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ABSTRACT 

Syftet med denna uppsats var att undersöka utslussning och eftervård av ungdomar som är 
familjehemsplacerade då de blir myndiga. För att uppnå syftet gjordes en redogörelse för den 
rättsliga regleringen av eftervården samt hur eventuella förberedande insatser för vårdens av-
slut planeras. Genom intervjuer med socialsekreterare studerades även hur socialtjänsten i 
praktiken förbereder ungdomar för livet efter en familjehemsplacering. Både en juridisk och 
rättsociologisk metod användes i undersökningen. Resultaten av datainsamlingen analysera-
des utifrån ett empowerment perspektiv. Genomgången av lagstiftningen visade att det inte 
finns några rättsregler som specifikt reglerar utslussning och eftervård av familjehemsplace-
rade ungdomar.  Socialsekreterare som arbetar med den aktuella klientgruppen har huvudsak-
ligen generella mål och principer som ledstjärnor i sitt arbete. Socialsekreterarna lägger en 
stor del av ansvaret för utslussningen på familjehemsföräldrarna och det framkom att ungdo-
marnas delaktighet i utformningen av vården var begränsad. Många av de ungdomar som 
lämnar vården vid 18 års ålder har fortfarande mycket stora behov av stöd och hjälp och de 
insatser som socialtjänsten har att erbjuda upplevs inte vara tillräckliga. 
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 Inledning 
Majoriteten av Sveriges ungdomar bor hemma då de blir myndiga. På grund av bland annat 
den höga arbetslösheten och bostadsbristen blir det i dag allt vanligare att unga inte flyttar 
hemifrån förrän i 20-27 årsåldern (Bergenstråle, 2005, s. 3). Det är inte heller ovanligt att 
ungdomar i tjugoårsåldern som en gång flyttat hemifrån, återvänder till föräldrahemmet under 
kortare perioder då de är i behov av bostad eller ekonomiskt stöd. Det finns dock en grupp 
ungdomar som i större utsträckning än andra tvingas stå på egna ben från det att de fyller 18 
år och det är de unga i samhällsvården (SOU 2000:77, s. 154f).  

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (1990:52) upphör i princip placeringen av unga vid 18 års ålder och det är inte självklart 
att ungdomar som exempelvis är familjehemsplacerade tillåts bo kvar i familjehemmet efter 
sin 18 årsdag1. Det finns ingen allmän lagstadgad skyldighet för den placerande kommunen 
att ge särskild ekonomisk hjälp till ungdomar över 18 år som lämnat vården. Det är upp till 
varje enskild kommun att bestämma om detta behov föreligger enligt SoL (SOU 2000:77, s. 
155). Detta kan i praktiken innebära att ungdomar som flyttar från familjehemmet då vården 
avslutas och vars föräldrar inte har ekonomisk möjlighet att försörja dem, måste söka social-
bidrag trots att de fortfarande går på gymnasiet 2. 

Både i internationell och svensk forskning visar det sig att vuxna som haft erfarenheter av 
samhällsvård som barn är betydligt mer utsatta än sina jämnåriga i normalbefolkningen. De 
löper större risk att ha bristfällig utbildning, ett svagt externt stödsystem och de har i större 
utsträckning psykosociala problem (Vinnerljung, 1996a; s. 238f, Mendes & Moslehuddin, 
2004, s. 332ff; Sundell, Vinnerljung, Andree Löfholm & Humlesjö, 2004 s. 79f). Med andra 
ord finns det mycket som tyder på att ungdomar som är omhändertagna av samhället i högre 
utsträckning än andra kommer att bli marginaliserade och befinna sig i ett socialt utanförskap 
som vuxna.  

Jag har själv erfarenheter av att arbeta med ungdomar i samhällsvård från min tid som 
praktikant på socialtjänsten i södra London. Jag praktiserade på en verksamhet som i Storbri-
tannien kallas “Leaving Care” teamet. Där arbetar socialarbetare med att förbereda omhänder-
tagna ungdomar mellan 16 och 18 år för den dag då de ska lämna vården. Enligt den engelska 
lagstiftningen är kommunerna skyldiga att tilldela alla omhändertagna ungdomar över 16 år 
en kontaktperson, och tillsammans med denne ska den unge utarbeta en så kallad “Pathway 
Plan”. Inledningsvis beskriver planen den unges specifika behov av hjälp och stöd som ska 
möjliggöra ett självständigt liv. Den unge ska även redogöra för hur dessa behov ska tillgodo-
ses och det kan handla om att utveckla den unges praktiska kunskaper såsom att sköta sin 
ekonomi, matlagning och städning men också att verka för att den unge utvecklar ett lämpligt 
socialt nätverk och har kontakt med sin familj. Lagstiftningen betonar även vikten av att upp-
muntra den unge till någon form av utbildning och sysselsättning. Lagen föreskriver därför att 

                                                 
1 Enligt 21 § LVU (1990:52) upphör vård som beslutats med stöd av 2 § LVU (miljöfallen) senast när den unge 
fyller 18 år och vård som beslutats med stöd av 3 § LVU (beteendefallen) ska upphöra senast när den unge fyller 
21 år.  
2Enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381) upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år. Går barnet i 
skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst 
tills dess barnet fyller 21 år. 
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det ska finnas en studievägledare som ska ta kontakt med alla omhändertagna ungdomar över 
16 år. Socialarbetarna på “Leaving Care” teamet arbetar även med unga upp till 21 år (i vissa 
fall till 24 år), det gäller då i huvudsak att hålla kontakt med den unge samt att vid behov ge 
ekonomiskt bistånd. Även den ovan nämnda kontaktpersonen ska vara tillgänglig för den 
unge under denna fas (The Child (Leaving Care) Act – Regulations and Guidance, 2000, s. 
31-73).  

Mina erfarenheter i London fick mig att reflektera över hur utslussning och eftervård av 
omhändertagna ungdomar fungerar i Sverige. Min nyfikenhet växte då jag läste att en ameri-
kansk barnavårdsforskare, Richard Barth, uttryckte förvåning över att den svenska socialtjäns-
ten saknar speciella insatser som förbereder barn i samhällsvård för livet efter 18-årsdagen 
(Vinnerljung, 1998 s. 74). Kan det verkligen vara så att det från socialtjänstens sida inte finns 
ett intresse att förbereda omhändertagna ungdomar för vårdens avslut?  

Problemformulering 

Enligt SoL ska socialtjänsten medverka till att barn och ungdomar i samhällsvård växer upp 
under gynnsamma förhållanden och vidare ska vården utformas så att den stärker deras möj-
ligheter att “leva ett självständigt liv” (4 kap. 1 §, 6 kap. 7 § SoL). Med andra ord har samhäl-
let, i föräldrarnas ställe, skyldighet att förse omhändertagna ungdomar med livets alla omsor-
ger och förnödenheter; detta bör rimligtvis innefatta förutsättningar för att kunna leva på egen 
hand efter 18 års ålder. Samtidigt visar dock forskning att familjehemsplacerade ungdomar 
ofta inte får den typ av stöd de behöver för att klara av att leva ett självständigt liv (Lemon, 
Hines & Merdinger, 2004, s. 252f). En rimlig fråga att ställa i detta sammanhang är: kan det 
finnas brister i socialtjänstens utskrivningsrutiner och i eftervården av omhändertagna ung-
domar som bidrar till att dessa individer är dåligt utrustade för att klara av att leva på egen 
hand?.  

Familjehemsvården för barn och ungdomar regleras i två olika lagar; socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och en förordning; so-
cialtjänstförordningen (2001:927). Som konsekvens av detta är det svårt att få en överblick 
över socialtjänstens ansvar i frågan om utslussning och eftervård av familjehemsplacerade 
ungdomar. Därför har jag för avsikt att inom ramen för denna uppsats sammanföra de relevan-
ta bestämmelserna i de olika lagarna för att på så sätt få en klarare bild över ramarna för soci-
altjänstens arbete i dessa frågor.  

För att få ökad kunskap om hur utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ung-
domar fungerar i Sverige kommer jag att fastställa vad lagen säger. Detta har jag för avsikt att 
göra genom att använda mig av juridisk metod för att klargöra lagarnas syfte och för att redo-
göra för lagarnas innehåll. Intresset bland såväl forskare som lagstiftare har fokuserats på för-
utsättningarna för samhällsvård och för hur den pågående vården är utformad. Däremot har 
intresset för hur vården avslutas och vad som sedan händer med ungdomarna varit litet, och 
lagen ger inte mycket vägledning i hur det praktiska arbetet ska fungera. Jag har därför för 
avsikt att även undersöka hur utslussning och eftervård fungerar i praktiken.  

Socialtjänstlagen ger utrymme åt socialsekreterare att arbeta med sina klienter på ett ut-
vecklande och stärkande sätt och klienten förväntas bli delaktig i hur insatsen ska förverkli-
gas. Detta kan utläsas från socialtjänstlagen där självbestämmande och integritet liksom till-
tron till människans egen förmåga att påverka sin egen situation utgör grundprinciper. Social-
tjänsten syftar även till att frigöra och utveckla individers resurser i en förtroendefull samver-
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kan med den enskilde då denne behöver stöd och hjälp (Norström & Thunved, 2003, s.25f; 
prop. 2000/01:80, s. 81). Delaktighet och självbestämmande är två nyckelbegrepp i SoL och i 
denna uppsats vill jag även undersöka hur socialsekreterare gör ungdomar delaktiga i utsluss-
nings- och eftervårdsfasen. Som ett teoretiskt redskap vid resultatanalysen använder jag em-
powerment perspektivet, ett begrepp som understryker individers självständighet och obero-
ende samt deras rätt att kunna utöva inflytande (Jarhag, 2001, s. 32).  

Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka utslussning och eftervård av ung-
domar som är familjehemsplacerade då de blir myndiga. Det finns två delsyften. Det första är 
att redogöra för den rättsliga regleringen av eftervården samt hur eventuella förberedande 
insatser för vårdens avslut planeras. Det andra delsyftet är att genom intervjuer belysa hur 
socialtjänsten i praktiken förbereder ungdomar för livet efter en familjehemsplacering.  

Frågeställningar 

1. Hur regleras utslussning och eftervård av ungdomar som är familjehemsplacerade då 
de blir myndiga i SoL, LVU och socialtjänstförordningen? 

2. Hur arbetar socialsekreterare med utslussning och eftervård av ungdomar som är fa-
miljehemsplacerade då de blir myndiga? 

3. Hur arbetar socialsekreterare för att göra ungdomar delaktiga i utslussnings och efter-
vårdsfasen?  

Begreppsförklaringar 

Utöver familjehemsbegreppet kommer jag i detta avsnitt att belysa begreppen utslussning och 
eftervård. I studien kommer det att framgå hur ett antal socialsekreterare definierar dessa två 
begrepp men jag anser att det är av värde att redan här i inledningen försöka ge en mer allmän 
begreppsbestämning då begreppen utslussning och eftervård, till skillnad från familjehem, 
inte definieras i lagtexten. 

Familjehem 

Med familjehem avses enligt 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) ett enskilt hem som på 
uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verk-
samhet inte bedrivs yrkesmässigt. Det kan röra sig om familjehem där familjehemsföräldrarna 
och den unge i princip är okända för varandra före placeringen, vanliga familjehem, men det 
finns även släktinghem där den placerade ungdomen är släkt med någon av familjehemsmed-
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lemmarna (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westermark, 2001, s. 26). I uppsatsen kommer jag 
fortsättningsvis inte att skilja mellan olika typer av familjehem3. 

Utslussning 

Den fas av en SoL eller LVU placering som syftar till att avsluta vistelsen benämns utsluss-
ning. Under denna period av placeringen är det meningen att man ska förbereda den unge för 
en tillvaro utanför familjehemmet eller institutionen. När det gäller ungdomar som är myndiga 
då samhällsvården upphör kan utslussningsfasen exempelvis innebära att denne bor i ett trä-
ningsboende med stöd från utslussningpersonal. Det kan även innebära att det görs upp ett 
program med syfte att låta den unge vänja sig vid att leva ensam. Med andra ord innebär det 
att den unge övas i att planera sin dag och exempelvis sköta tider, ekonomi och städning. 
Sammanfattningsvis är målet med utslussningen att den unge har en ordnad sysselsättning, ett 
eget boende med eventuellt stöd, etablerade fritidsintressen och ett mobiliserat socialt nätverk 
när det är dags för denne att flytta ifrån familjehemmet eller institutionen (Stenström, 1998, s. 
15f).  

Eftervård 

Eftervård är den fas av vården som följer ungdomens utskrivning från en placering. Med 
andra ord är ungdomen under denna fas inte längre omhändertagen enligt SoL eller LVU. 
Vanligtvis utformas eftervården individuellt mot bakgrund av den enskildes behov. I vissa fall 
kan en före detta familjehemsförälder bli kontaktperson åt den unge i syfte att bibehålla den 
naturliga kontakten och i vissa fall ges den unge även möjlighet att bo kvar i familjehemmet 
under en period efter det att vården har upphört. Syftet med eftervården är att stödja ungdo-
men i dennes tillvaro utanför familjehemmet eller institutionen (Stenström, 1998, s. 3-14). 

                                                 

3 Begreppen fosterbarn och familjehemsplacerade barn används i uppsatsen som synonymer. Sedan socialtjänst-
lagens införande är termen familjehemsplacerade barn/ungdomar den formellt korrekta, men i dagligt tal lever 
den gamla termen fosterbarn kvar (Vinneljung, 2001, s.26). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag på ett mer ingående sätt att redogöra för mina teoretiska utgångs-
punkter och analysverktyg. Jag har även för avsikt att motivera mina val av teorier och det sätt 
på vilket jag fortsättningsvis kommer att använda mig av dessa. 

Rättsvetenskap 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka utslussning och eftervård av famil-
jehemsplacerade ungdomar. Då jag bland annat ska studera hur dessa två faser av samhälls-
vården regleras i lagstiftningen samt hur socionomer tillämpar lagarna innebär det att denna 
uppsats delvis är en rättsvetenskaplig studie.  

Inom rättsvetenskaplig forskning kan man utgå från att studera rätten ur antingen ett in-
ternt eller ett externt perspektiv. Utifrån det interna perspektivet studerar man rätten med juri-
disk, vanligen rättsdogmatisk, arbetsmetod. Inom rättssociologin studerar man istället rätten 
utifrån ett externt perspektiv. (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s. 129f). Det är dessa 
två perspektiv på rätten som jag nedan kommer att redogöra för och sammanfattningsvis 
koppla till min studie. 

Ett internt perspektivet på rätten 

Den rättsdogmatiska metoden utgår ifrån att det är rätten som bestämmer tillämpningen av 
lagarna, det är med andra ord rätten som producerar de beslut som fattas i domstolar och i 
myndigheter (Hydén, 2002, s. 54). Vidare utgår rättsdogmatikern i sin verklighetsuppfattning 
från att rättsregler finns och att den skrivna rätten gäller samt att det går att uttolka rättens 
innehåll genom rättskällorna. Det är därmed möjligt att få kunskap om rätten genom att stude-
ra rättskällor (Hydén, 2002, s. 35, s. 57 och s. 78). 

Enligt rättsdogmatiken är rättskällorna hierarkiskt rangordnade. Detta innebär att författ-
ningstexter, såsom lagar och förordningar, är de viktigaste rättskällorna då man ska tolka 
rättsreglers innehåll. Anledningen till detta är att författningstexterna är ett resultat av en de-
mokratisk process som är förankrad i grundlagarna. Rättspraxis i form av prejudikat kommer 
näst i den hierarkiska rangordningen. Även författningstexternas förarbeten och JO-uttalanden 
utgör viktiga rättskällor vid lagtolkning (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s. 132).  

Rättsdogmatikens funktion är sammanfattningsvis att skapa kunskap om rättens innehåll. 
Den information som rättskällorna presenterar tas för given, något som innebär att den rätts-
dogmatiska metodens giltighet inte hänger samman med att den är en sann avbildning av en 
praktik utan det handlar snarare en idealtypisk syn på hur rätten bör gestalta sig (Hydén, 2002, 
s. 57 och s. 82). Avslutningsvis vill jag understryka att jag i denna uppsats inte kommer att 
redogöra för gällande rätt eftersom jag inte gör någon mer ingående analys av lagarna och inte 
heller studerar rättspraxis. Jag har i stället för avsikt att redogöra för de aktuella rättsreglerna 
samt de propositioner som lagarna grundar sig på. 
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Rättssociologiskt perspektiv 

Rättssociologins studieobjekt är relationen mellan rätt och samhälle och den kompletterar den 
rättsdogmatiska metoden genom att studera rättssystemets samhälleliga grunder och konse-
kvenser. Rättssociologin intresserar sig i huvudsak för rättens orsaker och dess verkningar och 
funktioner (Hydén, 2002, s. 16). Till skillnad från rättsdogmatiken som har en intern utgångs-
punkt då det gäller att, utifrån ett domarperspektiv, fastställa det auktoritativa givna innehållet 
i rätten, har rättssociologin ett användarperspektiv då rättssystemet studeras från externa ut-
gångspunkter, (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s. 129f; Hydén, 2002, s. 17). Detta 
betyder att för exempelvis en socialtjänsteman är rätten bara en bland flera faktorer som be-
stämmer hur denne ska besluta eller handla. Rätten kan forma och sätta gränserna för ett be-
slut eller en handling men även exempelvis den professionella kunskap som socialtjänsteman-
nen har påverkar slutresultatet till stor del. Ekonomiska och politiska förhållanden samt makt-
förhållanden i samhället eller tillfälliga opinioner är andra faktorer som påverkar tillämpning-
en av rätten och inom rättssociologin finns det kunskap om just dessa aspekter av rättssyste-
met (Hydén, 2002, s. 17f och s. 55).  

Inom rättssociologin undersöker man rättsliga företeelser med hjälp av samhällsveten-
skapliga metoder. Man har med andra ord inga “egna” metoder för att tolka regelsystemets 
innehåll och rättsliga implikationer utan de metoder och teorier man väljer använder man för 
att beskriva och analysera den social verklighet vi lever i. Det ska dock understrykas att denna 
sociala verklighet utgör en helhet och i denna helhet läggs vikten vid rättens delaktighet i 
samhället (Hydén, 2002, s. 15; Mathiesen, 2005, s. 14f). 

I rättssamhällen är det meningen att konflikter inte ska avgöras genom exempelvis privata 
uppgörelser utan att de främst ska avgöras i domstolar. Detta innebär att konflikter lyfts upp 
till en annan nivå, den rättsliga nivån, och de aspekter av konflikten som inte har rättslig rele-
vans skiljs på så sätt bort från verkligheten (Hydén, 1996, s. 13; Mathiesen, 2005, s. 15f). 
Inom rättssociologin ser man inte konflikterna som upphöjda på detta sätt utan med hjälp av 
samhällsvetenskapliga metoder och generella begrepp och modeller samlar man in upplys-
ningar och försöker sedan beskriva konflikterna i sitt sammanhang. Med andra ord beskriver 
och analyserar rättssociologin rätten i samhället (Mathiesen, 2005, s. 16). 

Av intresse för min studie är att lagstiftningen inom det socialpolitiska området, exempel-
vis socialtjänstlagen, till stor del utgörs av ramlagar. Dessa ramlagar är varken detaljerade 
eller entydiga, vilket medför att det i förlängningen är myndigheterna som ger lagarna sitt 
innehåll. Med andra ord konkretiserar myndigheterna lagarna och har ansvaret för tillämp-
ningen av dessa (Landelius, 1996, s. 93).  

Sammanfattning 

Rättsdogmatiken och rättssociologin utgör således två olika perspektiv på rätten och valet av 
perspektiv är helt beroende av vilket kunskapsintresse man har. Om man exempelvis vill få ett 
auktoritativt besked om hur rätten är tänkt att tillämpas i en viss situation är det lämpligt att 
använda sig av rättsdogmatiken men om man i stället har för avsikt att tillhandahålla kunskap 
om vilka andra faktorer som vägleder enskilda beslutsfattare i det konkreta fallet kan det vara 
givande att utgå från ett rättssociologiskt perspektiv (Hydén, 2002, s. 67 och s. 71).  

Som jag nämnt ovan är socialtjänstlagen en målinriktad ramlag som till stor del innehåller 
allmänna regler. Detta har inneburit att valet mellan vilka medel man ska använda för att upp-
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nå uppställda mål läggs på myndigheten, i detta fall socialförvaltningen (Landelius, 1996, s. 
72). Med andra ord är ramlagen en lag med ofullständigt normativt innehåll då den endast i 
begränsad omfattning innehåller preciserade regler. Istället innehåller socialtjänstlagen princi-
per, mål och grundregler som kan utfyllas med specificerade föreskrifter (Landelius, 1996, s. 
93ff, Hydén, 2002, s. 73). När lagarna på detta sätt saknar normativt innehåll är det problema-
tiskt att använda rättsdogmatisk metod då detta perspektiv förutsätter ett tydligt normativt 
innehåll. När det gäller ramlagar kan istället ett rättssociologiskt perspektiv på ett tydligare 
sätt se hur tillämpningsmyndigheter använder lagarna. (Hydén, 2002, s. 16f).  

För en socialtjänsteman som använder sig av rätten i sitt yrke i syfte att bereda olika tjäns-
ter är rätten en bland flera faktorer som bestämmer hur en myndighetsföreträdare ska handla. 
Rätten kan sägas bidra med formerna för beslutet och gränserna inom vilket det ska ligga me-
dan det egentligen normativa innehållet bestäms av socialtjänstemannen själv (Hydén, 2002, 
s. 17f). När det gäller socialtjänstlagen måste med andra ord den faktiska användningen av 
rätten i många fall studeras empiriskt eftersom man endast på detta sätt kan få en uppfattning 
om vilket innehåll rätten har givits i olika fall (Hydén, 2002, s. 76). 

Jag kommer att använda mig av både ett rättssociologiskt, externt, perspektiv och ett rätts-
dogamtiskt, internt, perspektiv på rätten. Utifrån det interna perspektivet kommer jag att klar-
göra lagarnas syfte. För att kunna redogöra för lagarnas innehåll måste detta perspektiv kom-
pletteras med det rättssociologiska. Utifrån rättssociologin kommer jag således att studera. hur 
socialsekreterarna tillämpar lagarna, hur utslussningen och eftervården fungerar i praktiken. 
Jag kommer att studera valda delar av SoL och LVU och socialtjänstförordningen och för att 
få kunskap om hur detta innehåll ser ut i praktiken intervjuas socialsekreterare. 

Empowerment  

Det finns ingen vedertagen definition av empowerment utan det är ett mångtydigt begrepp 
som har ett varierande innehåll och som förekommer i många olika sammanhang (Jarhag, 
2001, s. 27f). Då jag nedan beskriver empowerment är det dock de maktlösa som står i fokus 
och jag kommer att belysa och lyfta fram aspekter av begreppet som har betydelse för socialt 
arbete. Sammanfattningsvis kommer jag att ge motiv till varför jag valt att använda just em-
powerment begreppet som analysredskap i resultat delen. 

Maktbegreppet 

Precis som namnet indikerar innefattar ett empowerment perspektiv en maktaspekt och det 
finns två, ibland kompletterande, sätt att se på makt. Enligt det ena synsättet är det materiella 
eller politiska resurser som ger en människa makt. Eftersom dessa resurser är begränsade be-
tyder det att även makt finns i begränsad mängd, det vill säga att när någon tar makt minskar 
den för någon annan (Hagquist, 1997, s. 115). Empowerment på macro-nivå, kollektiv empo-
werment, handlar om just tillgången på resurser, i form av exempelvis makt, man måste med 
andra ord ta makt och någon annan måste i sin tur avstå från den (Dalrymple och Burke, 1995, 
s. 52). Denna inriktning av empowerment fokuserar således på sociala och strukturella aspek-
ter. Det andra synsättet är baserat på samarbete och samverkan. En socialarbetare kan exem-
pelvis ge råd och stöd utan att förlora sin makt, samtidigt som hjälpsökaren får mer makt. I 
detta fall ses inte makt som en knapp resurs utan det handlar om att frigöra mänskliga resurser 
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(Starrin, 1997, s. 18).) På micro-nivå beskrivs empowerment som en process i vilken det sker 
en ökning av känslan av makt och kontroll, makt skapas utan att den sociala strukturen perso-
nen befinner sig i för den delen måste förändras, det finns med andra ord obegränsad makt 
(Dalrymple och Burke, 1995, s. 52). Det är denna sist nämnda form av empowerment som jag 
kommer att fokusera på, empowerment på individnivå. 

Empowerment på individnivå 

En grundtanke inom empowerment är att människor inte ska ses som objekt utan att de ska 
betraktas som handlande subjekt som är kapabla att själva styra sina liv. Målet är att männi-
skor ska få ökad kontroll över sina liv genom att ändra på både människans inre och yttre för-
hållanden. Deras förmåga till handling ska förbättras genom ökad kunskap och medvetenhet 
om sina förutsättningar och bättre självförtroende. Deras tillfälle för handling ökas genom att 
förbättra exempelvis ekonomiska eller andra materiella möjligheter eller genom att en person 
får tillgång till ett meningsfullt arbete (Liss, 2004, s. 40; Starrin, 1997, s. 13). Det handlar med 
andra ord om att se och bli medveten om hinder för empowerment hos individen själv samti-
digt som man bli medveten om de hinder som finns i form av strukturella ojämlikheter. 

Kännetecknande för empowerment är att den vanliga människan inte ses som okunnig, 
passiv och i behov av styrning uppifrån och det är inte “experten” (socionomen) som sitter 
inne med all kunskap och som bestämmer vad som skall förändras. Det handlar snarare om att 
fokusera på den hjälpsökandes kompetens och handlingsförmåga, att tydliggöra potentiella 
styrkor, förmågor, och svagheter hos denne och det är viktigt att individen får sin röst hörd 
(Starrin,1997, s. 23; Adams, 2003, s. 50). 

Empowerment som modell handlar sammanfattningsvis om att individer får kontroll över 
sina liv genom att de bli medvetna om sin situation samt genom att de kan urskilja de olika 
typer av hinder som finns och att de sedan kan använda sina resurser för att övervinna dessa 
hinder. Ett gott självförtroende, vilket innebär att man tror på sig själv, sina starka sidor och 
sina förmågor, är mycket viktigt speciellt då det gäller att tillägna sig nya färdigheter. Vidare 
ska individen ha kontroll över de beslut och handlingar som rör denne, vilket innebär att per-
sonen ska kunna utöva sitt inflytande. Individen ska med andra ord vara medveten om de 
valmöjligheter som finns, ska få information om vilka alternativ som finns samt få kunskap 
om hur man kan utöva valmöjligheterna. Avslutningsvis innebär empowerment som process 
en utökad personlig, mellanmänsklig eller politisk makt som möjliggör för enskilda männi-
skor att agera för att förbättra sin livssituation (Jarhag, 2001, s. 23 och s. 32). 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka utslussning och eftervård av 
familjehemsplacerade ungdomar. När det gäller hur det praktiska arbetet med dessa ungdomar 
är utformat kommer jag att använda empowerment perspektivet som analysredskap då jag 
bearbetar det material som uppkommer vid datainsamligstillfällena. Som jag nämnde i pro-
blemformuleringen är en av anledningarna till att detta perspektiv känns lämpligt och givande 
att många begrepp i socialtjänstlagen kan kopplas till empowerment. Självbestämmande, in-
tegritet, och frigörelse av egna resurser är alla exempel på centrala begrepp som går att hitta i 
1 kap 1 § SoL. Dessa begrepp är även centrala för empowerment perspektivet och följaktligen 
tycks socialtjänstlagen till viss del vila på en empowerment grund.  
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Metod 
I följande kapitel kommer jag inledningsvis att presentera och redogöra för de metodval som 
gjorts. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoden och i anslutning till detta avsnitt ges en redo-
görelse för de olika stegen i genomförandet av undersökningen. Avslutningsvis diskuteras 
metodernas styrkor och brister samt de forskningsetiska principer som ska gälla vid humanis-
tisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Metodval 

I syfte att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar har jag inledningsvis haft för avsikt 
att skapa mig en bild av det aktuella kunskapsläget över utslussning och eftervård av familje-
hemsplacerade ungdomar. Därför inledde jag uppsatsskrivandet med att söka efter relevant 
vetenskapligt material i form av artiklar, böcker och avhandlingar. Denna litteratursökning 
sammanställs i kapitlet ”Tidigare forskning”. Som redskap för att besvara den första av mina 
frågeställningar har jag valt att använda mig av juridisk metod då jag genom att studera 
rättskällor har för avsikt att klargöra lagens innehåll och syfte. För att få kunskap om hur so-
cionomer tillämpar lagen, hur de ger lagen innehåll samt om det praktiska arbetet med ut-
slussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar, används en rättssociologisk me-
tod. Den datainsamlingsmetod jag valt är fokusgruppsintervjuer. Med andra ord kommer jag 
att använda mig av både en juridisk metod och en kvalitativ metod i form av fokusgrupper för 
att belysa hur lagstiftningen tillämpas i praktiken samt det sätt på vilket socialsekreterare stär-
ker ungdomarnas förutsättningar att klara ett eget liv.  

Litteratursökning 

Min avsikt med att göra en litteratursökning var att få grepp om den samlade kunskapen på 
området, att beskriva forskningsfronten, samt att få idéer och uppslag till lämpliga frågeställ-
ningar. Inledningsvis sökte jag efter vetenskapliga skrifter med hjälp av bibliotekskataloger 
samt de databaser som Stockholms universitetsbibliotek tillhandahåller. Sökord jag använde 
mig av var bland annat: leaving care, care leavers, foster care, aftercare, eftervård, utsluss-
ning, familjehem, familjehemsvård, fosterbarn, empowerment. Då jag hittat relevant material 
fortsatte jag med att ögna igenom dessa och studera referenslistorna. Detta var mycket givan-
de då jag fick ytterligare uppslag om betydelsefulla studier och artiklar. Jag kontaktade även 
barnavårdsforskaren Bo Vinnerljung som bland annat skrivit en forskningsöversikt av famil-
jehemsvården (“Svensk forskning om fosterbarnsvård”, 1996) för att få ytterligare uppslag om 
hur forskningsfronten på området ser ut i dagsläget.  

Genom litteratursökningen framkom det att det finns en stor mängd brittisk och ameri-
kansk litteratur om ”leaving care” och de olika typer av stödprogram som myndigheter och 
olika ideella organisationer har utvecklat. I syfte att avgränsa litteratursökningen vad gäller 
internationell forskning valde jag att utgå från den forskningsöversikt som Bo Vinnerljung 
rekommenderat; “What works for young people leving care” av Mike Stein. Denna översikt 
belyser främst brittisk och amerikansk forskning under 1990 talet fram till 2004. Ur dessa 
studier har jag studerat ett antal undersökningar som i boken lyfts fram som särskilt viktiga 
och som haft stor genomslagskraft och det är bland annat detta material som jag har samman-
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ställt i kapitlet “Tidigare forskning”. När det gäller svensk forskning framgick det av sökning-
en i bibliotekskataloger att det i Sverige inte har genomförts några studier vars övergripande 
syfte är att belysa utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar. Med anled-
ning av detta lyftes forskning som i ett bredare perspektiv berör studiens forskningsområde 
fram. I sammanställningen av den svenska forskningen har materialet delats in i två avsnitt. I 
avsnittet ”Ungdomar i familjehemsvård” har en studie om sammanbrott vid dygnsvårdsplacer-
ingar använts och då har i synnerhet resultat om ungdomar delaktighet i vården lyfts fram. 
Även i den andra studien som jag belyser i detta avsnitt är det resultat som berör ungdomarnas 
delaktighet som står i fokus samt den del av studien som diskuterar hur eftervården för famil-
jehemsplacerade ungdomar bör utvecklas. Eftersom mitt övergripande problem har med lång-
tidseffekterna av samhällsvård att göra har jag i avsnittet ”Vuxna fosterbarn” på ett över-
gripande sätt beskrivit hur resultaten från de flesta uppföljningsstudier pekar i samma rikt-
ning. I syfte att visa på svårigheterna med forskning har jag valt att jämföra dessa resultat med 
en avvikande studie. Avslutningsvis ges en sammanfattande diskussion om den tidigare 
forskningen. 

Juridisk metod 

Författningstexter är det mest betydelsefulla tolkningsmaterialet vid fastställandet av lagars 
innehåll och syfte (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s. 132). Med anledning av detta har 
valda delar ur socialtjänstlagen, LVU och socialtjänstförordningen studerats för att just klar-
göra dessa lagars innehåll och syfte. Som rättskällor utgör även förarbetena till lagstiftningen 
och JO-uttalanden viktiga tolkningsmaterial och därför har jag även granskat ett antal av riks-
dagens propositioner samt ett JO-uttalande (a.a.). Rättspraxis, som också utgör viktigt tolk-
ningsmaterial, saknas på området. 

De delar av socialtjänstlagen som studerats är portalparagrafen, 1 kap. 1 §, den enskildes 
rätt till bistånd, 4 kap 1 §, och de särskilda bestämmelser som gäller för barn och unga, 5 kap. 
1 §. Vidare har lagreglerna om vård i familjehem studerats, 6 kap 1 §, 6 kap. 7 § och 6 kap. 8 
§ samt den paragraf som reglerar upprättandet av en vårdplan, 11 kap. 3 § SoL. När det gäller 
LVU har paragrafen om socialnämndens uppföljningsansvar studerats, 13 § LVU. Vidare 
granskas även den paragraf som reglerar vårdens upphörande, 21 § LVU. I socialtjänstförord-
ningen är det familjehemsplacerade barn och ungdomars rätt till kompletterande undervisning, 
3kap. 7 § SoF, som granskas samt 5 kap. 1 § SoF som reglerar vårdplanen och socialnämn-
dens uppföljningsansvar. 

Syftet med att studera dessa valda delar av lagstiftningen är först och främst att ta reda på 
om utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar överhuvudtaget regleras i 
lagstiftningen. Eftersom socialtjänstlagen i stor utsträckning innehåller mål och principer för 
socialtjänstens arbete har jag även studerat de allmänna bestämmelser som kan tänkas påverka 
och styra socialsekreterarnas arbete med utslussning och eftervård av ungdomarna i praktiken.  

Ur lagars förarbeten kan man utläsa syftet med lagarna samt få beskrivningar av hur lag-
stiftaren tänkt sig att de olika stadgandena ska tillämpas (Hydén, 1996, s. 101). Därför har 
även lagmotiven till de författningstexter som nämnts ovan har studerats. Dessa lagmotiv åter-
finns i förarbetena till propositionerna 1989/90:28, 1996/97:124, 2000/01:80, samt 
2002/03:53. Vidare ska JO verka för att en enhetlig och ändamålsenlig rättstillämpning främ-
jas och genom JO:s uttalanden kan klarhet nås om hur en enskild tjänsteman ska tolka och 
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tillämpa en viss rättsregel (Hydén, 1996, s. 109). Med anledning av detta har även delar av 
JO-uttalandet 2003/04 använts för att klargöra hur tillämpningen av 21 § LVU ska gå till.  

Rättssociologisk metod  

I rättssociologiska studier använder sig forskare ofta av intervjuundersökningar då man stude-
rar rätten i samhället (Mathiesen, 2005, s. 35). I syfte att få kunskap om hur socialsekreterare 
tillämpar och ger innehåll åt de lagar som reglerar utslussning och eftervård av familjehems-
placerade ungdomar har jag i denna undersökning valt fokuserade gruppintervjuer.  

Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en datainsamlingsmetod som kan beskrivas som en form av fokuserade 
gruppintervjuer. Denna undersökningsmetod innebär att man samlar en grupp människor som 
under en begränsad tid får diskutera ett på förhand givet ämne med varandra. Fokusgruppen 
leds av en moderator, samtalsledare, vars uppgift är att initiera diskussionen och vid behov  
styra samtalet och eventuellt introducera nya aspekter av ämnet. Det ska dock poängteras att 
moderatorns roll är olik den traditionella intervjuarens roll då grundtanken med fokusgrupper 
är att gruppmedlemmarna ska diskutera fritt med varandra. Moderatorns roll ser dock olika ut 
beroende på om man väljer att använda sig av strukturerade eller ostrukturerade fokusgrupp-
sintervjuer. Ju mer moderatorn styr diskussionen, desto mer strukturerad kan den anses vara 
(Billinger, 2004, s. 171; Wibeck, 2000, s. 7ff och s. 45).  

I denna studie har jag som moderator valt en mellanväg då fokusgruppen kan sägas vara 
halvstrukturerad. Deltagarna diskuterade med varandra och nya ämnen tilläts introduceras 
men samtidigt var jag som moderator beredd att styra diskussionen om så behövdes (jfr Wi-
beck, 2000, s. 45f). Den främsta anledningen till att jag valde en halvstrukturerad metod var 
att jag ville vara säker på att alla önskvärda aspekter av undersökningsområdet täcktes in un-
der diskussionen. Syftet med fokusgrupperna var att lyssna till vad deltagarna själva tyckte 
och att de skulle föra fram åsikter och idéer som jag eventuellt inte tänkt på (jfr Billinger, 
2004, s. 172f). 

Fokusgrupper som undersökningsmetod är fördelaktig eftersom gruppdeltagarna riktar 
olika frågor och påståenden till varandra, vilket ofta leder till reflektion. Ofta berörs färre te-
man än vid traditionella intervjuer men med fokuserade gruppintervjuer kan en bredare belys-
ning av det givna ämnet göras (Wibeck, 2001, s. 7). Eftersom det är lämpligt att använda fo-
kusgruppsmetoden då forskare vill studera exempelvis vad gruppmedlemmar säger att de gör 
och vilka motiv de anger för sitt handlande, anser jag att denna datainsamlingsmetod passar 
bra för att besvara två utav studiens frågeställningar. Fokusgruppsmetoden är med andra ord 
passande då man undersöker beteende och motivation hos intervjupersonerna (Billinger, 
2004, s. 171). 

Urval 

Deltagarna har valts ut i enlighet med studiens mål utifrån ett antal kriterier. Två av studiens 
delsyften är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med utslussning och eftervård av fa-
miljehemsplacerade ungdomar och hur socialsekreterarna arbetar med att få dessa ungdomar 
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delaktiga i arbetet. Urvalskriterierna var att deltagarna skulle arbeta som familjehemssekrete-
rare/socialsekreterare på socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt att de arbetar med 
den aktuella klientgruppen4. 

Rekryteringen gick till på så sätt att jag via e-post kontaktade ett antal enhetschefer på in-
divid- och familjeenheter i olika stadsdelar och kommuner. Av dessa valde jag en stadsdel och 
en kommun som visade intresse av att medverka i fokusgrupper. Enhetscheferna valde i sin 
tur fyra gruppmedlemmar och utsåg en av dessa till kontaktperson. Tillsammans med denna 
kontaktperson har jag sedan bestämt datum för gruppintervjutillfället samt givit mer informa-
tion om studiens syfte. Beklagligtvis var en av grupperna i sista stund tvungen att lämna åter-
bud och därför genomfördes bara en fokusgruppsintervju. 

Fokusgruppens genomförande 

Under gruppintervjuen använde jag mig av en intervjuguide som utformades med utgångs-
punkt i frågeställningarna två och tre. Grundtanken var att frågorna skulle vara enkla, tydliga 
och inte för många. Vidare var en del av frågorna utformade som breda frågor medan andra 
var mer specifika5. Den fokuserade gruppintervjun genomfördes på deltagarnas arbetsplats 
och i rollen som moderator inledde jag fokusgruppssessionen med att presentera mig själv och 
studien. Jag talade också om hur gruppintervjun skulle gå till och att det inte fanns några åsik-
ter som var rätt eller fel utan allt som sades kring ämnet var av intresse. (jfr Billinger, 2004, s. 
176). I syfte att underlätta kommunikationen mellan gruppmedlemmarna och för att undvika 
att jag som moderator skulle sitta i en ”ordförandeposition” satt deltagarna vid ett runt bord 
(jfr Wibeck, 2000, s. 32). Avslutningsvis frågade jag om någon ville tillägga något och jag 
informerade gruppmedlemmarna om var studien ska publiceras. Diskussionen spelades in på 
en dator. 

Bearbetning och analys av materialet 

Jag har haft som mål att analysen av materialet ska vara systematisk då detta bidrar till att 
resultaten blir så tillförlitliga som möjligt. Med anledning av detta har jag i bearbetningen och 
analysen av fokusgruppsdatan följt en föreskriven process (jfr Wibeck, 2000, s. 94). Materia-
let transkriberades noga i anslutning till gruppintervjun. Skratt, suckar, pauser och förändring-
ar i röstnivån har dock inte tagits med i nedteckningen av materialet. Efter transkriberingen 
skedde den första bearbetningen av fokusgruppsdatan då jag mycket noga läste igenom och 
reflekterade över intervjun. I syfte att göra materialet mer lätt överskådligt gjordes en över-
siktsanalys där olika ämneskategorier identifierades utifrån undersökningens syfte och fråge-
ställningar. Ämneskategoriernas rubriker var: förberedelser på att vården ska upphöra och 
möjligheter till stöd och hjälp efter vårdens slut, ungdomarnas behov, ungdomarnas delaktig-
het, vad fungerar bra och vad behöver förändras? Genom att klassificera materialet på detta 
sätt kartlades vad som sades, och inte sades, i gruppen och mönster och trender i diskussionen 
kunde urskiljas. I analyskapitlet har jag sedan valt att sammanfoga resultatmaterialet från be-

                                                 
4 För enkelhetens skull använder jag fortsättningsvis enbart benämningen socialsekreterare. Jag gör således ing-
en skillnad på om gruppdeltagaren var familjehemssekreterare eller socialsekreterare. 
5 Se bilaga. 
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skrivningen av lagstiftningen och resultaten från fokusgruppsintervjun. Materialet har sedan 
på nytt kategoriserats och sammanställts under ett antal rubriker.  

Metoddiskussion 

Den juridiska metoden har inte några representativitets problem eftersom varje regel är lika 
mycket värd och har samma vetenskapliga status. Vidare tas den informationen som rättskäl-
lorna presenterar för given och det förekommer ingen källkritik av dessa. Följaktligen ställs 
aldrig frågan om förarbetens eller andra rättskällors tillförlitlighet som tolkningsdata (Hydén, 
2002, s. 57f). Rättskällematerial är dock inte entydiga och för att tolka oklarheter i exempelvis 
författningstexter används olika tolkningsmetoder (Hollander & Alexius Borgström, 2004, s. 
133). I denna studie används dock inga tolkningsmetoder och med anledning av detta är det 
enbart fokusgruppens styrka och svagheter som datainsamlingsmetod som diskuteras nedan. 

Metodens styrkor och brister 

En svaghet med att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod är att det finns en risk att 
grupptryck leder till att deltagare drar sig för att säga vad de tycker eller försöker övertyga de 
övriga deltagarna om en viss åsikt (Wibeck, 2000, s. 121). Med anledning av detta ställde jag 
mig frågor om atmosfären i gruppen var öppen och avslappnad och om alla deltagare fick 
möjlighet att säga vad de ville (jfr Wibeck, 2000, s. 121). Vidare valde jag att hämta fokus-
gruppens medlemmar från en redan existerande grupp och förknippat med detta finns ytterli-
gare faror för trovärdigheten i fokusgruppsstudien. Detta beror på att deltagarna från redan 
existerande grupper lätt kan falla in i roller de har i den vardagliga interaktionen utanför fo-
kusgruppen. En annan risk är att vissa ämnen inte kommer upp på grund av att det finns saker 
som tas förgivna inom gruppen (Wibeck, 2000, s. 53 och s. 121). För att motverka det sist-
nämnda problemet initierade jag de ämnen som jag var mån skulle diskuteras. Det finns även 
positiva skäl till att använda sig av redan existerande grupper. Eftersom deltagarna redan kän-
ner varandra kan detta bidra till att en avslappnad och öppenhjärtig stämning råder vid grupp-
intervjutillfället. För att ytterligare öka validiteten ägde gruppintervjuerna rum på deltagarnas 
arbetsplats, i en miljö de var vana vid och förhoppningsvis kände sig bekväma i. Om intervju-
er äger rum i en främmande miljö finns risken att deltagarna känner sig hämmade, distrahera-
de och osäkra (Wibeck, 2000, s. 121). Eftersom exempelvis ålder eller kön är faktorer som 
kan påverka validiteten finns det dessutom en risk att min roll som moderator kan ha haft en 
viss verkan på validiteten. För att ytterligare förbättra validiteten i uppsatsen hade jag kunnat 
triangulera – jämföra – data från fokusgrupper med data som samlats in med andra metoder 
såsom enkäter eller individuella intervjuer (jfr Wibeck, 2000, s. 122). 

Inför gruppintervjun reflekterade jag över min egen påverkan och jag insåg att det fanns 
en risk att jag redan på förhand bestämt vad det var jag ville att socialsekreterarna skulle säga. 
Eftersom jag var medveten om detta valde jag att vid gruppintervjutillfället ha en tillbakadra-
gen roll och till stor del låta gruppdeltagarna styra diskussionen. Det finns även brister med 
undersökningen som beror på att jag genomfört den på egen hand. Uppsatsens reliabilitet hade 
exempelvis kunnat ökats om fler studenter, oberoende av varandra, hade gjort översiktsanaly-
ser av intervjumaterialet som sedan jämförts och diskuterats (jfr Wibeck, 2000, s. 120). När 
det gäller generaliserbarhet är inte syftet med fokusgruppsstudier att kunna dra generella, sta-
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tistiskt underbyggda slutsatser om hela grupper. Man kan dock tala om lösa generaliseringar 
som kopplas samman med vissa sorters kategorier av personer. Detta innebär att jag i denna 
studie kan urskilja tendenser som gäller för en viss grupp. Fokusgrupper kan även säga någon-
ting om de underliggande värderingar som kan skönjas i diskussionen (Wibeck, 2000, s. 
123f). Avslutningsvis är undersökningens styrka att jag har använt mig av flera olika metoder 
som kompletterar varandra. 

Etiska aspekter 

Även fast denna c-uppsats inte utgör forskning utan är ett arbete på grundutbildningen, har jag 
valt att följa de forskningsetiska principer som ska gälla vid humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning i syfte att försäkra mig om att fokusgruppsstudien varit etiskt riktig. Infor-
mationskravet och samtyckeskravet innebar att jag inför gruppintervjun upplyste kontaktper-
sonen för fokusgruppen om studiens syfte och hur deltagarna skulle kunna nå mig. Vid grupp-
intervjutillfället informerade jag inledningsvis åter om studiens syfte samt att det var frivilligt 
att medverka och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Jag informerade 
även om att studien skulle offentliggöras vid Institutionen för socialt arbete Stockholms Uni-
versitet samt att studien ska publiceras på Internet i ett system som heter DIVA. Konfidentiali-
tetskravet  innebär att fokusgruppsdeltagarna gavs största möjlig konfidentialitet då inga obe-
höriga hade tillgång till deras personuppgifter samt att gruppmedlemmarna inte kunde identi-
fieras som individer (http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf, 2006-01-03). 
Gruppdeltagarna gav alla sitt samtycke till att medverka i fokusgruppsintervjun. Ett problem 
som gäller fokusgrupper är att man som forskare inte kan utlova fullständig anonymitet. Med 
andra ord kan forskaren garantera att denne inte släpper ut uppgifter som rör exempelvis del-
tagarnas identitet men denne kan inte garantera att övriga deltagarna inte sprider information 
om andra personer som de fått genom sin medverkan i en fokusgrupp (Wibeck, 2000, s. 115f). 
Med anledning av detta informerade jag gruppdeltagarna om detta dilemma och underströk att 
de inte fick lämna ut känsliga uppgifter om de övriga gruppmedlemmarna (a.a.). 

Studiens avgränsningar 

I studien har jag valt att intervjua enbart socialsekreterare. Med andra ord intervjuade jag var-
ken de familjehemsplacerade ungdomarna eller familjehemsföräldrarna vilket innebar att jag 
hade ett socialarbetarperspektiv på problemområdet. Vidare fokuserade jag på barn som blivit 
placerade med stöd av socialtjänstlagen och 2 § LVU (miljöfallen). Med andra ord innefattar 
denna studie inte de unga som omhändertagits med stöd av 3 § LVU (beteendefallen). Som 
jag tidigare nämnt var ambitionen att genomföra två fokusgrupper då jag ville jämföra två 
olika arbetsgrupper. En av studiens största begränsningar var att enbart en fokusgrupp genom-
fördes, något som har påverkat studiens reliabilitet. 
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Tidigare forskning 
Det bedrivs idag forskning kring många olika aspekter av familjehemsvården. Historiskt har 
intresset för fosterbarnsvårdens långtidseffekter varit omfattande både i svensk och interna-
tionell forskning och för att studera detta fenomen har man genomfört uppföljningsstudier 
med vuxna fosterbarn. Under nittiotalet ökade det vetenskapliga intresset för fosterbarn i på-
gående vård, ett decennium då även så kallad ”consumer research” blev allt vanligare. I dessa 
studier står klientperspektivet i centrum vilket innebär att man intresserar sig för de berördas 
egna uppfattningar av vården; en ”verklighet” som forskarna tidigare inte uppmärksammat i 
någon större utsträckning (Vinnerljung, 1996a, s. 2, s. 117).  

Internationell forskning 

Under 1980 och 90-talet gjordes flera brittiska och amerikanska studier om vad som hände 
ungdomar i samhällsvård när de skrevs ut från vården och fick eget boende. I dessa så kallade 
“leaving care-studier” utgör fosterbarn 25-40% av den undersökta gruppen, övriga var ut-
skrivna från någon typ av institutionsvård. Det man genomgående kom fram till var bland 
annat att: 

• ungdomar som varit placerade tvingades ut i eget boende med mycket lite vuxen-
stöd, långt tidigare än jämnåriga i normalbefolkningen. 

• de flesta ungdomar klagade över att förbindelserna med deras ursprungsfamiljer 
brutits. 

• många f d omhändertagna ungdomar blev hemlösa, de hade mycket bristfällig ut-
bildning, arbetslösheten var stor, många var deprimerade och hade hälsoproblem 
och de flesta var ensamma och isolerade (Stein, 2004, s. 120; Vinnerljung, 1996b, 
s. 69f). 

Dessa resultat har lett till att man i allt större utsträckning uppmärksammat fosterbarns behov 
av stöd och hjälp. Med anledning av detta har man i England utvecklat så kallade “leaving 
care” program som har till syfte att förbereda och stödja ungdomar inför inträdet i vuxenvärl-
den. I de flesta socialförvaltningar finns det dessutom team av specialister, “leaving care” 
team, som erbjuder ekonomiskt stöd och arbetar med frågor som bland annat rör de ungas 
utbildning, bostad och hälsa (Stein, 2004, s 56f).  

Utvärderingsstudier av dessa insatser visar på goda resultat när det gäller att hjälpa de 
unga att få och behålla sin bostad då de lämnar vården (Biehal, Clayden, Stein & Wade, 1995, 
s. 274f; Dixon & Stein, 2002, refererad i Stein, 2004, s. 64ff). I studien “Moving on” framgår 
det att “leaving care” program på ett tillfredsställande sätt hjälper de unga att utveckla “life 
skills”, så som matlagning, tvätt, städning och förmågan att sköta sin ekonomi (Biehal et al., 
1995 s. 275f). När det gäller utbildning är man dock osäker om programmen har effekt och 
mycket tyder på att god utbildning snarare har med stabil placering och stöd från omgivning-
en att göra (Biehal et al., 1995, s. 275; Dixon & Stein, 2002, refererad i Stein, 2004, s. 66f, 
och s. 121). De två studier som jag i detta avsnitt har tagit del av använder sig av jämförelse-
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grupper bestående av omhändertagna ungdomar som inte deltagit i “leaving care” program 
(Stein, 2004, s. 4)6.. 

I USA har man utvecklat så kallade ”independent living programs” eller “transitional li-
ving programs” vars mål är att förbättra livskvaliten för de unga som lämnar samhällsvården 
(Collins, 2001, s. 272). Det finns dock få utvärderingar av dessa program, med andra ord finns 
det en mycket begränsad mängd empirisk forskning kring deras effekter. (Collins, 2001, s. 
275; Lemon, 2005, s. 253). Den enda rikstäckande undersökningen som gjorts visar dock att 
individer som tagit del av ”independent living programms” har något bättre resultat än om-
händertagna ungdomar som inte medverkat i dessa. I studien genomfördes ett stort antal inter-
vjuer med ungdomar som deltagit i olika program och man använde även registermaterial 
(folkräkningsstatistik) i syfte att jämföra olika grupper (Cook, 1994, refererad i Collins, 2001; 
s. 275, och s. 284ff). Det är i detta sammanhang värt att notera att det är ovanligt med ”con-
sumer research” i utvärderingsstudier av dessa program, de ungas åsikter och tankar ha med 
andra ord sällan kommit fram (Collins, 2001, s. 287).  

Svensk forskning 

I svensk forskning är studier om ungdomar i familjehemsvård mycket sällsynta och det saknas 
systematiska kunskaper på stora områden inom tonårsvården. Detta kan tyckas vara anmärk-
ningsvärt eftersom åldersgruppen svarar för en mycket stor del av det dagliga sociala arbetet. 
Svensk barnavård domineras faktiskt av ungdomar men i media och i den inomprofessionella 
och politiska diskursen riktas intresset främst mot de yngre barnen. (Vinnerljung et al., 2001, 
s. 14f).  

I ett internationellt perspektiv ses forskning om sammanbrott i dygnsvårdsplaceringar som 
viktig baskunskap om ungdomsvårdens funktionssätt7. I Sverige saknades dock denna typ av 
forskningsstudie innan det genomfördes en rikstäckande undersökning om sammanbrott vid 
tonårsplaceringar i fosterhem och på institution (Vinnerljung et al., 2001). Undersökningen 
gällde en grupp ungdomar och man studerade i huvudsak socialtjänstens akter rörande tiden 
före, under och efter placeringen. En av många slutsatser som drogs i denna studie var att 
problematiken runt sammanbrott vid placeringar i dygnsvård är starkt kopplad till den unges 
samtycke till vård. Man menar med andra ord att möjligheterna till en lyckad och stabil pla-
cering är större om den unge samtycker till placeringen. Samtidigt kunde man konstatera att 
ungdomarnas samtycke hade en undanskymd roll i de utredningar som föregått placeringen. I 
aktmaterialet fanns det mycket sällan eller aldrig information om eller bevis på samtal mellan 
socialsekreterarna och ungdomarna rörande deras samtycke till de pågående placeringarna 
(Vinnerljung et al., 2001, s. 193f). 

Den enda svenska studie jag funnit som berör utslussning och eftervård av familjehems-
placerade ungdomar är en studie med namnet “Fungerar familjehemsvård för ungdomar?” 
(Fastman, 2004). Syftet med denna studie var att dokumentera erfarenheterna från Stiftelsen 

                                                 
6 I studien ”Moving on” användes både en kvantitativ och en kvalitativ metod i form av enkäter och intervjuer. 
Intervjuer gjordes med både socialarbetare och omhändertagna (Biehal et al., 1995, s. 7ff)  
7 Med sammanbrott menas ett oplanerat avbrott i vården som strider mot avsikterna av vården. Vården kan bry-
tas av familjehemmet/institutionen, den unge själv eller av socialtjänsten (Vinnerljung et al., 2001, s. 8f). 
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Credos konsulentstödda familjehemsvård för ungdomar8. Vidare var avsikten att bland annat 
undersöka om ungdomarna känner sig delaktiga i placeringsförfarandet och hur placeringar 
avslutas. Stiftelsen beviljade medel för studien och anställde projektledaren. En kvalitativ 
metod tillämpades då uppdragsgivare, klienter, familjevärdar, föräldrar och Credos handläg-
gare intervjuades. Resultaten visar att ungdomarna själva ansåg att de inte hade tillräckligt att 
säga till om och att flera av dem inte fick bestämma vårdformen. Det bör dock understrykas 
att det även visade sig att vissa av de ungdomar som genomgått en utslussning i efterhand 
tyckte att det var bra att socialtjänsten inte tillät dem att göra som de då ville, deras åsikt hade 
med andra ord förändrats (Fastman, 2004, s. 73). Genomgående i studien lyfter man fram svå-
righeterna i att avgöra om klienterna är tillräckligt resursstarka och motiverade till att klara av 
att genomgå den form av behandling som de själva eftertraktar. Man menar att klienterna inte 
alltid vet vad som är bäst för dem och att det gäller att alla berörda parter överlägger (Fats-
man, 2004, s. 67).  

I studien om sammanbrott i familjehemsvård underströks det att sammanbrott vid placer-
ingar i dyngsvård är starkt kopplad till den unges vilja att vara i vård (Vinnerljung et al., 2001, 
s. 193f). I studien “Fungerar familjehemsvård för ungdomar?” problematiserar man detta ge-
nom att intervjua ungdomarna själva och man drar som slutsats att ungdomarnas åsikter för-
ändras över tid. Detta visar på svårigheterna med att jämföra olika studier. Dessa två studier 
har studerat olika aspekter av familjehemsvården och deras syften skiljer sig från varandra. I 
undersökningarna används även olika datainsamlingsmetoder; i det ena fallet rör det sig om 
intervjuer och i det andra om aktmaterial. 

Ytterligare slutsatser som drogs i studien “Fungerar familjehemsvård för ungdomar?” var 
att eftervården behöver utvecklas. Detta skulle kunna göras genom att man i större utsträck-
ning utnyttjar familjehemsföräldrarna som en extra resurs i eftervården samt att man utvecklar 
ett program med eftervårdsinsatser där stödboende och kontaktman skulle kunna ingå. Studien 
visade även på att det stöd ungdomarna fick av familjehemmet i många fall inte var tillräckligt 
och att externa resurser såsom samtalskontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, stödperson 
och elevassistans varit fördelaktigt för placeringen (Fastman, 2004, s. 67-73 och s. 96).  

Vuxna fosterbarn 

De uppföljningsstudier av vuxna fosterbarn som gjorts i Sverige har flera likheter sinsemel-
lan; de flesta baseras på registermaterial och aktstudier och har brott, missbruk och översjuk-
lighet som utfallskriterier. Vidare dominerar Stockholmsmaterial och enbart ett fåtal studier 
har rikstäckande underlag. Många studier använder sig av  kontroll/jämförelsegrupper som 
antingen kan vara hemmaboende syskon, matchande hemmaboende barn eller motsvarande, 
adoptivbarn eller normalbefolkningen (Vinnerljung, 1996, s. 111).  

I nästan alla undersökningar där man använt sig av en jämförelsegrupp har man kommit 
fram till att vuxna fosterbarn hamnar på ungefär samma nivå som barn med jämförbara ut-

                                                 

8Stiftelsen Credo är en allmännyttig stiftelse utan vinstintresse som placerar ungdomar i familjevård. Familje-
hemsvården är konsulentstödd vilket innebär att konsulenter först utreder, analyserar och matchar klienten till en 
lämplig familj och som sedan fortsätter att ge familjehemsföräldrarna stöd och handledning under placeringsti-
den. Stiftelsen driver även ett metodologiskt utvecklingsarbete av familjehemsvården (Fastman, 2004, s. 11ff).  



22 

gångslägen och som växt upp hemma9. Jämfört med normalbefolkningsdata är dock resultaten 
för fosterbarn betydligt sämre (Vinnerljung, 1996a, s. 110f)10. Som exempel kan nämnas den 
studie som Bo Vinnerljung redogör för i boken ”Fosterbarn som vuxna” (1996b). Det huvud-
sakliga syftet med denna undersökning var att undersöka långtidsplacerde fosterbarns liv som 
vuxna genom att genomföra en syskonstudie där vuxna fosterbarn, vuxna syskon och normal-
befolkningsdata och registermaterial studerades. I studien kom man fram till att vuxna foster-
barn som grupp är belastade i samma utsträckning som deras syskon som växt upp hemma 
nära nog oberoende av utfallskriterium (Vinnerljung, 1996b, s. 203f). 

Exempel på en studie vars resultat avviker från de ovanstående är Berglinds undersökning 
från 1956 (refererad i Vinnerljung, 1996a, s. 112). I undersökningen användes bland annat 
utbildning som utfallskriterium och datainsamligsmetoden utgjordes av registermaterial och 
man kom fram till att de vuxna fosterbarnens utbildning är i nivå med normalbefolkningens. 
Detta är en stor undersökning med hög representativitet; något som ger tyngd åt resultaten; 
det är en av mycket få studier som kommit fram till detta resultat, även i ett internationellt 
perspektiv (Vinnerljung, 1996a, s. 112). Denna studie kan jämföras med sinsemellan nästan 
helt överensstämmande internationella forskningserfarenheter som över tid visat att fosterbarn 
är svagpresterande i skolan jämfört med jämnåriga i normalbefolkningen (Vinnerljung, 1998, 
s. 59; Mendes & Moslehuddin, 2004, s. 334).  

Sammanfattande kommentar 

De undersökningar jag tagit del av är gjorda i olika länder, vid olika tidpunkter, urvalen är 
olika och detsamma gäller datainsamlingsmetoderna, vidare är analysmetoderna och utfalls-
kriterierna olika. Trots detta har jag försökt att i stora drag skapa en bild av den samlade kun-
skapen på forskningsområdet samt att urskilja om bilden pekar i någon särskild riktning. Rela-
tivt samstämmig forskning pekar på att f. d. fosterbarn som vuxna är en utsatt grupp och som i 
jämförelse med normalbefolkningen oftare har sociala problem. Långvarig familjehemsvård 
verkar med andra ord inte vara en särskilt säker väg till normalisering i vuxen ålder och skep-
sisen har ökat under de senaste åren eftersom det har varit svårt att visa på positiva effekter av 
fosterbarnsvård (SOU 2000:38, s. 37; Vinnerljung, 1996b, s. 90f). Det är mycket svårt att säga 
någonting om vilka faktorer som haft negativ respektive positiv påverkan på barnet eller ung-
domens familjehemsplacering, och i forskningen finns det många motsägelser, dock tycks 
stabilitet under placeringen vara är en viktig faktor för “utfallet” i vuxen ålder (Vinnerljung, 
1996b, s. 90). Tiden och situationen efter vården har mycket få forskare intresserat sig för, det 
finns med andra ord stora kunskapsluckor i området social barn- och ungdomsvård (Vinnerl-
jung, 1996b, s. 85).  

                                                 
9 När det gäller barn med jämförbara utgångslägen och som växt upp hemma kan det röra sig om att forskarna 
har skapat grupper med liknande bakgrundsförhållanden eller att jämförelsegruppen utgörs av hemmaboende 
syskon (Vinnerljung, 1996b, s. 46). 
10 Normalbefolkningsdatan är statistiska genomsnitt för alla i Sverige inom aktuell ålders- och könsgrupp, datan 
är med andra ord ett genomsnitt, en slags typdata om till exempel inkomst eller sjukdagar (Vinnerljung, 1996b, s. 
25) 
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Lagstiftning 
I detta kapitel ges en beskrivning av de paragrafer i SoL, LVU och SoF som reglerar utsluss-
ning och eftervård av ungdomar som är familjehemsplacerade när de blir myndiga. Inled-
ningsvis kommer jag även att redogöra för socialtjänstlagens portalparagraf samt de generella 
regler som rör omhändertagna ungdomar. 

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen är konstruerad som en målinriktad ramlag vilket innebär att lagen i stor ut-
sträckning innehåller allmänna regler och mål för socialtjänstens verksamhet. Det finns dock 
undantag och lagens rättighetsbestämmelser gentemot individer är ett exempel på en detalje-
rad lagregel som syftar till likhet i tillämpningen över landet (prop. 2000/01:80, s. 84). Statens 
ansvar för medborgarnas sociala välstånd har i SoL ålagts kommunerna och i lagen regleras 
kommunernas skyldigheter att bedriva vissa verksamheter för att tillgodose medborgarnas 
behov. Dessa regler är generella i sin karaktär vilket har till följd att det är kommunerna som 
bestämmer hur verksamheterna skall bedrivas. Kommunernas frihet i detta avseende begrän-
sas bara i den mån det i lagen finns bestämmelser som inskränker den (prop. 2000/01:80, s. 
83). 

I socialtjänstlagens portalparagraf kommer de övergripande målen – demokrati, jämlikhet, 
solidaritet och trygghet – till uttryck (1 kap. 1 § SoL). Principerna om helhetssyn, frivillighet, 
individens delaktighet och eget ansvar samt det förebyggande perspektivet är ytterligare 
grundläggande målsättningar och värderingar som gäller för socialtjänsten (prop. 2000/01:80, 
s. 81). Vidare ska verksamheten bygga på respekt för individens självbestämmande och integ-
ritet och den enskildes egna resurser ska tas tillvara (1 kap. 1§ SoL). Socialtjänstens verksam-
het skall också präglas av kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet (prop. 
2000/01:80, s. 81).  

Principerna ger inte bara vägledning för socialtjänstens praktiska verksamhet, utan för den männi-
skosyn som alltjämt skall prägla reformarbetet inom socialtjänsten. Det är emellertid angeläget att 
påpeka att begreppen måste konkretiseras och manifesteras i det dagliga  arbetet, så att de inte ut-
vecklas till tomma honnörsord utan konkret innehåll (prop. 2000/01:80, s. 81). 

Med andra ord innehåller portalparagrafen mål och principer som av bland annat socialsekre-
terare ska omsättas i praktik (prop 2000/01:80 s. 81). 

Rätten till bistånd  

Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. SoL. I den inledande paragrafen anges att den 
enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt, om 
hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Vidare ska biståndet utformas så att det stärker hans resurser att leva ett 
självständigt liv (4 kap. 1 § SoL).  

Enligt förarbetena till SoL har alla personer rätt till insats efter behov och ingen grupps 
behov skall vara starkare skyddat än andras (prop. 2000/01:80, s. 90). Med begreppet ”för sin 
livsföring i övrigt” sammanfattas alla de olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, 
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vård och omsorg som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatser-
na är inte specificerade i SoL utan valet av insatser påverkas av individuella förhållanden, 
tillgängliga resurser och metodutveckling. Vidare ska insatser utformas i samförstånd med 
den enskilde (prop. 2000/01:80, s. 90). Då det inte råder samstämmighet mellan den enskilde 
och socialtjänsten om lämplig insats måste tolkningen av begreppet skälig levnadsnivå ske 
mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens grundläggande syfte dvs. att garantera att medbor-
gare får sina behov av bistånd tillgodosedda (prop. 2000/01:80, s. 91).  

Särskilda bestämmelser för barn och unga 

Socialtjänstens målinriktade bestämmelser för arbetet med barn och unga regleras i 5 kap. 1 § 
SoL. I paragrafen står det att socialnämnden ska arbeta för att barn och ungdomar växer upp 
under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL). I syfte att uppnå dessa mål ska social-
tjänsten samarbeta med hemmen; i SoL betonas just de biologiska föräldrarnas betydelse för 
barnen (prop. 2002/03:53, s. 45). Vidare ska socialnämnden särskilt uppmärksamma utveck-
lingen hos barn och ungdomar som har visat tecken till en ogynnsam utveckling (5 kap. 1 §). I 
tredje – femte styckena betonas ytterligare socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar som 
visat tecken till att utvecklas ogynnsamt: 

Socialnämnden ska 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk 
och social utveckling hos barn och ungdom, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynn-
samt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet,  
- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan fin-
nas sedan mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts (5 kap. 1 § 
SoL). 

För att tillgodose barn och ungdomars behov kan det med andra ord vara nödvändigt att place-
ra barnet i familjehem eller på institution. Socialtjänsten måste i dessa fall komma överens 
med vårdnadshavarna, och med barnet om det är över 15 år, att barnet ska placeras i sam-
hällsvård (prop. 2002/03:53, s. 45). 

Vård i familjehem 

I 6 kap SoL regleras vård i familjehem. Det är en viktig resurs inom socialtjänsten då de flesta 
barn och ungdomar som placeras utanför det egna hemmet kommer till familjehem 
(SOU:2005:81, s. 87). Enligt de allmänna bestämmelserna om vård utanför det egna hemmet 
ska socialtjänsten sörja för att den som behöver vårdas i ett annat hem än det egna tas emot i 
ett familjehem och att personen i fråga erhåller vård av hög kvalitet (6 kap. 1 § SoL). När-
hetsprincipen innebär att vården bör (det är alltså inte tvingande) utformas så att den främjar 
den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön 
(6 kap. 1§ SoL). Uppdraget till familjehemmet bör formaliseras och tydliggöras genom att det 
skrivs ett avtal mellan socialtjänsten och familjehemmet och ett beslut om vård och behand-
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ling utanför det egna hemmet bör föregås av en planering av hur det ska gå till (prop. 
1996/97:124, s. 112). Detta konkretiseras i vårdplanen (11 kap. 3 § SoL). 

Socialnämnden har skyldighet att medverka till att barn som placeras i familjehem får god 
vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Vidare ska socialnämnden 
verka för att dessa barn får lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). Anledningen till att det i all-
mänhet krävs insatser utöver den hjälp som familjehemmet kan ge är att barn som omhänder-
tas kan ha svåra problem som bottnar i dess tidigare upplevelser. Extra stödinsatser i skola 
och barnomsorg kan därför bli aktuella (prop. 1996/97:124, s. 117).  

Socialsekreteraren är den som har fortlöpande kontakt med barnet, familjehemmet och 
barnets föräldrar och det är socialsekreteraren som i praktiken ser till att barnet har det bra i 
familjehemmet. Eftersom forskning visar att socialsekreteraren är en långt mer viktig person 
för det placerade barnet än han/hon själv uppfattar bör socialsekreteraren ta sig tid att samtala 
med barnet i enrum vid sina besök (prop. 1996/97:124, s. 117). 

Socialnämnden har ett uppföljningsansvar vid frivilliga placeringar och enligt SoL ska de 
minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs (6 kap. 8 § SoL). Vid 
en övervägning bör den socialsekreterare som under socialnämnden har ansvaret för vården 
anmäla till nämnden hur vården bedrivs och hur barnets och föräldrarnas förhållanden har 
utvecklats. Till skillnad från en omprövning, är en övervägning med andra ord en informell 
granskning och förvaltningens bestämmelser om utredning, kommunikation, överklagan är 
inte tillämpliga (prop1989/90:28, s. 76 och s. 99).  

Vårdplanen  

När ett barn bereds vård på frivillig grund ska socialtjänsten upprätta en plan för den vård som 
socialnämnden avser att anordna (11 kap. 3 § SoL). Enligt förarbetena till Socialtjänstlagen är 
det för såväl barnet som för dess vårdnadshavare ett rättssäkerhetskrav att det finns en indivi-
duell vårdplan vid en så pass ingripande åtgärd som en placering utanför hemmet utgör (prop. 
2000/01:80 s. 105). Vårdplanens övergripande syfte är att tydliggöra mål och medel utifrån 
det enskilda barnets behov och socialnämnden måste på ett lättfattligt sätt kunna visa vilka 
syften som placeringen har och hur man ämnar uppnå dessa syften (prop. 2000/01:80, s. 
104f). I syfte att skapa ett väl fungerande samarbete mellan barnets vårdnadshavare, social-
tjänsten och andra huvudmän ska socialtjänstens bedömning tydligt framgå för barnet och 
dess vårdnadshavare och även de insatser som andra huvudmän ansvarar för ska finnas med i 
planen. Extra stödinsatser i skolan eller behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin är ex-
empel på insatser som andra huvudmän har ansvar för (prop. 2000/01:80 s. 104ff). När det 
gäller innehållet i en vårdplan måste detta avgöras utifrån förhållandena i det individuella fal-
let och det är därför inte lämpligt att i lag fastställa vad en vårdplan skall innehålla. Vidare ska 
en vårdplan kompletteras med en behandlingsplan där det fastställs hur insatserna skall 
genomföras. Med andra ord belyser vårdplanen barnets behov och hur dessa behov konkret 
ska täckas bör framgår i en behandlingsplan (prop. 2000/01:80, s. 106). I syfte att göra alla 
parter införstådda med vad som förväntas av var och en förutsätts planen bli undertecknad av 
vårdnadshavaren, barnet när han eller hon är över 15 år, vårdgivaren samt handläggande tjäns-
teman hos den socialnämnd som beslutar om placeringen (prop. 2000/01:80, s. 106).  
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Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och respekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet. Frågan om vård utan samtycke av barn och ungdomar regleras i en särskild lag 
LVU, som kan sägas utgöra ett komplement till SoL. LVUs övergripande syfte är att samhäl-
let ska kunna fullgöra sina skyldigheter att tillgodose barns och ungdomars behov av skydd, 
vård och behandling (prop. 1989/90:28, s. 37f). 

Enligt 13 § LVU ska socialnämnden noga följa den som får vård med stöd av denna lag 
och socialnämnden ska besöka den unge som beretts vård med stöd av 2 § minst en gång var 
sjätte månad och överväga om vård enligt lagen fortfarande finns.  

När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården 
ska upphöra. Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 
18 år. Vidare ska nämnden noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har 
vårdnaden om honom (21 § LVU). Socialnämnden ska verka för att en återgång till hemmet 
kan ske och att den för den unges del blir så smidig som möjlig (prop 1989/90:28, s. 88). Ju-
stitieombudsmannen resonerar på följande sätt kring förberedelser av återföreningar: 

Att skilja ett barn från dess föräldrar innebär som regel påfrestningar för barnet även om förhållan-
dena i hemmet har varit sådana att vård enligt LVU har blivit aktuell. Vid hemflyttning utsätts bar-
net för en ny separation. Om barnet har bott en lång tid i familjehemmet kan den bli svår. Enligt 21 
§ LVU skall socialnämnden därför noga förbereda den unges återförening med den eller dem som 
har vårdnaden om honom. Nämnden skall därvid hjälpa barnet och familjehemsföräldrarna samt 
barnets föräldrar inför hemkomsten. En återförening behöver förberedas på ett aktivt och insikts-
fullt sätt. Arten och omfattningen av förberedelserna samt den tid som erfordras blir beroende av 
omständigheterna i det enskilda fallet. Hur återföreningen skall förberedas kommer ofta till uttryck 
i en vårdplan. Det är socialnämnden som har ansvaret för planeringen och den bör göras i samråd 
med alla inblandade (JO 2003/04, s. 217). 

Lagstiftaren rekommenderar således socialtjänsten att redan i vårdplanen behandla hur återfö-
reningen ska förberedas och att planeringen ska göras i samarbete med alla inblandade. 

Socialtjänstförordningen 

Socialtjänstförordningen innehåller bland annat kompletterande föreskrifter till SoL och LVU. 
Den som har placerats i ett familjehem och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möj-
lighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning, detta i syfte att underlätta 
för den enskilde att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning (3 kap. 7 § SoF).  

Enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstförordningen ska nämnden fortlöpande, genom personliga 
besök, och på annat sätt, hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och ge familje-
hemmen behövligt stöd. Socialtjänsten ska med andra ord kontinuerligt följa upp de placer-
ingar som görs i familjehem och detta arbete måste anpassas efter förhållandena i det enskilda 
fallet. Hur arbetet bör bedrivas beror bl.a. på ärendets karaktär och svårighetsgrad, åldern på 
den person som placeras. Det är givet att en placering i inlednings- och avslutningskedet stäl-
ler krav på särskilt tät kontakt med socialtjänsten (prop. 1996/97:124, s. 116f). För att under-
stryka socialnämndens ansvar infördes 2003 ett tillägg till socialtjänstförordningen. Enligt 
denna ska uppföljningen omfatta den unges hälsa, utveckling, socialbeteende och skolgång 
samt relationer till anhöriga och andra närstående (5 kap. 1b § SoF). Detta innebär att vissa 
teman alltid skall behandlas när barn placeras och att samma teman skall utgöra en ram för 
uppföljning av barnets fortsatta utveckling. Dessa områden är hälsa, skola, identitet, relatio-
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ner, socialt beteende, barnets känslomässiga utveckling och förmåga att klara sig själv. Do-
kumentationen bör vara noggrann och allsidig och överväganden som gjorts bör framgå (prop. 
2002/03:53, s. 83f). Socialstyrelsen genomför sedan några år projektet Barns Behov i Cent-
rum (BBiC), nedan beskrivs hur denna metod ska förbättra utredningarna och förberedelserna 
inför placeringar liksom genomförandet och uppföljningen av placeringar: 

Det långsiktiga målet är att utveckla ett enhetligt system för att utreda, bedöma och följa upp insat-
ser inom den sociala barnavården. Syftet är att stärka barnets ställning i enlighet med barnkonven-
tionen och SoL. Vidare avses att skapa struktur och systematik i arbetet med att identifiera, doku-
mentera och utvärdera barns behov av insatser, verka för samförstånd genom att bygga ett team 
kring barnet (föräldrar, familjehemsföräldrar och professionella) där alla är klara över sina skyl-
digheter och åtaganden samt att öka kvaliteten och rättssäkerheten (prop. 2002/03:53, s. 83).  

Vårdplanen ska enligt 5 kap. 1a § SoF, beskriva de särskilda insatser som behövs, på vilket 
sätt umgänget ska ordnas, målet med vården och den unges och vårdnadshavarnas syn på den 
planerade vården. Även detta var ett tillägg som infördes 2003.  
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Resultat från fokusgruppsintervjun 
I detta kapitel presenteras resultaten från fokusgruppsintervjun med socialsekreterare inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. I syfte att underlätta läsningen utgår resultatredo-
visningen från fyra temaområden som i sin tur bygger på intervjuguiden. 

Förberedelser för att vården ska upphöra samt möjligheter till stöd och 
hjälp efter vårdens avslut 

Inledningsvis diskuterade socialsekreterarna användningen av begreppen utslussning och ef-
tervård och en av dem uttryckte en motvillighet att förknippa dessa begrepp med familje-
hemsvård. Socialsekreteraren associerade de två begreppen med institutionsvård men vidare 
under diskussionens gång framgick det att socialsekreterarna inte kunde komma på några 
andra, alternativa begrepp att använda när de pratar om den tid innan och efter familjehems-
placeringens avslut. Under resten av gruppintervjun användes termerna utslussning och efter-
vård. 

Under gruppintervjun framgick det att socialsekreterarna anser att arbetet med utslussning 
och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar inte följer några bestämda mönster utan att 
arbetet i allra högsta grad är beroende av den individuella socialsekreteraren. Med andra ord 
finns det enligt socialsekreterarna inga utarbetade metoder eller arbetssätt som ligger till 
grund för arbetet och som konsekvens av detta skiljer sig utslussningen åt beroende på vilken 
socialsekreterare som har ansvaret för förberedelserna. ”Slumpartat” och ”individuellt” är 
exempel på ord som socialsekreterarna använde för att beskriva hur utslussningen av ungdo-
marna fungerar. En av fokusgruppsdeltagarna uttryckte saken på följande sätt: 

Mmm, praxis finns det ju, har vi några utskrivna riktlinjer? /…/ Det finns ju ingen policy eller vis-
sa program eller vissa som jobbar när man tänker på när ungdomen slussas ut, det är ju mycket 
slumpmässig och upp till handläggare /…/ Det finns lika många utsluss som det finns ungdomar. 

Även följande citat belyser frågan om arbetsplatsen har riktlinjer för arbetet med utslussning 
och eftervård och här nämner även en av socialsekreterarna hur lagstiftningen utgör en ram 
för deras arbete: 

T: Nej jag har inte sett att vår kommun har någon policy direkt,  
Å: Nej inte jag heller. 
M: Nej inte jag heller, inte som jag vet att det skulle finnas, utan det blir ju så utifrån lagen, att 
man ska följa utvecklingen. Nu vet jag ju inte hur det står ordagrant men andemeningen är ju att 
man ska följa och se utvecklingen även efter avslut och vad man tror, man ska ju gå igenom insat-
ser eller erbjuda insatser. 

Enligt socialsekreterarna finns det således på varken riktlinjer eller utarbetade metoder och 
strategier för arbetet med utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar, men 
samtidigt understryker socialsekreterarna att de inte förväntar sig att ungdomarna ska kunna 
leva helt självständiga så fort de blir myndiga, en av socialsekreterarna resonerar på följande 
sätt: 

Ingen där jag har jobbat tycker att ungdomar som när dom fyller 18 år ska klara sig själva och 
samhällt tar inget ansvar, så tycker man ju inte, när det har missats så är det mer att ingen har haft 
koll, de har fallit mellan stolarna, ny personal och man kanske inte riktigt har koll. Att familje-
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hemmet, att de inte är anknutna till familjehemmet, det är ju inte så att man struntar i dom, tycker 
inte jag i alla fall, biståndsmässigt, även fast det inte finns riktiga riktlinjer så går det alltid att få 
igenom sånt om man vill. 

När det gäller hur arbetet med utslussningen av ungdomarna fungerar i praktiken framgick det 
att socialsekreterarna lade stor vikt vid samarbetet med familjehemmen. Socialsekreterarna 
menade att deras samarbete med familjehemmen var oerhört betydelsefullt och att utsluss-
ningen i stor utsträckning handlar om att kommunicera och arbeta med dessa. Vidare menade 
socialsekreterarna att en avgörande faktor i hur lyckad en utslussning blir är hur stort ansvar 
familjehemsföräldrarna tar för att arbeta med ungdomarna och förbereda dem för ett liv utan-
för vården. Följande citat belyser detta: 

Man arbetar mycket med familjehemmen, tycker jag, att man pratar mycket med dom, att dom 
måste hjälpa ungdomen att förereda sig om den nu är mogen för det /…/ det är familjehemmet som 
arbetar med det tillsammans med ungdomen, med studier eller andra alternativ. 

En av socialsekreterarna reflekterar över att det stöd och den hjälp ungdomarna ska få bör 
vara så “normalt” som möjligt: 

Man ska fortsätta från så som det kanske egentligen borde har varit att man växte upp i en normal 
familj med det stöd som egentligen ska finnas. Att föräldrar ger stöd till sina barn, när dom är 18, 
om det sedan handlar om att hjälpa dom med hur fungerar samhället, hur man betalar räkningar, 
behöver man försäkringar, och sådant, att man kan få det stödet som kanske är mer normalt 

Enligt lagen ska en bedömning av ungdomarnas situation göras vid besöken var sjätte månad 
(6 kap. 8 § SoL, 13 § LVU). I överenskommelse med lagen gör socialsekreterarna i fokus-
gruppsintervjun varje halvår en bedömning av ungdomarnas vårdbehov och om dessa ska bo 
kvar i familjehemmet eller inte. Detta innebär att socialsekreterarna i vanlig ordning gör en 
bedömning av ungdomens situation inför 18 årsdagen och vid dessa möten diskuterar social-
sekreteraren framtiden med den unge och erbjuder lämpliga insatser. Vid dessa bedömningar 
uppdateras även vårdplanen och på frågan om utslussning och eftervård ingår som en del av 
den unges vårdplan fick jag följande svar: 

Å: Jo jag har i alla fall gjort så tidigare att för att det ska bli tydligt för ungdomen och familje-
hemmet så har jag då, ett halv eller ett år innan, börjat skriva in i vårdplanerna att man ska prata 
om tiden efter placeringen, eller vad som händer nu, om det känns att det är något att planera kring 
/…/ känner man att det finns någonting, att familjehemmet ska prata mycket om det att man ska 
bolla tankar, då brukar jag skriva in det i planen. 

När det gäller om utslussning är en del av vårdplanen framgår det att det ser olika ut hos olika 
socialsekreterare, och precis som med utslussningen och eftervården i övrigt finns det inga 
riktlinjer eller utarbetade metoder för om utslussning och eftervård ska ingå i vårdplanen. En-
ligt en socialsekreterare är tanken med BBIC att arbetssättet ska bli mer strukturerat: 
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Fast det ser väldigt olika ut, nu ska ju vi börja med BBIC. Ja, jag vet inte om dom vårdplanerna 
ska skrivas på ett speciellt sätt eller vi har inte hunnit, inte kommit så långt, men det ska vara mer 
strukturerat och så. 11: 

Vid halvårsbedömningarna samtalar socialsekreteraren med ungdomen om de insatser kom-
munen har att erbjuda. Socialsekreterarna nämner ett antal olika typer av insatser som kom-
munen erbjuder. Det finns en privat verksamhet vars tjänster kommunen köper in och vars 
syfte är att ge ungdomarna stöd i sysselsättning så att de kommer igång med arbete eller prak-
tik. Verksamheten tillhandahåller även kontaktpersoner och i följande citat berättar en av so-
cialsekreterarna om verksamheten och att en annan av kommunens enheter för individ- och 
familjeomsorg har köpt in deras tjänster: 

Dom har ju kotaktpersoner även på fritiden om ungdomarna behöver det, även jag tänker konkret 
dom väcker dom på morgonen, att dom kommer till jobbet. Då vet jag att man kan köpa in den 
tjänsten och då vet jag att en annan kommundel har haft det i några ärenden då ungdomar flyttar 
från familjehem att man har haft med liksom.  

Den andra tjänsten socialsekreterarna nämner är kommunal verksamhet som erbjuder ett ut-
ökat kontaktmannaskap som två av deltagarna beskriver på följande sätt: 

Å: Det är bara kontaktpersoner, dom jobbar ju inte med praktikplatser, utan det är utökat kontakt-
mannaskap, med nätverksmöten, dom träffas, ja får en kontaktperson och träffas två gånger i veck-
an kanske och så övernattning en helg i månaden och så har man uppföljande möten med nätverket 
T: Men man skulle kunna tänka sig teoretiskt att det skulle kunna vara en insats om man beviljade 
det. 

Flickboet är den tredje verksamheten som socialsekreterarna tar upp som en möjlig insats vid 
en familjehemsplacerings avslut. Det är ett boende med plats för fyra flickor i åldrarna 16-20 
år. I boendet finns det två bovärdar som har tillsyn 15 timmar per vecka. En av socialsekrete-
rarna beskriver boendet på följande sätt: 

Där får flickorna väldigt mycket frihet och får ta mycket ansvar själva kring städning, laga mat. 
Bovärdarna finns där för att hålla koll på att det fungerar. De är mellan 16- 20 år, då får dom vara 
där men ofta så är man där kanske ett år och sedan så går man vidare i folkhögskola eller nått om 
det funkar, det är inte alltid det gör det utan man kanske behöver mer stöd ändå, men ganska 
många verkar gå vidare.  

De insatser som beskrivits ovan utgör de öppenvårdsinsatser som kommunen har att erbjuda. 
Enligt socialsekreterarna är öppenvårdsinsatser dock inte tillräckliga och inte sällan avslutas 
många familjehemsplaceringar med att ungdomarna tvångsomhändertas enligt 3 § LVU. I 
följande citat beskriver en av socialsekreterarna denna företeelse: 

T: Och som sagt det är ju inte heller ovanligt att en familjehemsplacering avslutas då med institu-
tionsvård kan man säga, eller avslutas det övergår då, jag har ju flera sådana ungdomar som där 
kanske eller det har varit både där man har bott sedan man varit ganska liten och sedan har det bli-
vit en förlängning av vården helt enkelt om familjehemsföräldrarna inte har klarat av eller också 
att man har blivit placerad som tonåring så efter ett år så märker man att det fungerar inte, det är ju 

                                                 

11 BBIC – Barns behov i centrum – är ett slags kvalitetssystem som ska förbättra utredning, planering och upp-
följning inom den sociala barnavården. Målet med BBIC är att utveckla ett enhetligt system för dokumentation 
och uppföljning som alla kommuner i landet på sikt ska få tillgång till (www.socialsyrelsen.se). 
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inte så ovanligt och då dom har ofta strukturerade utslussning i institutionerna har ju ofta egna lä-
genheter eller så dom tar ansvar för utslussningen. 

Enligt socialsekreterarna är det inte ovanligt att när en familjehemsplacering upphör vid 18 
års ålder att denna i själva verket kvarstår om ungdomen fortfarande går på gymnasiet men att 
den övergår till en överenskommelse med ungdomen, som är myndig, det blir med andra ord 
en ny familjehemsplacering. ”Ja det är det, det är det vanligaste när ungdomen bor på gymna-
siet” sa en av socialsekreterarna. Ett annat alternativ till en fortsatt familjehemsplacering är att 
ungdomen inackorderas, att denne bli inneboende. En av socialsekreterarna säger på följande 
sätt: 

Man hyr ett rum egentligen, att familjehemmet ändå ska släppa taget lite grann, eller man hyr om 
man har nu ett extra hus inne på gården, att man kanske inte deltar lika mycket i familjen, bara för 
att man ska slussas ut, så tycker jag att man har varit med om att man har resonerat, det blir ju ock-
så en markering mot familjehemmet på något sätt att nu är det dags att gå vidare och mot ungdo-
men. 

Under fokusgruppsintervjun framgick det att det är mycket ovanligt att ungdomar flyttar hem 
till sina biologiska föräldrar när de blir myndiga. Socialsekreterarna menar att föräldrarna ofta 
saknar resurserna och att socialtjänsten inte i tillräcklig utsträckning har jobbat med föräldrar-
na. En av socialsekreterarna uttrycker det på följande sätt: 

Och så placerar man ungdomen och så jobbar man ganska mycket med ungdomen och det sker en 
massa förändringar sen står ju föräldrarna ändå kvar på samma punkt så om man då ska flytta hem 
efter två år så är det kanske inte möjligt för då har det kanske inte skett någon förändring i syste-
met, så tycker jag det ofta är faktiskt. 

Ungdomarnas behov 

När man i fokusgruppen diskuterade vilka behov ungdomarna har var alla överens om att den 
aktuella klientgruppen är en grupp med mycket stora behov, en av socialsekreterarna uttrycker 
saken på följande sätt: 

T: Det är många som råkar faktiskt i stora svårigheter, för dom är inte mogna, det är min erfaren-
het att de inte är mogna förrän i 24-25 års ålder att man tar ansvar för ekonomi och lagar mat det är 
väldigt få som är under 18.  

Lite senare under intervjun diskuterar två av socialsekreterarna ungdomarnas behov: 

Å. Generellt tycker jag att det är ju ungdomar som har mycket behov för jag tycker ju att även om 
dom har en familjehemsplacering så ofta i alla fall när det gäller mina ärenden, så har dom en kon-
taktperson, det räcker inte bara med familjehemmet utan, man har även annat och när man ska ut 
kanske när dom är 18, dom har fortfarande så mycket behov jämfört med andra ungdomar så att 
ofta måste dom ju stanna lite längre eller så måste man gå in med Målet eller Perrongen12  
M: Ja oftast är dom ju mindre både emotionellt och socialt mogna så är det ju det brukar ju visa sig 
att den miljö, eller vad det nu beror på men oftast så är dom mindre mogna kan man säga generellt 
att dom klarar sämre att ta ett vuxenansvar. 

                                                 

12 Målet och Perrongen är namnen på två av öppenvårdsinsatserna i kommunen. 
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När det gäller bedömningen av ungdomarnas behov framgick det att det inte finns en kvali-
tetssäkring, att det inte finns någon struktur, ingen mall, utan att det är upp till handläggarna 
att bedöma individernas behov. Socialsekreterarna har uppfattat det som att man med hjälp av 
BBIC systemet kommer att få särskilda behovsområden man måste gå igenom och att denna 
struktur kommer att underlätta och förbättra arbetet.  

Socialsekreterarna anser vidare att många tonåringar visar ett behov av att vilja närma sig 
sina biologiska föräldrar, att det är många ungdomar som blir intresserade av sina ursprungs-
familjer när de kommer i tonåren. En av socialsekreterarna talar om ungdomarnas “idealise-
ring” av föräldrarna. Enligt socialsekreterarna uttrycker ungdomarna ofta en längtan att åter 
knyta an till sina föräldrar och så här löd resonemanget när två av socialsekreterarna diskute-
rade just kontakten med de biologiska föräldrarna: 

Å: Sen finns det ju ofta en oerhörd längtan tycker jag.  
T. Precis. 
Å: Det kommer då i tonåren så att det finns alltid många funderingar och en längtan. 
T: Och det kanske finns mer utrymme för den eftersom de är lite äldre och kanske träffar dom lite 
mer på egen hand och så men det är ju sällan så att dom kanske flyttar det finns ju men jag har inte 
varit med om det så ofta. 
Å: Nej det är sällan att man flyttar hem. 
T: Föräldrarna har inte dom resurserna eller bor så eller så, det kanske blir mer umgänge. 
Å: Och att man glidit ifrån varandra så också tycker jag ,för även om man försöker att ha kvar bio-
logiska föräldrarna så glider dom ju ifrån också dom finns ju inte med i det här dagliga, eller och 
man har ganska lite umgänge vanligtvis.  
T: Ja, för att socialtjänst jobbar inte särskilt med det, kan vi väl säga.  
Å: Nej nej.  
T: Vi försöker men det är inte bra alltså inte tillräckligt. 
Å: Nej och ofta jobbar man ju inte ingenting med föräldrarna, alltså dom biologiska , föräldrarna 
är på samma punkt som när man placerade , oftast. 
T: Ja visst.  
Å: För att dom inte vill ha några insatser, dom vill inte ha något stöd. 
T: Och det finns ju inte väldans, om man ska vara ärlig, stödet är ju inte så himlans bra uppbyggt 
heller från socialtjänstens sida inte för föräldraskapet i alla fall, ja missbruket då där finns det ju 
saker men just när det gäller föräldrastöd tycker jag det är dåligt och umgängeskontakt och sånt, 
det är det faktiskt, så hela den där, det är ju väldigt obearbetat alltså föräldra-barn kontakten och 
det finns ju en enorm längtan och under tonåren kan ju det där ofta bli ett sökande, jaa. 

När det gäller vad ungdomarna är i behov av uttrycker en av socialsekreterare svårigheterna 
med att identifiera och bedöma ungdomarnas behov på följande sätt: 

M: Det går ju i alla fall att säga om det att det är bra om någon befinner sig nära dom här ungdo-
marna, som ändå är nära i dom här olika faserna, oftast ja att vi får ta det här alltmer vi sitter ju, det 
kan ju vara åtskilliga mil emellan oss, kanske träffas vi en gång i halvåret och så lite på telefon och 
då blir man ju inte så delaktig det är ju svårt att veta exakt vilka behov dom har och vilka processer 
som pågår just då. Det går ju att säga något övergripande och så om vad det är som har hänt eller 
vad det är som behövs till men sen just stöd i vardagen det blir ju svårt för oss att ge här det behö-
ver till någon annan som finns med, om sedan det är familjehemmet eller om det nu är personal 
från institution om det har nu gått så eller från öppenvårdsinsatser. 

Ungdomarnas delaktighet 

Vid halvårsbedömningarna som socialsekreterarna gör understryker fokusgruppsdeltagarna 
vikten av att samtala med ungdomarna, att lyssna och höra vad de har för planer och vilket 
stöd de kan tänkas vilja ha när dom lämnar vården. Även familjehemmets roll lyfts fram och 
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socialsekreterarna menar att det kan vara svårt att tillfredsställa alla. Följande resonemang får 
illustrera denna problematik: 

Å: Jag tänkte så vad gäller bedömningen så pratar man ju jättemycket med ungdomen med famil-
jehemmet är ju jätteviktiga och sen så om föräldrarna finns där också dom är viktiga men framför-
allt familjehemmet. Ungdomar vill ju ha ganska mycket frihet  
T: Den vanliga kampen.  
Å: Ja precis och då måste man prata med vuxna omkring för att försöka få någon balans. 

Även i nästa citat lyfts svårigheterna med att tillfredställa både ungdomen och familjehemmet 
respektive föräldrarna fram. En socialsekreterare uttryckte saken på följande sätt: 

M: Barnperspektivet finns ju, eller barns bästa, vad det nu är, det är ju ett rätt så luddigt begrepp 
som man har möjlighet att tolka utifrån situation, där man ju ska lyssna på barnet utifrån åldern 
och mognad, som det är också begrepp som man måste bedöma, ser vad man befinner sig och det 
där det är ju knepigt när dom hamnar på kollisionskurs då, barnen kanske inte så gärna vill träffa 
sina föräldrar men att man har föräldrar som ligger på eftersom de ser det från sitt perspektiv, den 
vuxnes behov utav barnet medan barnet kanske inte alls har det, på samma sätt och det är ju en jät-
te knepig ekvation att få att gå ihop. 

En socialsekreterare pekar på skillnader mellan att samarbeta med ungdomar som varit place-
rade i familjehem sedan länge och ungdomar som blivit placerade i tonåren och hon säger hur 
viktigt det är att ha kontinuitet, samma socialsekreterare: 

Å: jag tycker att det är ganska stor skillnad för jag tycker har man växt upp i ett familjehem i prin-
cip sen dom var jätte små att där är samarbetet ganska bra, tycker jag att det verkar som mellan 
handläggaren och ungdomen och det är ju en fördel om handläggaren har varit med i alla dom här 
turerna och ibland är det så och ibland inte så, utan dom har fått åtskilligt med nya handläggare 
under åren. Och om det har varit så att någon har varit kvar så känns det som att då brukar det ju 
ändå finnas en relation och att det känns som att det är bra samtal, så där kan det ju vara svårare 
om man kommer in i ett senare läge och placerar dom när dom är tretton-fjorton, ganska upproris-
ka, dom är inte så förtjusta i den här tanken att bo i en annan familj, där kan det vara mycket svåra-
re tycker jag att få ett bra samarbete med ungdomen, en stor skillnad. 

Socialsekreterarna poängterar att man lyssnar till ungdomarna men att tidsbristen är ett stort 
problem. De menar att tidsbristen medför svårigheter att etablera en god relation, diskussio-
nen går som följande: 

T: Nu är man ju mer tycker jag en typ av koordinator, planerare, tar in andra resurser när man be-
höver, det är liksom min relation till den placerade, det är ju för sällan att vi ses för att det ska bli 
något riktigt så  
M: Jag kan ju instämma i det där. Jag kan ju också känna att min roll det är också att planera att 
fatta besluten och sedan dra in vad det är som händer, att följa upp det om det inte fungerar, ja vad 
är det då man gör, så det blir ju mera den relationen tänker jag att man ska ha, om man tänker att 
man nu ska ta ett nytt steg, att dom ska ut, ja men då är det ja, vad vill du? Och så får man försöka 
samla och göra den här bedömningen vad är det som behövs och vad kan vi erbjuda, det blir ju lite 
distanserat man blir ju inte så nära, och det finns ju mycket praktiska hinder, det geografiska av-
stånd, att jag tänker på närhetsprincipen och hur långt den sträcker sig men för oftast kan det ju 
vara det är svårt att hitta familjehem att det blir ändå vissa geografiska avstånd och då går det ju 
inte rent praktiskt att heller ha en kontinuitet, men viss regelbundenhet går det ju men kanske inte 
så tätt. 

När det gäller samarbetet med ungdomarna pekar följande citat återigen på svårigheterna med 
att tillfredsställa alla parter men utöver detta framgår det av citatet att socialsekreterarna väger 
in ungdomarnas egna åsikter i bedömningen av vilka insatser som ska beredas och att social-
tjänsten i dag är bättre på att lyssna till ungdomarna än vad de var för ett antal år sedan: 
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M: Då tänker jag utifrån åldern, när är man mogen för att ta beslut? Ju äldre man är, om man är 18 
och man är på god väg här och skulle kunna klara, ja, då måste man väl ändå ligga på den nivån 
och matcha. Även om vi tittar lagstiftningsmässigt så är ju 15 år, så då ska man ju lyssna på dom 
men dom har ju inte samma rättsliga ställning, barnen, men det väger ju in och det är inte så lätt 
alltid att hitta en bra balans alla gånger, där ändå på nått sätt alla är nöjda eller att barnen känner 
sig lyssnat på och sen samtidigt som man kanske beaktar då föräldrars krav eller synpunkt.  
T: Jag tycker ändå att det blivit en successiv förbättring under de år jag har jobbat, nu är det ju ofta 
egna rubriker, liksom överväganden, nu finns ju egna rubriker “Vad tycker Kalle blabla”. Det var 
det inte när jag började jobba och man försöker ju ändå beskriva till socialnämnden vad ungdomen 
tycker och väga in det  
M: För det händer att man tagit med det och att man ändå måste på nått sätt då värdera det på nå-
got sätt, hur mycket vikt ska man lägga på det här och om man inte gör det så varför man tagit den 
ställning man gjort. Man måste kunna motivera.  

En av socialsekreterarna nämner att han har läst att ungdomar i stor utsträckning känner att de 
inte blir lyssnade till och att myndigheterna inte bryr sig om deras åsikter och då följer detta 
resonemang: 

M: Jag kan tänka mig att det är för att vi är dåliga på att förklara, jag tänker att vi hör det är ju inte 
samma sak som att vi alltid beaktar deras vilja utan att det alltid blir som dom har tänkt, om det är 
det man förknippar med att bli hörd, att det inte är någon som lyssnar till mig för att jag vill det 
här, då kan man ju uppleva att man inte blir hörd, om det nu inte är någon som har motiverat var-
för det här beslutet har tagits.  
T: Ja jag tror ju också att återkopplingen är himla dålig. Vi skulle bli mycket bättre på att tala om 
varför socialnämnden har beslutat, direkt till ungdomen faktiskt, det är ju ofta mycket folk, det 
händer mycket på dom vuxnas nivå det är rätt obegripligt tror jag rätt ofta. 
Å: Jag tror också att det som händer på vuxnas nivå det tar så mycket tid det är föräldrar som vill 
föra sin talan få fram saker, det är familjehem som kanske inte heller fungerar så bra alltid det kan-
ske är andra som agerar och då kanske det inte heller finns tid över till ungdomen så mycket som 
man skulle behöva, dom andra prioriterar sig själva genom att ta plats och ungdomen kanske inte 
gör det och sen tror jag ändå generellt att man har blivit mycket bättre på att prata med både barn 
och ungdomar  
T: Åtminstone i dom här rutinbesöken.  
Å: Ja precis men det finns nog fortfarande mycket att jobba med kring just detta. 

Vad fungerar bra och vad behöver förändras?  

När det gäller socialsekreterarnas tankar kring de aspekter av arbetet som man skulle vilja 
förbättra uttrycker en av socialsekreterarna följande tankar: 

Det man skulle vilja önska tycker jag, är att man byggde upp ett slags nätverk kring ungdomarna 
under tiden som man är familjehemsplacerad så att dom liksom hade någon egen drivkraft senare 
när man nu ska ut. På något sätt det är ju så att dom är familjehemsplacerade, det är så där fattigt 
omkring en vad gäller nätverk och så går man ut i det också och blir beroende av dom här hjälpre-
surserna som vi har så att egentligen det är det som man på något sätt borde lägga kraft på för det 
är ju så man vanligtvis fungerar i en annan familj, vanlig familj. 

När socialsekreterarna diskuterade behovet av att bygga upp ett nätverk i den nya familje-
hemssituationen återkom de till problematiken kring att dels hitta familjehem överhuvudtaget 
och dels hitta familjehem där ungdomen och familjehemsföräldrarna fungerar bra ihop och 
där familjehemmen är öppna och villiga att arbeta för att utveckla ungdomens sociala nätverk. 

Socialsekreterarna önskade även att det skulle finnas fler inackorderingsboenden. Anled-
ningen till detta var att ungdomarna fortfarande har så stora behov när de blir myndiga och att 
ungdomarna därför behöver en bostad där någon “har koll”. Att vara inneboende tyckte de var 
ett bra steg att ta efter att ha varit familjehemsplacerad, ett liv helt på egen hand kan vara för 
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utmanande, och enligt socialsekreterarna behöver ungdomarna fortfarande stöd för att klara 
sig själva. En av socialsekreterarna nämnde att man tidigare i kommunen hade en kontaktper-
son som var knuten till boendet, som ofta var en uthyrningsdel, och enligt fokusgruppsdelta-
garen var detta ett arrangemang som fungerade bra.  

När det gäller positiva aspekter av arbetet pekar socialsekreterarna på att kommunen de 
arbetar i är “generös”: 

Jag tycker ändå att det går att få igenom insatser fortfarande att kommunen, det är rätt generöst 
som socialarbetare, det går att få igenom saker även om man tänker mot den politiska nivån om 
man vill, det tycker inte jag är ett problem. 

I samband med ovanstående kommentar diskuterar socialsekreterarna att det ser olika ut bero-
ende på i vilken kommun man arbetar. Gruppdeltagarna har erfarenheter från att ha jobbat i 
kommuner där man varit mycket striktare med vad man betalar ut i bistånd och att ekonomis-
ka intressen har gått före SoLs reglerar om när vården ska upphöra. I detta sammanhang lyfter 
de fram ”barnens röst” och en av socialsekreterarna ger följande kommentar: 

/…/ man menar att myndigheten det är som med lagarna, är något gott i sig men så är det ju inte, 
myndigheter är en grupp människor som det kan bli lite hur som helst med och sen jag menar varje 
placerat barn borde ha en egen advokat tycker jag som följer dom genom hela placeringen och som 
ställer krav på myndigheten och att dom får en god vård om man nu kan kalla det vård, det ser ju 
väldigt olika ut alltså det finns ju inga garantier ingen kontinuitet ofta ingen riktigt som bevakar då 
på ett övergripande plan även om det är socialnämnden som ska göra det. 

Avslutningsvis reflekterade socialsekreterarna över att de skulle vilja förändra deras arbete på 
så sätt att ungdomarna i större utsträckning skulle undgå att ”bli beroende av socialtjänstens 
hjälpresurser”. Följande citat är taget från denna del av diskussionen: 

M: Det är samhället som ska betala att dom hamnar i dom här systemena med socialbidrag, att det 
är just socialtjänsten och då är man inne i de där rullarna. Det känns snarare som att man ska 
motarbeta på nått vis, så lite inblandning som möjligt, att försöka få det så normalt som möjligt, att 
söka ett jobb då man kanske hamnar i knepigheter när det handlar om att gå i skolan men att försö-
ka få in dom i en så normal väg som möjligt. Att inte boka en tid på mottagningsenheten, “nu är 
det lite strul behöver flytta, ja men vänta du ska få en tid”, och så är dom inne i det systemet det är 
ju ändå en lätt väg som man lätt kan ta att, när det kör ihop sig /…/ men samtidigt är det ju svårt att 
pusha ut från andra hållet  
T: Det är ju tid, den enklaste vägen det är att råda dom gå in i det här system man inte vill att dom 
ska gå in, precis som du säger, även om ingen tycker det är bra. 
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Analys 
I följande kapitel analyseras resultaten från genomgången av de lagar som reglerar utslussning 
och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar samt resultaten från fokusgruppsintervjun. I 
upplägget av detta kapitel har jag valt att klassificera materialet utifrån ett antal rubriker som 
baseras på resultatredovisningarnas uppdelning av materialet. 

Principer och värderingar 

Socialtjänstlagens inledande paragraf förmedlar den människosyn som ska prägla socialtjäns-
tens arbete, en människosyn som karakteriseras av frivillighet, delaktighet och självbestäm-
mande. Vid handläggningen av enskilda ärenden ska socialsekreterare även tro på människors 
inneboende möjligheter till personlig utveckling och socialtjänsten ska ha som målsättning att 
ta hänsyn till individens totala situation och omgivning. Den människosyn som portalparagra-
fen förmedlar ska med andra ord prägla socialtjänstens verksamhet.Vad innebär detta i arbetet 
med utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar? De ungdomar vars situa-
tion jag studerar i denna uppsats ska ha rätt att komma till tals, de ska få sin röst hörd, speci-
ellt med tanke på att dessa ungdomar närmar sig myndighetsåldern. Deras åsikter, tankar och 
idéer ska tas i beaktande när man utformar vården och planerar de insatser som ska sättas in. 
Socialtjänsten ska vidare ta hänsyn till och dra nytta av den unges egna resurser, dennes socia-
la nätverk, såsom familj och andra närstående. Vidare innebär principen om helhetssyn att 
socialtjänsten måste tänka på ungdomarnas möjligheter att få arbete, bostad och syftet med 
insatserna är att bland annat undvika utslagning och marginalisering och socialtjänsten ska 
medverka till att de unga får en god livskvalitet. 

Ungdomarnas behov 

I 4 kap. 1 § SoL regleras den enskildes rätt till bistånd. Lagen preciserar inte förutsättningarna 
beträffande biståndets art och omfattning men den kan sägas vara en rättighetslag då den 
bland annat ger individer rätt till bistånd i form av stöd, hjälp och vård. Syftet med social-
tjänstens bistånd är att garantera att individer får sina behov tillgodosedda och vidare ska bi-
ståndet utformas så att det stärker individens resurser att leva ett självständigt liv (4 kap. 1 § 
SoL). Enligt fokusgruppsdeltagarna har familjehemsplacerade ungdomar oerhört stora behov. 
Detta gäller både då de fortfarande är placerade i familjehemmet och när de är myndiga och 
ska leva självständiga liv. Efter vårdens avslut har ungdomarna behov av stöd och hjälp i var-
dagen; de behöver hjälp med att betala räkningar, vakna på morgonen och de har behov av ett 
socialt nätverk, en trygghet. Med andra ord kvarstår behovet av bistånd efter det att vården har 
upphört, en del av ungdomarnas behov har således inte tillgodosetts under familjehemsplacer-
ingen. Socialsekreterarna beskriver ungdomarna som emotionellt och socialt omogna och att 
de därför inte är kapabla att leva självständiga liv. Detta borde rimligtvis innebära att ungdo-
marna under placeringstiden bland annat har behov av att någon i större utsträckning lär dem 
praktiska färdigheter och de har också behov av att socialtjänsten och familjehemmet hjälper 
dem att utforma ett socialt nätverk.  

När det gäller bedömningen av ungdomarnas behov menade socialsekreterarna att det 
ibland är svårt att identifiera behoven eftersom tidsbristen innebär att de inte har möjlighet att 
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träffa ungdomarna i tillräcklig utsträckning. Det är heller inte ovanligt att ansvariga handläg-
gare ofta byts ut. Denna brist på kontinuitet medför att personliga relationer bryts vilket i sin 
tur kan göra det svårt för socialsekreteraren att se vilka behov ungdomen har. Svårigheter att 
bedöma behoven borde sannolik innebära svårigheter för socialsekreterarna att finna en lämp-
lig insats för ungdomarna. I enlighet med portalparagrafens principer om självbestämmande 
och delaktighet ska handläggningen av enskilda ärenden göras i samarbete med klienten, den-
ne ska aktivt medverka i och bestämma om planering och behandling. Det socialsekreterarna 
berättar om, tidsbristen och bristen på kontinuitet, kan dock innebära att detta samarbete inte 
fungerar som det ska. Eftersom det enligt socialsekreterarna inte är ovanligt att klienten och 
socialsekreteraren enbart träffas en gång i halvåret, är möjligheterna till att etablera en god 
och förtroendefull relation sannolikt små. Om inte socialsekreteraren har möjlighet att lyssna 
till och träffa ungdomen finns det risk att socialsekreteraren fastnar i ett visst tankesätt, ”Så 
här brukar det alltid fungera så därför väljer vi denna insats den här gången också”. En distan-
serad relation kan även innebära svårigheter för socialsekreteraren att värdera samtalet utifrån 
vad som är viktigt för klienten. Det är viktigt att socialsekreteraren lyssnar till den unges egna 
utsagor om svårigheter och lösningar, det är detta som skapar grunden till ett gott samarbetet, 
något som förhoppningsvis kan leda till goda resultat. 

Enligt socialsekreterarna har ungdomarna också ett stort behov av att träffa deras biolo-
giska föräldrar. Deltagarna beskriver ungdomarnas längtan och nyfikenhet och det framgår att 
många av klienterna blir intresserade av att skapa en relation till dem i tonåren. Enligt social-
sekreterarna är dock kontakten med föräldrarna ofta dålig och en av anledningarna till detta är 
att föräldrarna ofta inte har de resurser eller möjligheter som krävs för att skapa en god rela-
tion till sina barn. Detta kan i sin tur vara en bidragande orsak till att ungdomarnas sociala 
nätverk ofta är mycket begränsat när de lämnar vården. 

Samhällets ansvar och familjehemsvården 

5 kap. 1§ SoL ger allmänna och målinriktade bestämmelser för kommunens omsorger om 
barn och ungdomar. I syfte att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden kan socialtjäns-
ten besluta om familjehemsvård, ett omhändertagande som syftar till att tillgodose barnens 
och ungdomarnas särskilda behov av stöd och hjälp. Familjevården ska med andra ord bidra 
till att barn och ungdomar dels utvecklas gynnsamt och dels utvecklas till självständiga indi-
vider. Enligt socialsekreterarna räcker dock det stöd och den hjälp ungdomarna får från famil-
jehemmet ofta inte till. En av deltagarna nämnde att ett stort antal av hennes klienter även har 
en kontaktperson. I förarbetena till lagen står det att barn och ungdomar som är omhändertag-
na kan ha svåra problem som bottnar i deras tidigare upplevelser och att extra stödinsatser 
därför kan bli aktuella (prop. 1996/97:124, s. 117). Detta borde kunna öppna för möjligheten 
att familjehemsplacerade ungdomar även får ökat stöd och hjälp under utslussningen; en fas 
av vården då deras ibland mycket sårbara situation blir synlig.  

I socialtjänstförordningen preciseras en typ av stödinsats riktad till familjehemsplacerade 
ungdomar och som socialtjänsten bör tillhandahålla; vid behov ska socialtjänsten ge möjlighet 
till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning (3 kap. 7 § SoF). Även i social-
tjänstlagen står det att socialnämnden ska verka för att familjehemsplacerade ungdomar får 
lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). Stödet ges i syfte att underlätta för ungdomarna att få 
anställning eller fortsatt yrkesutbildning. En möjlig slutsats man kan dra utifrån detta är att 
lagstiftarna framhåller vikten av att ungdomar i samhällsvård får en lämplig utbildning som 
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ska bidra till att öka deras chanser att få arbete. Att ha ett arbete är något som i sin tur hjälper 
ungdomar att leva självständiga liv och undvika marginalisering. Insatser inom ungdomspsy-
kiatrin är ytterligare ett exempel på stödinsatser som nämns i lagen, utöver dessa specificeras 
inte stödet i lagtexten eller i förarbetena (prop. 2000/01:80, s. 104ff). 

Ledstjärnan för socialsekreterarens arbete med att hitta lämpliga insatser måste vara att i 
det enskilda fallet tillhandahålla passande åtgärder som bidrar till att uppfylla lagens mål; att 
främja den unges utveckling i skilda hänseenden. Frågan om bistånd och valet av åtgärder i 
det konkreta fallet måste alltid beslutas med det syftet för ögonen. Men enligt vad som fram-
kom i gruppintervjun verkar det som att rätten till bistånd i stor utsträckning är beroende av 
kommunernas ekonomiska resurser. 

Uppföljning av vården 

I överensstämmelse med 13 § LVU och 6 kap.8 § SoL ska barn och ungdomar i samhällsvård 
inte lämnas därhän. Socialtjänsten är skyldig att regelbundet följa upp vården och ha kontakt 
med familjehemmet och det placerade barnet. Enligt socialsekreterarn är det inte ovanligt att 
de endast träffar ungdomen en gång per halvår (i enlighet med 6 kap. 7 § SoL) och där emel-
lan pratar i telefon någon enstaka gång. I förarbetena till SoL står det dock att en placering i 
inlednings- och avslutningskedet ställer krav på särskilt tät kontakt med socialtjänsten (prop. 
1996/97:124, s. 116f). Socialsekreterarna i fokusgruppsintervjun nämnde inte om de inför 
vårdens avslut träffar ungdomarna mer än vanligt. Däremot underströk de dock vid flera till-
fällen att de har många klienter och att tidsbristen medför att de inte har möjlighet att träffa 
ungdomarna i tillräcklig utsträckning.  

För att betona socialnämndens ansvar infördes 2003 ett tillägg till socialtjänstförordning-
en. Enligt detta ska uppföljningen omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och 
skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående (5 kap. 1b § SoF). Detta kan möj-
ligtvis ses som ett tecken på att det kvalitetssystem, BBIC, som ska verka för en förbättring av 
utredningen, planeringen och uppföljningen av den sociala barnavården, och som nämns i 
förarbetena till lagen nu, till viss del, har förts in i lagen (prop. 2002/03:53, s. 83f). Även soci-
alsekreterarna i fokusgruppen nämnde BBIC och att de förväntar sig att deras arbetsrutiner 
kommer att bli mer strukturerade när metoden införs. 

Det är socialsekreteraren som i praktiken ser till att ungdomen har det bra i familjehemmet 
och enligt forskning är denne en långt mer viktig person för det placerade barnet än han eller 
hon uppfattar (prop. 1996/97:124, s. 117). Detta kan sättas i relation till det socialsekreterarna 
sa om deras syn på den roll de har i arbetet med familjehemsplacerade ungdomar. Socialsek-
reterarna uppfattar sig själva som planerare, ”en koordinator” och de menar att de inte har en 
särskilt nära relationen till sina klinter utan att relationen snarare kan beskrivas som ett “di-
stanserat förhållande“. 

Vårdplanen 

En övergripande vårdplan som innefattar bland annat barnets behov och behandlingsmål utgör 
en förutsättning för att socialnämnden skall kunna ta ett vårdansvar för barnet. Därför infördes 
den lagregel som säger att socialtjänsten ska upprätta en plan för hur vården ska anordnas 
(prop. 2000/01:80, s. 104). I överenskommelse med lagens syfte använder socialsekreterarna i 



39 

fokusgruppsintervjun vårdplanen för att tydliggöra syftet med vården för alla parter. I vård-
planen ska barnets behov belysas och tydliggöras och en beskrivning av hur behoven ska 
täckas ska medfölja. Vårdplanen är ett viktigt redskap i socialsekreterarnas arbete med ung-
domarna eftersom det är tillsammans med den unge som socialsekreteraren ska komma fram 
till lämpliga vårdinsatser. Parterna ska tillsammans planera förberedelserna för tiden innan 
och efter vårdens avslut. I vårdplanen ges även ungdomarna en chans att lägga fram sina egna 
åsikter och tydliggöra vilka mål de eftersträvar att uppnå samt vilka medel som behövs för att 
de ska nå dit.  

Principen om delaktighet genomsyrar vårdplanen. Ungdomarna ska få information om vad 
det är som pågår, de ska få veta varför socialnämnden har tagit de beslut som har tagits och de 
unga ska få möjlighet att uttrycka sina egna tankar och åsikter kring vårdens utformning. So-
cialsekreterarna i fokusgruppen säger att vårdplanerna bland annat används i syfte att tydlig-
göra för ungdomarna och familjehemmet om vad det är som förväntas av alla inblandade. 
Vårdplanen är sammanfattningsvis ett exempel på en mer konkret lagregel som ger vägled-
ning åt socialsekreterarna och som ger innehåll åt principerna om delaktighet och samarbete.  

Förberedelserna för vårdens avslut 

Under fokusgruppintervjuns gång poängterades familjehemmens roll i utslussningen av ung-
domarna. Enligt socialsekreterarna är det i huvudsak familjehemmens uppgift att förbereda de 
unga på ett liv utanför vården. Det är familjehemmens uppgift att prata med ungdomarna, att 
uppmuntra dem till att studera och att berätta om hur samhället fungerar etc. Socialsekreterar-
na menar att det är familjehemmet som har ansvaret för att se till att ungdomarna förbereds på 
ett liv utanför vården och att socialsekreterarna själva enbart har en stödjande roll i arbetet. 
Gruppdeltagarna menar att de inte är särskilt aktiva i de praktiska förberedelserna eftersom de 
inte är en del av ungdomarnas vardag. Deras roll som “koordinator” och planerare blir i detta 
tydlig. 

Som jag tidigare nämnt har de flesta familjehemsplacerade ungdomar enligt socialsekrete-
rarna, stora behov av stöd och hjälp när de ska in i vuxenlivet. Fokusgruppsdeltagarna lyfter 
särskilt fram vikten av att arbeta med ungdomens sociala nätverket, exempelvis de biologiska 
föräldrarna, under utslussningsfasen. Syftet med detta är att ungdomarna, när de sedan lämnar 
familjehemmet, ska få ett så ”normalt” stöd som möjligt, det vill säga stöd och hjälp som 
“vanliga” familjer ger sina barn. Socialsekreterarna betonar att det är viktigt att ungdomarna 
inte i alltför stor utsträckning kommer att förlita sig på hjälp från socialtjänsten när de väl har 
lämnat vården. Ett sätt att motverka detta är att investera tid och energi åt att bygga upp ett 
socialt nätverk kring ungdomarna. 

Vårdens avslut  

I LVU finns det, till skillnad från SoL, bestämmelser om vårdens avslut. Enligt 21 § LVU ska 
vården upphöra när den inte längre anses vara behövlig, det vill säga så snart ändamålet med 
vården anses vara uppfyllt. Vården kvarstår dock som längst till dess barnet fyller 18 år (mil-
jöfallen). Det är med andra ord vårdbehovet som är avgörande för hur länge vården ska fort-
sätta. När de missförhållanden, som kan ligga till grund för omhändertagandet, har bortfallit, 
ska de placerade barnen och ungdomarna åter hem till de biologiska föräldrarna. Detta gäller 
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dock inte ungdomarna i denna studie då populationen består av familjehemsplacerade ungdo-
mar som fortfarande är omhändertagna när de blir myndiga. Med andra ord flyttar dessa ung-
domar inte nödvändigtvis hem till sina föräldrar efter vårdens avslut. Målet med vården borde 
därför, i anslutning till vårdens avslut, rimligtvis vara ett annat; att medverka till att ungdo-
marna kan leva självständiga liv då de blir myndiga. När socialtjänsten arbetar med dessa 
ungdomar måste de med andra ord ta hänsyn till andra aspekter av ungdomarnas situation.  
Det är uppenbart att bostad och sysselsättning är faktorer som socialsekreterarna i första hand 
måste jobba med. Som jag tidigare nämnt är ungdomarnas behov av ett socialt nätverk också 
en prioritet enligt socialsekreterarna i fokusgruppen.  

Insatser 

Som jag tidigare nämnt upplever socialsekreterarna i fokusgruppen att ungdomarna har oer-
hört stora behov av stöd och hjälp både under den pågående vården och efter vårdens avslut. 
Socialsekreterarna anser att en stor del av de familjehemsplacerade ungdomarna kan får svå-
righeter att klara sig på egen hand och i en egen bostad. Under fokusgruppsintervjun framkom 
det att många av ungdomarna som studerar på gymnasiet (eller liknande) har möjligheten att 
bo kvar i familjehemmet efter vårdens avslut så länge de fortfarande studerar. I dessa fall 
övergår placeringen till en överenskommelse mellan den unge och socialtjänsten, familje-
hemsplaceringen fortsätter på detta sätt. En annan möjlig insats som socialtjänsten kan bistå 
med är att ungdomarna inackorderas i deras f.d. familjehem under en övergångsperiod.  

De ungdomar som inte studerar på gymnasiet och som behöver stöd erbjuds olika öppen-
vårdsinsatser. En verksamhet som socialsekreterarna nämner stöder ungdomarna med att 
komma igång med arbete och praktik. Kommunen erbjuder även ett utökat kontaktmannaskap 
som syftar till att ge ungdomen extra stöd och hjälp när de har lämnat vården. Det finns även 
ett boende för flickor och detta är en insats som kan bli aktuell både innan och efter det att 
ungdomen fyllt 18 år. Med andra ord är det en insats som kan erbjudas både under utsluss-
nings- och eftervårdsfasen. Då fokusgruppsdeltagarna pratade om dessa öppenvårdsinsatser 
fick jag dock intrycket att det snarare tillhörde ovanligheten att ungdomarna erbjuds dessa 
insatser efter familjehemsplaceringen slut. Kommentarer av typen “då vet jag att en annan 
kommundel har haft det i några ärenden” och “det skulle vara en insats om man beviljade det” 
kan vara tecken på detta. 

Riktlinjer och arbetsmetoder 

Som framgått av beskrivningen av lagstiftningen finns det inga lagregler som specifikt regle-
rar utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar. Under fokusgruppsintervjun 
framgick det vidare att socialsekreterarnas arbetsplats inte arbetar efter några särskilt utarbe-
tade metoder eller strategier samt att arbetsplatsen inte hade riktlinjer för arbetet. Som tidigare 
nämnts är dock syftet med BBIC att utredning, planering och uppföljning inom den sociala 
barnavården ska förbättras. Denna arbetsmetod hade dock inte införts i kommunen då fokus-
gruppsintervjun ägde rum. 

Socialsekreterare saknar således i mycket stor utsträckning regler för arbetet och det är i 
stor utsträckning socialtjänstlagens normer och värderingar som sätter ramarna för arbetet 
med den aktuella klientgruppen. Vidare förekommer inte begreppen utslussning och eftervård 



41 

i lagstiftningen och de är ord som socialsekreterarna i fokusgruppen till vardags inte använder 
sig av. Detta kan tolkas som att utslussningen och eftervården av familjehemsplacerade ung-
domar är två faser av vården som inte prioriteras i särskilt stor utsträckning. Även tidigare 
forskning visar att det finns litet intresse för just familjehemsvårdens avslut och eftervården. 

Ungdomarnas delaktighet 

Socialsekreterarna menar att det på senare år skett en förändring vad gäller ungdomarnas del-
aktighet i planeringen av vården. De menar att hänsyn ska tas till den unges vilja med beak-
tande av hans eller hennes ålder och mognad. Ungdomarna ska ha rätt att komma till tals och 
få tillfälle att uttrycka sin åsikt. Vidare hävdar socialsekreterarna att de uppmanas föra in den 
unges åsikter och tankar under en särskild rubrik vid exempelvis halvårs bedömningarna. De 
berättar även att om en ungdom är av en annan åsikt och inte ställer sig positiv till en viss in-
sats eller dylikt, måste socialsekreteraren inför socialnämnden motivera varför de valt att gå 
emot ungdomens vilja.  

Socialsekreterarna i fokusgruppsintervjun är självkritiska och medger att de inte alltid är 
så bra på att berätta för ungdomar om varför socialnämnden har beslutat på ett visst sätt, de är 
dåliga på “återkoppling” som av dem uttrycker det. Med andra ord får ungdomarna ofta inte 
den information dom har rätt till, information som eventuellt kan bidra till en ökad förståelse 
för den situation de befinner sig i och som kan få dem att känna sig delaktiga, istället för att 
ge näring åt känslor såsom “ingen lyssnar på mig!”. Individer bör ha kontroll över de beslut 
och handlingar som rör dem själva, men socialsekreterarnas utsagor tyder på att detta inte 
alltid är fallet. Även lagstiftningen hindrar i vissa fall ungdomarna från att bli delaktiga och få 
insyn i socialtjänstens arbete. Förvaltningens bestämmelser om kommunikation gäller enbart 
omprövningar och inte de halvårs bedömningar som socialtjänsten gör vid frivilliga placer-
ingar och vid placeringar som beslutats enligt 2 § LVU (prop. 1989/90:28, s. 76). Detta kan få 
till följd att ungdomarna och övriga parter, inte får insyn i socialtjänstens bedömning och 
därmed inte får del av den information som socialsekreterarna har samlat in. Detta kan i sin 
tur leda till att ungdomarna känner sig uppgivna och maktlösa, vilket troligtvis inte leder till 
positiva förändringar i deras liv.  

Det kan ta lång tid innan en klient verkligen upplever ett förtroendefullt förhållande till en 
socialsekreterare. Tidsbristen och bytet av handläggare är enligt socialsekreterarna i fokus-
gruppen bidragande orsaker till att parterna har svårt att etablera en god relation. Ytterligare 
en faktor som enligt deltagarna påverkar ungdomarnas delaktighet, är att familjehemsföräld-
rarna och de biologiska föräldrarna tar för mycket plats under mötena med socialtjänsten. Det 
är med andra ord inte ovanligt att ungdomarna får en undanskymd roll och att de vuxnas be-
hov sätts i fokus. Även dessa faktorer kan leda till känslor av maktlöshet hos ungdomen. 

SoL betonar vikten av att den enskildes självbestämmanderätt ska respekteras samt att den 
enskildes inflytande förstärks. Socialtjänstens verksamhet ska inte präglas av auktoritet och 
kontroll utan klientens kompetens och handlingsförmåga ska lyftas fram och de ska kunna 
utöva sitt inflytande i de beslut som rör dem själva. Fokusgruppdeltagarnas berättelser visar 
dock på att det finns många hinder som står i vägen för ungdomarnas inflytande. 
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Förändringar 

Under fokusgruppsintervjun framgick det att socialsekreterarna är mycket angelägna om att 
ungdomarna inte ska behöva bli beroende av den hjälp socialtjänsten har att erbjuda, såsom 
exempelvis försörjningsstöd. De är medvetna om att ungdomarna mycket lätt kan komma att 
bli ”stammisar” på socialtjänsten och de vill undvika detta genom verka för att stödet och 
hjälpen ungdomarna får under utslussningen och eftervården ska vara så “normal” som möj-
ligt. Detta återspeglas även i att socialsekreterarna i stor utsträckning uppmuntrar ungdomarna 
till att bo kvar hos familjehemmet när de är myndiga och går på gymnasiet. De förespråkar 
med andra ord en utslussning/eftervård där familjehemsföräldrarna precis som ”vanliga” för-
äldrar stöder och hjälper ungdomarna i att utvecklas till ansvarsfulla individer. Trots att det 
inte finns en lag där det specifikt står att ungdomarna ska få bo kvar i familjehemmet efter det 
att vården avslutats, framgår det alltså av fokusgruppen att majoriteten av de familjehemspla-
cerade ungdomarna i praktiken tillåts bor kvar efter det att vården formellt har avslutats.  

Vidare skulle socialsekreterarna vilja se att socialtjänsten lade större kraft och mer resur-
ser på att bygga upp ett nätverk kring ungdomarna, ett nätverk som skulle kunna stödja och 
hjälpa ungdomarna när vården avslutas. Även fler inackorderingsboenden efterfrågas och en 
av socialsekreterarna anser att ungdomarna borde ha tillgång till en egen advokat som följer 
dessa under vården, och som ställer krav på socialtjänsten och medverkar till att ungdomarnas 
behov tillfredsställs. 

Avslutningsvis skulle socialsekreterarna vilja se att de insatser ungdomarna får pågår un-
der flera år. De menar att ungdomarna i många fall inte är mogna att ta ansvar för sig själva 
förrän i 24-25 års ålder och därför skulle stödet behöva utökas. När det gäller kommunens 
öppenvårdsinsatser gäller dessa enbart ungdomar från 13-20 år. Därefter är det vuxensektio-
nen på socialtjänsten som blir aktuell, och det är detta som socialsekreterarna i fokusgruppen 
skulle vilja vill undvika.  
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Diskussion 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka utslussning och eftervård av 
ungdomar som är familjehemsplacerade då de blir myndiga. Genomgången av lagstiftningen 
har visat att socialsekreterare som arbetar med denna klientgrupp huvudsakligen har generella 
mål och principer som ledstjärnor i sitt arbete med att förbereda ungdomar för ett liv på egen 
hand. Det finns inga rättsregler som reglerar specifikt utslussning och eftervård av familje-
hemsplacerade ungdomar. SoL är en ramlag och lagtexten är i stor utsträckning kortfattad och 
innehåller diffusa formuleringar och detta kan dels innebära vissa tillämpningssvårigheter och 
dels framtvinga subjektiva tolkningar av lagstiftningen. Ett tydligt tecken på detta är social-
sekreterarnas redogörelser för hur ”slumpmässig” och ”individuell” handläggarnas arbete med 
utslussning och eftervård är. Vidare är det ofta ekonomiska syften som styr hur vården ska 
utformas. Lagen uppmanar exempelvis socialsekreterarna att träffa de familjehemsplacerade 
ungdomarna mer i slutet av en placering men enligt socialsekreterarna leder tidsbristen till att 
detta inte efterlevs. Omöjligheterna i socialsekreterarnas arbete får med andra ord ofta för-
tecken av ekonomiska och organisatoriska hinder och det blir inte sällan en stor diskrepans 
mellan exempelvis “god vård” och ”delaktighet” i teorin och praktiken.  

Ett av syftena med familjehemsvård är att barn och ungdomar ska få en nära anknytning 
till vuxna föräldraersättare. Familjehemsföräldrarna ska ansvara för omsorgen och ha samma 
skyldigheter och befogenheter som föräldrar normalt har i den dagliga omvårdnaden. Vidare 
ska vården hjälpa ungdomen att utvecklas till en trygg, harmonisk och välfungerande männi-
ska. Enligt studien framgår det dock att ungdomarna har mycket stora behov när de fyller 18 
år och att de inte alls har den känsla av trygghet och harmoni som nämndes ovan. Detta tycker 
jag är ett tydligt tecken på det stöd och den hjälp ungdomarna får i nuläget måste förbättras 
och utökas.   

I 21 § LVU står det att nämnden ska förbereda barn och ungdomar på en återförening med 
föräldrarna, men detta gäller inte för ungdomar som, för att använda ett engelskt uttryck, ”age 
out of care”. Ungdomar som blir myndiga när de är omhändertagna omnämns överhuvudtaget 
inte i lagstiftningen. Är det för att de förväntas kunna leva självständiga liv? Som studien har 
visat är det dock en grupp individer med bristande förutsättningar att klara sig själva och med 
stora behov, men som grupp tycks de samtidigt vara glömda, förbisedda och försummade. För 
att en positiv förändring ska kunna ske krävs det kanske att lagstiftningen bli mer konkret när 
det gäller utslussning och eftervård. Den stora frihet som SoL ger kan för vissa bortglömda 
grupper i samhället vara till en nackdel. 

Kontakten med biologiska föräldrar är någonting som har kommit att betonas allt mer men 
för många av dessa ungdomar fungerar inte kontakten med föräldrarna särskilt bra och precis 
som socialsekreterarna berättade, är det inte ovanligt att föräldrarnas situation inte nämnvärt 
har förändrats sedan omhändertagandet. Med andra ord är det många ungdomar som inte kan 
räkna med att få stöd och hjälp av deras föräldrar och i dessa fall är det önskvärt att social-
tjänsten desto mer arbetar för att främja ungdomarnas kontakt med familjehemmet. Socialsek-
reterarna i fokusgruppen lyfter fram vikten av att låta ungdomarna bo kvar hos familjehemmet 
under en övergångsperiod, med andra ord tycks de förstå hur viktig denna kontakt är för ung-
domarna.  

Den enskilde ska genom socialtjänstens bistånd tillförsäkras en skälig levnadsnivå och vi-
dare ska biståndet utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självstän-
digt liv (4 kap. 1 § SoL). Enligt både svensk och internationell forskning är dock f.d. familje-
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hemsplacerade individer, jämfört med normalbefolkningen, i större utsträckning marginalise-
rade, och detta borde rimligtvis vara ett tecken på brister i vårdens utformning. Anledningarna 
kan naturligtvis vara många; det kan ha att göra med problem som uppstod innan ungdomarna 
placerades eller problem under den pågående vården, men det kan även ha att göra med att 
ungdomarna är dåligt förberedda för livet utanför familjehemmets väggar och den brist på 
stöd de får när vården väl har upphört.  

I uppsatsens inledning skrev jag att det sätt på vilket lagstiftningen är utformad, i prakti-
ken kan innebära att ungdomar som flyttar från familjehemmet då vården avslutas och vars 
föräldrar inte har ekonomisk möjlighet att försörja dem, måste söka socialbidrag trots att de 
fortfarande går på gymnasiet. Men som vi sett i gruppintervjuerna är detta vanligtvis inte fal-
let utan majoriteten av ungdomarna tillåts bo kvar i familjehemmet efter 18 årsdagen. I en 
motion från ett antal riksdagsledamöter står det följande: 

Motionärerna pekar på att många familjehemsplacerade barn känner sig utkastade när de blir 18 år. 
De kan då stå utan både familjehemsföräldrar och biologisk familj. Därför måste möjlighet finnas 
till en mjuk utslussning med möjlighet att komma tillbaka till familjehemmet. Om en ungdom som 
fyllt 18 år önskar få bo kvar i familjehemmet skall denna möjlighet ges i form av fortsatt ekono-
miskt stöd under en bestämd utslussningsperiod som bestäms i samråd mellan den ansvariga soci-
alenheten och den familjehemsplacerade (Socialutskottets betänkande 1999/2000:SoU12). 

I socialutskottets betänkande står det vidare att de gällande reglerna i SoL inte innefattar nå-
got hinder mot en mjuk utslussning från familjehem och därför avvisades motionen. Social-
sekreterarna berättade att majoriteten av ungdomarna bor kvar hos familjehemmet under en 
övergångsperiod och således är detta ett exempel på att lagen i praktiken verkligen inte utgör 
ett hinder mot en mjuk utslussning. Det ska dock betonas att det är upp till kommunerna att 
bestämma om detta. Med andra ord är de unga utelämnade till socialnämnders goda vilja, en 
vilja som fokusgruppsdeltagarna bär vittne om, kan påverkas av kommunernas ekonomi.  

Forskning visar att samhället inte alltid lever upp till sitt åtagande om att ge barn och ung-
domar en god uppväxt och därmed goda förutsättningar för att leva ett självständigt liv. Vida-
re lämnar många ungdomar vården med bristande förutsättningar. Jag anser att åtagandet bor-
de fullföljas ända till dess att den unge kan stå på egna ben. Forskning visar tydligt på dessa 
ungdomarnas utsatta position och detta måste man som socialsekreterare och lagstiftare för-
hålla sig till. Socialsekreterarnas redogörelser vittnar om att ungdomarna behöver hjälp med 
att sköta sin ekonomi, hitta en lämplig sysselsättning och bostad samt att utveckla ett socialt 
nätverk kring ungdomen. Samtidigt menar socialsekreterarna att insatserna inte får leda till att 
ungdomarna blir beroende av socialtjänstens stödinsatser. Jag får uppfattningen att fokus-
gruppsdeltagarna efterlyser ett utökat stödsystem som enbart riktar sig till de aktuella ungdo-
marna. Stödet bör ha formen av dels den typ av råd och praktisk information som “normala” 
föräldrar ger sina barn och dels fokuserar på att ge ungdomarna en ökad trygghet i tillvaron i 
form av ett välfungerande socialt nätverk. Socialsekreterarens roll är att förutom att ge den 
unge stöd och visa på de resurser som kan bidra till positiva förändringar i ungdomens liv 
även identifiera och förstärka den kedja av skyddande faktorer som finns, dels i det nära nät-
verket och dels i det externa stödsystemet.  

Det respektfulla bemötandet i vilket klienten upplever att hon blir lyssnad på kan ses som 
en god början till ungdomens delaktighet i de samtal och beslut om insatser som rör denne. 
Socialsekreterare måste vara lyhörda och det kan också krävas tålamod då det kan dröja innan 
den unge visar en vilja att medverka i samtalet och vågar lita på socialsekreteraren. Allt detta 
tar tid och efter att ha lyssnat till socialsekreterarnas diskussion får jag intrycket av att den 
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tidsbrist de upplever att de har, har som konsekvens att de inte lyckas etablera goda relationer. 
Detta kan i sin tur bidra till att ungdomarna inte känner sig delaktiga och att socialtjänsten inte 
tar hänsyn till deras åsikter, förväntningar och viljor, något som går emot socialtjänstlagens 
principer om delaktighet och självbestämmande.  

När det gäller framtida forskning skulle det framförallt vara intressant att intervjua f.d. 
familjehemsplacerade ungdomar om deras erfarenheter om tiden före och efter vårdens avslut 
vid 18 års ålder. Det är naturligtvis oerhört viktigt att ta reda på hur ungdomarna själva har 
uppfattat utslussningen och eftervården och vad det är de varit nöjda och mindre nöjda med. 
Vilka typer av insatser skulle de vilja införa? Vad är det de upplever att de behöver mest stöd 
och hjälp med? osv. Det skulle även vara värdefullt att få familjehemsföräldrarnas syn på de 
behov de anser att ungdomarna har och även få insikt i hur de upplever samarbetet med soci-
altjänsten. Ett annat spännande projekt vore att skicka ut enkäter till ett stort antal kommuner i 
landet i syfte att ta reda vilka olika typer av insatser som finns och som rör förberedelserna för 
familjehemsplaceringens avslut då ungdomarna blir myndiga samt eftervården. Eftersom va-
riationen är stor mellan olika kommuner skulle det vara intressant att samla ihop mycket av 
den oerhörda kunskap som säkerligen finns och sammanställa erfarenheterna och kunskapen i 
syfte att sprida information om lämpliga och goda insatser.   
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Bilaga Intervjuguide 
Hur förbereder ni ungdomar som befinner sig i samhällsvård, då de blir myndiga, på att vår-
den då ska upphöra? Det gäller särskilt ungdomar som inte kan eller förväntas flytta hem till 
sina vårdnadshavare när familjehemsvården upphör.  

Begreppen utslussning och eftervård brukar användas i sammanhanget. Vad innebär begrep-
pen konkret för er? 

Ingår utslussning och eftervård som en del av den unges vård- och behandlingsplan? 

Vilka andra personer/myndigheter är involverade i utslussningen och eftervården? 

Vilka personer brukar ni samarbeta med i frågor om utslussning och eftervård? 

Arbetar ni efter särskilt utarbetade metoder eller strategier? 

Har arbetsplatsen riktlinjer för detta arbete?  

Hur tolkar ni lagens regler om utslussning och eftervård? 

Har ungdomarna särskilda behov av stöd och hjälp – vilka behov är mest påtagliga? 

Hur identifieras och bedöms ungdomarnas behov? 

Hur kan ungdomarnas behov o tillgodoses? 

Vad brukar ungdomarna själva främst vilja ha hjälp med vid a) utslussning b) eftervård?    

Hur fungerar samarbetet med ungdomarna? 

Hur ser ni på ungdomarnas delaktighet i dessa två faser av vården? 

Anser ni att utslussning och eftervård är viktigt för ungdomarna? 

Finns det aspekter av arbetet som fungerar bra? Finns det brister? Ge exempel. 

Uttrycker ungdomarna själva kritik eller önskningar om förändringar av arbetssättet? 

Hur skulle ni själva vilja förändra arbetet och på vilka områden? 


