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Abstract  

The purpose of this study is to highlight the situation for youths leaving foster care and 

entering adult life. The study examines the services provided by the social service in the 

Stockholm area when a youth is leaving foster care, and if a recent change in the legislation 

has had any impact on the operating procedures of the social service. The study includes 

interviews with youths who recently left foster care, as well as information collected from 

social service offices through a survey, supplemented by interviews with practicing social 

workers. All the assembled data have been analyzed using Ecological Systems theory with 

focus on the child perspective and the term significant others. The study shows that the 

respondent youth have trouble identifying the formal ending with social services, as well as 

the support they received or were offered. As assembled from the survey, the few supporting 

services that are being arranged in connection with leaving care are similar between different 

social service offices. The general opinion is that they offer the required extra support that the 

new legislation aims to strengthen. The majority of the social service offices has therefore not 

changed their existing leaving care procedures. In this process, a lot of responsibility tends to 

be delegated to the foster homes, and due to insufficient resources social workers feel 

inadequate in those cases were the youth’s need for help is not met by the former foster home.  
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1 Inledning 

”Det är ett stort ingripande i ett barns och en familjs liv när ett barn placeras 

utanför sin familj och delvis skiljs från sitt naturliga nätverk. Samhället tar i sådana 

situationer på sig ett mycket stort ansvar.” (Prop 2006/07:129, s 121). 

Citatet är hämtat från propositionen till lagändringen i Socialtjänstlagen gällande barnavård. 

Under år 2007 var 21.537 barn/ungdomar i Sverige placerade utanför hemmet med stöd av 

SoL eller LVU (BUSS, 2008). Majoriteten, ca två tredjedelar, är placerade i familjehem 

(Höjer, 2008; Sallnäs, 2006; Vinnerljung, 2006). I Sverige är genomsnittsåldern för ungdomar 

som lämnar vården 19 år (Höjer, 2008). 

Studier som gjorts visar att många ungdomar saknar en given tillgång till fosterhemmet efter 

det han/hon flyttat. Detta står i skarp kontrast till att ungdomar generellt sett bor kvar i sina 

föräldrahem allt högre upp i åldrarna, t.ex. under eftergymnasiala studier, och att 

ungdomstiden har förlängts (Höjer & Sjöblom, 2007). Flera ungdomar som lämnar vården har 

inte någon familj alls under det känsliga stadiet då de ska gå från att vara ungdom till att ha ett 

självständigt vuxenliv (Vinnerljung, 2006). 

Det finns relativt lite forskning om barn och ungdomar som är placerade i fosterhem, och än 

mindre kring utslussning från den typen av vårdinsats. Vad detta beror på är svårt att veta, 

men en faktor kan vara att dessa ungdomar är en relativt svag grupp i samhället och att de 

saknar någon som ombesörjer deras intressen (Höjer & Sjöblom, 2007; Höjer, 2008; 

Vinnerljung, 2006). Den forskning som finns visar att gruppen fosterbarn har hög förekomst 

av olika negativa utfall i vuxen ålder. De är generellt sett en utsatt grupp som i jämförelse 

med populationen i stort har sämre förutsättningar inom livsområden som t.ex. hälsa, 

utbildning, försörjning och sociala nätverk (Höjer & Sjöblom, 2007; Stein & Mundro, 2008; 

Vinnerljung, 2006; 1996a; Wade & Mundro, 2008; Sallnäs & Vinnerljung, 2009). De 

ungdomar som lämnar samhällsvård löper alltså en betydligt större risk att hamna i socialt 

utanförskap och marginalisering. De negativa utfall som påvisats skulle kunna mildras med 

rätt typ av stöd och hjälp. 

Samhällsvården är kostnadskrävande och nödvändig i de allra flesta fall. Att barn och 

ungdomar får rätt typ av vård och insatser är grundläggande för vårdtagaren och dessutom 

gynnsamt ur ett samhällsperspektiv. En ökad kunskap om placeringsavslut vid 

fosterhemsplaceringar medför en större möjlighet att ge denna utsatta grupp bättre hjälp och 

stöd. 

Hur fungerar då egentligen samhällets ansvar för dessa barn och ungdomar i praktiken? Hur 

följs effekterna upp av det ingripande man har gjort i deras liv? Slutar samhällets ansvar för 

dessa ungdomar den dag de blir myndiga? 
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1.1 Terminologi 

Barn samt barn och unga: I texten används termen generellt för ungdomar upp till 21 år. 

Insats: Med detta begrepp avses socialtjänstens insatser, såväl placering utanför det egna 

hemmet som öppna insatser.  Begreppet kan också syfta på insatser av andra huvudmän t .ex. 

hälso- och sjukvården. Öppna insatser: avses här endast sådana som är individuellt 

behovsprövade av socialtjänsten (BBIC 2006). 

Fosterbarn & familjehemsbarn: används synonymt och används för de barn/ungdomar som 

är placerade utanför det egna hemmet genom socialtjänsten (Vinnerljung 1996a).   

Fosterföräldrar & familjehemsföräldrar: används synonymt för dem som genom 

socialtjänsten har placerade barn & ungdomar i hemmet. 

Fosterhem & familjehem: används synonymt och är den familjeliknade miljö i vilken 

barnet/ungdomen är placerad genom socialtjänstens försorg. 

Placeringsavslut: då ungdomens placering formellt avslutas hos socialtjänsten och arvode till 

familjehemmet upphör. 

Utslussning: perioden inför, under och efter placeringsavslutet, då det planeras inför det 

självständiga vuxenlivet. 

Sammanbrott: när den placerade vägrar stanna kvar i vården (familjehemmet) och 

placeringen upphör i strid med socialtjänstens planering.  

 

1.2 Förförståelse 

Vår förkunskap innan undersökningsprocessen grundar sig delvis i den inblick vi under 

socionomutbildningen har fått i hur dygnsvård av barn och ungdomar fungerar. Vi har förstått 

att man som socialsekreterare har ett stort ansvar både vid placering och uppföljning, men 

samtidigt har vi på föreläsningar tagit del av information som säger att det ibland brister och 

att det händer att barn och ungdomar blir mer eller mindre lämnade åt sitt öde i samband med 

placeringsavslutet. I Sverige sker väldigt få vårdnadsöverflyttningar samt ännu färre 

adoptioner av de barn som är placerade. Trots att socialtjänsten har huvudansvaret för barnen 

så görs väldigt lite för att hjälpa till vid utslussning till ett självständigt vuxenliv. Dessa 

ungdomar kan stå väldigt sårbara när placeringen upphör, då det inte är säkert att de har någon 

familj eller annan instans att vända sig till när de behöver praktiskt hjälp och emotionellt stöd. 

Vi förstår att det finns en kunskapslucka gällande hur man på bästa sätt kan hjälpa denna 

målgrupp. Det bästa sättet att söka kunskap kring detta är hos de ungdomar det gäller.  

En av oss har själv egen erfarenhet av barnavård och avslut med socialtjänsten. Det rörde sig 

om en uppväxtplacering från späd ålder där det ursprungliga fosterhemmet fanns kvar under 

uppväxten trots en turbulent ungdomstid innefattande andra placeringar. Vid 19 års ålder var 

det dags att slussas ut till ett självständigt vuxenliv. Socialtjänsten hjälpte då till med ett 
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yttrande som gav förtur till en lägenhet samt en mindre summa pengar till möbler och diverse. 

Något ytterligare stöd eller fortsatta uppföljningskontakter från socialtjänsten förekom inte. 

De första fosterföräldrarna, som idag är adoptivföräldrar, har alltid funnits där vid behov – 

både materiellt och emotionellt. 
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2 Problemformulering 

I Sverige finns inga nationella modeller eller riktlinjer för hur avslutning av vården och 

utslussning av fosterhemsplacerade ungdomar ska gå till, och speciell uppmärksamhet och 

interventioner har hitintills inte riktats mot denna grupp (Höjer, 2008). Hur 

familjehemsplaceringen avslutas kan dock vara av avgörande betydelse för hur dessa 

ungdomar klarar övergången till ett självständigt vuxenliv. Den 1 april 2008 trädde ett tillägg 

i SoL 5:1
1
 i kraft, som syftade till att förbättra stödet till ungdomar i samband med att 

placeringen upphör. I lagens förarbeten framhöll lagstiftaren att socialnämnden redan före 

lagändringen var ansvarig att ge stöd när en placering har upphört. Socialnämnden ska således 

se till att vården inte avslutas förrän stöd- och hjälpbehovet upphört och målen med vården 

uppnåtts. Trots detta konstaterades att det förekommer vårdavslut där behovet av fortsatt stöd 

inte tillgodoses (Prop. 2006/07:129). Institutionen för socialt arbete i Stockholm fungerade 

som en remissinstans i förarbetet till lagförtydligandet. I institutionens remissvar står att det 

alltför ofta går illa för denna grupp och att det är positivt att socialnämndens ansvar blir uttalat 

för de barnen som befunnit sig i samhällsvård. Institutionen påpekar också brister i 

lagförslaget eftersom det inte sägs något om hur ansvaret ska tas eller hur det ska följas upp. 

Vidare framhålls behovet av att utveckla program för utslussning och uppföljning av barn och 

ungdomar som varit placerade, för att säkerställa att deras behov tillgodoses. (prop 

2006/07:129). Studien gäller hur några ungdomar själva upplever och beskriver avslutningen 

av sin vård i familjehem samt hur socialtjänstens rutiner har sett ut och eventuellt förändrats 

sedan lagändringen.  

                                                           
1
 ”Socialnämnden skall i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 

kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört” 
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3 Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Studien syftar till att belysa f.d. familjehemsplacerade ungdomars situation i samband med 

avslutning av familjehemsplacering och utslussning till vuxenlivet. Syftet är också att 

undersöka vilka rutiner socialtjänsten har kring avslutningsprocessen vid placeringsavslut och 

dess betydelse för ungdomens utveckling.  

3.2 Frågeställningar 

 Får ungdomar stöd och hjälp vid utslussning/placeringsavslut? Hur ser den i så fall ut?  

 Har socialtjänsten ändrat sitt arbetssätt sedan tillägget i SoL 5:1? I så fall, på vilket 

sätt? 

 Hur kan ungdomar uppleva avslutet med socialtjänsten?  

 Vilken typ av hjälp och stöd vill ungdomar ha vid utslussningen/placeringsavsluten? 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Internationellt 

Det har, vid en global databassökning, visat sig att den amerikanska och brittiska forskningen 

är den mest refererade inom ämnet. I dessa länder ligger forskningen längre fram gällande 

både kvalitativ forskning där fosterbarn och f.d. fosterbarn blivit intervjuade individuellt och i 

grupp, och utvärderingar av utslussningsprogram (Lemon Osterling & Hines, 2006; Samuels 

& Pryce, 2008; Wade, 2008). Den tongivande forskaren Mike Stein har varit med och 

producerat en internationell kunskapssammanställning, Young Peoples transitions from care 

to adulthood, där 16 länder medverkat och samlat kvantitativ och kvalitativ sekundärdata och 

analyserat resultaten i en utvecklingsekologisk modell (Stein & Munro, 2008). Stein har även 

gjort en kunskapssammanställning, What works for young people leaving care från flera 

forskningsresultat i Storbritannien från 1990 och framåt (Stein, 2004). Boken Leaving Care 

(Dixon & Stein, 2005) grundar sig sitt resultat på undersökningar utförda mellan 1999 och 

2001 genom enkäter till socialarbetare, andra relevanta hjälpinstanser samt ungdomar i 

Skottland, och den inkluderade också en uppföljningsstudie. I Storbritannien har också 

producerats en större kvantitativ utvärdering av Independent living programs (ILP) för 

ungdomar som lämnar samhällsvården. Programmets effekter har undersökts genom att totalt 

2196 personer kontrollerats genom vissa variabler i databassökningar (Montgomery, Donkoh 

& Underhill, 2006). 

Den utländska forskning vi har tagit del av säger entydigt att den viktigaste faktorn när det 

gäller hur väl ungdomarna klarar övergången från samhällsvård till ett självständigt vuxenliv 

är tillgången till starka, nära relationer. Genom att hjälpa ungdomen att hålla kontakt med sin 

familj/släkt under placeringen bättrar man på chanserna för att ungdomen ska ha tillgång till 

dess stöd även efter avslutad vård (Wade, 2008). 

Författaren till artikeln “The ties that bind” anser att strategier för att skapa, återställa och 

stärka ungdomarnas nätverk är en viktig del av planeringen inför att de ska lämna 

samhällsvården. I studien tillfrågades ungdomarna om vilken person i deras nätverk som de 

såg som den viktigaste för dem. Deras socialsekreterare fick samma fråga och det visade sig 

att man inte var så duktig på att identifiera dessa nyckelpersoner, eller på att involvera dem i 

planeringen kring avslutet. Ungdomarna som hade begränsat stöd från sin familj vid 

övergången från familjehemsvården riskerade i mycket högre grad att hamna i ensamhet och 

isolering. En minoritet av ungdomarna hade en känsla av “hem” genom deras relation till 

fosterföräldrarna. Andra försökte bygga en alternativ hembas genom relationen till partners, 

och i vissa fall deras familjer – eller genom att bli föräldrar själva (Wade, 2008). 

I både England och USA arbetar man med s.k. Independent living programs (ILP). Designen 

på dessa program skiljer sig åt, men de flesta fokuserar både på personlig utveckling och 

praktisk förberedelse inför självständigt boende, innefattande t.ex. hushållssysslor och 

upprättande av budget. Utöver detta får man via vissa program även hjälp med utbildnings- 

och yrkesfrågor stöd samt fortsatt stöd även efter avslutad dygnsvård (Montgomery et al, 

2006). I studien av Samuels & Pryce (2008) där man sammanställde åtta olika studier om 
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resultaten av ILP kunde man konstatera att dessa program visar på positiva resultat gällande 

utbildningsnivå, arbete, boende och låg kriminalitet. Studierna har inte kunnat visa exakt vad 

det är i dessa program som fungerar bra. 

Socialarbetare som i Dixon & Steins (2005) studie tillfrågades om varför vissa ungdomar inte 

genomfört ett formellt program för förberedande stöd inför avslut var de fyra 

huvudanledningarna att ungdomen inte ville/inte kände behov av det, att vårdavslutet kom 

tidigt/oväntat, att det inte fanns något formellt program tillgängligt eller att det berodde på 

lokala behörighetskriterier – d.v.s. att man undantog vissa ungdomar från denna form av stöd, 

t.ex. då ungdomen flyttade hem till sin biologiska familj igen. 

Forskning kring “resilience” har entydigt visat att de unga som klarat sig bra trots svårigheter 

de ställts inför, har haft närvaron av en stödjande vuxen (icke-förälder) i sitt liv. Då inte alla 

ungdomar i fosterhem naturligt har tillgång till en sådan person, har man undersökt 

användandet av ett mer strukturerat mentorskap. Tanken med detta är att försöka framkalla de 

fördelar man studerat i närvaron av en stark relation med en vuxen. Det har visat sig att både 

naturliga och frivilliga mentorer kan fungera som en skyddande faktor under ungdomsåren. 

Detta uppnås genom skapandet av en stödjande och förtroendefull relation där mentorn 

fungerar som positiv förebild och hjälper ungdomen att skaffa sig praktisk kunskap kring 

självständigt boende (Lemon Osterling & Hines, 2006).  

Sammantaget visar amerikansk forskning på att mentorskap kan ha positiva effekter för 

ungdomar som bedöms vara “riskungdomar”. Man har visat på ökad självkänsla, ökad 

utbildningsnivå, minskad alkohol- och droganvändning samt minskat våld och förbättrade 

relationer. Nivån av tillit mellan mentor och ungdom, typen av aktiviteter och den generella 

intensiteten och varaktigheten av mentorskapet är avgörande (Lemon Osterling & Hines, 

2006).  

Stein (2004) konstaterar att lagen som trädde i kraft i Storbritannien år 2000, ”the Children 

(Leaving Care) Act”, inte i sig själv är tillräcklig för att förbättra utfallen för denna grupp 

ungdomar. Han menar att den kritiska variabeln är att man lyckas åstadkomma stabilitet under 

placeringen, vilket har visat sig vara ett grundläggande behov som är svårt att tillgodose. 

Studier utförda sedan 1970-talet visar sammantaget att över en tredjedel av alla placerade 

ungdomar i Storbritannien hade haft fyra placeringar eller fler under uppväxten. Stein anser 

att ett bra vårdavslut måste inbegripa en gradvis övergång till självständigt vuxenliv. 

4.2 Nationellt 

Vi har funnit att det historiskt finns mycket begränsad forskning kring hur ungdomarna själva 

upplever avslutet med socialtjänsten och utflyttningen från fosterhemmet. Ämnet verkar dock 

vara högaktuellt just nu vilket innebär att forskning nyligen har producerats, samt befinner sig 

under produktion. Dessa nya studier är utförda med kvalitativ metod där ungdomar intervjuats 

individuellt, men har också kvantitativa inslag. (Asplind & Westberg, 2000; Höjer & 

Sjöblom, 2007; BUSS, 2009; Höjer & Sjöblom, 2009). Barnuppdraget i Stockholm (BUSS) 

utfördes som ett lokalpolitiskt uppdrag under 2007 och 2009 med syfte att bidra till 

kunskapsutvecklingen om barn i familjevård. Innan denna nya fokusering på ungdomarnas 
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egna upplevelser har den nationella forskningen kring fosterbarn dominerats av kvantitativa 

studier där registerdata analyserats. Bo Vinnerljung är den ledande och mest refererade 

forskaren i Sverige inom ämnet fosterbarn.  Han har producerat kunskapssammanställningar, 

svensk forskningsöversikt och uppföljningsstudier, där fosterbarn studeras över tid och 

jämförs med ”normalpopulationen” genom bl.a. variablerna hälsa, dödlighet, straffregister, 

missbruk, utbildningsnivå och försörjningssituation (Vinnerljung & Sallnäs, 2008; 

Vinnerljung, 2006; 1996a; 1996b; Sallnäs & Vinnerljung, 2009). Gunvor Andersson är också 

en etablerad forskare som undersöker barn/ungdomar i samhällsvård, där både fosterbarn och 

institutionsbarn ingår. Hon har följt placerade barn i ett longitudinellt forskningsprojekt 

genom flera studier. Barnen är idag vuxna och hon har intervjuat dem om deras uppfattning 

kring uppväxten och livet som vuxna. Hon har i sina uppföljningsstudier använt bl.a. 

utvecklingsekologisk modell, resilience-begreppet samt skydd- och riskfaktorer vid sin analys 

och konstaterat att utfallet för dessa ungdomar beror på en mängd samverkande riskfaktorer 

och skyddande faktorer (Andersson, 2008).   

I de nyligen genomförda intervjustudierna har man bl.a. försökt kartlägga vad som är viktigt 

att hjälpa och stödja ungdomarna med inför övergången till självständigt vuxenliv. Dessa 

studier visar, i likhet med internationell forskning, att den viktigaste delen är att se till att 

ungdomarna har ett fortsatt vuxenstöd efter vårdavslutet.  

I Höjer & Sjöbloms (2007) studie upplevde endast en av åtta av de f.d. fosterhemsplacerade 

ungdomarna i intervjuundersökningen att de hade någon form av känslomässigt eller praktiskt 

stöd av en biologisk förälder. Generellt var ungdomarnas kontakt med sina föräldrar sporadisk 

och skedde oftast på ungdomarnas initiativ. Även i BUSS-utredningens (2009) intervjuer 

framkommer ett liknande mönster av problematiska relationer mellan f.d. placerade ungdomar 

och deras biologiska föräldrar. Familjerelationerna beskrivs utifrån sorg, längtan och 

besvikelse. Flera beskriver att de försökt upprätthålla en positiv kontakt till föräldrar och 

syskon, men att det inte har varit möjligt.  

När det gäller kontakten med fosterfamiljen eller andra vuxna som ungdomar lär känna under 

placeringstiden finns olika forskningsresultat som visar på skilda uppfattningar om hur dessa 

relationer kan vara ett stöd efter vårdavslutet. Många av ungdomarna i Sjöblom & Höjers 

studie upplevde att dessa blivit viktiga stödpersoner, varav några upplevde sig ha samma roll i 

familjen som fosterföräldrarnas biologiska barn (Höjer & Sjöblom, 2007). Samtidigt var det 

också många ungdomar som stod utan känslomässigt stöd från någon vuxen efter vårdavslutet 

(Höjer & Sjöblom, 2007). Även Vinnerljung (2006) konstaterar att forskningresultat (en 

svensk och flera utländska studier) visar att långt ifrån alla ungdomar har tillgång till 

fosterhemmen som resursbas.  

Utöver problem med bristande emotionellt vuxenstöd är det många ungdomar som inför 

vårdavslut oroar sig för sin ekonomi. De ungdomar som haft tillgång till en stödjande vuxen 

som kunnat hjälpa till med praktiska saker som flytthjälp, att söka bidrag och att visa hur 

olika papper ska fyllas i, uttrycker hur mycket det har betytt för dem (Höjer & Sjöblom, 

2007). Även BUSS-utredningen (2009) konstaterar att många f.d. placerade ungdomar inte 
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har tillgång till stöd och vägledning på samma sätt som andra ungdomar i regel har från sin 

familj. 

I vår litteratursökning har vi hittat en lokalt utarbetad modell för uppföljning av f.d. placerade 

ungdomar som ska fungera som en slags utvärdering av placeringen och socialtjänstens 

arbete, men även ge ungdomen möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter och tillfälle att 

berätta om vad de upplevt bra eller mindre bra. Denna uppföljningsmodell är utarbetad av 

Asplind & Westberg (2000) på socialtjänsten i Karlstad. Ett sammanställt resultat av 

utvärderingen ska redovisas till sommaren 2009. 

Uppföljningsstudien i Stockholm (BUSS, 2009) där 53 ungdomar som avslutat placeringen ca 

två år tidigare tillfrågades, visar att drygt hälften av dem bor kvar i sina familjehem. Endast 

fem ungdomar bor med biologisk förälder eller annan närstående. Mer än hälften av det totala 

antalet ungdomar har haft släkting- eller nätverksplaceringar. 34 av de 53 ungdomarna hade 

varit placerade i ett och samma familjehem hela tiden. De flesta var 19 eller 20 år när de 

lämnade familjevården, men fyra ungdomar hade fått sin vårdtid förlängd till 21 års ålder. 

Detta berodde på att de hade särskilda behov, bl.a på grund av psykiatrisk diagnos. Studien 

visar att många av ungdomarna har fortsatt behov av stöd efter att placeringen upphört. Man 

har inte kunnat peka på några orsakssamband vad gäller bakgrund och utfall och konstaterar 

att vårdinsatsen är komplicerad. Det resultat studien visar på ger en mer positiv bild än vad 

tidigare forskning har visat på gällande t.ex. kontakten med socialtjänsten, stabilitet, skolgång 

och sysselsättning. 

Sammantaget visar tidigare forskning att det finns flera områden som skulle behöva förbättras 

vad gäller avslut och utslussning av tidigare placerade ungdomar. I Höjer och Sjöbloms 

(2009) studie Från vård till vuxenliv uppges att totalt 10 av 14 ungdomar hade fått stöd av 

socialtjänsten under utslussningsfasen, men då var bara två av dessa familjehemsplacerade 

och åtta hade varit placerade vid HVB-hem. Flera av ungdomarna upplevde att man från 

socialtjänstens sida hade fokus på att ”avsluta ärendet” och att det i samband med det var 

svårt att få hjälp (Höjer & Sjöblom, 2009). 
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5 Metod 

Vi har använt oss av olika typer av datainsamling till denna studie, det har varit 

litteraturstudier, enkät och intervjuer. För att beskriva tillvägagångssättet kommer vi nedan att 

presentera varje del för sig.  

5.1 Litteratursökning 

5.1.1 Urval och avgränsningar 

Vi har sökt tidigare forskning via sökmotorn CSA – Multiple Database Search, och databasen 

Libris. Våra sökord har varit ”leaving care” i kombination med young eller youth, samt på 

svenska familjehem eller foster* i kombination med avslut. Vi gjorde en första sållning bland 

sökresultaten genom att ta bort de artiklar som inte var vetenskapligt granskade. Vidare 

litteraturtips har vi fått via dessa studiers referenslistor. Vi har även fått tips på litteratur via 

personlig kommunikation med Bo Vinnerljung och vår handledare Annemi Skerfving. 

Litteraturen inom vårt ämnesområde lästes först extensivt för att leta efter den forskning som 

ligger nära denna studies syfte.  

5.1.2 Bearbetning av materialet 

Materialet sammanställdes i en litteraturöversikt där både forskningens tillvägagångssätt och 

resultaten/kunskapen presenteras. Detta var ett sätt att undersöka områdets forskningsbarhet 

och en del i förberedelsen inför den egna datainsamlingen (Bildtgård & Tielman-Lindberg, 

2008). Forskningsresultaten har jämförts med varandra och med denna studies empiri.  

5.2 Enkät 

5.2.1 Urval och avgränsningar 

Enkätundersökningens urval har förändrats över tid. Till en början när vi fastställde 

undersökningens population var det bara Stockholms kommun med dess 14 stadsdelar som 

skulle svara på enkäten. Vi ville ge en generaliserande bild hur det ser ut i Stockholms 

kommun så därför siktade vi in oss på hela rampopulationen då det ansågs rimligt i detta fall. 

Hälften av enkäterna blev besvarade. De få som svarade ansågs inte räcka till, därför vidgades 

rampopulationen till alla kommuner i Stockholms län samt Uppsala kommun. Bortfallet blev 

högt när totalt 13 svarade av 40 tillfrågade. 

5.2.2 Genomförande 

Enkäten utformades med hjälp av Googles enkätformulärstjänst. Frågorna i enkäten (se bilaga 

1) formulerades utifrån att vi ville få en överblick hur det ser ut gällande avslutsfrekvens, 

rutiner och insatsalternativ vid placeringsavslut samt förändring vid lagtillägget i SoL. En 

enkät skickades ut via e-post till samtliga instansers enhets- och gruppchefer eller till en av 

dem. Utskicket följdes upp efter två veckor genom ett påminnande e-postbrev. Efter 

ytterligare två veckor ringde vi till e-postmottagaren och påminde dem igen.  
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5.2.3 Bearbetning av materialet 

Enkätsvaren samlades i Googles enkätformulärstjänst. Materialet delades in i teman direkt 

anslutna till studiens frågeställningar. Vi skrev ut dem och sökte allmänna framträdande 

mönster och avvikelser från mönstret. Resultatet sammanställdes och skrevs ihop i en löpande 

text (Elofsson, 2005). Datan har sedan analyserats ihop med familjehemsinspektörernas 

intervjuer ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv, samt jämfördes med den tidigare 

forskningen. 

5.3 Strukturerade intervjuer med familjevårdsinspektörer 

5.3.1 Urval och avgränsningar 

När vi sökte informanter inom socialtjänsten begränsade vi oss till samma rampopulation som 

vid enkätutskicket. Vi hade telefonkontakt med flera familjehemsinspektörer i syfte att få tag 

på ungdomar för intervju. Två utmärkte sig med lång erfarenhet (20 år) och med många 

placeringsavslut inom familjehemsvården, vilket blev ett kriterium i urvalsprocessen. Ett 

annat viktigt kriterium var att det inte skulle vara någon av de intervjuade ungdomarnas 

familjehemsinspektörer, då denna studie inte hade för avsikt att analysera utifrån två parters 

syn på det enskilda fallet.  

5.3.2 Genomförande 

Vid förfrågan om intervju bokades tid för en telefonintervju. Frågeguiden (se bilaga 3) 

utformades med hjälp av redan beprövade frågor som framställts och använts av etablerade 

forskare. Samtliga frågor låg inom vårt ämnesområde och de flesta svarade upp till studiens 

syfte. Vi hade ingen temaindelning i frågeguiden och frågorna ställdes i en och samma följd 

till informanterna, frågorna hade en hög grad av strukturering så att de ska uppfattas på ett 

likartat sätt (Olsson & Sörensen 2001). Intervjuerna pågick var och en i ca 45 minuter och de 

spelades in både i telefonen och med en extern mp3-spelare. Informanterna fick information 

innan intervjun startade att resultatet kommer presenteras anonymt.  

5.3.3 Bearbetning av materialet 

Informanternas utsagor transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjun och texten 

kontrollerades av bägge författarna.  Allt skrevs ned, pauser och hummanden. Utsagor som vi 

ansåg vara av intresse för studiens syfte blev kvar som direktcitat (där vi tog bort hummandet 

men behöll pauserna), resten av den signifikanta textmassan bearbetades i s.k. 

meningskoncentrering (Olsson & Sörensen, 2001). Vi studerade texten genom s.k. 

hermeneutisk tolkning. Textens mening i helhet har blivit till i en växelverkande process 

genom att studera de enskilda delarna och vise versa. Denna hermeneutiska cirkelprocess 

pågick tills det blev en rimlig och icke motsägelsefull förståelse av vad som sagts (Kvale, 

1997). Resultatet har analyserats med hjälp av utvecklingsekologisk teori och ett 

barnperspektiv samt jämförts med enkäterna och tidigare forskning.   
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5.4 Halvstrukturerade intervjuer med ungdomar  

5.4.1 Urval och avgränsningar 

När vi skulle bestämma vår rampopulation siktade vi först in oss på myndiga ungdomar som 

genom socialtjänsten i Stockholms kommun avslutat familjehemsplacering för mellan sex 

månader till två år sedan. För att besvara våra frågeställningar planerade vi att genomföra 

intervjuer med 5-6 av dessa ungdomar, vilka vi ville försöka komma i kontakt med via 

handläggare på socialtjänsten.  

Som ett första led i vår kontaktetablering med socialtjänsten i Stockholms stadsdelar skickade 

vi ut den tidigare nämnda enkäten. Vi fick inte tag på några ungdomar genom socialtjänsten i 

Stockholms kommun, vilket blev till huvudorsak varför vi vidgade rampopulationen. De 

ungdomar som blev intervjuade i denna studie hittades genom tidigare kontakter inom en 

kommuns socialtjänst. Samtliga respondenter har varit placerade genom och gjort avslut i 

skilda kommuner.  

Vår ursprungliga avsikt var att intervjua ungdomar som avslutat placering med anledning av 

att de blivit myndiga eller avslutat gymnasieutbildning, för att ta reda på hur de såg på sitt 

behov av och tillgången till stöd och hjälp i övergången till vuxenlivet. Två av våra 

respondenter var inte myndiga vid placeringsavlutet utan avbröt den planerade vårdinsatsen i 

förtid. Vårdinsatser följer inte alltid den tänkta planeringen, ca en tredjedel av samtliga 

familjehemsplaceringar slutar med sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle-Westermark, 

2002). Trots att dessa ungdomar inte föll inom vår ursprungliga kriterieram ansåg vi det vara 

viktigt att ta del av deras erfarenheter för att ge en bild av hur stödet kan se ut när 

sammanbrott sker i vårddelens slutskede, och hur den tidigarelagda utslussningen till 

vuxenlivet kan se ut. Urvalet var således inte systematiskt utan gjordes utifrån vad som var 

möjligt och med intentionen att få exempel på hur ungdomar kan uppleva avslutningen av 

vården. Sammanlagt intervjuades tre ungdomar. 

5.4.2 Genomförande 

Efter flera misslyckade försök att få till en träff gjordes en telefonintervju med en av 

respondenterna. De andra två respondenterna intervjuades var för sig vid personligt möte, 

med samma samtalsguide som vid telefonintervjun. Intervjuerna spelades in elektroniskt och 

en samtalsguide med olika teman (se bilaga 4) användes som stöd för intervjun. Intervjuerna 

var halvstrukturerade, vilket innebär att ungdomarna fick större spelrum att berätta fritt, 

jämfört med de strukturerade intervjuerna med socialtjänsten. Anledningen till denna skillnad 

i genomförande var att vi vid dessa intervjuer hade fokus på ungdomens egen upplevelse, till 

skillnad från intervjuerna med familjehemsinspektörerna som fungerade mer som renodlade 

informanter gällande arbetssättet med placerade ungdomar inför avslut.  

Ungdomarna fick själva välja tid och plats för intervjun. En av dem valde ett rum i den skolan 

han går och den andra intervjun skedde på ett kafé. En av respondenterna hade med sig sin 

mamma som stöd vid intervjutillfället. Båda författarna var med vid intervjun där en hade 

intervjuarrollen medan en hade ansvar för tekniken och uppmärksammade huruvida 

respondenten svarade på alla delar av våra frågeteman. Intervjuerna började med en noggrann 
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beskrivning kring studiens syfte. Vidare gjorde vi en personlig presentation av oss författare 

och en kort historia kring egna erfarenheter, gällande placering och avslut, som en av 

författarna har. Respondenterna blev bjudna på fika under intervjun och fick två biobiljetter 

var, som tack för hjälpen. 

5.4.3 Bearbetning av materialet 

Transkriberingen skedde på samma sätt som vid intervjuerna med socialtjänsten. Tolkningen 

av texten var dock lite annorlunda.  Vi har både använt hermeneutiken som tolkningsverktyg 

och ett fenomenologiskt förhållningssätt. Vi tänker att verkligheten är vad subjekten beskriver 

den som utifrån deras perspektiv. ”Den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är” (Kvale 1997:54). Det viktiga för oss har varit att beskriva ungdomarnas upplevelser. 

Vi har behållit talspråket i citaten, detta för att den personliga prägeln ska framträda i 

ungdomarnas utsagor. Resultatsammanställningen har skickats till ungdomarna för 

godkännande. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av utvecklingsekologiska teorin och 

Bronfenbrenners begrepp ”signifikanta andra” (Anderssons, 2006). Ungdomarnas utsagor 

jämförs med den tidigare forskningen och med varandra. Ett barnperspektiv har funnits med 

under hela analysprocessen. 

5.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

En förutsättning för god validitet är att det som mäts/undersöks empiriskt ska överensstämma 

med det man avser att undersöka i den teoretiska nivån (Esaiasson 2007; Kvale 1997; Olsson 

& Sörensen 1999; Elofsson, 2005 ). Denna studie har en kvalitativ ansats med kvantitativa 

inslag. I ett snävt rent positivistiskt perspektiv finns påståenden som säger att kvalitativ 

forskning är ogiltig så länge resultat inte är i siffror. Men i ett vidare perspektiv, vilket vi har 

valt att ha, handlar validiteten – oavsett metod – om huruvida vi verkligen undersöker det som 

avsågs (Kvale 1997). Vi har valt att i huvudsak använda oss av Steinar Kvales (1997) 

förklaringsmodell av begreppet validitet. Enligt Kvale är validering att kontrollera och 

anlägga en kritisk självreflektion under hela forskningsprocessen. ”Verifieringen är inbyggd i 

forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet 

och tillförlitlighet.” (Kvale 1997:219). 

Hög reliabilitet innebär att ”måttet” man använder sig av för att mäta en företeelse är stabilt 

på det sättet att man ska kunna komma fram till samma resultat varje gång man mäter 

(Elofsson, 2005; Olsson & Sörensen, 2007). 

Studiens generaliserbarhet ställer frågan om undersökningens resultat gäller generellt för t ex 

de personer och institutioner som befinner sig i liknade situationer. Den här studien har 

naturligtvis en generaliserande begränsning p.g.a. av dess omfattning och synen på 

människors unika situation i dess kontext (Kvale, 1996). När det gäller ungdomarnas 

berättelser så ser vi dem som illustrationer för hur det kan se ut för några i målgruppen. 

Familjehemsinspektörerna har en egen generaliserande bild utifrån deras arbetsplats, 

arbetsgrupp och liknande ärenden. I enkäten kan man göra en generalisering utifrån de som 

svarade och peka på vad som t.ex. är mest frekvent samt vad som avviker. Resultaten blir 
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stärkta och mer generaliserbara när de går i linje med de generella resultaten från tidigare 

forskning. 

I den kvantitativa delen av vår studie använde vi oss av ett elektroniskt enkätformulär. I en 

enkätundersökning är det till fördel att använda redan beprövade frågor från etablerade 

forskare. Svarsalternativen ska vara så utformade så att uppgiftslämnaren ges möjlighet till ett 

så nyanserat svar som möjligt (Elofsson, 2005). Vår enkät innehöll ett fåtal enkla frågor, 

vilket gjorde att vi inte fann det nödvändigt att söka reda på liknade mätinstrument. I vår 

egendesignade enkät lämnade vi helt öppna svarsalternativ på de frågor som utgjorde studiens 

frågeställningar. Frågorna i enkäten är entydigt formulerade och kan därför enligt vår 

uppfattning inte förstås på fler än ett sätt, vilket är en nödvändighet för god begreppsvaliditet 

(Kvale, 1997).  

Ovan nämnda definition av reliabilitet är svår att överföra på kvalitativ forskning eftersom 

man här istället för att mäta något kvantifierbart, tvärtom vill fånga individuella uppfattningar 

och försöka beskriva dessa (Larsson, 2005). Kvale (1997:213) menar att reliabiliteten i 

kvalitativ forskning istället handlar om resultatens ”konsistens och inre logik”.  

5.6 Den kvalitativa validitetsprocessen 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa metodens validitetsprocess i olika stadier. För det 

första ska det finnas en logisk härledning mellan teori och studiens forskningsfrågor. Vi valde 

den teori vi bedömde som bäst lämpad sedan forskningsfrågorna konstruerats. Nästa stadie 

berör hur adekvat planeringen är och vilka metoder som använts när kunskapen har 

producerats. Vi ser kvantitativ och kvalitativ metod som komplementära, vilket höjer 

undersökningens validitet då de stödjer varandra.  

Det tredje stadiet handlar om intervjun; dels kvaliteten vid intervjun, dels tillförlitligheten hos 

intervjupersonens utsagor - man ska kontrollera i det som sägs och ifrågasätta meningen i det 

som sägs. Vid fyra av fem intervjuer var vi båda med. En person ansvarade för tekniken och 

kunde kontrollera, fylla i och ställa följdfrågor. Vi ställde flera frågor kring samma tema – 

dels för att försäkra oss om att vi förstått intervjupersonernas utsagor, dels för att få en så 

komplett bild som möjligt (Larsson, 2005). Vidare använde vi oss ibland av tolkande 

följdfrågor på något intervjupersonen berättade, d.v.s. att fråga om man har förstått rätt 

(Kvale, 1997).  

När det gäller intervjuerna med socialtjänsten hade vi färdigformulerade frågor som vi ställde 

ordagrant i samma följd, för att frågorna skulle uppfattas på samma sätt av båda personerna 

(Olsson & Sörensen, 2007). Inför intervju nummer två diskuterades risken att den tidigare 

genomförda intervjun skulle påverka vilka svar vi förväntade oss att få, och att detta kunde 

påverka vårt sätt att ställa följdfrågor. Vi försökte därför vara uppmärksamma på att inte styra 

svaren och ansträngde oss för att ta in tankar och erfarenheter förutsättningslöst. 

I utskriftsstadiet handlar det om att göra en valid utskrift från talspråk till skriftspråk. Den 

intersubjektiva reliabiliteten prövades vid ett par tillfällen genom att vi skrev ut samma 

intervjuavsnitt (Kvale, 1997). Detta är ett sätt att kontrollera om man har en samstämmig bild 
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av intervjun eller om det skiljer sig åt någonstans. Vi valde att ligga talspråket så nära som 

möjligt, för att behålla intervjupersonernas personliga prägel. Resultatet från intervjuerna 

skickades också till respondenterna för godkännande, varefter vi fick ytterligare information 

tillbaka från av en av våra respondenter.  

Det femte stadiet i Kvales validitetsprocess rör analysen där man ska man ställa frågorna mot 

intervjutexten och kontrollera om de är giltiga och om tolkningen är logisk. Vi är två 

författare som ständigt kontrollerar all tolkning. Analysen av vårt insamlade material har vi 

delvis gjort på varsitt håll, för att sedan diskutera och formulera ihop det tillsammans. Detta 

tillvägagångssätt stärker reliabiliteten genom att risken för godtycklighet eller ensidighet i 

tolkningarna minskas (Kvale, 1997).  

5.7 Etiska aspekter 

Här redovisas de etiska ställningstaganden vi gjort under studiens gång. En av de första frågor 

vi ställde oss var vilka fördelarna var med undersökningen och vem den gynnar? Den 

färdigställda studien riktar sig främst till socialtjänsten och anses kunna bli gynnade för 

ungdomar som befinner sig i samhällsvård. Fördelar i allmänhet är att ungdomars röst blir 

hörd, men en mer personlig fördel kan vara att ungdomarna som blivit intervjuade har fått 

berätta sin egen historia.   

Gällande enkäten som skickades ut så tillämpades informationskravet. Vi informerade 

noggrant kring projektets syfte och upplägg. Informationen var skriftlig till samtliga men även 

muntlig i kontakt med berörda. Konfidentialiteten för de enskilda socialkontoren har 

tillämpats då vi inte på något sätt pekar ut socialkontoren.  

Alla som blev tillfrågade och intervjuade i den här studien har noggrant blivit informerade 

kring undersökningens syfte och mål. De ungdomar vi tillfrågade blev aldrig ifrågasatta när 

de tackade nej till medverkan.  

Samtliga intervjupersoner avidentifierades och ungdomarna gavs fingerade namn. Även när 

det gäller intervjuerna med familjehemsinspektörerna är det etiskt viktigt att bevara 

anonymiteten. För att kunna prata fritt och inta ett självkritiskt och reflekterande 

förhållningssätt gällande arbetet och arbetsplatsens ramar är det en förutsättningen att 

utsagorna inte riskerar att missgynna arbetsplatsen eller dem själva. 
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6 Teori 

Denna studie utgår från ett utvecklingsekologiskt perspektiv. 

Teoretiskt perspektiv går att jämföra med vilka glasögon vi har på oss när vi studerar empirin, 

eller vilket filter vi väljer att ha och uppfatta ”verkligheten” igenom. Systemteori utvecklades 

ursprungligen som en teknisk och biologisk teoretisk förklaringsmodell, men har sedan 

utvecklats i olika riktningar, varav en är den utvecklingsekologiska. Systemteorin har bl.a. en 

väsentlig roll inom familjeterapin, där den beskriver hur alla familjemedlemmar påverkas och 

påverkar varandra. Andra generella utgångspunkter är att teorin rör helheter mer än delar och 

detaljer och att helheten är någonting mer än summan av delarna (Payne, 2002).  

Den utvecklingsekologiska teoribildningen har idag ett stort inflytande i socialt arbete 

(Hessle, 2004). Att systemteori med utvecklingsekologisk synsätt blivit allt vanligare inom 

socialt arbete märks inte minst med BBIC
2
, där det används som ett övergripande perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2006). Gunvor Andersson poängterar också att utvecklingsekologiskt 

perspektiv är passande för socialarbetare då det hjälper oss att söka vidare förklaringar utanför 

familjen och det välkända (Andersson 2006). En stor fördel med det utvecklingsekologiska 

perspektivet i socialt arbete är möjligheten att skapa sig ett helhetsperspektiv. Det går att 

beskriva saker och ting på skilda nivåer, man kan se hur olika handlingar påverkar andra 

skeenden även på skilda nivåer då det går använda både på individ- familj- och gruppnivå 

samt på det strukturella planet. Den s.k. helhetssynen är en viktig grundprincip i 

socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Olika områden så som t ex fysisk- och psykisk 

hälsa, hemsituation, relationer samt skol- och fritidssituation kan ses i ett sammanhang, där en 

ömsesidig påverkan sker mellan de olika delarna (Socialstyrelsen, 2006). ”I den 

utvecklingsekologiska teorin uppmärksammas barnets kapacitet till förändring och 

omgivningens makt att åstadkomma förändring” (Hessle, 2004:111). Människan är inte bara 

ett resultat av sin omvärld utan också medskapare i sin omgivning och det går inte förstå 

människan om man inte tar hänsyn till det sociala sammanhang som den ingår i (Andersson, 

2006).  

Vi har för avsikt att i uppsatsen använda utvecklingsekologisk teori som en teoretiskt ram där 

studiens empiri placeras och ordnas. Empirin ska ses på och förstås utifrån ett systemiskt 

tänkande. Vi ordnar upp och sorterar verkligheten i systemets olika nivåer. Den teoretiska 

ramen är barnets arena – barnet är placerat i mitten av systemet med dess olika system runt 

omkring. Det som sker på alla nivåer runt barnet påverkar dess utveckling antigen direkt eller 

indirekt. Den utvecklingsekologiska modellen blir en förklaringsmodell som visar de olika 

systemens interaktion.  

 

                                                           
2
Barns behov i centrum; En nationell vetenskap- och kunskapsbaserad manual för socialtjänstens arbete med 

utredning, planering och uppföljning gällande barn (Socialstyrelsen 2006). 
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6.1 Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Den amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner utarbetade en teori kring mänsklig 

utveckling. Teorin var en reaktion på den allmänna utvecklingspsykologin, där utveckling hos 

människan ses oberoende av sitt sammanhang och studeras bara utifrån den enskilda 

individen. Bronfenbrenner vill påvisa att människans utveckling sker i ett sammanhang och 

med en ständig växelverkan och interaktion med olika faktorer i sin omgivning. Dessa 

faktorer är precis som människan föränderliga. Utveckling är en pågående process under hela 

livet och därför är teorin gångbar under hela levnaden hos människor. Utvecklingsekologisk 

teori håller sig kritisk både till utvecklingspsykologin, där utvecklingen inifrån sätts i fokus 

och gentemot socialisationsteorin, där påverkan utifrån sätts i fokus (Andersson, 2006).  

6.1.1 Utvecklingsekologins fyra nivåer 

Utifrån den utvecklingsekologiska modellen med fyra analysnivåer; mikro-, meso-, exo- och 

makronivå som Bronfenbrenner utvecklat, har Gunvor Andersson i antologin Perspektiv på 

sociala problem (2006) gjort en symbolisk skiss, som visar de fyra analysnivåernas 

interaktion. Vi har valt att använda denna skiss med smärre förändringar, anpassade till denna 

studies ändamål.  

De fyra analysnivåerna har ingen hierarkisk ordning sinsemellan, utan enligt Bronfenbrenner 

omsluter de varandra som ryska dockor (Andersson, 2006). ”Bronfenbrenner vill att man ska 

se barnets biologiska utveckling inom en social struktur med fyra i varandra inneslutande, 

interagerande subsystem” (Hessle, 2004:111).  

I takt med att barnet/ungdomen blir äldre och utvecklas, interagerar den med omvärlden i allt 

större cirklar. Världsbilden förändras, växer och korrigeras av nya erfarenheter (Hessle 2004). 

Genom det utvecklingsekologiska perspektivet betraktas barnet som ett aktivt subjekt i ett 

samspel med sin omvärld. Detta samspel ser lite olika ut bl.a. beroende på etnicitet, kön, ålder 

och samhällsklass (Socialstyrelsen, 2006). 
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Figur 1 - Utvecklingsekologiskt modell 

Mikronivån är den nivån där barnet/ungdomen befinner sig i, nivåns centrum är själva 

utgångspunkten för individen. Det är också här interaktionen sker mellan ungdomen och dess 

närmiljöer, av Hessle (2004) kallat ”den omedelbara sociala kretsen”. Ju äldre barnet blir 

desto fler närmiljöer kommer den att ingå i. För ett f.d. fosterhemsplacerat barn kan 

närmiljöer vara t ex foster- och biologiska föräldrar, syskon, socialsekreterare, vänner, 

släktingar, skola och fritidsaktivitet (Andersson, 2006; Socialstyrelsen, 2006). Det är med 

andra ord i dessa närmiljöer ungdomens signifikanta andra finns. 

På mesonivån är det närmiljöerna (d.v.s. mikrosystemen) som interagerar med varandra. Det 

kan vara t.ex. socialsekreterarens kontakt/relation med foster- och biologiska föräldrarna, 

föräldrarnas kontakt, syskon emellan eller med föräldrar etc. Det är viktigt för 

barnets/ungdomens utveckling att dessa system kan samverka på ett positivt sätt (Andersson, 

2006; Hessle, 2004; Socialstyrelsen, 2006). 

Exosystemets nivå är de miljöer som ligger utanför ungdomens direkta påverkningsbarhet. 

Dessa miljöer har ändå en indirekt påverkan på ungdomen. Det kan handla om föräldrars 

arbetsplats, Socialtjänstens organisation, lokalpolitik, kommunala resurser, skolan och 

möjligheter till sysselsättning. Föräldrars arbetsplats är t ex exosystem för ungdomen medans 

det är ett mikrosystem för föräldrarna (Andersson, 2006; Hessle 2004; Socialstyrelsen, 2006). 

Den yttersta makronivån är det systemet som samspelar på nationell nivå med de nämnda 

lokala samhällsförhållandena i exosystemet. Makronivån påverkar också alla andra nivåer i 

modellen genom t.ex. barnkonventionen, socialtjänstlagen, föräldrabalken, kommunallagen 

och andra typer av lagar och nationell politik. Här finns även oskrivna normer och värderingar 
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som t.ex. debatten kring fosterbarn, den förlängda ungdomstiden och forskningsresultat 

(Andersson, 2006). 

6.2 Signifikanta andra 

Tio år efter det att Bronfenbrenner först formulerat teorin gjorde han tillägget ”signifikanta 

andra”. Han skriver att forskningen och praktiken måste ta större hänsyn till de personer i 

närmiljön som barnet har relation till. Gunvor Andersson (2006) utvecklar detta till den 

sociala barnavården t.ex. vid sammanbrott i ett fosterhem eller en misslyckad skolgång. 

Andersson menar att om vi visste mer kring viktiga andra skulle vi kanske kunna förstå 

mekanismerna bakom varför vissa lärare lyckas med exkluderade elever och varför vissa 

fosterfamiljer lyckas med att bli familjer för livet. ”Vi skulle inte heller glömma att en 

socialarbetare kan vara en viktig person som ´den andre  ́ för ett utsatt barn” (Andersson, 

2006:195). 

Vi definierar det teoretiska begreppet ”signifikanta andra” utifrån Gunvor Anderssons (2006) 

beskrivning. Signifikanta andra kan vara personer som på olika sätt har en relation/interaktion 

med ungdomen. Det kan vara den biologiska släkten, fosterfamiljens släkt, kompisar, 

flickvän/pojkvän och i vissa fall socialarbetare. Det är ungdomen som avgör hur viktig 

personen och relationen är för dem. Signifikanta andra är även de som erbjuder eller ger 

antingen emotionellt eller materiellt stöd och hjälp, eller både och. De som finns där för 

ungdomen kan finnas där på basis av professionalism eller frivillighet. 

6.3 Barnperspektiv 

Nedan presenteras användningen av och vår syn på barnperspektivet som begrepp.  

Som regel brukar barn klassificeras som barn upp till 18 års ålder, dvs. före myndighetsåldern 

(Andersson, 2002). Vi vill att vår undersökningsgrupp ska ses och förstås utifrån ett 

barnperspektiv, trots att det är myndiga unga vuxna som studeras. De unga vuxna som lämnar 

vården har placerats under barndomen och de slussas vanligtvis ut just i vuxenlivets inträde. 

Processen kring utslussning bör påbörjas innan ungdomen fyllt 18 år, det kan därför anses 

som extra viktigt att ha ett barnperspektiv. Med tanke på detta tillämpar vi barnperspektivet 

även på övergångstiden mellan barndom och ungdomstid.  

Barn och ungdomar som är placerade är särskilt utsatta och sårbara. Socialtjänsten har som 

uppgift att lyssna till och väga in deras åsikter och uppfattning i sitt arbete både innan, under 

och efter en placering. Barnet/ungdomen ska vara i centrum, och för att det ska genomsyra 

socialtjänstens arbete är det viktigt att socialtjänsten utvecklar arbetsmetoder som gör barn 

och unga blir involverade och uppmuntrade till delaktighet och inflytande (Socialstyrelsen, 

2006).  

Förutom de rent ideologiska och lagmässiga skäl som finns till att man som socialsekreterare 

ska lyssna på barns erfarenheter, så tar man i Socialstyrelsens (2006) bok också upp 

ytterligare skäl till varför det är viktigt att man lyssnar på dessa barn/ungdomar och bevakar 

deras intressen. När barn blir lyssnade på och får sina synpunkter genuint betraktade blir 

vårdplanerna bättre och mer hållbara. Om de involveras i att påverka sitt eget öde underlättas 
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deras återhämtning från svårigheter, samtidigt som både självkänslan och den egna 

kompetensen ökar (Socialstyrelsen, 2006). 

Även det som vuxna uttalar sig om gällande barn kan man anlägga ett barnperspektiv på. Det 

gäller att försöka förstå utifrån barnets synvinkel och inta barnets position. Øvreeide (2001) 

skriver i sin bok Samtal med barn att barn alltför sällan får prata om vad de upplevt och han 

anser att problematiskt beteende hos barn ofta kan ses som en följd av brist på information. 

Aronsson (2004) lyfter fram hur viktigt det är att lyssna till barnet i institutionella 

sammanhang. Det som dessa unga vuxna upplever, är deras verklighet (Andersson 2006). 

Unga människor har vanligen förståtts av t.ex. föräldrar, läkare och barnavårdspersonal vilket 

har föranlett att denna grupp blir förbisedda (Andersson, 2002). Att inta ett barnperspektiv 

behöver inte innebära att de vuxnas bestämmanderätt åsidosätts och att ansvaret lyfts från den 

vuxne till barnet. Barnet måste kunna få mer inflytande utan att det ska hålla ansvarigt för sin 

egen livssituation. Det är fortfarande den vuxne som måste se till ett längre perspektiv, vilket 

kanske ett barn inte klarar av att göra (Socialstyrelsen, 2006).  

Sverige har sedan relativt kort tid tillbaka börjat betona barnens perspektiv och låta barn 

komma till tals. ”På samhällelig nivå har vi har idag ålagt oss ansvar för att låta barn bli 

hörda i viktiga frågor som berör dem själva” (Aronsson, 2004:69). Vi har en statlig 

barnombudsman (BO) som skyddar barnens intressen samt ser till att konventionen om 

barnens rättigheter implementeras i kommunernas verksamheter gällande barn (Andersson, 

2002). I BBiC en grundbok (2006) poängteras att artikel 3 och 12 i Barnkonventionen 

återfinns i SoL och LVU. Dessa artiklar är principen om barnets bästa och principen om 

barnets rätt att få komma till tals, med hänsyn till ålder och mognad.  

 

Vi tycker att det är viktigt att de som befunnits sig i barnavård får komma till tals utifrån deras 

synvinkel utan någon övertolkning från vuxnas förståelse. Den utvecklingsekologiska 

teoretiska ramen behöver därför ett par extra glasögon med barnperspektivets lins i analysen. 

Detta görs i den utsträckning det är möjligt utifrån teoretiska texter kring barns behov och 

barnets bästa, vilka är framarbetade av vuxna. Vi har för avsikt att förmedla barns perspektiv i 

den mån vi som vuxna förmår uppfatta vad ungdomarna vill ha sagt.  
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7 Resultat 

Nedan presenteras sammanfattande men oanalyserade resultat från de genomförda 

intervjuerna och enkätundersökningen.  

7.1 Resultat från de intervjuade ungdomarna  

Varje ungdomsintervju presenteras separat, utefter en indelning i teman som valts ut för att: 

(1) ge en bakgrundsbild av placeringarna och de förutsättningar dessa har gett inför avslut och 

utsluss, (2) visa på förekomsten av signifikanta andra och hur relationerna till dessa ser ut 

efter avslut, samt (3) redogöra för ungdomarnas bild av själva avslutet med socialtjänsten. 

7.1.1 Fredrik 

Presentation 

20-årig kille som har varit placerad sedan sju års ålder. Han har hela tiden varit placerad hos 

släktingar, men av olika anledningar har det blivit en hel del flyttande. Sammanlagt har han 

sedan han blev omhändertagen från sitt första hem där han bodde med sin mamma, bott hos 

fyra andra familjer. Idag bor han hos sin storasyster och hennes familj, där han också var 

placerad de sista två-tre åren.  

Placeringstiden 

Fredrik säger att han inte hade något att säga till om när det gäller placeringarna, i alla fall inte 

när han var som yngst. Den första placeringen - hos mormor och morfar - fungerade bra, men 

”socialen” ansåg att de var för gamla för att ta hand om honom. En annan släkting tog sig an 

Fredrik, enligt honom för att han inte skulle behöva komma till en främmande familj. Denna 

familj hade en son som var jämngammal med Fredrik, och han beskriver att de blev som 

bröder. I denna familj bodde Fredrik i sammanlagt ca sex år, med ett par års avbrott vid 10-12 

års ålder då han bodde hos sin pappa. Fredrik berättar att han inte hade det bra hos sin pappa, 

men att han heller inte trivdes riktigt bra i familjehemmet. Till slut var det Fredriks storasyster 

som tog tag i hans situation och frågade om han ville flytta hem till henne. Detta agerande har 

lett till en del bråk i släkten då familjen Fredrik bodde hos upplevde det som att det hade 

skötts på fel sätt och att systern gick bakom ryggen på dem. 

När Fredrik fick frågan om var han hörde sig hemma under dessa år svarade han att han inte 

kunnat känna sig riktigt hemma någonstans, bortsett från den första tiden hos mormor och de 

sista åren hos sin syster.  

”Jag kände mig hemma hos min mormor när jag var liten kommer jag ihåg, för där 

har man alltid varit välkommen och så där, men jag kände mig hemma först när jag 

flyttade till min syster faktiskt. Det var då jag började känna mig som hemma, det 

var då jag kunde börja slappna av, liksom. Och då var jag ändå 16 år eller nåt sånt, 

17.” 
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Relationer och nätverk 

Fredrik känner sig som en del av systern och hennes familj. När vi frågar om hur hans 

bostadsplaner ser ut berättar Fredrik: 

”Ja, alltså just nu ligger det lite i lä, men alltså jag har inte någon brådska att flytta 

härifrån heller så att.. och jag försöker ju fixa en lägenhet ändå liksom, men det.. 

det är ingenting jag är beroende av, om man säger så. /.../ det får komma när det 

kommer liksom, det är ingenting som jag stressar över.” 

Utöver storasyster och hennes familj nämner han också mormor och morbror som viktiga 

personer, bästa vännen och dennes familj, övriga vänner och flickvän. Fredrik berättar att han 

haft bra kontakt med mamma periodvis och att de även bodde grannar en period. Efter att han 

flyttade från pappa träffades de regelbundet men inte så ofta. Både mamma och pappa gick 

bort för fyra år sedan. 

Familjen han bodde sammanlagt längst tid hos har han inte så stor kontakt med idag.  

”Kontakt och kontakt alltså, jag vet inte.. de har ju inte hört av sig till mig typ alltså 

på jul eller så där, eller när man har fyllt år eller så där, men vi har ju hört av oss 

till dem. Och jag har pratat med deras son då, min kusin, regelbundet. För jag vill 

inte.. vi var ju som bröder.. jag bryr mig om honom väldigt mycket, så jag.. jag 

försöker ju hålla kontakten där emellan, men sen om de inte vill ha det, då.. då får 

det vara liksom..” 

Kontakten med socialtjänsten 

Under de år Fredrik var placerad hade han tre olika familjehemssekreterare. Dessa har aldrig 

varit direkt ”viktiga” för Fredrik, men viktigare under tiden då det inte fungerade så bra.  

”Nej jag har ju aldrig tyckt om dem alltså, det gör väl ingen i stort sett alltså, för de 

sätter en sådan press på en själv tycker jag. Alltså när man är.. när man inte kan 

säga det som man tycker och tänker så ställer de frågor som man kanske inte kan 

besvara när man sitter vid ett bord med.. med den familjen som man kanske behöver 

säga någonting om /.../ de ställer frågorna rakt ut och då.. det är ingen 14 eller 15-

åring som vill säga vad man tycker och tänker framför någon.” 

När han fick frågan hur han hade önskat att kontakten med socialtjänsten hade sett ut istället 

berättade han att han hade föredragit att man träffats under andra mer informella former än det 

ständigt återkommande fikabesöket då familjehemssekreteraren satt med block och penna och 

ställde frågor. Han tror också att kontakten kanske hade sett annorlunda ut om det hade varit 

en yngre manlig familjehemssekreterare istället för en äldre kvinnlig. 
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”jag har väl inte tänkt på hur de skulle kunna bemöta mig liksom.. det är väl mest 

bara att det är tråkiga kärringar som kommer. Det kanske är därför./.../ hade det 

varit en ung kille som, jag vet inte, som var intresserad av mig som person kanske, 

till och med, till att börja med.. och liksom kanske, gå på den vägen och sedan 

kanske börja.. trassla med frågor, och.. du vet bara för att kanske lämna yrket vid 

sidan av för ett tag /.../ kanske att de skulle kunna ta sig an en, skippa den där fikan 

och kanske gå ut och göra någonting. När man är som yngst liksom.. så att.. bygga 

den där.. bara för att bygga det där mentala./.../ skulle jag bestämma över 

socialkärringar så skulle jag säga typ att de skulle skippa det där blocket och 

pennan för en dag” 

Fredrik uppger att han fick möjlighet att komma till tals och att familjehemssekreteraren 

pratade enskilt med honom, samt att han hade förtroende för dem. Trots detta upplever han att 

det var svårt att berätta om saker som inte fungerade under placeringarna. Samtidigt som han 

kunde vara rädd att dra igång något som skulle få följdeffekter för familjen förmedlar han 

också en känsla av frustration över att det inte hände något när han väl berättade att det inte 

var bra. 

”de frågade mig ju hur det var, men det är ju inte så att man sjunger ut som en 

sångfågel för det liksom.. det innebär ju stora problem när socialtanterna har gått, 

då vet man vilken skit man kan få för det liksom.. vad man har sagt och det, det blir 

stora konsekvenser och det.. det är ju så, man kan ju inte säga vad man vill heller. 

Och när man väl har gjort det liksom, då vill man bara dra, då vill man bara flytta 

därifrån. Man vill inte leva med att man sagt något dumt och att det kan gå ut över 

familjen liksom.” 

Fredrik berättar att han upplever att han fick ta för mycket ansvar när han bodde hos sin 

pappa. Han förmedlar en känsla av frustration över att det dröjde så länge innan det hände 

något efter att han väl berättat att han inte hade det bra där. 

”Men det tog sån tid, det tog ändå 2-3 år eller vad det gjorde.. och jag sa det flera 

gånger, att det inte är bra. /.../ så det sätter ju också sina spår liksom. Tappade ju 

mycket barndom där till slut, och jag fick ju.. ja, det var mycket skit jag fick gå 

igenom där.” 

Placeringsavslutet 

Fredrik avslutade sin familjehemsplacering när han hade gått ut gymnasiet, men har efter det 

fortsatt att bo kvar hos sin syster. Som han upplever det ”gjorde han avslut” med 

socialtjänsten i samband med att han flyttade till sin syster vid 16 års ålder. Efter det har han 

inte känt behov av att ha kontakt med socialtjänsten. 

”för när jag väl bodde hos min syster så bröts kontakten rätt bra, för då kändes det 

som att hon inte behövdes längre. För jag kände, jag trivdes så bra här liksom. Det 

var mer när jag bodde hos min moster, när det blev lite knasigt. Då kom hon ju lite 

oftare och ringde till mig. Men sedan när jag flyttade ut till min syster.. då bröts det 

av liksom.. det tyckte jag var bra, för då kändes det som att.. det var rätt liksom, för 

hon hade ingenting här att göra liksom, för det fanns ingenting att uträtta. Om hon 

inte skulle komma på en fika bara för sakens skull.” 
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Fredrik har inte erbjudits något specifikt stöd eller insatser i samband med placeringsavslutet. 

På en direkt fråga om det var något han hade önskat att han hade kunnat få hjälp med svarar 

han att det hade varit bra att få stöd kring arbete, samt kanske något ekonomiskt stöd.  

”Eller på något sätt hjälpt mig in i vuxenlivet.” 

 

7.1.2 William 

Presentation 

19-årig kille som placerades i familjehem första gången vid 4 års ålder med anledning av 

mammans missbruksproblematik, men flyttade hem till mamma igen efter ett år. Under ett par 

års tid fungerade det f.d. familjehemmet som kontaktfamilj under vissa helger. Vid 7 års ålder 

flyttade han till ett nytt familjehem tillsammans med sina syskon, där han sedan blev kvar till 

16 års ålder. Syskonen flyttade till andra familjehem innan dess, enligt William p.g.a. att de 

bråkade med varandra. Vid 16 års ålder flyttade han tillbaka till mamma igen efter att LVU 

hade upphävts. Idag går han i gymnasiet och bor kvar hos sin mamma. Han har idag ingen 

kontakt med socialtjänsten. 

Placeringstiden 

William berättar att han trivdes bra hos de fosterfamiljer han varit i. Den sista familjen hade 

två biologiska barn som båda var yngre än William, samt fyra andra placerade barn. Utöver 

detta tog de också emot jourhemsplaceringar. William upplever att de var rättvisa med alla 

barn och att de inte favoriserade de biologiska barnen.  

William upplever att kontakten mellan mamma och familjehemmet fungerade bra under 

placeringstiden. William träffade sin mamma regelbundet under vissa perioder av 

placeringen. Vid 14-15 års ålder började de få tätare kontakt. 

”Men sedan till slut så.. när.. jag tror att jag gick i åttan eller nian, då började vi få 

kontakt igen. Då var jag hos henne jättemycket. Ibland så rymde jag upp dit och 

ville vara där istället för där nere.” 

Mot slutet av placeringen beskriver William att det blev en del konflikter mellan honom och 

familjehemmet, bl.a. då William upplevde att pappan i familjen gått bakom ryggen på honom 

och pratat negativt om hans biologiska mamma och förutsättningarna för honom att flytta hem 

till sin mamma igen.  

Relationer och nätverk 

När vi frågar vilka personer som är viktiga för honom idag nämner han mamma, syskon, 

flickvännen och kompisar. William har ingen kontakt med sin pappa. Han har flera syskon, 

varav en del bor långt bort, vilket påverkat kontakten. Han berättar själv att han ibland åker 

hem till en av sina systrar som bor i närheten, när det är ”jobbigt hemma”. Första tiden efter 

att han flyttat hem till mamma hade han en del kontakt med familjehemmet. Han uppger att de 

ringde mycket i början och ville veta hur han mådde, men nu har de inte hörts av på länge. 
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När vi frågade vad familjehemmet tyckte om att placeringen avslutades svarade William att 

de tyckte att det var tråkigt, medan han själv uppger att han tänkte att det skulle bli skönt att 

flytta därifrån. 

”det är klart att de tyckte att det var tråkigt eller så, men.. det var då jag bråkade så 

mycket med dem, så att.. /.../ Jag tycker bara.. egentligen tänkte jag bara att det 

kommer säkert bli skönt, och jag sa det till dem, det tycker jag var ganska.. jag sa ju 

så här till dem ´jag kommer aldrig höra av mig till er, jag kommer inte att skicka ett 

litet sketet sms till er när jag flyttar härifrån´” 

Under intervjun tar William upp att han funderat på att kanske ta kontakt med dem igen, men 

han är samtidigt lite tveksam kring hur de i så fall kommer att reagera på det.  

”Och grejen, jag tycker att det är konstigt liksom, för jag tycker inte att man bara 

kan ringa upp, för de skulle säkert tycka att det är konstigt också.. de tycker kanske 

att det är obehagligt, eller inte obehagligt kanske, men konstigt.. att bara jag ringer, 

liksom. Jag hade ju tyckt det i alla fall om jag hade varit fosterhem och bara ungen 

ringer efter två år och liksom bara ”hej, jag vill träffa dig”. /.../ Mm, då skulle man 

tycka – varför liksom.. varför kommer du nu, liksom. Först, jag tänkte överraska 

dem och åka ner och hälsa på. Men då tror jag, då hade de blivit helt.. paff, tror 

jag.” 

Kontakten med socialtjänsten 

Under uppväxten hade han tre olika socialsekreterare. Han beskriver att han kom bra överens 

med de två första och att han tyckte att han kunde prata med dem och att de lyssnade.  

Den sista socialsekreteraren beskriver han att han däremot inte alls kom överens med.   

”Hmm, sen hade jag en socialassistent där som, först så var det en tjej.. och hon var 

riktigt bra, var hon, sen så fick ytterligare, hon var ny, en tjej, hon var också riktigt 

bra, sen så fick jag en störd /.../ de ska ju gå med på vad ungen säger i fosterhemmet 

/.../ han ville ju absolut inte att jag skulle flytta hem och.. ingenting /.../ jag kom inte 

bra överens med honom, varje gång jag hade möte med honom så slutade det med 

att jag gick där ifrån och smällde igen dörren” 

På frågan kring hur han under placeringarna upplevde att socialsekreteraren var tydlig med 

placeringens syfte och mål svarade han att han tyckte att de hade varit det. Han hade fått 

förklarat för sig att det handlade om en uppväxtplacering. 

”i början så tänkte jag.. jag trodde ju jag att jag kommer ju bara att bo här.. här 

kommer jag ju bara bo ett tag, sedan kommer jag ju att flytta hem till mamma igen.. 

/.../ Så tänkte jag.. men sedan i slutändan, då förklarade de ju för mig alltså.. ´du 

kommer att bo här´.. ´du kommer att bo här nu..´ /.../ Ja egentligen, eller tills jag 

vuxit upp..” 

William berättar att han hade regelbunden kontakt var sjätte månad med socialsekreteraren 

under perioden när det fungerade bra. När konflikterna började uppstå i familjehemmet 

träffades de oftare, både han och socialsekreteraren enskilt, och tillsammans med 

familjehemmet.  
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Placeringsavslut  

Mamman och William ville få LVU-beslutet hävt. William upplever att familjehemmet också 

var emot det, att de var rädda att det inte skulle gå bra för honom om han flyttade hem till sin 

mamma. 

”ibland kan man ju också tänka så här att.. alltså.. för de hade ju rätt, för de sa ju 

till mig ´om  William kommer att flytta upp så tror vi att han kommer skita i skolan, 

han kommer bli skoltrött, han kommer inte gå i skolan´, och det hände ju. Sen så 

trodde de att jag skulle börja med droger – men det har aldrig hänt liksom” 

William uppger att han inte har pratat med socialsekreteraren sedan den dag LVU upphörde, i 

rätten.  

”Jag har ju en lapp hemma där det står datumet då när den här rättsdagen var, då 

snackade jag med honom senast.. och så bad jag honom dra åt helvete också 

samtidigt.”  

Han säger att han inte fått något fortsatt stöd från socialtjänsten efter flytten hem till mamma, 

och att han heller inte kände behov av det i början.  

En period i direkt anslutning till flytten hem till mamma så började han med ett destruktivt 

levnadsmönster vilket föranledde att en släkting av oro gjorde en anmälan till socialtjänsten, 

vilken dock inte resulterade i några insatser. 

”jag var ute och festade hela tiden, kom alltid hem full, och mamma tyckte att det 

var asjobbigt, och.. eh.. och jag hittade alltid på lögner till henne” 

När vi frågade om han tror att det hade varit bra med någon vidare insats från socialtjänsten 

svarar han att det kanske hade varit bra med någon form av samtalsstöd. 

7.1.3 Mikaela 

Presentation  

Mikaela är en 19-årig tjej som varit placerad i olika fosterhem under uppväxten. Vid nio års 

ålder placerades hon för första gången, då i en helgfamilj. Där placerades hon tillsammans 

med sin lillebror och storebror, för att deras ensamstående mamma behövde hjälp och 

avlastning. Mikaelas pappa hade bildat en ny familj och fanns då inte med i bilden. Mikaela 

säger själv att hon var svårhanterad som liten och att hon hade starka aggressivitetsutbrott och 

att hon bara fick dessa utbrott hemma. Hon uppger att hon är diagnosticerad med ADHD och 

dyslexi. Efter flera olika placeringar och insatser gjorde Mikaela avslut med socialtjänsten vid 

15 års ålder då hon flyttade hem till mamma igen. Mikaela beskriver själv att hennes situation 

under uppväxten ledde till att hon fick byta skola många gånger, totalt har det blivit sju olika 

skolor, och att skolgången blev lidande p.g.a. detta.  

Idag är Mikaela sjukskriven och bor tillsammans med sin mamma och lillebror. Hon ska 

alldeles snart flytta till en lägenhet tillsammans med sin kille.  
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Placeringstiden 

Mikaela har haft två olika helgfamiljer, varav den senare sedan blev familjehem. Hon trivdes i 

familjehemmet, men efter en tid märkte hon att något inte stod rätt till. Det visade sig, berättar 

Mikaela, att familjehemsmamman hade problem med drogmissbruk och kriminalitet. Mikaela 

var då 14 år och det bestämdes att hon istället skulle flytta hem till sin pappa och hans nya 

familj.  I pappans nya familj fanns många yngre barn och Mikaela uppger att det var ständiga 

konflikter och att hon kände sig orättvist behandlad. Efter bara två veckor flyttade Mikaela 

hem till sin mamma igen under tiden som man letade efter ett nytt familjehem för Mikaela att 

växa upp i. Ett krav som Mikaela och hennes mamma hade på det nya familjehemmet var att 

det inte skulle finnas andra barn i familjen. Det dröjde ett år innan man hittade ett familjehem, 

och där fick Mikaela till en början bo varje helg för att sedan övergå till varannan vecka och 

tillslut bo där på heltid. Allt fungerade bra i början, Mikaela kände sig uppmärksammad och 

att hon fick mycket tid med framför allt mamman i familjen.  

”Vi gjorde jättemycket, vi gick på bio, vi åkte till Heron city –när dom precis hade 

öppnat, alltså vi gjorde, IKEA jag fick välja mina egna färger på väggarna, jag fick 

parabol-TV guld, jag fick en egen TV-apparat, jag fick allt jag kunde önska mig.. 

men.. jag fick inte vara hemma, och det var det jag önskade mest.” 

Mikaela beskriver att när besöken hemma hos mamma blev allt glesare, mot slutet bara en 

helg i månaden, så började hon rymma hem till sin mamma. Mikaela upplever även att 

mamman i fosterfamiljen gick alltmer upp i sitt arbete och att hon lade över mycket ansvar 

och hushållssysslor på Mikaela. Hennes situation ändrades helt när familjehemmet valde att 

adoptera två mindre barn. 

”Och.. sen kom frågan, jag vill adoptera två små barn, som.. deras mamma har 

cancer. Vad tycker du om det? Det är väl inte jag som bestämmer det, eller hur, hon 

ba, men du har väl en åsikt, jag ba, det spelar ingen roll vad min åsikt är, för det 

spelar ingen roll, för du har redan tagit ett beslut, det hörs ju redan sa jag, och det 

hade hon gjort, och det var inte.. det skulle inte vara några barn där” 

Efter många konflikter i familjehemmet och flera rymningar hem till mamma flyttade hon 

slutligen tillbaka hem igen, vid 15 års ålder.  

Mikaela beskriver att familjehemmet och mamma väldigt sällan pratade med varandra, hon 

har känslan av att det bara inträffade när det var någonting hon hade bråkat om.  

Relationer och nätverk  

Mikaela berättar att mamma är den viktigaste personen i hennes liv idag, och det är också till 

mamma som Mikaela har vänt sig till de gånger det har blivit problem i familjehemmen. 

Vidare uppger Mikaela att lillebror är en viktig person i hennes liv. Hon nämner också att 

både hennes pojkvän och hennes mormor har funnits där som stöd. Även psykologen ser hon 

som en viktig person. 

Idag har Mikaela ingen kontakt med sina tidigare familjehem. Hon säger att hon skulle vilja 

komma i kontakt med dottern i första familjehemmet, men att hon inte har lyckats få tag på 
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henne. Hon uppger också att hon har tänkt mycket på den sista familjehemsmamman. Hon har 

också ringt till henne flera gånger, men känner inte att hon har fått någon respons.   

Mikaela berättar om att hon än idag inte mår riktigt bra över sin hemsituation. Efter 

hemflytten till mamma berättar hon att hon i sin frustration skar sig svårt med rakblad som ett 

rop på hjälp och att hon därefter har fått en psykologkontakt. Hon säger att ingen, inte ens de 

närmaste, lyssnade på henne när hon ville förmedla att hon mådde dåligt. 

Kontakten med socialtjänsten 

Under sin uppväxt har Mikaela haft många olika socialsekreterare och hon säger att hon aldrig 

fick någon bättre kontakt med någon av dem. Hon kan bara minnas två tillfällen när 

socialtjänsten kom på besök under placeringarna. Hon hade egentligen ingen åsikt vad gäller 

besöksfrekvensen då hon inte riktigt förstod socialsekreterarnas roll. 

”Jag vet inte ens vad de gör så att, jag vet inte vad de skulle ha gjort, jag vet inte 

vad det är för något, så att.. bra svårt att veta, för de fanns inte där så att jag vet 

inte vad det är” 

Mikaela säger att hon tycker att socialtjänsten måste vara bättre på att lyssna på barnet, både 

inför och under och efter placering.  

”Nej jag känner inte att jag fick någonting utav henne eller han, för att.. jag har inte 

fått välja någonting eller fått säga vad jag tycker eller fått vara med och säga min 

åsikt om någonting. Utan jag har bara blivit ditkastad. Och fått leva i det. /.../ Jag 

hade ingenting att säga till om. Mamma hade, men hon.. hon frågade mig som tur 

är” 

Mikaela lyfter fram att hon tycker att det var bra av socialtjänsten när hon fick göra en stegvis 

överflyttning till familjehemmet.  

”Och sedan var det som, väldigt bra det här med, som soc gjorde, att vi fick göra 

den här, att jag fick ändå vara där och hälsa på. Det var en jäkligt bra sak. Och att 

jag fick vara där varannan helg. För att lära känna familjen. För då hade jag tid att 

kunna säga ifrån. För det fick jag. Jag fick säga ifrån, och det var en av de bästa 

sakerna de har gjort. /.../ Och inte bara kastas in i någonting. För de tjänar mer på 

det i längden, både barnet och socialkontakten, och familjen. ” 

Placeringsavslutet 

Efter sammanbrottet i sista familjehemmet sa Mikaelas mamma ifrån till socialtjänsten att det 

inte skulle bli fler placeringar. Vid frågan om de erbjöds annat stöd eller hjälp svarade 

Mikaela att det enda de erbjöds var ett LVU. 

”Det ser inte ut att gå så bra för henne och det ser inte ut som att något familjehem 

vill ha henne, och det finns inga hem för henne. Så vi vill ha LVU så vi kan göra lite 

som vi vill. Och det hade väl antagligen blivit sån här.. inkastad bland 17 andra 

ungar ute på en bondgård.” 

Under en period efter sista placeringen, när hon flyttat hem till mamma, träffade familjen en 

familjeterapeut två dagar i veckan. Mikaela hade också kontaktperson en period. Hon 
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beskriver att det inte fungerade så bra mellan dem och uttrycker åsikten att man bör ställa 

högre krav på de personer som får kontaktpersonsuppdrag. 

”Jag tycker inte att man ska låta människor under 20 att bli kontaktpersoner över 

huvud taget.. /.../ Jag fick en 18-åring.. liten ärta till kontaktperson, jag var 16, 

fyllde 17, vem fasiken vill ha det? En tjej.. och den personen ville inte att vi skulle 

göra någonting, kontaktpersoner ska man ju gå på bio med och grejer, hon ville 

bara att jag skulle fixa med hennes hår, måla hennes tånaglar och så här..” 

När vi frågar vad hon hade velat ha hjälp med från socialtjänsten säger hon att hon velat ha 

hjälp med bostad, och att hon också bett om det vilket hon inte har fått.   

”då frågade jag soc om hjälp, för runt ett år sen, har jag tjatat varje månad till soc i 

ett år nu, jag kan inte bo hemma, jag kommer ta självmord, jag kommer dra, jag 

kommer göra någonting dumt alltså, kan ni hjälpa mig med lägenhet och dem säger 

att det inte är inte någonting vi gör, det fixar inte vi. /.../ De har ju varit med om allt, 

de har ju liksom sett alla mina papper, men de förstår fortfarande inte att jag 

behöver en lägenhet. /.../ För att jag ska kunna få ett liv och kanske.. ett nytt hopp” 

Mikaela berättar också att hon bad om hjälp att få kontakt med psykolog vilket hon inte heller 

fick hjälp med via socialtjänsten.  

7.2 Resultat från intervjuer med familjehemsinspektörerna  

Nedan redovisas de strukturerade telefonintervjuerna med familjehemsinspektörerna. De 

teman som valts ut i presentationen av resultaten syftar till att (1) ge en kort beskrivning av 

deras arbete, (2) belysa hur de ser på barnperspektivet och hur de tillämpar detta i arbetet, (3) 

visa hur man tänker kring viktiga relationer och kring hur dessa ska upprätthållas och fungera 

sinsemellan samt (4) redovisa hur avslutsprocessen kan se ut. Båda två jobbar i Stockholms 

kommun men i skilda stadsdelar. Att valet just föll på dessa två beror på att vi vid tidigare 

kontakt hade fått reda på att de har lång yrkeserfarenhet, vilket vi tyckte var ett viktigt 

kriterium. 

Familjehemsinspektörernas arbetsuppgifter och erfarenhet 

Båda har, var för sig, 20 års erfarenhet inom familjehemsvården. Detta innebär att de också 

har hunnit med många placeringar, inklusive placeringsavslut. Arbetsuppgifterna för dem 

båda är att rekrytera och utreda familjehem, matcha familjehem och barn/ungdom, utöva 

tillsyn samt att följa upp placeringen med kontinuerliga besök. En av dem uppgav även att 

råd, stöd och handledning till familjehemmen är en stor arbetsuppgift. En informant berättade 

också att det i arbetsuppgifterna ingår att se till att det upprättas en relation mellan de 

biologiska föräldrarna och familjehemmet.  

Barnperspektivet i arbetet 

De bägge intervjuade familjehemsinspektörerna sa att barnen/ungdomarna är i fokus idag. En 

av dem lyfter fram att de värnar om att barn/ungdomar ska få komma till tals, speciellt i 

processen inför placering. Barnperspektivet har förbättrats och märks inte minst vid 

matchning av familjehem. 
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En av informanterna framhöll att ett viktigt kriterium vid val av familjehem är att det ska 

finnas ett s.k. ”känslomässigt överskott”. Det innebär att man som familjehem inte ska ha 

någon egen känslomässig eller ekonomisk vinning i uppgiften. 

 ”Man ska ha resurser över och man ska ha en generositet och kunna se barnet som 

barnet är, med dess behov. Det ska inte vara relaterat till egna behov” 

Andra viktiga kriterier som de nämnde var att barnet som placeras ska helst var yngst i 

familjen, speciellt när det gäller yngre barn, detta för att barnet som placeras behöver så 

mycket och då ska slippa konkurrera om tid och uppmärksamhet med yngre biologiska barn. I 

s.k. matchningsintervjuer ställs en rad olika frågor kring barnet/ungdomens behov och då är 

det viktigt att familjehemmets intressen stämmer någorlunda överens med barnets eller 

ungdomen. En annan sak som lyftes upp när det gäller matchning av familjehem är 

klasskillnader. Barn som kommer från sämre ekonomiska förhållanden kan ha svårt att 

komma till en välbeställd familj. Vidare sa en dem att det är viktigt att tänka långsiktigt när 

man utreder familjehem, man ska tänka att familjen ska ta hand om barnet för framtiden och 

att man i möjligaste mån undviker omplaceringar. Vid val av familjehem ska alltid släkting- 

eller nätverksplaceringar övervägas. 

Under placeringen följs barnet/ungdomen upp regelbundet med besök i familjehemmet. Båda 

informanter anser att enskilda barnsamtal är en viktig del, och båda tycker också att man på 

senare tid har blivit bättre på att låta barn komma till tals. 

”..att följa upp barnet och.. bädda för dess utveckling /.../ I skola och hem och.. 

alltså man ska följa upp barnen så att man har kontroll över hur det fungerar”  

Inför placeringsavslutet uppger en av informanterna att det, ur ett barnperspektiv specifikt, är 

viktigt att samla ungdomens nätverk tillsammans med familjehemmet. Samtidigt uppger hon 

att det är en arbetsuppgift som ibland bortprioriteras.  

”nu ska jag säga att den arbetsuppgiften tror jag blir något lidande över lag, det är 

min erfarenhet.. eftersom man kanske inte anser att man har tid, eller lägger ner den 

tiden så mycket som.. men det är egentligen en mycket viktigare uppgift än man 

kanske prioriterar idag” 

De allra flesta ungdomarna slutför gymnasiestudier, och det uppges också vara viktigt att det 

finns en planering för vad ungdomarna ska göra efter detta. En av informanterna säger att hon 

hjälper till i övergångsskedet när ungdomen ska ut på arbetsmarknaden eller ska söka till 

fortsatta studier. 

Relationen mellan familjehemsinspektören och ungdomen 

Båda familjehemsinspektörerna berättar att relationen till ungdomarna ser väldigt olika ut från 

fall till fall och att det ofta är beroende på hur pass bra det fungerar i familjehemmet. Fungerar 

allt bra finns det inte samma behov av en nära och tät kontakt, beskriver de. Känslan av att 

känna sig som en viktig person för ungdomarna som är placerade är i många fall påfallande.  
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”Ja det tycker jag absolut att man upplever att man blir en viktig person. Ibland 

känner man sig nästan för viktig, att man kan bli förvånad ibland hur viktig man 

blir. Men egentligen är inte det så konstigt därför att.. de har ju behov så att säga av 

det stödet och att föräldraansvaret och stödet har ju då fallit bort så att säga, det är 

ju därför de blir placerade” 

En av informanterna uttrycker att det när det gäller tilliten är viktigt att man är tydlig med hur 

man kan komma att agera på något de berättar. Detta gäller kanske främst placeringar där det 

inte fungerar så bra.  

En av informanterna berättar att det funnits tillfällen där hon gått in lite extra och stöttat 

ungdomar som inte haft någon annan vuxen som de känt att de kan vända sig till. 

”Jag har följt med dem på skolmöten och sådana saker, och då har det nästan blivit, 

det är som att då, ja ibland tycker jag nästan att det gått över gränsen” 

I vissa fall kan hon fungera länk mellan den placerade och den biologiska 

mamman. Mamman kanske inte klarar av att träffa barnet i den utsträckning som 

hon vill och då har familjehemsinspektören fungerat som en informationslänk 

dem emellan.  

Samverkan och kontaktnät 

Bägge uttrycker att det är väldigt viktigt och få till stånd ett samarbete mellan biologiska 

familjen och familjehemmet.  

”Vi är väldigt fokuserade på just den delen. /.../ Det bygger väldigt mycket på det så 

att barn ska kunna känna sig trygga, för har man ett dåligt samarbete med föräldern 

och det inte finns någon samverkan, då mår de placerade barnet inte bra, och då 

blir de också oroliga för sina föräldrar”.  

Situationer som uppstår då och då är att biologiska familjen inte kan komma förbi sina 

negativa känslor gentemot familjehemmet. En av informanterna säger också att det är hennes 

uppgift att försöka få det att fungera och att hon brukar reflektera kring vad som är bäst just i 

det enskilda fallet. Ibland kan det vara så att det blir svårare med samarbete med åren och 

vissa gånger kan det vara så att de biologiska föräldrarna bara försvinner och inte hör av sig. 

Familjehemsinspektörerna ser lite olika på sin roll när det gäller att hjälpa ungdomen med 

upprätthållandet av deras kontaktnät. En av dem berättar att hon brukar göra nätverkskartor 

med de placerade och tittar framförallt efter människor som betytt någonting. Och under åren 

har hon även följt med ungdomar och tillsammans med dem hälsat på i familjehem där de bott 

något år tidigare. 

”det är ofta viktigt för barn när man har brutit upp, många har brutit upp många 

gånger, att det finns någon kontinuitet. Så det tycker jag att jag försöker anstränga 

mig att jobba utifrån alltså”.  

Den andra informanten pratade enbart om den biologiska släkten när vi frågade om hur 

kontakten bibehålls med ungdomens nätverk. Hon poängterade att forskning entydigt visat 

hur viktigt det är att barnet tillåts ha kontakt med ursprungsfamilj och släkt. När det gäller att 
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hjälpa barn och ungdomar att hålla fortsatt kontakt med andra viktiga personer sa hon att det 

inte var något hon arbetade aktivt med. 

”Ja, alltså de kontakter barnet hade från början.. av naturliga skäl så faller ju en 

hel del bort där, därför att barnet eller ungdomen ska ju knyta nya kontakter, de får 

en ny familj och ska lära känna deras släktingar.. så att de får ju en dubbel 

uppsättning av nya nära familjemedlemmar /.../ och kamrater.. det är ju.. min 

erfarenhet är väl att det.. /.../ de kan ju finnas kvar ett tag, men.. eftersom de går i 

skolan och får nya kamrater såhär så.. den biten har jag inte så där väldigt stor bild 

av och kunskap om heller..”   

Placeringsavslutet 

Båda familjehemsinspektörer berättade att det är viktigt att ha en planering inför 

placeringsavslutet, där man har klarlagt vad som ska hända för ungdomens del. Vid 18 års 

ålder, när ungdomen blir myndig, ska denne – om han eller hon går i gymnasiet – tillfrågas 

om han/hon vill bo kvar i familjehemmet.  Ungdomen får då skriva på en begäran om 

förlängd placering.   

”den där grovplaneringen, när de ska ut, den ska man förhoppningsvis göra under 

det sista.. det ska man göra under hela tiden – men under det sista skedet av 

placeringen – hur ska det se ut? Och det är otroligt viktigt alltså, kommer den här 

familjen finnas kvar? Det är en fråga som är viktig” 

Den ena familjehemsinspektören upplever att de allra flesta har tänkt ut vad de ska göra efter 

gymnasiet och att många ordnar själva med boende och högskola eller har andra planer. 

”sen finns det ju andra kanske som är mera.. ja.. ambivalenta och inte riktigt kan 

bestämma vad de ska göra och så där, och ändrar sig hit och dit – dem får man 

kanske hjälpa lite mer. Jag tycker.. min erfarenhet är att de flesta ordnar det för sig. 

Sedan finns det naturligtvis dem som har, jag menar barn med.. bokstavsdiagnoser 

och psykiska besvär och så, som har haft svårt genom skoltiden och de kan ju 

behöva extra stöd”  

Båda familjehemsinspektörer berättar att ungdomar som avslutar placering ofta efterfrågar 

hjälp med bostad, men att det inte är något de kan hjälpa till med då det är en svår 

bostadssituation i Stockholm. Det de kan hjälpa till med är råd och stöd, t.ex. att tidigt 

informera dem om att de bör ställa sig i kö på bostadsförmedlingen. 

”men många tror alltså, många placerade ungdomar, tycker jag.. tror att 

socialtjänsten kommer att kunna ge dem en bostad alltså, på något sätt därför de 

har varit placerade hela sitt liv då, eller halva sitt liv.. så tror de att det nästan är en 

slags självklarhet att man kan skriva förtur till lägenhet och så, men.. det kan vi 

inte”  

En av informanternas erfarenhet är att det i många fall brukar finnas en längtan hos 

ungdomarna att flytta från familjehemmet och bli självständiga. 
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  ”min erfarenhet är att de ofta kanske i högre utsträckning också vill flytta och det 

tror jag kan ha att göra med, för det tycker jag nog faktiskt när jag tänker efter, att 

de ungdomar som är placerade  längtar till sin myndighetsdag, därför att då ska de 

få göra som de vill. /…/ fosterbarn har en väldigt.. skör ställning, de är placerade 

helt och hållet på liksom frivillighet hos familjehemsföräldrarna. De har ett kontrakt 

med socialtjänsten, där de kan säga upp det här uppdraget på en till tre månader, 

och i princip när som helst. Och det här, det här känner ju de barn och ungdomar 

som är placerade, de kan mycket lättare bli hotade också om att få flytta om de inte 

uppför sig”  

För de här ungdomarna är det inte lika självklart som för normalpopulationen att man som 

myndig har tillgång till uppväxthemmet, vilket en av informanterna upplever att socialtjänsten 

inte tar tillräcklig hänsyn till.  

”många bor ju kvar precis på samma villkor, men där är ju inte socialtjänsten på 

något sätt med på samma linje.. kan man ju inte säga.. socialtjänsten, eller budgeten 

i alla fall är ju inte med på samma tåg. För så är det, där är det ju en miss alltså, 

man tar inte med det i beräkningen utan det är självklart att de ska klara sig.. så det 

är tråkigt”  

Båda nämner hjälp med psykologkontakt i samband med avslut och även efteråt. En av 

informanterna säger att hon tycker att samhället borde erbjuda dessa ungdomar ett antal 

psykologsamtal för att ge dem chansen att bearbeta saker de varit med om under uppväxten.  

”samhället har ju ändå ansvaret för de här barnen och det tycker jag.. när de är, 

när de sedan är avslutade, att man ska ge dem möjlighet att gå till psykolog /.../ det 

tycker jag är så oerhört viktigt, att de får möjlighet när de är lite äldre, kanske 25-

årsåldern nåt sånt, att gå igenom det här, med vad det har betytt för dem.. för det 

kanske man inte alltid ser när man är 19-20 och ska avsluta, men sedan kommer det 

upp saker” 

Övriga insatser eller stöd i samband med avslutet var oftast inte aktuellt enligt våra två 

informanter. En av dem säger att när det gäller praktiska råd och vägledning händer det att 

hon hjälper till med det, men att hon egentligen önskar att sådant ska ligga hos 

familjehemmen, att det ska vara naturligt att vända sig till dem istället. Hon menar att det är 

en sak man måste försöka kontrollera inför avslutet; har ungdomen genom det här 

familjehemmet fått en ”familj för livet”?  

”Har den här familjen knutit an till det här barnet och vice versa, alltså har det 

blivit en naturlig del i familjen och i deras nätverk och i deras släkt och så? /.../ det 

är det man ska jobba med under placeringen, att det blir så /.../ det är därför man 

vill att.. egentligen det är dit de ska vända sig om det är någonting”  

När vi frågar om de anser att de insatser som erbjuds är tillräckliga svarar den ena 

informanten att hon tycker det i de allra flesta fall. Hon tycker att det ändå finns goda 

möjligheter att slussa dessa ungdomar vidare, de som behöver fortsatt stöd av något slag. Hon 

nämner dock att det finns enstaka ungdomar som det händer att hon har oroat sig för och 

undrat hur det ska gå för. 
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Båda uttrycker att det finns krav på att ungdomarna ska avslutas vid 19 års ålder och den 

andra informanten säger att hon många gånger önskar att det fanns mer resurser och fler 

möjligheter att erbjuda fortsatt stöd.  

”om man blir placerad när man är nio, tio år eller någonting sånt där så kanske 

man har en eftersatt skolgång innan /.../ och det är mycket som varit problem innan 

som påverkar dem väldigt mycket när de ska ut och ska bli självständiga. Så att där 

skulle vi behöva också, men.. så ser det ut just nu i alla fall, så är det svårt att möta 

alla behov, det kan jag gott säga”  

Att ungdomar efter placeringsavslut erbjuds fortsatt stöd i form av kontaktperson eller 

kontaktfamilj är enligt båda informanter mycket ovanligt. De nämner att det kanske skulle 

vara befogat i vissa enstaka fall, men en av dem uttrycker att ”ska jag vara ärlig så tror jag att 

vårat budgetläge inte skulle tillåta det idag.. så är det nog”. 

7.3 Resultat från enkäten 

 

Figur 2 – Enkätöversikt 

Enkäten skickades ut till totalt 40 instanser, 25 kommuner i Stockholms län och 14 stadsdelar 

i Stockholms kommun samt 1 till Uppsala kommun. 13 stycken enkäter returnerades 

besvarade, 7 stadsdelar och 6 kommuner i Stockholms län.  

I tolv av dessa kommuner/stadsdelar (en besvarade inte denna fråga) avslutade totalt 65 

ungdomar familjehemsplaceringar under åren 2007 och 2008 med en jämn fördelning mellan 

de båda åren. Antalet avslutade placeringar hos kommunerna och stadsdelarna varierade 

mellan noll till åtta stycken per år. Samtliga har avslutats p.g.a. att ungdomarna blivit 

myndiga. En av de svarande beskrev att vid 18 års ålder upphör placeringen och ersätts efter 

egen ansökan med ett beslut om fortsatt placering i familjehemmet, men att placeringen 

upphör vid senast 21 års ålder. En annan beskrev att när ungdomen gått ut gymnasiet upphör 

placeringen och ärendet lämnas över till vistelsekommunen, d.v.s den kommun där den unge 

bor vid avslutningen av vården.  
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11 av de 13 svarande beskrev att de har en utarbetad rutin i sitt arbete när 

familjehemsplaceringar avslutas. I en relativt samlad bild beskriver de svarande att det inför 

avslutet görs en planering/handlingsplan kring hur ungdomen ska slussas vidare ut i 

vuxenlivet gällande försörjning, boende, kontakt med både ursprungsfamiljen och 

familjehemmet.  

Vissa av de svarande lämnade en mer detaljerad beskrivning av hur det kan se ut vid avsluten. 

I en stadsdel har man enligt den svarande samtal kring vad tiden i familjehemmet har betytt, 

och hur den fortsatta kontakten dem emellan kommer att se ut. I en annan stadsdel läser man 

också igenom journalen med ungdomen och har samtal kring innehållet.  

Svaren kring eventuella insatser till ungdomarna efter placeringsavslut visar ett brett 

spektrum. Det som nämns mest är överföringshjälpen till andra myndigheter eller till annan 

enhet inom socialtjänsten. En av de svarande uppger mer konkreta insatser så som 

kontaktperson, LSS-insatser och vid behov hjälpt till med psykologkontakt. En kommun säger 

att de håller kontakt med ungdomen tills den har kommit igång med någon form av 

sysselsättning och ett fungerande vuxenliv. Målet är att göra övergången till självständigt 

vuxenliv så bra som möjligt.  

När det gäller hjälp till boende uppger en del kommuner och stadsdelar att de kan erbjuda 

något av försökslägenhet, träningslägenhet eller stödboende alternativt någon form av stöd i 

boendet, t.ex. kontaktperson. Några svarade att de ger ungdomarna information och stöd kring 

bostadskö. En kommun uppger att de efter längre placering kan ordna en mindre bostad och 

även bistå med möblering. En svarande uppger att ungdomarna i vissa fall bor kvar i 

familjehemmet efter placering, och själva betalar för sig. En stadsdel svarade att boendet 

sällan blir en fråga för familjevården då det ”brukar lösa sig” genom att familjehemmet sköter 

bostadssökandet. En annan uppger att om ungdomen vill flytta från familjehemmet, brukar 

socialtjänsten ge familjehemmet i uppdrag att stötta ungdomen i att hitta ett eget boende. En 

stadsdel svarade att de har platser på ett stödboende för ungdomar men att de som varit 

institutionsplacerade har förtur, liksom där det har skett sammanbrott i placeringen.  

Endast tre av socialtjänstkontoren som svarat uppger att de ändrat sitt arbetssätt efter att det 

nya lagtillägget i SoL trädde i kraft. En kommun uppger att de redan innan arbetade med 

eftervård men att de under 2008 infört nya riktlinjer. En stadsdel anger att en ändring är att de 

arbetar mer långsiktigt och i god tid före placeringens upphörande planerar framtiden med 

ungdomen och familjehemmet. Vidare berättar samma stadsdel att Socialstyrelsen kommer att 

utarbeta riktlinjer gällande stöd till barn och unga vid avslutad placering och att detta uppdrag 

ska redovisas senast den 30 juni 2009. Den tredje som svarat ja uppger inte på vilket sätt de 

har förändrat sitt arbete. Av dem som svarat nej uppger svarande från två stadsdelar att de inte 

ändrat eftersom de hade väl utarbetade rutiner redan innan.  
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8 Analys 

Nedan analyseras denna studies samtliga resultat utifrån en utvecklingsekologisk teoretisk 

förståelseram med utgångspunkt i barnperspektivet.  

8.1 Inför avslutet 

Det som händer under placeringen är betydelsefullt för hur avslutningen blir. När man jämför 

det socialtjänsten strävar efter med det ungdomarna uppger i sina berättelser blir kontrasterna 

tydliga. Det som framkommer om de här ungdomarnas placeringstid är långt ifrån den bild 

socialtjänsten ger i det man utmålar som ideal.  

Alla de tre ungdomar som intervjuades hade flyttat flera gånger mellan olika familjehem och 

föräldrarna. Det stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att ungdomar som är 

placerade i familjehem har en betydligt mer otrygg situation jämfört med ungdomar med 

vanliga uppväxtförhållanden (Vinnerljung, 2006). Om man ser till den direkta sociala 

närmiljön på mikronivå så har dessa ungdomar generellt en lägre grad av kontinuitet, de 

ungdomar vi intervjuat har t.ex. alla bytt familjehem och skola p.g.a. att de tvingats att flytta 

runt vilket har betydelse för deras utveckling. I och med flyttningarna har mikrosystemen runt 

ungdomen bytts ut vilket också påverkar hur det fungerar på mesonivå, d.v.s. mikrosystemens 

interaktion med varandra. Närmiljöerna är plötsligt nya för varandra eller har en ny roll i 

förhållande till varandra och nya relationer ska etableras. Att det just är hem och skola som 

båda byts ut i stort sett samtidigt gör det extra komplicerat eftersom detta är de kanske två 

viktigaste mikrosystemen som barnet ingår i/tillbringar mest tid i.  

Familjehemsinspektörerna framhöll vikten av att ha strävan mot en helhetssyn i arbetet och att 

vara medveten om att de olika områdena, t.ex. skola och familjehem, ömsesidigt påverkar 

varandra. Att följa upp ungdomen och att ha insyn i dess mikromiljöer och hur de fungerar 

bäddar för en positiv utveckling (Socialstyrelsen, 2006). BUSS-utredningen (2009) visade till 

skillnad från flera tidigare studier på goda resultat vad gäller skolgång, och en möjlig 

förklaring kan vara att en stor del av ungdomarna i den undersökningen hade växt upp i ett 

och samma familjehem. 

När ungdomen byter vistelsekommun under en placering, vilket två av våra tre respondenter 

har varit med om, påverkas vissa system på exonivå och en del byts ut. Då måste ungdomen 

etablera sig i de nya kommunala inrättningarna samtidigt som stora delar av mikrosystemet 

byts ut.  

Informanterna från socialtjänsten uppgav att de alltid överväger släktingplaceringar. Barnet 

blir då placerat i en miljö den i stora delar känner till sedan innan. Det finns en sedan tidigare 

etablerad kontakt, både på mikronivå, där barnet är kvar i den omedelbara sociala kretsen, och 

mesonivå där det redan finns en interaktion mellan familjehem och biologisk familj. Att 

familjerna tillhör samma släktnätverk är dock ingen garanti för att placeringen fungerar. En av 

ungdomarna berättar att han inte trivdes i sitt familjehem, som tillhörde det närmsta nätverket. 

Det uppstod också konflikter mellan familjehem. 
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Forskning pekar på att ungdomar som har problematiska relationer till sin biologiska familj 

ofta har svårt att upprätthålla kontakten med ursprungsfamiljen (Höjer & Sjöbloms, 2007). 

När kontakten av olika anledningar inte fungerar så bra kan socialsekreteraren fungera som en 

informationslänk. De får i dessa fall en viktig funktion att hjälpa till med att upprätthålla viss 

kontakt. En god förutsättning för att detta ska fungera är att en och samma socialsekreterare 

stannar kvar i ärendet. Ungdomarna är på så sätt beroende av en god kontinuitet även på 

exonivåernas institutioner och organisationer, vilket ger stabilitet som är gynnsamt för 

relationerna. 

Studiens resultat visar på att socialtjänsten upplever sig bli en viktig del i mikrosystemet kring 

de ungdomar som inte har etablerat sig så bra i familjehemmet, och att man prioriterar dessa 

ungdomar vad gäller tät kontakt och stöd. Denna bild stämmer inte överens med ungdomarnas 

beskrivning av vilka som varit viktiga för dem under turbulenta och otrygga perioder. 

Ungdomarna själva lyfter bara upp sin biologiska familj och ser dem som signifikanta andra. 

Detta trots att ungdomarna i denna studie är exempel på precis den grupp som skulle behöva 

detta extra stöd från socialtjänsten.  

8.2 Avslut och utsluss 

Socialtjänsten beskriver hur viktigt det är att inför placeringsavslutet ta reda på om ungdomen 

kommer att ha tillgång till fosterhemmet och dess nätverk. Målet, som man arbetar mot under 

placeringstiden, är att ungdomen inte ska ha ett fortsatt behov av stöd och hjälp från 

socialtjänsten utan att det istället ska kännas naturligt att vända sig till fosterhemmet i första 

hand.    

I de fall där detta stöd inte finns i den omedelbara sociala kretsen, har målet med vården inte 

har uppnåtts, vilket innebär att ett behov av fortsatt stöd och hjälp kvarstår. Lagtillägget i SoL 

klargör att ansvaret för dessa ungdomar inte upphör i och med placeringsavslutet. Ungdomar 

som inte har tillgång till ett stödjande nätverk behöver socialtjänstens hjälp och vägledning in 

i vuxenlivets nya mikrosystem, såsom arbete eller fortsatta studier.  

En utländsk studie Wade, (2008) framhåller vikten av att man inför placeringsavslutet har 

strategier för att skapa, återställa och stärka ungdomarnas nätverk. Samma studie visade att 

socialarbetare inte är så duktiga på att identifiera dessa nyckelpersoner och involvera dem i 

avslutningsprocessen. Våra resultat visar på att det inte finns något enhetligt sätt för 

socialtjänsten att definiera ett nätverk. Därför skiljer sig arbetet med att stärka och hålla kvar 

ungdomens viktiga relationer inför avslut.  

Socialtjänsten anger att man utarbetar en handlingsplan kring utslussningen där det är viktigt 

att planera inför vuxenlivet nya mikrosystem som t.ex. boende, försörjning och nätverk. 

Samtidigt visar resultaten att den vanligaste hjälpen i samband med avslutet är att ungdomen 

blir överförd till annan enhet inom socialtjänsten eller att man förmedlar kontakt med andra 

myndigheter, på exonivå.  För att detta ska fungera på ett bra sätt är det en fördel om det finns 

ett uttalat samarbete mellan exonivåns olika system. 
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Socialtjänsten uppger att ungdomarna ibland efterfrågar hjälp med bostad i samband med 

avslut, vilket de i regel inte kan erbjuda. Enkätresultaten visar att vissa erbjuder olika 

boendealternativ, men informanterna uppger att det endast sker vid speciella omständigheter. 

På grund av olika politiska intressen på exonivå kan förutsättningarna skilja sig åt mellan 

olika kommuner. Generellt sett är socialtjänstens utbud gällande boende begränsat p.g.a. 

ekonomiska resurser. 

Något som är gemensamt för alla ungdomar i den här studien är att de idag är tillbaka i den 

biologiska familjen. I förhållande till vad tidigare forskning kommit fram till är det dock inte 

så vanligt att f.d. placerade ungdomar har den tillgången till personer i sin biologiska familj.   

BUSS-utredningen (2009) visar på en möjlig koppling mellan nätverksplacering och 

utflyttning från familjehemmet, då över hälften av ungdomarna i deras studie var 

släktingplacerade och en lika stor del bodde kvar i familjehemmet efter vårdavslutet. En 

möjlig förklaring till detta samband kan vara att ungdomarna genom detta har haft möjlighet 

att behålla många av sina ursprungliga mikrosystem och att de med anledning av det inte har 

en längtan efter ett nätverk som de har gjort uppbrott från vid placering. De stannar kvar i den 

omedelbara sociala kretsen med närhet till signifikanta andra. 

Socialnämnden hade enligt Socialtjänstlagen redan innan ett ansvar, vilket nu är mer uttalat, 

att tillgodose eventuella hjälp- och stödinsatser efter placering. En förklaring till varför det 

brister när det gäller hjälp och stöd till dessa ungdomar kan ha att göra med att man på 

socialtjänsten har krav på sig att avsluta ärendet vid 19 års ålder. I intervjuresultatet framkom 

att bristande resurser är den övervägande anledningen till att fortsatt stöd inte alltid erbjuds.  

Nationell forskning på makronivå säger att det är viktigt med ett fortsatt vuxenstöd efter 

vårdavslutet, men att långt ifrån alla har det (BUSS, 2009; Höjer & Sjöblom, 2007; 

Vinnerljung, 2006). Denna studies informanter från socialtjänsten ger en beskrivning av att 

vårdavsluten i regel sker vid 19 års ålder, oavsett hur väl man under placeringen har lyckats se 

till att ungdomen har fortsatt tillgång till fosterhemmet eller annan vuxen person i nätverket. 

Vi ser att makronivåns lagstiftning har intentioner som inte når fram till de enskilda 

ungdomarna på mikronivå. Lagstiftarens föresatser gällande insatser för denna grupp stämmer 

inte överens med socialtjänstens faktiska utövande på exonivå.  

När man ser på ungdomarnas samlade berättelser framträder ett flertal olika röda trådar, 

underliggande teman som är gemensamma för dem alla tre. Det handlar om otydlighet i 

kontakten från socialtjänstens sida, brist på kontinuitet, förekomst av konflikter i olika 

relationer, brist på stöd under placeringen och olika problem som kvarstår eller uppkommit 

efter placeringen. Alla har upplevt mer än en placering och det har uppstått problem i 

familjehemmen som ingen hade förutsett och därmed mer eller mindre oplanerade flyttningar. 

De har alla haft dåligt stöd från socialtjänsten under placeringen och bristfällig eller inte 

någon eftervård. Avslutet har heller inte föregåtts av någon tydlig planering. I förhållande till 

detta visar resultaten från socialtjänsten upp en mer idealiserad bild där problem tonas ner och 

stöd och hjälp vid placering och inför avslut lyfts upp. 
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9 Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har bl.a. varit att titta på f.d. familjehemsplacerade ungdomars 

situation i samband med inträdet i vuxenlivet. Som det beskrivs i problemformuleringen har 

lagstiftaren uppmärksammat brister när det gäller eftervård för denna grupp. Med anledning 

av detta var vi intresserade av att få ta del av ungdomars egen berättelse och syn på 

vårdavslut.  

Några saker var slående i analysen av ungdomarnas intervjuer. En var otydlighet, gällande 

både placering och avslut. Ingen av ungdomarna hade riktigt klart för sig när och hur 

placeringen avslutats. Det som framkom i informationen från socialtjänsten – att avslutningen 

skulle föregås av ett upprättande av handlingsplan och avslutande samtal, i vissa fall 

nätverksmöten eller gemensam aktgenomgång, hade inte varit aktuellt i något av de här fallen. 

Detta kan naturligtvis ha att göra med att de kommuner och stadsdelar vi var i kontakt med 

inte hade varit ansvariga för just de här ungdomarnas avslut. En annan teori skulle kunna vara 

att bristen på samstämmighet mellan ungdomarna och socialtjänsten beror på att 

metodutvecklingen har gått framåt under de 1-3 år som passerat sedan dessa ungdomar 

lämnade vården, något som dock motsägs i våra resultat från enkäten. Socialtjänsten uppger 

att de inte har förändrat sitt arbetssätt eftersom de hade bra rutiner kring avslut och 

utslussning redan innan tillägget i lagen. Otydligheten kring placeringsavslutet och 

avsaknaden av en avslutningsprocess tycktes ha bidragit till att ungdomarna inte hade fått 

tillfälle att reflektera över sina behov av stöd och hjälp i samband med övergången. Att ha ett 

barnperspektiv i arbetet handlar mycket om att se ungdomens behov i ett längre perspektiv än 

vad denne själv har förmåga till. I detta sammanhang, vid oplanerade placeringsavslut, kan 

det handla om att man behöver motivera, stödja, ta sig tid och finnas kvar för ungdomen även 

en tid efter. Med anledning av att man kanske inte själv ser det behov man har direkt vid 

avslutet, kan utarbetade utslussningsmodeller, i likhet med dem som finns i USA och 

Storbritannien, skapa tydlighet för både ungdomen och socialtjänsten. 

En annan sak som var tydlig i ungdomsintervjuerna var bristen på trygghet, stabilitet och 

kontinuitet i placeringarna vilket därmed påverkade ungdomarnas relationer till närstående, 

familjehemsföräldrar, skolpersonal och kamrater. Det tycktes utifrån socialarbetarintervjuerna 

som om detta var något man ansträngde sig för att åstadkomma. Kan det då vara en olycklig 

slump som har gjort att just de tre ungdomar som intervjuats hade upplevt något helt annat? 

En förklaring till varför svaren rörande stabilitet och trygghet från socialtjänsten inte stämmer 

överens med ungdomarnas erfarenheter kan vara att verkligheten i många fall är mer 

komplicerad än det tänkta scenariot, och att det socialtjänsten upplever sig ha rutiner kring 

inte alltid går att genomföra. Det kan ha att göra med händelser man inte hade kunnat förutse 

eller faktorer som ligger utanför deras direkta påverkan.   

En tredje sak som visade sig i intervjuerna var förekomsten av konflikter i de här 

ungdomarnas liv, och vilka konsekvenser det har fått. Det var konflikter mellan biologiska 

föräldrar och familjehemsföräldrar, mellan olika nätverkspersoner, mellan socialsekreterare 

och ungdomar samt mellan ungdomar och familjehem. I två av dessa fall hade konflikterna 

lett till att ungdomarna förlorat kontakten med sina familjehem, vilket kan sättas i relation till 
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att socialtjänsten generellt förutsätter att familjehemmen ska vara ungdomarnas stöd på väg in 

i vuxenlivet. Inget annat stöd hade planerats i stället såvitt ungdomarna själva förstod. 

Det stöd ungdomar allra mest efterfrågade var hjälp till en egen bostad. En av våra 

respondenter efterfrågade det så desperat att hon faktiskt hade hotat med självmord, men detta 

var något socialtjänsten inte alls kunde hjälpa till med. Hur kan det komma sig att ett så 

uppenbart behov för ungdomar som lämnar vården inte är något som socialtjänsten kan bistå 

med? Andra ungdomar får sannolikt ofta hjälp av föräldrar och anhöriga till sin första egna 

bostad, men dessa ungdomar tvingas flytta hem till föräldrar som socialtjänsten har bedömt 

inte kunna klara av sitt föräldraskap.  

En förhållandevis stor del av alla placeringar slutar i sammanbrott, men vad händer med 

planeringen när vården avbryts i förtid? En av de intervjuade ungdomarna avslutade sin 

placering och all kontakt med socialtjänsten, i samband med att ett LVU-beslut hävdes i 

rätten. Det är svårt att föreställa sig att socialtjänsten som kämpat för att beslutet skulle 

kvarstå plötsligt ansåg att vårdbehovet upphörde i samband med detta, ändå erbjöds inga 

insatser. Vad har socialtjänsten för möjligheter att hjälpa ungdomar där man ser ett fortsatt 

behov, men där det inte finns socialrättsligt stöd?   

När sammanbrott sker har ungdomarna själva fått ta ansvaret för att eventuella stödinsatser 

ska komma till stånd, och därmed har alltför stort ansvar för deras framtida utveckling lagts 

på dem. Vår tolkning är att det finns dåligt med alternativ i gränsen mellan LVU och SoL-

insats och att det kan finnas en tendens till att man från socialtjänstens sida alltför lätt 

hänvisar till frivillighetsprincipen och därmed lägger ett stort ansvar på klienten.  

Ett annat syfte med studien har varit att ta reda på vilka rutiner som finns i socialtjänsten kring 

avslutningsprocessen vid placeringsavslut och vilken betydelse dessa har för ungdomens 

utveckling. Med anledning av de uppmärksammade bristerna gällande detta ville vi undersöka 

hur socialtjänsten ser på och arbetar kring placeringsavslut. 

Våra resultat visar på att man generellt inte gjort några förändringar i sina rutiner sedan 

tillägget i SoL 5:1. Vi tycker att det är ganska anmärkningsvärt med tanke på lagstiftarens 

intentioner. Det har konstaterats att eftervården är eftersatt och att den ska förbättras. De 

socialtjänstkontor vi har kommit i kontakt med anser sig redan med befintliga rutiner, som 

utarbetats innan tillägget i SoL 5:1, uppfylla det lagen föreskriver. Ett av enkätsvaren för fram 

Socialstyrelsens uppdrag med att utarbeta riktlinjer gällande eftervård för f.d. placerade 

ungdomar, vilket väckte en tanke hos oss att det kanske behövs tydligt definierade direktiv för 

att en ändring ska komma till stånd. 

Socialnämnden hade enligt Socialtjänstlagen redan innan ett ansvar, vilket nu är mer uttalat, 

att tillgodose eventuella hjälp- och stödinsatser efter placering. En förklaring till varför det 

brister när det gäller hjälp och stöd till dessa ungdomar kan ha att göra med att man på 

socialtjänsten har krav på sig att avsluta ärendet vid 19 års ålder. I intervjuresultatet framkom 

att bristande resurser är den övervägande anledningen till att fortsatt stöd inte alltid erbjuds.  

Frågan kring vilken hjälp och stöd ungdomar behöver inför och efter placering väcktes när vi 

under intervjun med en av ungdomarna förstod att hon inte känt sig hjälpt trots att insatser 
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sattes in. Ur ett mer filosofiskt perspektiv är det nog bra att ställa sig frågan; vad är hjälp och 

stöd? Vem definierar det, och hur mycket kan det anpassas? Är hjälp och stöd enbart 

socialtjänstens uttalade insatser grundade på vad som i regel erbjuds individer i liknande 

situation? Kan ungdomars stöd- och hjälpbehov definieras utifrån dem själva samt tas på 

allvar från socialtjänstens sida?  

I alla händelser står det klart att familjehemsvården saknar eftervård och att det finns en 

otydlighet omkring placeringarna som gör att ungdomarna går ut i livet med sämre 

förutsättningar än andra i samma ålder.  

Under slutförandet av den här studien har några tankar väckts kring intressanta uppslag för 

vidare forskning. Med anledning av att andelen släkting- och nätverksplaceringar ökar är det 

intressant att utvärdera om dessa placeringar ger bättre förutsättningar för barn och ungdomar 

att få en familj för livet och om rollen som familjehem påverkas av att man redan är en del av 

den placerades nätverk.  

9.1 Metoddiskussion 

Då vi anser att det är viktigt att låta dem det gäller komma till tals har vi haft inställningen att 

lyfta fram deras erfarenheter. Vår strävan har inte varit att få vår förförståelse bekräftad. Trots 

detta är vi medvetna om att den har en inverkan på de resultat som genererats. Vår ständiga 

dialog under processens gång har minskat risken för ett omedvetet underliggande syfte. 

Frågan måste ändå ställas – hade det blivit annorlunda om någon annan gjort studien? 

Ett problem i datainsamlingen var att komma i kontakt med ungdomar. Tre handläggare på de 

tillfrågade socialkontoren förmedlade vårt brev med intervjuförfrågan till ungdomar i 

målgruppen. Övriga har haft olika förklaringsmodeller ur ett etiskt perspektiv till varför de 

inte kan hjälpa till, bl.a. för att ungdomarna nyligen tillfrågats med anledning av BUSS-

utredningen och att de därför inte vill ”utsätta dem” igen. Detta är delvis en förståelig tanke, 

men det kan också vara så att det är viktigt för ungdomarna att få berätta sin historia. Då det 

handlar om myndiga ungdomar kunde de säkert själva ha tagit ställning till eventuell 

medverkan. Socialtjänsten har under denna studie fungerat som grindvakter vilket har hindrat 

oss från att lyfta ungdomarnas egen syn på sin situation, i den utsträckning vi hade velat. Att 

inte ha tillgång till målgruppen skapar givetvis problem ur forskningssynpunkt. Om inte 

forskningen i socialt arbete synliggör målgruppens avsaknad av samhällsstöd, vem gör det 

då? 

Vår möjlighet att få tag på ungdomar var inte helt avhängigt socialtjänstkontorens dåliga 

respons, dock försvann en eventuell möjlighet till en urvalsprocess ur en större 

rampopulation. En fördel med att få tag på respondenter via egna kontakter skulle kunna vara 

att inte bara ungdomar med lyckade vårdavslut ställs till förfogande. När det gäller 

ungdomarna vi till slut intervjuade var spridningen när det gäller lagstöd vid placering, olika 

typer av familjehem och placeringsavslut relativt optimal.  

Vid valideringen av enkätsvaren är vem eller vilka som fått representera stadsdelen/ 

kommunen en väsentlig fråga. Vi vet inte om frågorna i enkäten besvarats av en enskild 
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person eller om det lyfts i arbetsgruppen. En annan aspekt är att allt stöd och hjälp till dessa 

ungdomar kanske inte har dokumenterats, vilket skulle kunna innebära att svaren grundar sig 

på vad uppgiftslämnaren själv känner till samt sökt reda på. Detta skulle i så fall innebära att 

det stöd och hjälp som ungdomarna, utan att det ses som en insats, får från enskilda 

handläggare efter subjektiv bedömning från fall till fall, inte redovisats. Vår bedömning är 

ändå att det är fullt möjligt att en representant för arbetsgruppen har kunnat tolka gruppens 

arbetssätt i stort.  
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 

 

Hej! 

  

Vi har just påbörjat en studie gällande f.d. familjehemsplacerade ungdomar. Vi vill belysa hur de 

själva ser på sin situation under avslutningsprocessen samt efter avslutad placering. Syftet med 

studien är att ta reda på hur f.d. familjehemsplacerade myndiga ungdomar upplever sitt 

placeringsavslut/vårdavslut och utslussningen till vuxenlivet. 

  

Som ett första steg i vår datainsamling vill vi be om er hjälp att besvara några enkätfrågor – detta för 

att vi ska få en överblick hur processen kring avslut och utslussning ser ut i Stockholms län samt 

Uppsala kommun. Vi har valt att kontakta enhetschefer/arbetsledare i respektive kommun. 

  

Vi önskar senare också komma i kontakt med myndiga ungdomar som avslutat familjehemsvård för 

6-24 månader sedan, för att ställa frågor till dem som svarar upp till syftet av vår studie. Vi skickar 

gärna mer information om upplägget kring detta till de handläggare som är aktuella.  

  

Tack på förhand. 

  

Enkäten besvaras och skickas tillbaka till oss via nedanstående länk: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?key=pN_GeZUzgXJ7oNVwtbailEg  

 

*************************************************************************** 

Vänliga hälsningar 

Björn & Karin. Socionomstuderande: Stockholms universitet 

Handledare för c-uppsatsen är: Annemi Skerfving 
 

 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?key=pN_GeZUzgXJ7oNVwtbailEg
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Enkät gällande avslut av familjehemsplaceringar 

Nedanstående frågor som vi hoppas ni vill ta er tid att besvara syftar till att ge oss ett underlag till vår c-
uppsats vars fokus kommer att vara hur ungdomarna själva upplever avslutet med socialtjänsten och 

övergången till ett självständigt vuxenliv. 
 
Uppgifterna ni lämnar kommer användas som en del av studiens empiriska material. Datan kommer utgöra 

en kvantitativ grund i vår studie gällande placeringsavslut/vårdavslut. 
 

Om ni har frågor vänligen kontakta Björn [tel], [mail] eller Karin [tel], [mail]. 
 
Tack för att ni ställer upp! 

 
* Obligatoriskt  
 

Stadsdel eller Kommun *  

 
Hur många familjehemsplaceringar avslutades med anledning av att ungdomen blivit myndig eller gått ut 

gymnasiet under 2007?  

 
Hur många familjehemsplaceringar avslutades med anledning av att ungdomen blivit myndig eller gått ut 

gymnasiet under 2008?  

 
Har ni en utarbetad rutin/modell kring utslussning av placerade ungdomar? *  

Ja  

Nej  

 Om ja, hur ser den i korthet ut? 

  

 
Vilka insatser kan bli aktuella i samband med avslut? 

 

 
Har tillägget i SoL 5:1 som trädde i kraft april 2008 på något sätt förändrat ert arbetssätt? * SoL 5:1 

"Socialnämnden skall i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört"  

Ja  
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Nej  

Om ja, på vilket sätt? 

 

 
Vi önskar komma i kontakt med handläggare som gjort avslut med familjehemsplacerade ungdomar under 
2007 och/eller 2008 och är därför tacksamma för kontaktuppgifter. 

 

 

Skicka
 

Från Google Dokument  
Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 

 

 

http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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11.2 Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Vi skriver till dig för att vi hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter av hur du har 

upplevt avslutet med socialtjänsten i samband med upphörandet av familjehemsplacering.  

 

Vi är studenter som utbildar oss till socialsekreterare och skriver nu vårt examensarbete inom 

detta ämne. För att få kunskap kring familjehemsplaceringens avslut och utslussningen till 

vuxenlivet är dina erfarenheter viktiga och värdefulla. 

 

Vår önskan är att genomföra en intervju med dig, där du får berätta på ett fritt sätt om dina 

erfarenheter.  Vi räknar med att det tar 60-90 minuter och självklart får du välja tid och plats 

för intervjun. Vi hoppas att du vill dela med dig av dina kunskaper. 

 

Du kan höra av dig till oss på telefon, mail eller sms. 

Björn Engström [tel], [mail] 
Karin Skantz [tel], [mail] 

 

Med vänlig hälsning 

Björn & Karin 
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11.3 Bilaga 3 

 

Intervjuguide socialsekreterare 

 Hur länge har du arbetat med placeringar? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur många avslut har du varit ansvarit för/deltagit i (ungdomar mellan 13-21)? 

 Hur väljer ni fosterfamilj till barnet? 

 Hur anlägger ni ett barnperspektiv i arbetet; under utredning, placering och avslut? 

Tycker du att barnen får komma till tals tillräckligt mycket/ofta? 

 Hur ser er uppföljning ut under tiden barnet är placerat och efter placeringens slut? 

 Hur skiljer sig avsluten när det gäller icke-myndiga ungdomar jämfört med myndiga? 

 Vilken typ av hjälp och stöd efterfrågas från ungdomarna i samband med avslut? Hur 

väl tycker du att ni kan möta deras önskningar? 

 Vilka insatser, hjälp och stöd erbjuder ni ungdomar som avslutat 

familjehemsplacering? Anser du att dessa insatser är tillräckliga? 

 Hur tänker du kring ”den förlängda ungdomstiden” (i relation till ditt arbete med de 

här ungdomarna)? 

(allt vanligare att ungdomar bor kvar längre hemma och får stöd och hjälp av sina 

föräldrar högre upp i åldrarna, ekonomiskt och emotionellt stöd, pga bl.a. längre 

utbildningar och tuffare bostadsmarknad) 

 Känner du till att det (i april 2008) gjordes ett tillägg i SoL 5:1 gällande uppföljning av 

placerade? Har detta tillägg lett till någon förändring av arbetssättet? 
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11.4 Bilaga 4 

 

Intervjuguide ungdom 

Inledning 

Berättar kort om oss själva  

Berättar om studien 

Nusitiation 

Kan du berätta lite om dig själv och om hur ditt liv ser ut idag? 

 skola/arbete (Vid sysselsättning: trivs du med din sysselsättning?) 

 bostad 

 fritid 

Placeringen 

 Hur gammal var du när du blev placerad? 

 Hur länge har du bott i familjehem? (Har det varit flera placeringar?) 

 Hade du själv möjlighet att påverka placeringen? Vem bestämde vart du skulle bo? 

 Bodde du på en annan ort innan? 

 Hur länge var det tänkt att du skulle bo där? 

 Var kände du att hemma var under placeringstiden? 

 Träffade du din socialsekreterare under tiden du var placerad? Hur ofta gjorde du det? 

 Vad tyckte du om det/tänker kring det? 

 

Relationer 

 Vilka personer är viktigast för dig idag? (Om du behöver hjälp med något -praktiskt, 

ekonomiskt, råd, stöd, att prata med - vem frågar du då?) 

 Vilka släktingar träffade du när du bodde i familjehemmet? (föräldrar, syskon, andra) 

Vem bestämde när ni skulle ses? Skulle du ha velat ha det på ett annat sätt? Hur då? 

 Hur ofta träffar du dina släktingar idag? Hur tycker du att kontakten er emellan 

fungerar? 

 Vill du berätta lite om ditt familjehem (vem du hade bäst kontakt med)? Hur såg det ut 

i familjehemmet (andra placerade? Biologiska barn?) 

 Var kände du att du hade din tillhörighet under placeringen?   

 Pratade familjehemmet och dina föräldrar med varandra under placeringstiden/nu? 

 Har du haft en och samma socialsekreterare under placeringen? (Hade du en 

familjehemssekreterare/familjehemsinspektör som du också träffade under 

placeringen?) Hade ni en bra kontakt? Kände du att du fick hjälp och stöd av din 

socialsekreterare? 
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Placeringsavslut 

 Vad var det som gjorde att placeringen avslutades? Vem bestämde, kunde du påverka? 

Var ni alla överens? (föräldrar, familjehem, socialsekreterare & du) 

 Kändes det som att ”flytta hem” när du flyttade hem? 

 Fick du något stöd eller erbjudande om stöd efter placeringens avslut (t.ex. 

kontaktfamilj, kontaktperson, samtalsstöd) 

 

Önska! 

 om det fanns ett magiskt trollspö som gjorde att socialtjänsten skulle göra det du 

önskade/hjälpa dig med det du ville – vad skulle du önska då? 

 

Är det något du vill tillägga/berätta mer om? 

 

 

 


