med ett jourhem eller avvisat förfrågan då möjlighet för 

placering inte funnits.  

 

Vad gäller bortfall kan detta tänkas utgöras av de placeringar som ej förts ner i formulär av 

personal. Ingen möjlighet finns här för att kontrollera för om sådant bortfall existerar då 

formulären är den enda dokumentation kring Jourhem Syds placeringar denna studie har 

tillgång till. Om bortfallet skulle te sig systematiskt snarare än slumpmässigt kan inte heller 

besvaras (Jacobsen, 2012). Det går dock att spekulera om att ökad efterfrågan på placeringar 
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kan leda till högre press på personal och minskad tid och att detta kan föranleda ett bortfall då 

personalen inte har tid att fylla i formulären. Detta skulle vara systematiskt om det förelegat en 

trend av hög press på personalen som föranlett en skev representation av populationen om 

formulären ej fyllts i.  

 

Det interna bortfallet omfattas av de variabler som inte besvarats (Jacobsen, 2012). Variabeln 

hedersproblematik har lagts till i efterhand och därmed är det möjligt att det föreligger ett 

bortfall. Detta då frågan om hedersproblematik inte ställts till de som fyllt i formulären utan har 

gjorts på enskildas eget bevåg. 

5.3 Variabler  

I formulären finns det 23 variabler (se bilaga 1). Dessutom tillkommer 16 svarsalternativ under 

variabeln anledning till placering, som beskriver specifika problemområden. Dessa har matats 

in som enskilda variabler. En variabel som beskriver problembilden (hedersproblematik) har 

lagts till av oss i efterhand och därmed är det 17 variabler som beskriver problemområden. 

Sammanlagt använder studien 25 variabler i analysen där 17 av dessa avser problemområden.  

5.3.1 Beroende variabler  

Placering 

Placering är en variabel som beskriver om det förekommer placering i jourhem eller inte. Att 

placering inte sker kan bero på om barnet/ungdomens behov inte kan matchas, om det är fullt 

eller om förfrågan om placering dras tillbaka.  

 

Sammanbrott  

Sammanbrott är en variabel som beskriver om sammanbrott under placeringen förekommit eller 

inte (avsnitt 1.3.3).  

5.3.2 Oberoende variabler  

Kön 

Variabeln kön skiljer mellan pojkar och flickor. I det empiriska materialet framkommer endast 

två kön vilket betyder att studien endast kan mäta och analysera materialet efter denna dikotoma 

uppsättning. 
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Placeringstyp 

Placeringstyp är en variabel som beskriver om förfrågan gäller en ungdom, ett barn, två eller 

fler syskon, föräldrar med barn eller föräldrar med syskon. Barnen är i åldrarna 0–12. 

Ungdomarna är i åldrarna 13–20. Bland syskonen är åldrarna blandade. 

 

Anledning till placering  

Anledning till placering beskriver om placeringen beror på barnet eller ungdomens egna 

beteende, föräldrarnas omsorgssvikt eller pga. skäl som relaterar till båda dessa.  

 

Problemområden  

Efter inmatning i SPSS blev det 17 variabler som avser problemområden. Dessa kan 

kategoriseras in i antingen eget beteende eller omsorgssvikt. 

 

Problemområdet eget beteende mäts med åtta variabler som beskriver vilka typer av problem 

som kopplas till barnet/ungdomen. Variablerna psykisk ohälsa, ADHD och autism/Asperger 

beskriver om någon av dessa finns dokumenterade gällande barnet eller ungdomen. Etiskt kan 

det vara fel att automatiskt klassa funktionsvariationer som ett problem. Dessa diagnoser i sig 

betyder inte att barnet eller ungdomen har ett problem, däremot föreligger det risker att problem 

kan uppstå (Socialstyrelsen, 2018). Resterande variabler beskriver om barnet/ungdomen har 

något av följande problem: missbruk, kriminalitet, utåtagerande beteende (slåss, hotas eller har 

annat destruktivt beteende som utsätter barnet/ungdomen och omgivningen i fara), 

skolproblematik och relationsproblematik. Den sistnämnda syftar till att beskriva problem i 

relationen med föräldrarna eller andra anhöriga som påverkar barnet eller ungdomen så pass att 

det stör den normala utvecklingen.  

 

De områden som ringar in vilka typer av omsorgssvikt det rör sig om är nio till antalet. Psykisk 

ohälsa föräldrar och funktionsnedsättning beskriver att misstankar kring någon av dessa 

gällande föräldrarna föreligger och att problematiken påverkar barnet/ungdomen i sådan grad 

att utvecklingen kan tänkas störas. Andra variabler som ringar in olika problem är: missbruk 

föräldrar, kriminalitet föräldrar, sexuella övergrepp (mot barnet), hedersproblematik, 

misshandel av barnet (våld riktat mot barnet) och våld i hemmet (våld existerar i hemmet men 

är inte nödvändigtvis är riktat mot barnet). De två sistnämnda separeras för att ringa in olika 

typer av problem trots att våld i hemmet i egentlig mening också är att se som psykisk 
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misshandel av barnet eller ungdomen (Socialstyrelsen, 2018). Relationsproblematik beskriver 

att föräldern har en destruktiv relation till barnet/ungdomen som påverkar dess utveckling. 

 

Sysselsättning  

Sysselsättning beskriver om barnet/ungdomen deltar i skolundervisning, förskola eller annan 

sysselsättning under placeringen på jourhemmet.  

 

Umgänge  

Variabeln umgänge beskriver ifall den placerade har umgänge med föräldrarna under 

placeringstiden.  

5.3.3 Kontrollvariabler  

De kontrollvariabler som används är kön, placeringstyp (barn, ungdomar & syskon), lagrum 

(SoL & LVU). Dessa kontrolleras för att minska risken för att sambanden skulle vara 

skensamband (Almquist et al. u.å.). 

5.3.4 Omkodning av variabler  

Flera variabler har kodats om till dikotoma dummyvariabler för att kunna inkluderas i de 

logistiska regressionerna. 

 

Denna studie analyserar barnen och ungdomarna med multipel utsatthet. Detta gjordes genom 

att räkna samman den totala problembilden. Ett index som summerar ihop vardera barn och 

ungdoms totala problemmängd i poäng har därmed skapats. Utifrån detta totalvärde har 

undersökningsobjekten delats in i grupper. 0 problemområden blev en grupp, 1 problemområde 

en grupp, 2–3 problemområden en grupp och 4 problemområden eller fler en grupp. I de fall 

inga problem är ifyllda i formulären behöver det inte betyda att barnen/ungdomarna inte har 

några sådana problem. Det kan tänkas att det saknas information om barnen/ungdomarna och 

att därmed har det lämnats tomt. 

 

Variabeln placeringstid har kodats om till antal dagar för placering. De dikotoma variablerna 

har kodats som 1 för ja. Det var flera formulär där flera av frågorna var besvarade med ”ja” och 

flera fält var lämnade tomma. Därmed har ett beslut tagits om att koda 0 som både nej och att 

information saknas.  
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5.4 Statistiska analyser  

Formulären har matats in i statistikprogrammet SPSS och analyserats statistiskt (Gray, 2007). 

Datan analyserades via bivariata och multipla analyser. Multipel logistisk regression är den 

primära metoden studien använder som underlag för att förklara det empiriska materialet i 

analysen (Gray, 2007). Genom dessa kan styrkan i samband analyseras analyser och 

oberoendevariabler kontrolleras mot varandra. Det finns dock alltid risk för skensamband i 

icke-experimentella studier av detta slag (Almquist et al. u.å.), vilket skulle kunna utgöras av 

de variabler studien inte kontrollerar för. 

 

Regressioner har även gjorts med barn och unga som två separata undergrupper. Detta för att 

undersöka samband inom dessa två grupper och fånga upp eventuella skiljaktigheter mellan 

dem. Regressionerna i undergrupper avser placering (ja/nej) och inte sammanbrott då urvalet 

som avser sammanbrott inte är stor nog för att dela in i undergrupper. 

 

Signifikansnivån i denna uppsats har satts vid 0,05% (Gray, 2007). Då datamaterialet är relativt 

stort (n=408) finns goda möjligheter för att uppnå statistisk signifikans i regressionsanalyserna. 

Det ska dock påpekas att urvalet som undersöks vad gäller sammanbrott (ja/nej) är betydligt 

mindre (n=83), vilket gör det svårare att uppnå statistisk signifikans. De resultat som framställs 

hade eventuellt haft större chans att uppnå signifikans om urvalet varit större. Resultaten 

kontextualiseras dock med resultat i annan forskning för att peka på frekvens och mönster 

gällande sammanbrott. 

5.5 Metoddiskussion 

Det är svårt att kvantifiera olika problem i och med att det är svårt att mäta lidande och dess 

påverkan på en individ. Att bli sexuellt utnyttjad kan exempelvis tänkas vara ett svårare problem 

än skolproblematik. Att ge alla problem samma vikt – som denna studie gör – blir att likställa 

problematiken. Att en individ med autism kanske är högfungerande medan en annan upplever 

större svårigheter förloras i generaliseringar. En studie av detta slag framställer därmed en 

mindre nyanserad bild av dessa problem. Men samtidigt finns det ett värde i att peka på 

generella mönster inom jourhemsplaceringar och att undersöka om multipel utsatthet hänger 

samman med den utsträckning barn/ungdomar placeras. Vidare blir en generalisering av detta 

slag nödvändig i en studie som syftar mer till bredd och omfattning än att gå på djupet. Bilden 

av jourhemsplaceringar kan till och med nyanseras genom analysen av hur olika mängd 
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problem påverkar om barn/unga placeras eller inte. Detta är en av denna studiens styrkor i och 

med dess har tillgång till beskrivningar på problemområden, vilken exempelvis registerstudier 

inte kan analysera. 

 

Det är också generellt sett svårt att kvantifiera problembilder utefter en förbestämd mall då man 

inte vet när ett problem börjar och ett annat slutar. Det finns en risk att flera problem går in i 

varandra och det är svårt att avgränsa vilka problem som faktiskt föreligger i situationen. Etiskt 

sett kan detta te sig problematiskt då de faktiska omständigheterna inte görs rättvisa. Detta 

faktum kan endast beaktas och reflekteras över det i förhållande till de resultat studien får fram.  

5.5.1 Reliabilitet 

Om det förekommer slumpfaktorer i studien som påverkar dess resultat kan vi tala om en låg 

reliabilitet (Jacobsen, 2012). Ens undersökningsmetod påverkar de resultat man får fram. En 

studie med god reliabilitet har mätningsinstrument som är konsekventa över tid och som kan 

användas gång på gång med jämförelsebara resultat (Gray, 2007). 

Variablerna i formulären är faktabaserade, av relevans för fältet och väl preciserade vilket 

stärker möjligheten till upprepbarhet av studien över tid och plats (Gray, 2007). Det som mäts 

är konsekvent i förhållande till tidigare forskning som undersökt detta fenomen och producerar 

därmed resultat som kan jämföras med denna forskning. Detta är av relevans då 

samhällsvetenskaplig forskning också ämnar undersöka skillnader över tid (Bryman, 2011). 

Då det är tämligen nytt att undersöka de specifika problem som föreligger hos de barn och unga 

som är aktuella för jourhemsplacering kan det inte med säkerhets sägas hur väl dessa mått 

kommer kunna brukas i vidare forskning. Argument som stärker reliabiliteten avseende detta 

är dock att eget beteende och omsorgssvikt är två välkända termer inom det svenska 

barnavårdsarbetet och faktiskt reflekterar två vanligt förekommande aspekter av hur man ser på 

barnavårdsproblem (Socialstyrelsen, 2014). Den specifika problematiken inom dessa områden 

är dessutom återkommande riskfaktorer bland barn/unga. 

5.5.2 Validitet  

Med validitet avses om studien faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta och ger en 

verklighetsenlig bild av detta (Bryman, 2011). I denna studie består formulären inte av 

barnen/ungdomarnas attityder utan av information kring barnets/ungdomens behov och 

omständigheterna kring varför placering efterfrågas. Därmed kan validiteten anses stärkt av det 
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faktum att studiens empiriska material innehåller faktabaserad information som dokumenterats 

av yrkeskunniga på Jourhem Syd. Däremot kan man tänka sig att det uppstår validitetsproblem 

om professionella gör olika bedömningar av problem och om olika bedömningar gjorts vid 

ifyllandet av formulären.  

 

Intern validitet handlar om styrkan mellan olika samband och om det finns risk för att det 

föreligger skensamband som påverkar utfallen, eller om dolda bakomliggande variabler finns 

som påverkar utfallet (Bryman, 2011; Gray, 2007). Studien kan endast undersöka de faktorer 

som tillgås i materialet men vi måste förhålla oss till att det finns risk för bakomliggande 

variabler. Det är samtidigt viktigt att ha i åtanke att det i icke-experimentella studier aldrig går 

att uttala sig med full säkerhet om orsak-verkan-relationer (Bryman, 2011). Här kan dock 

påpekas att viktiga, vanligt förekommande bakgrundsfaktorer återfinns i materialet utan något 

större internt bortfall, vilket gjort det möjligt att kontrollera för deras eventuella betydelse för 

de statistiska samband som analyseras. 

5.5.3 Generaliserbarhet/extern validitet  

Generaliserbarhet (extern validitet) handlar om resultaten som produceras är representativa för 

en större population (Bryman, 2011). Detta är en fördel med den kvantitativa metoden då sådan 

representation kan åstadkommas (Jacobsen, 2012). Denna studie nyttjar en vanligt 

förekommande signifikansnivå på ,05 (Gray, 2007). Signifikansnivå på ,01 och ,001 har särskilt 

markeras i tabellerna. 

 

Materialet består av barn och unga mellan åldrarna 0–20 tillhörande i sex kommuner i 

Storstockholm som varit aktuella för jourhemsplacering via Jourhem Syd från början av 2016 

till slutet av 2018. Detta material kan sägas vara representativt för barn och unga som är aktuella 

för placering inom dessa kommuner då materialet är en totalundersökning av dessa barn/unga. 

Olika jourhemsverksamheter har eventuellt olika arbetssätt och möjligheter att tillgodose 

barn/unga och resultaten är med andra ord inte nödvändigtvis representativa för 

jourhemsplacerade barn i landet som helhet. Då urvalet är tämligen stort kan dock signifikanta 

resultat tänkas visa på generella trender som finns inom jourhem som insats. 

5.6 Etiska överväganden 

Att utföra undersökningar kan medföra etiska dilemman då man gör intrång i människors liv 

(Jacobsen, 2012). Därmed krävs en medvetenhet om dessa eventuella intrång och att förhålla 
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sig till dessa är viktigt då man ställs inför olika vägval under forskningens gång. Jacobsen 

(2012) lyfter fram tre grundläggande områden som medför etiska krav: informerat samtycke, 

krav på skydd av privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. 

 

Informerat samtycke kan i denna studie inte uppnås genom att de undersökta informeras om 

studien. Istället får vi förlita oss på det medgivande vi fått från den som ansvarat för denna 

datainsamling och hennes expertis inom området (Jacobsen, 2012). I dessa fall blir två faktorer 

synnerligen viktiga: att studien kan göra nytta för de som undersöks och att ingen av de 

undersökta tar skada av studien. Vi vill påstå att den gör nytta då den bidrar med ökad förståelse 

för dessa barn/unga som är aktuella för jourhemsplaceringar. Ingen skada kan heller tänkas ske 

i och med den anonymitet studien har. Ingen data studien framställer kan kopplas till någon 

enskild individ. Formulären i sig kan inte kopplas till någon enskild då personspecifika 

uppgifter saknas. Därmed finns ingen risk för att utomstående skulle kunna identifiera någon 

av individerna i studien. Risken för sådan identifiering minskar också då antalet 

undersökningsobjekt ökar (Jacobsen, 2012), vilket är fallet i en studie av detta slag som är 

relativt stor. 

 

Gällande frivillighet och informationskrav har den ansvarige frivilligt delgett den data vi har 

tillgång till utan krav på att studien ska undersöka något visst eller presentera något på något 

särskilt sätt. Den ansvarige har under studiens gång fått viss relevant information delgett till sig 

för att hållas uppdaterad och har vid tillfällen assisterat vid inmatningen av data då det har 

funnits behov av hjälp med tolkning. Detta för att stärka studiens validitet. 

 

Gällande krav på att bli korrekt återgiven har detta eftersträvats genom att formulären gåtts 

igenom flera gånger under inmatningen för att se till att det blivit korrekt (Jacobsen, 2012). 

Fördelningen på samtliga variabler som undersöks presenteras i tabeller för att visa på 

frekvenser och fördelning. Variabler som upprepat haft få eller otydliga svar har valts bort. 

6 Resultat  

Resultatdelen inleds med en beskrivande del av statistiken. Analys av vilka som placeras följer 

detta. Därefter avslutar presenteras analys av sammanbrott för de placerade.  
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6.1 De barn & unga som aktualiserades för 

placering  

I detta avsnitt redogörs för statistik kring de barn och unga som var aktuella för 

jourhemsplacering genom socialtjänstens förfrågan. 

 

Tabell 1: Frekvenstabell gällande fördelning på vissa bakgrundsfaktorer i urvalet 

Det empiriska materialet   % av urvalet 

    

Placering (N=408)    

 Ja  83 20,3 

 Nej  325 79,7 

    

Placeringstyp (N=404)    

 Barn (0–12 år)  113 28,7 

 Ungdom (13–20 år)  206 50,5 

 Syskon  85 20,8 

    

Kön (N=387)    

 Pojke  162 41,9 

 Flicka  194 50,1 

 Pojke & flicka (syskon)  31 8 

    

Lagrum (N=316)    

 SoL  199 63 

 LVU  117 37 

    

Anledning till placering (N=356)    

 Omsorgssvikt  207 58,1 

o Psykisk ohälsa    54  

o Missbruk    48  

o Kriminalitet    22  

o Misshandel    96  

o Sexuella övergrepp    12  

o Våld i hemmet    37  

o Funktionsnedsättning    10  

o Relationsproblematik    70  

o Hedersproblematik    16  

 Eget beteende  68 19,1 

o Psykisk ohälsa    41  

o ADHD    30  

o Autism/Asperger    24  

o Missbruk    30  

o Kriminalitet    12  

o Skolproblematik    50  

o Relationsproblematik    53  

o Utåtagerande    40  

 Båda  81 22,8 
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Vi ser i tabell 1 att av 408 efterfrågningar av placeringar ledde ca 20% till placering i jourhem. 

Ungefär 29% av förfrågningarna gällde barn och 21% var syskon. Störst grupp är ungdomar, 

som ligger på nästan 51%.  

 

Gällande kön kan vi se att efterfrågningar på placeringar varit ungefär hälften flickor, medan 

pojkar ligger på ca 40%. Vidare har vi en grupp på 8% som är syskon och där det handlar om 

syskon av båda könen 

 

Förfrågningar om placering genom SoL är störst på ca 63% medan förfrågningar genom LVU 

ligger på ungefär 37%.  

 

Tittar vi på anledning till placering förekommer eget beteendeproblematik i 19% av fallen. 

Omsorgssvikt är den största anledningen till placering (ca 58%). Att aktualiseras för placering 

på grund av skäl relaterat till både eget beteende och till föräldrarnas omsorgssvikt sker i 

ungefär 23% av fallen. Vidare ser vi under omsorgssvikt att misshandel av barn är det mest 

förekommande omsorgssviktsproblemet, följt av relationsproblematik, och sedan psykisk 

ohälsa. Under eget beteende är relationsproblem vanligast, följt av skolproblem, och sedan 

psykisk ohälsa. Omsorgssviktsproblem kan återfinnas hos de med omsorgssvikt som 

placeringsanledning eller hos de som har både omsorgssvikt och beteendeproblematik som 

placeringsanledning. Likaså kan beteendeproblematik finnas hos de med eget beteende men 

också hos de som har både omsorgssvikt och eget beteende som placeringsanledning. 

 

I tabell 2 ser vi att könsfördelningen bland barn aktuella för placering är ca 18% pojkar och 

17% flickor. Ungdomarna är nästan 24% pojkar och nästan 41% flickor. 

 

Tabell 2: Korstabell gällande fördelning mellan placeringstyp och kön 

Placeringstyp och kön  N=315  

    

  Pojke Flicka 

Barn  58 (18,4%) 54 (17,1 %) 

Ungdom  75 (23,8 %) 128 (40,6 %) 

    

 

Vi ser att den vanligaste placeringsanledningen bland pojkar och flickor som är barn är 

omsorgssvikt (tabell 3). Hos ungdomar är eget beteende vanligast för pojkar, medan 

omsorgssvikt är vanligast för flickor. Vad gäller syskon är omsorgssvikt i klar majoritet vad 

gäller placeringsanledning. 
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Tabell 3: Korstabell gällande fördelning mellan kön och placeringsanledning utefter placeringstyp 

Anledning till placering och kön per placeringstyp   

     

Barn (N=103)  Omsorgssvikt Eget beteende Båda 

 Pojke  35  5 12 

                 % inom kön  67,3 9,6 23,1 

 Flicka  37 6 6 

                 % inom kön  75,6 12,2 12,2 

     

     

Ungdomar (N=176)     

 Pojke  18  26 16 

                 % inom kön  30 43,3 26,7 

 Flicka  46 28 42 

                 % inom kön  39,7 24,1 36,2 

     

Syskon (N=74)  67 3 4 

  % inom syskon  90,5 4,1 5,4 

     

6.2 De barn & unga som placerades 

I detta avsnitt redogörs för statistik kring de barn och unga som placerades på jourhem. 

 

I tabell 4 är den största gruppen de som varit placerades mindre än en vecka (35%). 1–2 veckor 

ligger på 7,5%, 2–4 veckor på 10%, 1–2 månader på 20%, 2–4 månader ca 11% och 2–4 

månader på 2,5%. Sist ser vi att placeringar på längre än 6 månader skett i nästan 14% av fallen. 

 

Nästan 80% av barn och unga levde i ursprungshemmet innan placering. Familjehem, annat 

jourhem och HVB ligger alla på 2,5–3,8% vardera medan annat ligger på ca 10%. Annat kan 

vara exempelvis att komma från nätverket, eget boende eller från kompisar. 

 

Av de 83 som placerades har ungefär 70% inte haft umgänge med sina föräldrar under 

placeringen. Ungefär 57% har haft sysselsättning i form av skola, förskola eller annan 

sysselsättning. 

 

Av 83 placeringar slutade ca 31% i sammanbrott. Ca 43% av sammanbrotten avslutades av 

barnen eller ungdomen och jourhemmen avslutade 36%.  

 

De flesta sammanbrotten inleddes av barnet/ungdomen själv. Det rör sig om 11 stycken 
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barn/unga. 9 gånger avslutades vårdtiden av jourhemmet. I 3 fall avslutade föräldern och 2 

gånger var det socialtjänsten. 

 

Tabell 4: Frekvenstabell gällande fördelning på vissa bakgrundsfaktorer hos de som placerades 

Barnen och ungdomarna som placerades  % av urvalet 

    

Placeringstid (N=80)    

 <1 v  28 35 

 1–2 v  6 7,5 

 2–4 v  8 10 

 1–2 mån  16 20 

 2–4 mån  9 11,3 

 4–6 mån  2 2,5 

 6+ mån  11 13,8 

    

Vart kom de ifrån (N=79)    

 Ursprungshemmet  63 79,7 

 Familjehem  3 3,8 

 Annat jourhem  3 3,8 

 HVB-hem  2 2,5 

 Annat  8 10,1 

    

Umgänge med förälder (N=83)    

 Ja  25 30,1 

 Nej  58 69,9 

    

Sysselsättning (N=83)     

 Ja  47 56,6 

 Nej  36 43,4 

    

Sammanbrott (N=83)    

 Ja  26 31,3 

     Vem avslutade i så fall    

o Barnet/ungdomen  11 43,3 

o Föräldern    3 11,5 

o Jourhemmet    9 34,6 

o Socialtjänst    2 7,7 

 Nej  57 68,7 

 

I tabell 5 ser vi att de som placerats har gjort så till följd av omsorgssvikt hos ca 28% av barnen, 

27% av ungdomar och 17% av syskon. Gällande eget beteende rör det 6% av ungdomar som 

placerats, men inga barn och inga syskon. Att placeras till följd av skäl som relaterar till båda 

dessa är fallet hos nästan 5% av barn, 16% av ungdomar, men inte bland några syskon. 
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Tabell 5: Korstabell gällande fördelning mellan placeringstyp och placeringsanledning hos de som 

placerades 

Placeringstyp och placeringsanledning bland de placerade N=81 

    

 Omsorgssvikt Eget beteende Både och 

Barn 23 (28,3 %) 0 4 (4,9 %) 

Ungdom 22 (27,1 %) 5 (6,1 %) 13 (16 %) 

Syskon 14 (17,2 %) 0 0 

    

 

Tabell 6 redovisar de vanligast förekommande problemen hos de placerade. Statistik för de 

vanligast förekommande problemen hos alla som varit aktuella för placering förs också med i 

tabellen för att visa på hur många procent av barn/unga med dessa problem som blev placerade. 

Bland de placerade har nästan 73% placerats pga. omsorgssvikt, ca 6% pga. eget beteende och 

20% av båda dessa anledningarna. 

 

Tabell 6: Frekvenstabell gällande fördelning på placeringsanledning och problem hos de som placerades 

Anledning till placering och 

problem 

hos de placerade (samt hela urvalet) 

 N=81 % av 

urvalet 

som 

placerades 

Hela urvalet 

N=356 

     

Anledning till placering     

 Omsorgssvikt  59 (72,8%)  207 

o Psykisk ohälsa    12 22   54 

o Missbruk    6 12,5   48 

o Kriminalitet    11 50   22 

o Misshandel    30 31,25   96 

o Sexuella övergrepp    3 25   12 

o Våld i hemmet    11 29,7   37 

o Funktionsnedsättning    4 40   10 

o Relationsproblematik    22 31,4   70 

o Hedersproblematik    7 43,7   16 

 Eget beteende  5 (6,2%)  68 

o Psykisk ohälsa    6 6,8   41 

o ADHD    4 13   30 

o Autism/Asperger    3 12,5   24 

o Missbruk    1 3,3   30 

o Kriminalitet    1 8,3   12 

o Skolproblematik    9 18   50 

o Relationsproblematik    12 22,6   53 

o Utåtagerande    6 15   40 

 Båda  17 (20%)  81 

 

De vanligaste omsorgssviktsproblemen hos de placerade är misshandel, följt av 

relationsproblematik och sedan psykisk ohälsa. Gällande beteendeproblematik hos de placerade 
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är relationsproblematik vanligast, följt av skolproblematik och sedan psykisk ohälsa samt 

utåtagerande beteende.  

6.3 Att placeras eller inte 

Inledningsvis kommer de enkla logistiska regressionerna redovisas för i tabell 7 modell 1, sedan 

kommer de multipla regressioner med samtliga oberoende variabler i modell 2 presenteras. 

Därefter kommer enkel- och multipel regression redovisas för i tabell 9 för att inkludera 

problemmängd.  

 

Vi ser i den enkla logistiska regressionen ett signifikant samband i förhållande till placering i 

jourhem (tabell 7, modell 1). Detta avser eget beteende. Vi finner här ett odds på ,199 med en 

signifikans på ,001. Detta betyder att individer med beteendeproblematik i betydligt lägre 

utsträckning placeras jämfört med individer med omsorgssvikt som placeringsanledning. 

 

 

OR=odds ratio, CI= confidence interval 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0,001 

 

I tabell 7 modell 2 visas resultaten för den första multipla logistiska regressionen. Samtliga 

oberoendevariabler har här tagits med, förutom problemmängd. Här finner vi två signifikanta 

Tabell 7. Logistiska regressioner med placering nej/ja som beroende variabel 

  
Modell 1 

Enola logistiska 
regressioner 

 

  
Modell 2 
Multipel 
logistisk 

regression 
 

 

 
 

OR p-värde 95% CI OR p-
värde 

95% CI 

       
Flicka 
 

,967 ,896 ,584 till 1,601 ,887 ,699 ,484 till 1,626 

Lagrum LVU 
 

,711 ,217 ,414 till 1,221 ,691 ,275 ,356 till 1,341 

Ungdom (barn referens) 
 

,854 ,571 ,494 till 1,476 1,128 ,728 ,572 till 2,226 

Syskon (barn referens) 
 

,657 ,251 ,321 till 1,346 ,709 ,486 ,269 till 1,865 

Eget beteende 
 

,199 ,001** ,076 till ,520 ,091 ,000*** 0,26 till ,318 

Både eget beteende och 
omsorgssvikt 

,666 ,195 ,361 till 1,231 ,448 ,022* ,225 till ,891 

       

       
Enkla regressioner N=316–404 
Multipel regression: N=262 
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samband. Anledning till placering eget beteende kvarstår och visar ett odds på ,091. Oddset för 

att placeras har alltså minskat något. Samtidigt ser vi att då anledning till placering är både eget 

beteende och omsorgssvikt så ungefär halveras oddset för att placeras (,448). Om vi tittar på 

icke-signifikanta samband ser vi att flickor är en aning svårare att placera än pojkar, att det 

också är svårare att placera med lagrum LVU och inte SoL, att ungdomar är lite lättare att 

placera än barn, och att syskon i förhållande till barn är svårare att placera med ett odds på ,709. 

 

Med problemmängd  

I ett nästa steg förs problemmängd med i regressionen för att undersöka dess samband med om 

placering förekommer. I regressionerna har samtliga variabler om problemmängd 0 problem 

som referenskategori. Tabell 8 visar på fördelningen för variablerna som mäter detta. 0 problem 

återfinns hos ca 23% av förfrågningar, 1 problem hos 36%, 2–3 problem hos 30% och 4 eller 

fler problem hos 11%. 

 

Tabell 8. Frekvenstabell gällande fördelning mellan antal problem i urvalet 

Fördelning problemmängd  N=405 % av urvalet 

    

Problemmängd    

 0 problem  93 22,8 

 1 problem  146 35,8 

 2–3 problem  124 30,4 

 4 eller fler problem  45 11 

    

Tabell 9 modell 1 visar resultaten från den enkla logistiska regressionen. Vi finner här två 

signifikanta samband. Då det förekommer ett problemområde ökar oddsen för att bli placerad 

drygt 2,6 gånger jämfört med 0 problem. Vid förekomsten av två-tre problem nästan fyrdubblas 

oddsen för att placeras. Övriga enkla regressionerna är identiska med tidigare resultat och 

återfinns i tabell 7 modell 1. 

 

I tabell 9 modell 2 ser vi resultaten den andra multipla logistiska regressionen gav. Denna 

inkluderar även problemmängd bland kontrollvariablerna. Vi ser här att ett av de tidigare 

signifikanta sambanden kvarstår. Denna avser återigen variabeln eget beteende. Oddset är i stort 

sett densamma med ett värde på ,090. Problemmängd 1 samt problemmängd två-tre, vilka i de 

enkla regressionerna visat på signifikans, har inte längre det i den multipla regressionen. Oddset 

har dessutom gått från att öka sannolikhet för placering till att minska den vad gäller 1 problem 

samt 4 eller fler problem. Vad gäller 2–3 problem har oddset minskat markant till ett värde på 
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1,470. De icke-signifikanta sambanden är i det stora hela oförändrade när problemmängd 

kontrolleras för. 

 

OR=odds ratio, CI= confidence interval 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0,001 

6.4 Vilka barn placeras och vilka ungdomar 

placeras 

I tabell 10 visas resultaten från den multipla logistiska regression som har gjorts med barn 

(modell 1) och unga (modell 2) som undergrupper. Bland barn har gruppen med 

beteendeproblem och de med både beteendeproblem och omsorgssviktsproblem slagits ihop. 

Detta för att gruppen barn med endast beteendeproblem är liten och vi ville analysera skillnader 

i att ha endast omsorgssvikt och att ha någon form av beteendeproblematik. Hos unga tittar vi 

på gruppen med beteendeproblem och gruppen med både beteendeproblem och omsorgssvikt 

var för sig. Detta då grupperna är stora nog för att analysera var för sig. 

 

 

 

Tabell 9. Logistiska regressioner med placering nej/ja som beroende variabel (med poängmängd) 

  
Modell 1 

Enkel logistisk 
regression 

 

  
Modell 2 

Multipel logistisk 
regression 

 

 

 
 

OR p-värde 95% CI OR p-värde 95% CI 

       
Flicka 
 

   ,878 ,681 ,472 till 1,634 

Lagrum LVU 
 

   ,696 ,289 ,356 till 1,360 

Ungdom (barn referens) 
 

   1,157 ,679 ,579 till 2,314 

Syskon (barn referens) 
 

   ,691 ,462 ,258 till 1,848 

Eget beteende 
 

   ,090 ,000*** 0,25 till ,316 

Både eget beteende och 
omsorgssvikt 

   ,491 ,091 ,215 till 1,121 

Problemmängd 1 
  

2,620 ,017* 1,187 till 5,781 ,894 ,834 ,312 till 2,559 

Problemmängd 2–3 
 

3,818 ,001** 1,734 till 8,407 1,47 ,478 ,508 till 4,256 

Problemmängd 4 eller fler 
 

1,436 ,516 ,478 till 4,316 ,533 ,394 ,126 till 2,264 

       

       
Enkel regression N=405 
Multipel regression: N=262 

      

       



 35 

 

OR=odds ratio, CI= confidence interval 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0,001 

 

Vi finner i gruppen barn ett signifikant samband (modell 1). Denna avser anledning till 

placering och visar på att oddset är ,220 om skälen relaterar till antingen eget beteende eller till 

både eget beteende och omsorgssvikt. Alltså är gruppen barn med beteendeproblem och barn 

med både beteendeproblem och omsorgssvikt svårare att placera än barn som endast har 

omsorgssviktproblem. Bland ungdomar finner vi också ett signifikant samband gällande eget 

beteende (modell 2). Relaterar skälen för placering till detta ligger oddset på ,124 med en 

signifikans på ,002. 

 

Om vi tittar på icke-signifikanta samband ser vi att vara flicka ökar sannolikheten att placera 

då man är barn (odds 1,103) men minskar sannolikheten då man är tonåring (,567). Lagrum 

LVU minskar sannolikheten för att placeras både bland barn (,803) och unga (,391), men verkar 

minska ytterligare för unga. Gällande problemmängd minskar sannolikhet för placering vid 

problemmängd 1 för barn medan den ökar för unga. Problemmängd 2–3 ökar sannolikheten för 

placering både för barn (1,428) och unga (2,509) men mer för gruppen unga. 4 eller fler problem 

Tabell 10. Logistiska regressioner med placering nej/ja som beroende variabel (barn och unga i 
undergrupper) 

  
Modell 1: Barn 

Multipel 
logistisk 

regression 
 

  
Modell 2: Unga 
Multipel logistisk 

regression 
 

 

 
 

OR p-
värde 

95% CI OR p-
värde 

95% CI 

       
Flicka 
 

1,103 ,843 ,418 till 2,910 ,567 ,232 ,224 till 1,438 

Lagrum LVU 
 

,803 ,654 ,308 till 2,095 ,391 ,142 ,112 till 1,369 

Båda & Eget Beteende 
 

,220 ,041* ,051 till ,937 - - - 

Eget beteende 
 

- - - ,124 ,002** ,033 till ,472 

Både eget beteende och 
omsorgssvikt 

- - - ,602 ,336 ,214 till 1,692 

Problemmängd 1 
  

,606 ,548 ,118 till 3,106 1,981 ,487 ,288 till 13,616 

Problemmängd 2–3 
 

1,428 ,682 ,260 till 7,852 2,509 ,340 ,379 till 16,595 

Problemmängd 4 eller 
fler 
 

1,241 ,885 ,066 till 23,275 ,746 ,785 ,091 till 6,112 

       

       
Modell 1 N=87 
Modell 2 N=145 
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tycks öka oddset för att placeras hos gruppen barn (1,241) medan den minskar den bland de 

unga (,746). 

6.5 Sammanbrott bland de som placerats 

Här presenteras resultat avseende sammanbrott bland de som placerats. Först kommer de enkla 

logistiska regressionerna presenteras och detta följs av presentation av den multipla logistiska 

regressionen. Det bör också påpekas att inga sammanbrott förekom för de som placerats pga. 

eget beteende och att denna grupp slogs ihop med de som placerats pga. både eget beteende och 

omsorgssvikt. Detta för att kunna undersöka hur beteendeproblematiksfaktorn är relaterat till 

sammanbrott.  

 

I tabell 11 modell 1 visas resultaten på de enkla logistiska regressionerna. Här går ett signifikant 

samband att utläsas. Detta gäller placeringstyp ungdom, vilken visar ett odds på 3,3 och visar 

därmed en förhöjd risk för sammanbrott i de fall den placerade är en ungdom. Det signifikanta 

sambandet från de enkla logistiska regressionerna kvarstår i den multipla regressionen i modell 

2 och oddset mer än fördubblas till ett värde på 6,832. 

 

 

OR=odds ratio, CI= confidence interval 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0,001 

Tabell 11. Logistiska regressioner med sammanbrott nej/ja som beroende variabel 

  
Modell 1 

Enkla logistiska 
regressioner 

 

  
Modell 2 

Multipel logistisk 
regression 

 

 

 
 

OR p-värde 95% CI OR p-värde 95% CI 

       
Flicka 
 

,708 ,478 ,273 till 1,838 ,481 ,231 ,145 till 1,592 

Lagrum LVU 
 

,737 ,563 ,262 till 2,074 2,222 ,300 ,490 till 10,073 

Ungdom  
 

3,300 ,041* 1,048 till 
10,394 

6,832 ,014* 1,471 till 
31,732 

Båda & Eget beteende 
 

1,861 ,235 ,667 till 5,188 1,337 ,648 ,384 till 4,648 

Sysselsättning 
 

1,700 ,279 ,650 till 4,443 1,345 ,663 ,354 till 5,108 

Umgänge 2,252 ,106 ,842 till 6,028 3,247 ,104 ,784 till 13,447 
       
       

Enkla regressioner: N=81–83 
Multipel regression: N=81 
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Tittar vi på icke-signifikanta samband ser vi att den generella trenden är att sannolikheten för 

sammanbrott minskar om man är flicka, ett samband som blir än starkare i den multipla 

regressionen (,481). Att placeras genom LVU ökar i den multipla regressionen risken för 

sammanbrott med ett odds på 2,222. Placeringsanledning relaterade till eget beteende eller till 

både eget beteende och omsorgssvikt ökar sannolikheten för sammanbrott något. Vidare ser vi 

att sysselsättning ökar risken för sammanbrott både i den enkla (1,700) och i den multipla 

regressionen (1,343). Umgänge likaså med ett odds på 2,252 i den enkla och 3,247 i den 

multipla regressionen. 

6.6 Analys 

6.6.1 Trösklar till placering i jourhemssystem 

Nedan följer en analys av resultaten kopplade till att placeras eller att inte placeras i jourhem. 

Resultaten kopplas till det utvecklingsekologiska perspektivet och relevant forskning. Viktigt 

att nämna att de studierna som jämförs med är studier kring placeringar i allmänhet. Därmed 

kan resultaten i denna studie te sig motstridiga tidigare resultat då den enbart undersöker 

jourhemsplaceringar. Faktorer som visar på minskad sannolikhet för placering definieras här 

som faktorer som skapar trösklar för att komma in i jourhemsmiljön. 

 

Flera variabler har icke-signifikanta samband utifall placering i jourhem sker eller inte. Viss 

variation förekommer dock, främst i undergruppsanalyserna. Kön, lagrum och placeringstyp 

visar i de flesta fallen inte på något tydligt samband med placering. Dessa resultat kan tyda på 

en beredskap hos jourhemmen att ta emot personer oberoende av kön, lagrum och 

placeringstyp. I undergruppsanalysen för ungdomar ser vi dock att flickor har en något mindre 

sannolikhet att placeras jämfört med pojkar. Flickor som är ungdomar är i majoritet gällande 

förfrågningar för jourhemsplacering i datamaterialet (tabell 2). Den ökade sannolikheten för 

flickor att placeras kan alltså tänkas reflektera en överrepresentation av förfrågningar avseende 

ungdomar som är flickor på Jourhem Syd. 

 

Lagrum visar på visst samband med om placering sker eller inte hos Jourhem Syd. LVU medför 

minskad sannolikhet för placering. Det är svårt att uttala sig om varför dessa resultat framträder. 

Khoo et al. (2012) menar på att stor vikt läggs på frivillighet vid placering av barn och 

ungdomar. Detta trots att risk för sammanbrott och instabilitet i vården föreligger då samtycket 

kan tas tillbaka närsomhelst. Denna studies resultat visar också att SoL-placeringar är i majoritet 
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bland de som är aktuella för placering (tabell 1). Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

(Bronfenbrenner, 1979) är LVU utformat på en makronivå och är den mest ingripande åtgärden 

för att skydda barn i det svenska barnavårdssystemet. Att LVU i sin tur skulle öka tröskeln till 

att bereda vård kan te sig problematiskt i utformningen av jourhem då det kan tänkas att 

placeringar genom LVU bör ges stor beredskap. Dock kan resultat i denna studie bero på andra 

faktorer. Det kanske t.ex. är svårare att matcha behoven hos de som är aktuella för placering 

via LVU. Det ska också understrykas att sambandet inte är signifikant, men det medför en rad 

spekulationer kring varför det visar sig just för Jourhem Syd. Det kan dock konstateras att 

tvångsvård i studiens material medför en viss förhöjd tröskel vad gäller barn/ungas möjlighet 

att komma in i jourhemsmiljön, och att detta inte går att koppla till att det skulle vara fler 

förfrågningar som avser LVU-placering än SoL-placeringar (tabell 1). 

 

Gällande placeringstyp ser vi i den övergripande regressionen (tabell 9, modell 2) att det inte är 

någon större skillnad i sannolikheten för att barn placeras jämfört med ungdomar. Att tröskeln 

skulle bli högre eller lägre verkar därmed inte kunna relateras till faktumet att man är barn eller 

ungdom i sig. Placeringstyp verkar inte höja tröskeln för jourhemsplacering, utan det verkar 

snarare relatera till anledning till placering, vilket diskuteras nedan.  

 

Syskon visar på en lägre sannolikhet för placering än andra placeringstyper i Jourhem Syd. I 

materialet höjs tröskeln för placering av syskon på en mesonivå, alltså i mötet mellan aktörer i 

barnets liv (Bronfenbrenner, 1979). Detta kan tänkas härledas till det faktum att 

syskonplaceringar kräver fler platser. Istället för en person rör det sig om två eller fler, vilket 

kan tänkas göra denna grupp något svårare att ackommodera i jourhemsmiljön. Att ta in fler 

barn på en gång kan utifrån utvecklingsekologin tolkas som att det ställer högre krav på den 

mikronivå syskonen placeras i då jourhemsföräldrarna får fler barn på en gång att inkorporera 

i miljön. 

 

Det starkaste sambandet, som också är statistiskt signifikant, är mellan variabeln som innefattar 

eget beteende och placering i jourhem. Både bland barn/unga i sin helhet (tabell 9, modell 2) 

och i undergruppsanalyserna (tabell 10) finner vi att då skäl till placering relaterar till eget 

beteende så minskar sannolikheten för att placeras markant. I tabell 1 framkommer att klart fler 

förfrågningar avser omsorgssvikt än beteendeproblematik. De med beteendeproblematik är 

alltså inte överrepresenterade. Vissa faktorer kan tänkas skapa detta samband. Det kan 

exempelvis tänkas handla om en svårighet i att ta emot barn/unga med sådan problematik. 
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Tidigare forskning har visat att matchning med placeringar ofta bygger på jourhems lämplighet 

snarare än dess förmåga att matcha barnens behov (Gilbertson & Barber, 2003), och att ha 

denna typ av problematik medför att barnet/ungdomen kan uppfattas som negativ för de miljöer 

barnet/ungdomen finner sig i (Socialstyrelsen, 2018). Problematik i form av eget beteende 

kanske förväntas föras med in i jourhemsmiljön. Man kan då tänka att tröskeln höjs för dessa 

barn/unga då de inte anses lämpade för jourhemsmiljön, eller för att deras behov inte anses 

kunna mötas av den. Vid omsorgssvikt avser placeringsanledningen en miljö som anses skadlig 

för barnet/ungdomen, medan den vid beteendeproblematik avser barn/unga som anses ha en 

negativ påverkan på den omgivande miljön och därmed sig själv (Socialstyrelsen, 2018). 

Utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologi skulle detta då kunna tolkas som att de som 

anses påverka sin omgivande miljö negativt har svårare att inkluderas i nya miljöer -  även de 

miljöer som är avsedda att vara skyddande och vårdande. 

 

Vi ser också att sannolikheten för att placeras minskar då barnen/ungdomarna har problematik 

som relaterar både till omsorgssvikt och eget beteende i förhållande till de som endast har 

omsorgssvikt (tabell 9, modell 2; tabell 10). Tolkningen av detta resultat är här att 

beteendeproblematiksfaktorn hänger samman med detta utfall då eget beteende minskar 

sannolikheten för att placeras. Sannolikheten för placering minskar dock inte lika mycket som 

för gruppen som endast har beteendeproblematik. Det kan tänkas att skyddsbehovet för 

barnet/ungdomen i sig blir högre då omsorgssvikt förekommer och att det då blir mer angeläget 

att försöka placera personen. Detta är dock spekulationer och kan inte säkerställas genom denna 

studies resultat. 

 

Någonstans på vägen händer alltså något som ökar tröskeln för att placeras när beteendeproblem 

föreligger. Forskning visar att risken för sammanbrott i heldygnsvård ökar för barn med 

beteendeproblem (Oosterman et al., 2007; Skoog et al., 2012). Då socialtjänsten efterfrågar 

placering för barnet/ungdomen sker dialog mellan konsulter och jourhemmen för att försöka 

tillgodose deras behov. Detta sker på mesonivå (Bronfenbrenner, 1979). Om det i sig rör 

konsulternas medvetenhet om svårigheter i att matcha jourhem med barn/unga som har denna 

typ av problematik eller om det föreligger en motvilja hos jourhemsinsatsen i att ta emot dessa 

barn/unga kan denna studie inte säga. Genom Ward (2009) ser vi att instabilitet i vård hos de 

som placerats har upplevts som upprepningar av deras negativa erfarenheter från deras 

ursprungshem. Att en medvetenhet om de negativa effekter instabila placeringar har på 

barnen/ungdomarna skulle kunna göra jourhemsverksamheten mindre benägen att placera 
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barn/unga med beteendeproblematik är inte otänkbart. Dessa två förklaringar utesluter dock 

inte varandra och kan tänkas gå in i varandra och tillsammans skapa det resultat som uppstår 

gällande de trösklar för placering som skapas då beteendeproblematik föreligger. 

 

Viss forskning visar att yngre barn oftare placeras på grund av omsorgssvikt medan ungdomar 

placeras på grund av eget beteende (Khoo et al., 2012; Westerberg, 2011). Resultaten i denna 

studie är till viss del motstridiga dessa och detta kan bero på att vi endast undersöker jourhem. 

I tabell 5 kan vi se att det både bland barn och ungdomar är främst omsorgssvikt som leder till 

placering medan beteendeproblematik tycks sållas bort. Detta stärker studiens resultat som visar 

på att tröskeln till jourhem ökar vid beteendeproblematik, kontrollerat för samtliga 

bakgrundsvariabler (tabell 9, modell 2). 

 

Om vi tittar på tabellen som visar på problem hos de placerade (tabell 6) ser vi att det vanligaste 

problemet som relaterar till omsorgssvikt är misshandel, följt av relationsproblematik. Detta 

skulle eventuellt kunna kopplas till faktumet att misshandel och relationsproblematik är de 

vanligaste förekommande omsorgsproblematikerna för barnen/ungdomarna som är aktuella för 

jourhemsplacering i sin helhet. Kanske rör det sig om att detta är en vanlig problematik hos 

barn/ungdomar som aktualiseras för placering snarare än att jourhem har enklare att matcha 

denna problematik. Detta stärks av faktumet att bland de flesta problem som relaterar till 

omsorgssvikt så har mellan en femtedel och hälften blivit placerade. Undantaget är missbruk 

hos föräldrarna där endast 12,5% av barn/unga placerats. Om detta är ett resultat till följd av 

matchning, behovsbedömning, slumpen eller annat kan inte avgöras i denna studie. 

 

Vidare ser vi att relationsproblematik och skolproblematik är de vanligast problemen kopplat 

till eget beteende både bland de aktuella för placering och de som faktiskt placeras. 22,6% 

respektive 18% av barn/ungdomar med dessa problem har placerats. Annan 

beteendeproblematik visar på lägre antal som placeras. De lägsta resultaten för placering är 

kriminalitet, psykisk ohälsa och det lägsta är barn/unga med missbruksproblem. Dessa är 

intressanta resultat och jourhemsmiljön kanske har svårare att möta de behov som följer av 

sådan problematik. Denna studie kan inte påvisa detta med säkerhet. Dessutom finns det risker 

för att vissa typer av problem samvarierar med andra problem och skapar höjd tröskel för 

placering i och med den mängd problem barnet/ungdomen innehar, vilket nu ska diskuteras 

närmare. 
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Till att börja med bör det konstateras att inga signifikanta samband för problemmängd i de 

multipla regressionerna hittades. Som nämnts i metoden (avsnitt 5.4) följer vissa svårigheter i 

att kvantifiera problem och analysera dem på detta sätt. Vårt antagande var dock att det skulle 

gå att utläsa vissa trender. Ett av dessa var att multipel utsatthet skulle leda till en minskad 

sannolikhet för att placering ska ske då problembilden hos den enskilde blir allt mer komplex 

och försvårar matchning. Detta visar sig dock inte vara fallet. Endast i undergruppsanalysen 

som avser ungdomar visar sig en problemmängd på över 4 problem leda till en viss minskad 

sannolikhet för att placeras i jourhem, och detta samband är inte signifikant. Denna studie kan 

alltså inte visa på att en ökad mängd problem visar en trend med sannolikheten för att placeras. 

Mängden problem verkar mindre viktigt än typ av problem. Då kontrollvariabler och anledning 

till placering undersöks tillsammans med problemmängd kvarstår samband och signifikans för 

den förstnämnda variabeln, men inte för den sistnämnda.  

6.6.2 Att falla ur jourhemmet innan vårdtiden upphört 

Nedan analyseras resultaten från den multipla regressionen som undersöker om sammanbrott 

förekommit eller inte. Det bör påpekas att urvalet för denna regression är mindre (n=83) och att 

storleken på ett urval påverkar möjligheterna att uppnå statistisk signifikans (Gray, 2007). 

Resultaten kommer dock kopplas till andra resultat inom detta område för att kontextualiseras. 

 

I den multipla regressionen framkom att risk för sammanbrott hos LVU-placerade är högre. I 

tidigare forskning (Khoo et al., 2012) har sammanbrott och instabilitet kunnat härledas till SoL-

placeringar. Detta då samtycke kan dras in. Denna studies resultat är motstridiga tidigare 

forsknings resultat. Dock är inte dessa samband signifikanta, vilket kan bero på urvalets storlek. 

Vidare behöver det tas i beaktning att denna studie endast undersöker jourhem vilket också kan 

påverka resultatet. Dessa resultat kanske visar sig då det är barnen/ungdomarna själva som 

avslutat i de flesta fall då sammanbrott skett (tabell 4). Då vård genom LVU sker utan samtycke 

kan det tänkas att barnet/ungdomen placeras mot sin vilja och därmed inte är nöjd med 

placeringen. Tidigare forskning (Vinnerljung et al., 2017) har visat att risken för sammanbrott 

ökar om barnet/ungdomen upplever missnöje kring placeringen, vilket kan tänkas kopplas till 

sambandet här. Resultaten i denna studie visar dels att tröskeln höjs för de som placeras genom 

LVU och att placeringar genom LVU ökar vårdens instabilitet genom risken för sammanbrott. 

 

Jourhemsmiljön visar sig ha svårare att hålla kvar pojkar än flickor under den avsedda 

vårdtiden. Detta resultat kan eventuellt innebära att flickor har större chans att finna sig i en ny 
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mikromiljö som jourhem. Vinnerljung och Sallnäs (2009) studie visar att det går bättre för 

flickor senare i livet som varit föremål för placeringar. Dessa resultat tillsammans kan tänkas 

visa indikatorer på att flickor klarar sig bättre inom barnavårdssystemet. Detta kan inte förklaras 

vidare i denna studie. 

 

Tidigare forskning visar att faktorn eget beteende ökar risken för sammanbrott i vården 

(Oosterman et al., 2007; Skoog et al., 2012). I denna studie framkommer det att placering pga. 

skäl som relaterar till eget beteende eller till både eget beteende och omsorgssvikt inte tycks 

påverka förekomsten av sammanbrott i någon större utsträckning (tabell 11). Varför dessa 

resultat inte kan styrka tidigare forsknings samband mellan beroendeproblematik och 

sammanbrott kan ha att göra med att tidigare forskning undersökt flera placeringsformer 

tillsammans. Studiens resultat bygger endast på placering inom jourhem, vilket kan tänkas 

påverka utfallet. Det börs också tas hänsyn till att det i denna studie framkommer att tröskeln 

för att placeras för barn/unga med beteendeproblematik är väldigt hög (tabell 9). Detta kan 

innebära att flera barn/unga med beroendeproblematik sållas bort i ett tidigare skede. En viss 

tendens för sammanbrott finns i resultaten för denna grupp, men inte lika markant som i tidigare 

forskning. 

 

Att barn/ungdomar tillhör fler system såsom att gå i skolan (sysselsättning) eller att ha umgänge 

med föräldrarna (Bronfenbrenner, 1979) har ingen statistisk signifikans gällande risken för 

sammanbrott. Umgänge visar ett starkare samband med förekomsten av sammanbrott än 

sysselsättning. Det är svårt att uttala sig om variablernas påverkan på sammanbrott då de kan 

ses som indikatorer som också fångar upp andra faktorer. Sysselsättning skulle kunna innebära 

att barnet/ungdomen är placerade närmare sin skola och att risken ökar pga. avståndet till 

ursprungshemmet. Umgänge kan handla om att en positiv kontakt med föräldrarna skapar en 

större vilja att återvända hem. Möjligheten för barnet att återvända hem kan öka risken för 

sammanbrott. Mycket kan tänkas ligga bakom dessa faktorer och därför blir de svåra att mäta 

med säkerhet, men de är med för att visa på hur barn/ungas delaktighet i olika mikrosystem kan 

tänkas påverka risk för sammanbrott i generella termer.  

 

Det största sambandet som även uppnår signifikans gällande risk för sammanbrott är att vara 

ungdom. Tidigare forskning visar att ungefär hälften av placeringar av barn har lett till 

sammanbrott (Skoog et al., 2012) och att ungefär var femte placering av ungdomar lett till 

sammanbrott (Egelund & Vitus, 2009). Dessa resultat varierar utifrån ålder, placeringsform och 
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land, men gruppen barn och unga har sällan jämförts med varandra. Resultaten i denna studie 

visar främst samband med placeringstyp. Denna studie visars alltså på andra mönster för 

sammanbrott än tidigare forskning. Resultatet i denna studie kan tänkas påverkas av flera 

faktorer. Ungdomar över 15 år behöver samtycka till vården (LVU 1 § st. 2) och barnets åsikter 

och inställning ska beaktas i förhållande till dess ålder (SoL, 11:10). Dessa lagar ramar in 

barnavården på en makronivå och ger ungdomar mandat att vara delaktiga i vården. I fallet av 

placeringar i jourhem skulle hänsynstagandet till ungdomars delaktighet, eller brist på 

delaktighet, kunna tänkas påverka risken för sammanbrott. Vid inkluderande av ungdomens 

delaktighet kan vården falla igenom om samtycket tas tillbaka. Att utformningen av 

barnavårdssystemet på en makronivå i lagen påverkar i vilken utsträckning barnavården 

fungerar i jourhem på en mikronivå är inte otänkbart och eventuellt bidra med en förklaring till 

varför resultatet visar sig. En annan förklaring kan vara att jourhemmen har svårare att matcha 

ungdomars vårdbehov i jämförelse med barn. Egelund och Vitus (2009) har visat på att detta är 

fallet för placeringar i Danmark då hemmen inte har en tillräcklig lösning för ungdomarnas 

psykosociala behov. En sådan faktor kan tänkas påverka risken för sammanbrott. För att 

säkerställa dessa resultat skulle dock vidare forskning behöva undersöka hur de olika behoven 

ser ut hos barn och hos unga som placeras i jourhem, samt hur ungdomars vilja tas hänsyn till 

vid jourhemsplacering. Det sistnämnda leder dessutom till en större fråga som avser barnets 

bästa, samt vilka som är de barn vars perspektiv tas till vara på, något vilket inte kan behandlas 

i denna studie. 

7 Diskussion 

Syftet i denna uppsats var att undersöka två antaganden vi hade vad gäller insatsen jourhem. 

Dessa var att det föreligger faktorer som påverkar barn och ungas chanser att placeras i jourhem, 

samt faktorer som påverkar risken för att sammanbrott ska ske bland de som placeras. Gällande 

placering ser vi att den klart största försvårande omständigheten för jourhemsaktuella barn och 

unga är att inneha beteendeproblematik. Vi ser att vissa beteendeproblem tycks svårare att 

inkorporera i jourhem än andra. Vidare ser vi att multipel utsatthet inte visar någon klar 

påverkan på samband mellan att placeras eller inte. 
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Beteendeproblematik skapar en hög tröskel för tas in i jourhemsmiljön. Tittar vi på tabell 3 ser 

vi att den procentuellt största grupp med beteendeproblematik är ungdomar som är pojkar. Detta 

stämmer med annan statistik (Socialstyrelsen, 2012). Men oavsett kön eller om man är barn 

eller ungdom leder beteendeproblematik till en högre tröskel för att placeras, kontrollerat för 

ovan presenterade bakgrundsvariabler. De huvudsakliga tolkningarna här är att man medvetet 

eller omedvetet skyddar jourhemsmiljön i placeringsprocessen genom att neka dessa barn/unga 

platser. Det kan handla om att man inte vill utsätta jourhemmet för den negativa påverkan dessa 

barn/unga kan antas ha på miljön omkring sig (Socialstyrelsen, 2018). Det kan också handla 

om en medvetenhet om att jourhem som insats inte kan matcha och hantera de vårdbehov som 

följer av sådan problematik. Vidare forskning behövs dock för att undersöka om dessa slutsatser 

stämmer då det ej kan sägas med säkerhet i denna studie. Mycket tyder dock på det, i och med 

resultaten som presenterats.  

 

Vidare visar inte multipel utsatthet något klart samband med att placeras eller inte. Detta är 

också intressant då det visar på att fler problem inte nödvändigtvis höjer eller sänker tröskeln 

för placering. Istället verkar typ av problem stå för det starkaste sambandet. Bland olika 

problemtyper såg vi också att olika omsorgssviktsrelaterade problem är tämligen jämnt 

representerade hos de som placeras medan vissa problem som relaterar till beteende är 

underrepresenterade, däribland missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa. Detta kan 

tänkas vara pga. av svårigheter i att möta behoven som följer av sådana problem. Dessa resultat 

är dock inte kontrollerade för andra faktorer då de inte körts i regressioner och risk för andra 

faktorers påverkan föreligger. 

 

Det vore av intresse att undersöka om det finns andra samhällsinsatser där barn/unga med 

beteendeproblematik är svårare att tas emot. Forskning tyder på stora svårigheter för barn/unga 

med dessa typ av problem senare i livet. Sämre social och ekonomisk situation, skolsociala 

problem, sämre psykisk hälsa och ökad risk för kriminalitet är några av prognoserna 

(Brännström et al., 2017; Joseph Doyle Jr., 2008; Newton et al., 2000; Vinnerljung & Sallnäs, 

2009; Zlotnick et al., 2012). Detta är alltså en grupp som är av stor betydelse att undersöka 

närmare i och med det omfattande problematik som här föreligger. Vart dessa barn/unga som 

nekas jourhem tar vägen är också av intresse att undersöka. Förs de exempelvis vidare till andra 

jourhem, blir de kvar i sina dåvarande levnadssituationer eller söker man mer specialiserade 

insatser för att möta deras behov? 
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Gällande studiens andra frågeställning, som undersöker faktorers samband med att 

sammanbrott sker, är de huvudsakliga resultaten att vara ungdom och att placeras via LVU. 

Tidigare forskning (Oosterman et al., 2007; Skoog et al., 2012) har visat på att 

beteendeproblematik ökar risk för sammanbrott. Detta samband är inte vidare starkt och heller 

inte signifikant i denna studie. Tolkningen av dessa skillnader har varit att de med 

beteendeproblematik sållas bort redan i placeringsprocessen, vilket förhindrar många 

placeringar som skulle kunna tänkas leda till sammanbrott från att bli av. Vi ser även att LVU 

ökar risk för sammanbrott. I denna studie tycks det alltså svårare att få igenom LVU-placeringar 

samtidigt som dessa ökar risken för sammanbrott. Detta ter sig problematiskt då tvångsvård är 

en av de mest ingripande åtgärderna vi har att tillgå i det svenska barnavårdsarbetet. Att det då 

leder till sådan instabilitet för en insats som jourhem är något som behöver undersökas vidare. 

 

Det viktigaste resultatet i denna analys är dock faktumet att ungdomar riskerar sammanbrott i 

större utsträckning än barn. Detta har tolkats som att ökat hänsynstagande i förhållande till ens 

ålder och behov av ungdomars samtycke efter 15 års ålder ökar risk för sammanbrott. Detta 

styrks av att de flesta sammanbrotten har initierats av ungdomen själv (tabell 4). Detta visar på 

att vårdgivarna i flera fall då ungdomen vill avsluta insatsen faktiskt gör det. Om barn inte 

uttrycker detta i samma utsträckning som ungdomarna eller om sådana eventuella uttryck tas 

mindre hänsyn till pga. lagstiftning kan inte avgöras i denna studie. Vidare är många avslut av 

jourhemmen. Då materialet inte visar motiveringar för dessa kan inte orsakerna bakom dem 

avgöras. Här kan endast spekuleras kring att det kan ha att göra med att man har svårt att 

inkorporera ungdomen i vårdmiljön och därmed avslutar placeringen, eller att man väljer att 

avsluta placeringen när ungdomen uttrycker misstycke med insatsen. 

 

Vidare finns också en rad faktorer denna studie inte kunnat undersöka/kontrollera för i och med 

att de ej finns i studiens material. Återplaceringar är en faktor som påverkar vårdens stabilitet, 

men detta kan inte ses i denna studie. Det vore också av intresse att undersöka om någon 

skillnad uppstår mellan omedelbara omhändertaganden och LVU-ärenden som inte är 

omedelbara. Det ska dessutom påpekas att vissa nyansskillnader gällande ålder tappas då 

materialet inte fångat in specifika åldrar. Slutligen skulle det också vara av värde att göra 

undergruppsanalyser på beteendeproblematik och omsorgssvikt och undersöka om mängden 

problem barn/unga har visar sig hänga samman med sannolikheten för att placeras inom dessa 

grupper. Att ha fler beteendeproblem kan tänkas påverka annorlunda än att ha fler problem som 

relaterar till omsorgssvikt då problemen är av olika slag. 
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Denna studies bidrag till forskningsfältet är att börja fylla den kunskapslucka som finns kring 

jourhemsplacering. Denna placeringsform har oftast undersökts tillsammans med andra 

placeringsformer, vilket kan leda till att nyansskillnader mellan placeringsformerna inte ses. 

Denna studie har visat på vissa av dessa skillnader. Instabilitet i vård kan öka vid LVU-

placeringar, barn/unga med beteendeproblematik har en väldigt hög tröskel framför sig då de 

aktualiseras för jourhemsplacering, sammanbrott kopplas främst till att vara ungdom och alltså 

inte till beteendeproblematik i sig. Samtidigt styrker studien andra forskningsresultat i vissa 

avseenden. Ett av dessa är frekvensen av sammanbrott. I denna studie har ungefär var tredje 

placering lett till sammanbrott. Detta överensstämmer med många andra studier, trots att många 

av dessa undersökt placering i allmänhet eller andra placeringsformer såsom familjehem. I detta 

avseende skiljer sig alltså inte jourhem som insats markant. Vissa skillnader i varför 

sammanbrott sker har som ovan nämnts dock visat sig. 

 

Det har även varit synnerligen intressant att undersöka vilka som placeras och vilka som inte 

gör det. Här råder en brist i forskningen. Detta kan tänkas kopplas till faktumet att det är svårt 

att tillgå material som visar på både de som varit aktuella för placering och de som faktiskt 

placerats i samma statistik. I denna studie har en sådan chans funnits. En medvetenhet om vilka 

barn/unga som har sämre möjligheter till rådande samhällsinsatser är av stort värde. Utifrån 

utvecklingsekologin, vilket BBIC och barnavårdsutredningar hämtar inspiration ur 

(Socialstyrelsen, 2018), är antagandet att olika miljöer påverkar barn/ungas utveckling. Att ha 

sämre möjligheter att inkorporeras i miljöer som är avsedda att vara skyddande och vårdande 

ter sig då problematiskt och vidare forskning som undersöker denna problematik är av relevans 

för arbetet med barn och unga som far illa. 
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Bilaga 1 

Statistikunderlag 
Datum för förfrågan:___________________________ 

Kommun:________________________________ 

Handläggares namn/e-mail:__________________________________________________ 

Placeringstyp:_____________________________ 

Kön:____________________________________ 

Lagrum:__________________________________ 

Anledning till 

placering:___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om förälder/barn;____________________________________________________________ 

Var den placerade kom ifrån:____________________________________________________ 

Placering (Ja/Nej):____________________________________________________________ 

Om inte placering-anledning:____________________________________________________ 

Jourhem 

(kontrakt/avtal/fritt):___________________________________________________________ 

Planering:___________________________________________________________________ 

Uppstartsmöte (Ja/Nej):________________________________________________________ 

Uppföljningsmöten (hur ofta):___________________________________________________ 

Stöd under placering:__________________________________________________________ 

Skola/förskola/annan sysselsättning (Ja/Nej):_______________________________________ 

Umgänge (Ja/Nej):____________________________________________________________ 

Sammanbrott (Ja/Nej):_________________________________________________________ 

Om sammanbrott-vem avslutade placeringen:_______________________________________ 

Vart gick den placerade efter jourhemsplaceringen?__________________________________ 

Avslutningsmöte (Ja/Nej):______________________________________________________ 

Datum för placeringens början och slut:___________________________________________ 
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Stöd för statistikunderlag 
Anledning till placering: Eget beteende, Omsorgssvikt eller bägge.  

Eget beteende  Omsorgsvikt 

Psykisk ohälsa  Psykisk ohälsa föräldrar 

ADHD   Missbruk föräldrar 

Autism/Asperger  Kriminalitet föräldrar   

Missbruk   Misshandel av barnet 

Kriminalitet   Sexuella övergrepp 

Skolproblematik  Våld i hemmet 

Relationsproblematik  Funktionsnedsättning  

Utåtagerande   Relationsproblematik 

Förälder/barn: Skyddsbehov, utreda föräldraförmåga eller bägge 

Var den placerade kom ifrån: Biolog.hem, fam.hem, annat jourhem, eget boende, HvB 

hem, § 12 hem 

Stöd under placering: BUP, familjebehandling m.m. 

 


